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استفاده از الگوریتم زنبورهاي عسل براي بهینهسازي سیستمهاي انتقال توان بدون تماس
به روش القایی براي شارژ خودروهاي الکتریکی
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چکیده :امروزه ،استفاده از سیستمهاي انتقال انرژي الکتریکی بدون تماس براي شارژ خودروهاي الکتریکی موجبات افزایش کارآیی این خودروها
را فراهم آورده است .در این مقاله یک سیستم انتقال انرژي الکتریکی بدون تماس القایی با سیمپیچهاي اولیه و ثانویه مستطیل شکل طراحی شده
است .مدلی تحلیلی براي سیستم انتقال انرژي القایی ارائـه و از آن بـراي بهینهسازي عملکرد سیستم استفاده شده است .بـراي بهینهسازي
پـارامترهاي سیستم ،در این مقاله از الگوریتم زنبورهاي عسل استفاده شده و مسئله بهینهسازي جدیدي با دو تابع هدف براي طراحی سیستم
انتقال انرژي القایی تعریف شده ،به نحوي که باالترین بازده سیستم درحالیکه کمترین حجم مس براي اجراي عملی سیستم نیاز باشد به دست
آید .همچنین لزوم جبران در سیمپیچهاي اولیه و ثانویه سیستم و بهترین نوع جبران با توجه به کاربرد شارژ بدون تماس خودروهاي الکتریکی ارائه
شده است .عملکرد سیستم طراحی شده در اثر جابهجا شدن مرکز سیمپیچ اولیه و ثانویه نسبت به یکدیگر نیز بررسی شده است .نتایج شبیهسازي
با استفاده از نرمافزارهاي  MATLABو  ANSOFTMAXWELLموید صحت مدل تحلیلی به دست آمده و نتایج طراحی انجام شده میباشد.

واژههاي

کلیدي :سیستمهاي انتقال انرژي بدون تماس القایی ،خودرو الکتریکی ،الگوریتم زنبورهاي عسل

Adopting Artificial Bee Colony Algorithm to Optimize Inductively
Coupled Contactless Power Transmission Systems for EV Charging
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Abstract: Today, using inductively coupled contactless power transmission systems (ICPT) to charge electric
vehicles is a promising step in increasing efficiency of electric vehicles. In this paper, the design of an ICPT
systembased on a rectangular coil configurationfor primary and secondary coil is presented. An analytical model
of the contactless power transmission system is derived and is used tooptimize the performance of the
system.System parameters are optimized using artificial bee colony algorithm and a new two-objective
optimization problem is obtainedwhich optimizes the system parametersto reachmaximum efficiency while the
minimum volume of copper is needed to be used. Moreover,the necessity of compensation in both primary and
secondary studied and the best compensation technique based on the application of ICPT system is applied.The
designed system performance while the primary and secondary windings are misaligned is
investigated.Simulationsare done by MATLAB and ANSOFT MAXWELL and the results confirm theanalytical
model and designed result as expected.

Keywords: Inductively coupled contactless power transmission system (ICPT), Electric vehicles, Artificial Bee colony
algorithm.
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 -1مقدمه
وابستگی خودروهاي متداول کنونی مبتنی بر موتورهاي احتراق داخلی
به نفت ،موجب مشکالت زیست محیطی بسیاري از جمله گرم شدن
محیط زمین و آلودگی شهرهاي بزرگ شده است [ .]1بر خالف
خودروهاي مبتنی بر موتورهاي احتراقی ،خودروهاي الکتریکی از
سوخت پاک به عنوان منبع انرژي استفاده میکنند به همین علت
امروزه استفاده از خودروهاي الکتریکی بیش از پیش مورد توجه قرار
گرفته است.
یکی از مشکالت اصلی خودروهاي الکتریکی زمان شارژ بسیار
طـوالنی و مسافت قابل حرکت کـم در حـالت شارژ کامـل است.
راحتترین روش حل این مشکل باال بردن توان انتقالی شارژرها و
ظرفیت ذخیره کنندههاي انرژي میباشد .افزایش توان شارژرها در
سیستمهاي شارژ متداول کنونی (انتقال از طریق کابل) موجب افزایش
احتمال شوکهاي الکتریکی ،افزایش هزینه اجرا سیستم و افزایش
هزینه و وزن ذخیره کنندههاي انرژي مورد نیاز میشود [.]2
استفاده از سیستمهاي انتقال انرژي الکتریکی بدون تماس براي
شارژ خودروهاي الکتریکی ،به عنوان راهحلی مناسب براي کاهش زمان
شارژ خودروهاي الکتریکی و افزایش ایمنی و راحتی در هنگام شارژ
عنوان میشود [ .]4،3استفاده از این سیستمها همچنین امکان افزایش
انرژي الکتریکی انتقال یافته در مدت زمان کوتاهتري را فراهم میآورد.
عالوه بر این ،انتقال انرژي الکتریکی بدون تماس ،به ارتقاي سیستم
الکتریکی نیاز ندارد ،انتقال در ایمنی الکتریکی کامل انجام میشود و
نیاز به تعمیرات و نگهداري ندارد [.]2
روشهاي بسیاري براي انتقال انرژي الکتریکی بدون تماس با
استفاده از واسطهاي انرژي مختلف از جمله میدان مغناطیسی [،]2
میدانهاي الکتریکی [ ،]1،6امواج ماکروویو [ ،]8امواج مافوق صوت
[ ]12،3و  ...ارائه شده است .هر روش با توجه به واسط انتقال مشخصه
عملکردي خاصی دارد و در کاربردي خاص نسبت به سایر روشها
ارجحیت پیدا میکند .در کاربردهاي شارژ بدون تماس خودروهاي
الکتریکی ،انرژي الکتریکی باید در فواصل کوتاه (تا 2متر [ )]4منتقل
شود .استفاده از القاي مغناطیسی راهی مناسب براي انتقال انرژي
الکتریکی در فواصل متوسط میباشد [.]4
0
در این سیستمها (سیستمهاي انتقال انرژي الکتریکی القایی که
ترانسفورماتور بدون هسته 2نیز نامیده میشوند) ،شار مغناطیسی در
سیمپیچ اولیه تولید و با سیمپیچ ثانویه کوپل میشود .بدین وسیله
ولتاژ در سمت ثانویه سیستم القا شده و انرژي الکتریکی بدون هیچ
واسطی انتقال داده میشود .در چنین سیستمهایی شار نشتی در فضا
به دلیل تزویج ضعیف سیمپیچ اولیه و ثانویه بسیار زیاد میباشد
بنابراین براي رسیدن به سیستم انتقال القایی با عملکرد بهینه باید
پارامترهاي سیستم به صورت دقیق طراحی شوند [.]11
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در طراحی شکل سیمپیچها (هندسه سیستم) ،ابعاد سیستم،
فاصله بین سیمپیچهاي اولیه و ثانویه ،فرکانس کاري سیستم و
پارامترهاي بسیارِ دیگري باید تعیین گردد.
سیستمهاي انتقال توان القایی با استفاده از سیمپیچهاي اولیه و
ثانویه دایره شکل در [ ]12آورده شده است .در این مرجع بهینهسازي
پارامترهاي سیستم براي افزایش اندوکتانس متقابل دو سیمپیچ و
درحالیکه طول سیمها ثابت فرض شده است مورد بررسی قرار گرفته
اسـت .در [ ]13از هستـه فریت بـراي جهـتدهـی شـار پیونـدي
سیمپیچهاي اولیه و ثانویه استفاده شده است .در [ ]14نویسندگان از
سیمپیچهاي مارپیچ براي انتقال استفاده کردهاند .استفاده از
جبرانکنندههاي خازنی براي باال بردن بازده سیستم و حداقلسازي
مقادیر نامی سیستم نیز در این مرجع بررسی شده است .استفاده از
سیمپیچها با ساختارهاي دو وجهی 4و سه وجهی 3در [ ]01و []16
مورد بررسی قرار گرفته است .در [ ]11مدلسازي سیستمهاي انتقال
انرژي بدون تماس سه فاز مورد بررسی قرارگرفته و مدار معادل سه فاز
سیستم و اندوکتانسهاي متقابل به دست آمده است.
در مقایسه با تمام ساختارهاي هندسی متفاوتی که تاکنون براي
سیمپیچهاي اولیه و ثانویه در سیستمهاي انتقال انرژي القایی مورد
بررسی قرار گرفته است سیمپیچهاي مستطیل شکل سطح باالتري را
میتوانن د پوشش دهد .این امر براي کاربرد شارژ خودرو الکتریکی که
امکان جابهجا شدن مرکز سیمپیچها وجود دارد بسیار اهمیت دارد .با
پوشش بیشتر سطح ،همچنین امکان انتقال توان بیشتر در مدت زمان
کمتر فراهم میشود .به همین دلیل براي طراحی و پیادهسازي
الگوریتم بهینهسازي در این مقاله با توجه به کاربرد ،سیمپیچهاي اولیه
و ثانویه به صورت مستطیل شکل در نظر گرفته شدهاند.
در این مقاله طراحی و بهینهسازي عملکرد سیستمهاي انتقال
انرژي بدون تماس القایی مورد بررسی قرار گرفته است .مسئله طراحی
و بهینهسازي به نحوي تعریف شده است که به طور همزمان حداکثر
راندمان و حداقل هزینه به دست آید .براي رسیدن به سیستم بهینه،
مسئله طـراحی تـرانسفورمـاتور (تعیین ولتاژ ،فرکانس ،تعداد دور سیم
پیچها و دیگر پارامترها) به یک مسئله بهینهسازي چندهدفه تبدیل
میگردد .در این مقاله از الگوریتم زنبور عسل براي حل مسئله
بهینهسازي استفاده شده است.
در ادامه مطالب به صورت زیر ارائه میگردند .در بخش دوم این
مقاله مقدمهاي بر خودروهاي الکتریکی و سیستمهاي شارژ آنها ارائه
شده است .شارژ بدون تماس خودروهاي الکتریکی و پارامترهاي
سیستم در این بخش معرفیشدهاند .در قسمت سوم مسئله اصلی
بهینهسازي و طراحی ،فرمولبندي شده است .در بخش چهارم لزوم
استفاده از سیستمهاي جبران در سیستمهاي انتقال مطرح و بهترین
سیستم جبران خازنی براي شارژ خودروهاي الکتریکی معرفی شدهاند.
مقدمهاي بر الگوریتم زنبورهاي عسل در بخش پنجم این مقاله آورده
شده است و نهایتاً نتایج شبیهسازي در بخش ششم ارائه شده است.
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باطري

بیش از صد سال است که خودروها ،از موتورهاي احتراقی به عنوان
تامینکننده انرژي خود استفاده میکنند .وابستگی به نفت ،آلودگی هوا
و نـویزهـاي صوتی از مشکالت اساسی موتورهاي احتراقی به شمار
میرود .به همین دلیل خودروهاي الکتریکی که از سوخت پاک استفاده
میکنند مورد توجه قرارگرفتهاند .یک خودرو الکتریکی به طور کلی
شامل یک موتور الکتریکی ،یک ژنراتور الکتریکی ،واحد مکانیکی،
سیستم کنترل توان و باطري براي ذخیره انرژي الکتریکی است .با
توجه به نحوه قرار گرفتن این قسمتها و نحوه فعالیت هر یک و ارتباط
با یکدیگر انواع متفاوتی از خودروهاي الکتریکی قابل طراحی میباشد.
به طور کلی خودروهاي الکتریکی به چهار دسته )1 :خودروهاي
هیبریدي )2 ،خودرو الکتریکی با رنج افزایش یافته )3 ،خودروهاي
الکتریکی هیبریدي و متصل به شبکه و  )4خودروهاي الکتریکی مبتنی
بر باطري (شکل( ))1تقسیم میشوند.
مشکل اصلی خودروهاي الکتریکی مدت زمان شارژ باال و زمان
رانندگی کم میباشد .در حال حاضر ،سه استاندارد براي شارژ
خودروهاي الکتریکی توسط موسسههاي مختلف از جمله موسسه
مهندسی اتومبیل ( )SAEارائه شده است.
در سطح اول از ولتاژ  112ACبراي شارژ استفاده میشود در این
حالت ،زمان شارژ کامل یک خودرو  8ساعت میباشد .بنابراین ،این
سطح شارژ فقط براي باطريها و خودروهاي الکتریکی کوچک مورد
استفاده قرار میگیرد.

باطري

 -1-2خودرو الکتریکی

موتور
الکتریکی

 -2مقدمهاي بر خودروهاي الکتریکی

در سطح دوم ،شارژ در ولتاژ  222ACانجام میشود و با این کار
زمان شارژ به نصف کاهش مییابد .این سطح براي شارژ خودروهاي
الکتریکی در منازل و اماکن عمومی ارائه شده است [.]2
سطح سوم که شارژ جریان مستقیم سریع نامیده میشود ،زمان
شارژ را براي یک خودرو الکتریکی به زمان مورد نیاز براي پر کردن
باک بنزین کاهش داده است اما چنین سیستمی نیاز به انتقال توان
باالیی از انرژي الکتریکی دارد .در نتیجه نیاز به سیستمهاي الکتریکی
بسیار پیشرفته و پر هزینه و با حفاظت الکتریکی باال میباشد.
همان طور که از استانداردهاي ارائه شده براي شارژ خودروهاي
الکتریکی مشخص است ،براي کاهش زمان مورد نیاز براي شارژ خودرو،
توان انتقالی افزایش مییابد؛ اما انجام این کار هزینههاي بسیار زیادي
را براي ارتقاي سیستمهاي الکتریکی و باال بردن امنیت سیستم در پی
خواهد داشت که استفاده از آنها به خصوص در اماکن عمومی و منازل
را محدود میکند.
یک سیستم انتقال انرژي القایی (سیستم انتقال انرژي بدون
تماس) ،انرژي الکتریکی را به صورت مغناطیسی و بدون تماس انتقال
میدهند .با استفاده از چنین سیستمهایی میتوان توان انتقالی را بدون
نیاز به ارتقاي سیستم الکتریکی و همچنین در حفاظت باالي الکتریکی
افزایش داد .چنین سیستمهایی همچنین قابل استفاده در محیطهاي
با رطوبت و گرد و خاک باال بوده و هزینه تعمیرات و نگهداري کمی
دارند .شارژرهاي بدون تماس میتوانند خودروهاي الکتریکی را در حال
ساکن [ ]22 ،18و یا در حال حرکت [ ]22 ،21شارژ کنند .در ادامه
توضیحات مربوط به مدلسازي و نحوه عملکرد شارژ بدون تماس
خودرو ارائه میگردد .شکل ( ،)2مدلی از یک سیستم شارژ بدون تماس
خودرو الکتریکی را نشان میدهد.
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شکل ( :)2استفاده از سیستم انتقال انرژي الکتریکی بدون تماس القایی براي شارژ بدون تماس خودروهاي الکتریکی

 -2-2شارژ بدون تماس خودروهاي الکتریکی
در شکل ( ، )3دیاگرام مداري یک سیستم انتقال انرژي الکتریکی
القایی نشان داده شده است .در چنین سیستمهایی ،فرکانس کاري
سیستم بسیار کمتر از فرکانس نوسان طبیعی سیمپیچها در نظر گرفته
میشود تا بتوان از خازن پخشی بین سیمپیچها صرف نظر کرد.
شکل ( :)3معادل سیستم انتقال انرژي الکتریکی القایی

شکل (:)4دیاگرام مداري یک سیستم انتقال انرژي الکتریکی القایی
در شکل ( LM)3اندوکتانس متقابل دو سیمپیچی R1 ،و R2
مقاومت اهمی سیمپیچها و  RLمقاومت بار میباشند .همچنین V1

ولتاژ خروجی از منبع اینورتري میباشد.
براي دیاگرام مداري نشان داده شده در شکل ( )3میتوان از مدار
معادلی بر اساس عناصر پسیو ارائه کرد .شکل ( )4مدار معادل سیستم
انتقال را (انتقال داده شده به ثانویه ترانسفورماتور) نمایش میدهد.
اشکال هندسی متفاوتی میتوان براي سیمپیچهاي اولیه و ثانویه
سیستمهاي انتقال توان در نظر گرفت .با توجه به سطح مستطیل شکل
کف خودروهاي الکتریکی در صورت استفاده از سیمپیچهاي مستطیل
شکل ،سطح بیشتري از کف قابل پوشش میباشد.
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این امر در کاربرد شارژ خودروهاي الکتریکی بسیار اهمیت دارد چرا که
یکی از مهمترین نکات در طراحی و استفاده از چنین سیستمهایی در
شارژ خـودروهاي الکتریـکی نحوه عملکرد سیستم زمانی که مرکز
سیمپیچها از هم فاصله میگیرند .همچنین با افزایش سطح پوشش
داده شده به وسیله سیمپیچها میتوان توان انتقالی را افزایش داد که
این امر سبب افزایش سرعت شارژ خودروهاي الکتریکی میشود .در
شکل ( )2نتایج شبیهسازي اندوکتانس متقابل دو سیمپیچ مستطیل
شکل و دایـره شـکل که عرض سیمپیچ مستطیل شکل برابر قطر
سیمپیچ دایره شکل ( )22cmو طول آن  1/2برابر قطر سیمپیچ
مستطیل شکل میباشد نشان داده شده است .الزم به ذکر است از مدل
ارائه شده در مرجع [ ]12براي شبیهسازي سیمپیچ دایره شکل استفاده
شده است .در این شکل تمام مقادیر نسبت به اندوکتانس سیمپیچها
زمانی که هممرکز میباشند نرمال شدهاند.
همان طـور کـه از شکل ( )2مشخص است اندوکتانس متقابل دو
سیمپیچهاي مستطیل شکل با جابهجایی مرکز سیمپیچها بسیار کمتر
تحت تاثیر قرار میگیرد و این مشخصه در کاربرد شارژ خودروهاي
الکتریکی بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین ،در این مقاله سیستم انتقال
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انرژي الکتریکی القایی ،با سیمپیچهاي مستطیل شکل در اولیه و ثانویه
در نظر گرفته شده است (شکل (.))6
جهت طراحی مناسب سیستم انتقال الزم است ابتدا پارامترهاي
مدار معادل سیستم با توجه به هندسه مسئله ( z ،d ،b2 ،b1 ،a2 ،a1که
به ترتیب ابعاد سیمپیچ اولیه و ثانویه ،فاصله مرکز دو سیمپیچ از
یکدیگر و فاصله دو سیمپیچ از یکدیگر میباشند) به دست آید .این
پارامترها شامل اندوکتانسهاي خودي و متقابل سیمپیچ اولیه و ثانویه
میباشد.

است براي دو سیمپیچ نشان داده شده در شکل ( )6تنها مولفه در
راستاي  Zدو سیمپیچ با هم کوپل میشوند .با استفاده از رابطه ( )4و
قوانین پـایـهاي الکترومغناطیس چـگالی شـار در راستاي  Zبراي
سیمپیچ اولیـه نشـان داده شـده در شکل ( )6بـه صـورت زیـر
محاسبه میشوند [:]23
()3
()1

√

()6

√

()7

√

()8

√

با توجه به رابطه ( )3براي به دست آوردن اندوکتانس متقابل دو
سیمپیچ ،باید از رابطه ( )1در سطح سیمپیچ ثانویه انتگرالگیري کرد.
همان طور که مشخص است نمیتوان رابطه تحلیلی به عنوان
اندوکتانس متقابل دو سیمپیچ به دست آورد .لذا از روشهاي
انتگرالگیري عددي براي به دست آوردن شار پیوندي و در نتیجه
اندوکتانس متقابل استفاده میشود .به عبارت دیگر از رابطه زیر
انتگرالگیري عددي خواهد شد.

شکل ( :)1تغییرات اندوکتانس متقابل دو سیمپیچ مستطیل شکل و دایرهاي
شکل با جابهجایی مرکز دو سیمپیچ از یکدیگر
z
2a2

∑

2b 2

d
2a1

()12

x

شکل ( :)6شماتیک سیمپیچهاي سیستم انتقال انرژي القایی

بـراي بـه دست آوردن انـدوکتانـسهـاي خـودي و متقابـل
سیمپیچها ،پتانسیل برداري تولید شده از توزیع جریان در هر سیمپیچ
باید با استفاده از قوانین الکترومغناطیس مطابق روابط زیر محاسبه
شود [:]12
()1

⃗⃗⃗⃗ ⃗ ∫
⃗

⃗

()4

∮

⃗

شار مغناطیسی ds ،بردار سطح سیمپیچهاA ،

در روابط فوق،
،
پتانسیل برداري B ،چگالی شار میدان مغناطیسی،
 Rفاصله از هر مقدار جزئی تا نقطهاي است که چگالی شار محاسبه
میشود و  Iجریان سیمپیچ میباشد.
براي به دست آوردن اندوکتانس متقابل سیمپیچها باید ابتدا
چگالی شار تولید شده از یک سیمپیچ را در سطح سیمپیچ دیگر به
دست آورده و سپس آن قسمت از شار را که در سیمپیچ دوم کوپل
میشود با انتگرالگیري در سطح سیمپیچ دوم به دست آورد .واضح
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∫

براي به دست آوردن مقاومت خودي سیمپیچها با توجه به ابعاد
سیستم میتوان از رابطه زیر استفاده کرد [:]23

2b 1

()2

∫

=

()9

h
y

∑

که در این رابطه عمق پوسته ،مقاومت ویژه مس D ،قطر
سطح مقطع سیم و  lطول سیم میباشد.
با توجه به مدار معادل نشان داده شده ،رابطهاي براي بازده انتقال
سیستم القایی به صورت زیر میتوان به دست آورد:
| ⃗⃗⃗|
| ⃗⃗⃗|

()11

)

| ⃗⃗|

| ⃗⃗⃗|

(

همانطور که از رابطه باال مشخص است افزایش فرکانس ،یکی از
راههاي مناسب براي افزایش بازده انتقال القایی میباشد .اما افزایش
فرکانس سیستم موجب افزایش امپدانسهاي القایی در سیستم شده و
در نتیجه ،جریانهاي القایی بسیار باالیی باید در سیستم تزریق شود.
افزایش جریانهاي القایی در سیستم ،سبب افزایش مقادیر نامی
سیستم ،افزایش هزینه اجراي سیستم و کاهش بـازده کلی سیستم
میشود .این امر اساسیترین مشکل با سیستمهاي انتقال توان القایی
بدون جبران میباشد.
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براي حل چنین مشکلی ،تکنیکهاي جبران جریان القایی
متفاوتی مطرح شده است که مهمترین آنها جبران خازنی میباشد.
خازن جبران میتواند به حالت سري و یا موازي با سیمپیچهاي اولیه و
ثـانویـه سیستم قـرار گیرد .در نتیجه ،چهار حالت جبران مختلف
میتوان براي سیستمهاي انتقال انرژي القایی در نظر گرفت .انواع
مختلف جبرانهاي خازنی به همراه بهترین روش جبران براي شارژ
بدون تماس خودروهاي الکتریکی در بخش چهارم این مقاله مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

یکدیگر میباشد .الزم بـه ذکر است در مرحله طراحی دو سیمپیچ
هممرکز در نظر گرفته میشوند .قید پنجم محدودیت بر روي تعداد
دورهاي سیمپیچها بوده که با توجه به وزن سیستم ،هزینه اجراي
سیستم ،و دیگر پارامترهاي سیستم انتقال تعریف میشود.
در این مقاله ،در طراحی تعداد دور سیمپیچهاي اولیه با توجه به
قید عنوانشده در رابطه ( )18به دست میآید .اما تعداد دور سیمپیچ
ثانویه ،در هر مرحله به نحوي به دست میآید که ولتاژ در ترمینالهاي
خروجی برابر مقدار مشخصی باشد .به عبارت دیگر:
|

{

 -3صورت مسئله

()22

 -1-3صورت کلی مسئله

 -2-3صورت مسئله مورد استفاده براي بهینهسازي

هدف اصلی در این مقاله طراحی یک سیستم انتقال بهینه براي
انتقال کارآمد انرژي الکتریکی به صورت القایی و بدون تماس میباشد.
همان طـور کـه پیش از این نشان داده شد ،بازده انتقال چنین
سیستمهایی تابعی از مقاومت بار ،مقاومت اهمی سیمپیچها ،فرکانس
کاري سیستم ،اندوکتانسهاي متقابل و خودي سیمپیچها است .تمامی
این پارامترها را میتوان به صورت تابعی از ابعاد سیستم ،تعداد دور
سیمپیچها معرفی کرد .بنابراین:

یـکی از راههــاي افـزایـش بـازده سیستم ،بـاال بردن ابعاد سیستم
میباشد .در ابعاد باال اندوکتانس متقابل دو سیمپیچ افزایش یافته و در
نتیجه بازده انتقال افزایش مییابد .از سویی دیگر ،باال رفتن ابعاد
سیستم ،امکانپذیر نیست چرا که سیستم انتقال انرژي طراحی شده
براي شارژ خودرو الکتریکی طراحی میشود و در نتیجه باید ابعاد
محدودي داشته باشد .همچنین ،با افزایش ابعاد سیستم مس بیشتري
در پیادهسازي سیستم به کار میرود که سبب باال رفتن هزینه اجراي
سیستم و وزن سیستم میشود.
براي حل این مسئله صورت مسئله بهینهسازي به نحوي تغییر
داده شده است که الگوریتم بهینهسازي عالوه بر باال بردن بازده
سیستم ،حجم مس به کار رفته در سیستم را نیز کاهش دهد .میتوان
صورت مسئله را به صورت زیر نوشت:
Maximize:
()21

()12

)

(

که در این رابطه ،بازده سیستم ai ،و  biمطابق با شکل ()2
ابعاد سیستم ω ،فرکانس کاري سیستم z ،فاصله دو سیمپیچ از
یکدیگر و  ،Niتعداد دور سیمپیچها میباشد .پارامتر  dبه عنوان فاصله
محور دو سیمپیچ از یکدیگر تعریف میشود.
بنابراین مسئله بهینهسازي را براي چنین سیستمی میتوان به
صورت زیر نوشت.
Maximize:
()13
Subject to:
()14
()12
()16
)d=0 (two coils are aligned
()11
()18
مشخص و ثابت مقداري
()13
در روابط بـاال قیـد اول مـربـوط به محدودیت بر روي ابعاد
سیمپیچها میباشد چرا که این سیمپیچها باید در کف ماشین
قرارگرفته و در نتیجه هر اندازهاي نمیتوانند داشته باشند .قید دوم
مربوط به فرکانس سیستم میباشد که با توجه به محدودیتهاي عملی
و فـرکـانس نوسانات طبیعی سیمپیچها تعریف میشود .فاصله دو
سیمپیچ از یکدیگر ( )Zبراي شارژ خودرو الکتریکی فاصله کف ماشین
تا سطح زمین تعریف میشود که در قید سوم محدوده آن مشخص
شده است .قید چهارم محدودیت فاصله مرکزهاي دو سیمپیچ از
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مشخص

Where,

()22
در این مقاله از الگوریتم تکاملی زنبور عسل براي بهینهسازي
مسئله عنوان شده استفاده شده است .علل استفاده از الگوریتمهاي
تکاملی در بخش پنجم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -4جبران خازنی در سیستمهاي انتقال توان بدون
تماس القایی
همان طور که پیش از این اشاره شد در سیستمهاي انتقال توان
القایـی بـراي دستیابی به عملکرد کارآمـد ،مـلزم به استفاده از
جبرانکنندههاي خازنی در سمت اولیه و ثانویه سیستم هستیم .این
خازنها میتوانند به صورت سري و یا موازي با سیمپیچها قرار بگیرند.
بنابراین همان طور که در شکل ( )1نشان داده شده است ،چهار حالت
جبران خازنی که عبارتند از :جبران سري-سري ( ،)SSسري-موازي
( ،)SPموازي-سري ( )PSو موازي  -موازي ( .)PPبراي سیستمهاي
انتقال انرژي بدون تماس میتوان در نظر گرفت.
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.

شکل ( :)7انواع روشهاي جبران خازنی (الف) جبران سري-سري( ،ب) جبران سري-موازي( ،پ) جبران موازي-سري( ،ت) جبران موازي-موازي

ه دف از جبران در سمت ثانویه باال بردن توان انتقال یافته از
اولیه به ثانویه است  .براي افزایش توان انتقال یافته باید اندوکتانس
القایی سیستم کاهش یابد .براي ارضا هدف جبران در سمت ثانویه
کافی است خازن جبران ثانویه در فرکانس کاري مدار در تشدید با
اندوکتانس خودي سیمپیچ ثانویه قرار گیرد ] .[13هدف از جبران در
سمت اولیه سیستم کاهش مقادیر نامی سیستم با از بین بردن
جریانهاي القایی در سیستم است .بنابراین خازن جبران اولیه به
گونهاي انتخاب می شود که کل امپدانس دیده شده از منبع انرژي در
سمت اولیه سیستم اولیه اهمی باشد .حداکثر بازده تئوري و خازن
جبران اولیه مورد نیاز براي هر یک از حاالت جبران در جدول (،)1
خالصه شده است.

بـا توجه به جدول ( )1میتوان نتیجه گرفت که در تمام
حالتهاي جبران به جز حالت سري-سري ،بازده حداکثر و خازن
جبران در سمت اولیه تابعی از اندوکتانس متقابل دو سیمپیچ اولیه و
ثانویه هستند .این مسئله به خصوص براي سیستمهاي شارژ خودرو
الکتریکی که امکان دارد راننده خودرو را در محل دقیق پارک نکرده و
پارامترهاي سیستم ازجمله اندوکتانس متقابل تغییر کند بسیار مفید
است چرا که در صورت جابهجایی مرکز سیمپیچها ،جبران خازنی
همواره انجام میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت براي کاربردهایی
مانند شارژ بدون تماس خودرو الکتریکی استفاده از جبران سري سري
مزایاي بسیاري خواهد داشت .در این مقاله براي بهینهسازي ،تمام
روابط با در نظر گرفتن جبران سري-سري براي سیستم انتقال به
دست آمده است.

جدول ( :)0بازده حداکثر و خازن جبران اولیه براي انواع روشهاي جبران خازنی
حداکثر بازده تئوري

اندازه خازن جبران اولیه

)

)

SS

) ((

) ((

SP

PP

PS
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 -2الگوریتم تکاملی زنبورهاي عسل
 1-2مقدمهاي بر بهینهسازي مقید
امروزه الگوریتمهاي ابتکاري بسیار زیاد براي حل مسائل
بهینهسازي مورد استفاده قرار میگیرند .این الگوریتمها به دو دسته
کلی مبتنی بر جمعیت و مبتنی بر تکرار تقسیم میشوند .از سویی
دیگر این الگوریتمها به دو دسته قطعی و تصادفی تقسیم میشوند .یک
الگوریتم مبتنی بر جمعیت از یک مجموعه داده اولیه شدنی شروع
کرده و بردار پارامترها را براي بهینه کردن تابع هدف تغییر میدهد.
روشهاي قطعی ،به پیوستهبودن و مشتقپذیر بودن سیستم بسیار
وابسته میباشند و به همین دلیل براي بسیاري از مسائل بهینهسازي
مقید کاربرد ندارند .الگوریتمهاي تصادفی مانند الگوریتم ژنتیک بر
پیوستهبودن و یا مشتقپذیر بودن معادالت سیستم تحت مطالعه
وابسته نمیباشند از این رو در بسیاري از مسائل بهینهسازي مورد
استفاده قرار میگیرند.
همان طور که پیش از این اشاره شد در سیستمهاي انتقال توان
بدون تماس القایی اندوکتانس متقابل سیمپیچها به صورت عددي
محاسبه میشود .بنابراین استفاده از الگوریتمهاي ابتکاري و تصادفی
اجتنابناپذیر است.

حال بررسی است .بنابراین میتوان مراحل الگوریتم زنبورهاي عسل را
به صورت زیر خالصه کرد.
 -1مقدر دهی اولیه به عنوان جوابهاي اولیه ،Xij
 -2محاسبه جوابهاي اولیه در تابع هدف،
 -3حرکت به سمت منابع غذایی جدید Vijدر همسایگی ،.Xij
که از رابطه زیر براي پیدا کردن منابع تغذیه جدید استفاده میشود.
()24
که در این رابطه  Φیک عدد تصادفی بین ( )-1،1است.
 -4انتخاب جواب بهتر بین  Xijو،Vij
 -2محاسبه میزان احتمال براي جوابهاي  Xijبا استفاده از
رابطه داده شده (رابطه (،))23
 -6تـولید منابع جدید  Viبر اساس زنبورهاي دیدهبان از
جوابهاي  Xiو میزان احتمال آنها،
 -1تعیین منابع فاسد و جایگزین منابع تصادفی با آنها،
 -8ذخیرهسازي بهترین جوابهاي به دست آمده،
 -3تکرار مراحل تا رسیدن به شرط پایان برنامه (پایان تعداد
دفعات تکرار).

کارابوگا [ ،]22الگوریتمی را از مدلسازي رفتار زنبورهاي عسل
براي پیدا کردن منبع بهینه شهد گل تحت عنوان الگوریتم تکاملی
زنبورهاي عسل ارائه کرده است که در بخش بعد این الگوریتم مورد
بررسی قرار گرفته است.

 -2-2مراحل اجراي الگوریتم تکاملی زنبورهاي عسل
الگوریتم تکاملی زنبور عسل برگرفته از رفتار زنبورهاي عسل
براي پیدا کردن منابع غنی شهد است .زنبورها در یک کلونی به سه
دسته زنبورهاي کارگر ،زنبورهاي ناظر و زنبورهاي دیـدهبان تقسیم
میشوند .در این الگوریتم منبع غذایی با کیفیتهاي مختلف (تابع
هدف) بر اساس پارامترهاي رسیدن به آن منبع غذایی (بردار
پارامترهاي بهینهسازي) مورد بررسی قرار گرفته و بهترین منبع غذایی
انتخاب میشود .الگوریتم با به وجود آوردن مجموعهاي تصادفی از بردار
پارامترهاي بهینهسازي آغاز میشود .سپس در یک حلقه تکراري،
زنبورهاي کارگر ،ناظر و دیدهبان با انجام وظایف خود به دنبال منبع
شهد غنی میگردند .در پایان هر حلقه تکرار تمامی زنبورها اطالعات به
دست آورده خود را به اشتراک گذاشته تا مسیر بهینه براي شروع حلقه
تکرار بعدي انتخاب شود .این انتخاب بر اساس احتمال و با استفاده از
رابطه زیر به دست میآید:
()23

∑

=

که در این رابطه fit ،بیانگر ارزش یک منبع غذایی و یا به عبارت
دیگر مقدار تابع هدف مسئله بهینهسازي و  SNتعداد منابع غذایی در
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شکل ( :)8روند نماي الگوریتم زنبور عسل
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 -6نتایج

 2-2-6نتایج شبیهسازي

 1-6سیستم تحت مطالعه

در این قسمت ،نتایج به دست آمده از حل مسئله بهینهسازي
(جدول( ،))3براي به دست آوردن پارامترهاي مدار معادل سیستم مورد
استفاده قرار میگیرند .در این قسمت فرض بر آن است که در هر دو
سیمپیچ به صورت هم مرکز قرار گرفتهاند .تاثیر جابهجایی مـرکـز
سیمپیچها نسبت به یکدیگر و عملکرد سیستم در حالت غیر هم مرکز
در بخش بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت .با این فرض پارامترهاي
مدار معادل سیستم انتقال انرژي الکتریکی القایی در جدول ()4
خالصه شدهاند .همچنین براي اطمینان از صحت اندازه پارامترهاي
سیستم از شبیهسازي المان محدود سیستم استفاده شده است .در
روش المان محدود معادالت حاکم بر سیستم به صورت عددي با دقت
بسیار باالیی حل میشوند .در این مقاله از نرمافزار ANSOFT
 MAXWELLبراي انجام شبیهسازي المان محدود سیستم استفاده
شده است .براي انجام این شبیهسازي شماتیک نشان داده شده در
شکل ( )3استفاده شده است .نتایج حاصل از شبیهسازي المان محدود
سیستم انتقال انرژي القایی طراحی شده ،براي مقایسه با نتایج مدل
تحلیلی ارائه شده براي سیستم در جدول ( )4آورده شده است.

در این مقاله یک سیستم انتقال انرژي الکتریکی القایی که توان
 1kWرا در ولتاژ خروجی  482Vبراي شارژ خودرو الکتریکی انتقال
دهد ،طراحی شده است .به این منظور محدودیتهاي پارامترهاي مورد
استفاده در مسئله بهینهسازي (طراحی) ،در جدول ( )2نشان داده شده
است .الزم به ذکر است این محدودیتها با توجه به ابعاد خودرو و نوع
منبع ولتاژ به دست آمده است.
جدول ( :)2محدودیتهاي پارامترهاي سیستم براي بهینهسازي
F

D

z

n1

b2

a2

b1

a1

5000Hz
30000Hz

0
0

20cm
20cm

1
100

0.1m
0.5m

0.1m
0.5m

0.1m
0.5m

0.1m
0.5m

Min
Max

 2-6نتایج و بحث
 1-2-6نتایج طراحی
در این مقاله پارامترهاي سیستم براي رسیدن به بازده حداکثر و
قیمت حـداقل بـا استفـاده از الـگوریتـم تجمعی زنبورهاي عسل
بهینهسازي شده است .همچنین براي مقایسه نتایج بهینهسازي و
کـارآمدي الـگوریتم تجمعی زنبـورهاي عسل ( ،)ABCنتایـج
1
بهینهسازي با استفاده از دو روش بهینهسازي دیگر (الگوریتم ژنتیک
( )GAو الگوریتم ذرات ))PSO( 6نیز ارائه شده است .در جدول ()3
نتایج حاصل از بهینهسازي پارامترهاي سیستم با استفاده از سه روش
عنوان شده بهینهسازي خالصه شده است.
از نتایج خالصه شده در جدول ( )3به راحتی میتوان مشاهده
کرد الگوریتم زنبور عسل ،به صورت کارآمدتري مسئله بهینهسازي تابع
چندهدفه را انجام داده است .با توجه به جدول فوق ،مقدار عددي تابع
هدف به دست آمده از الگوریتم زنبور عسل برابر  2/2248بوده که این
عدد براي دو روش الگوریتم ذرات و الگوریتم ژنتیک به ترتیب برابر
 2/2442و  2/2223میباشد .این بدین معنی است که با استفاده از
الگوریتم زنبورهاي عسل در بازدهی نه چندان پایینتر ()%38/12
نسبت به نتایج حاصل از دو روش دیگر ( %33/28و  )%38/83حجم
مس الزم مورد استفاده در سیستم را بسیار کاهش بافته است (4kg
نسبت به  11/2kgو  )6/1kgو در نتیجه هزینه ساخت را کاهش دهد.

جدول ( :)4پارامتر هاي بدست آمده براي مدار معادل سیستم در
 MATLABو نرمافزار ANSOFT MAXWELL
نتایج شبیهسازي در ماکسول

نتایج شبیهسازي در متلب

پارامتر

0.18 Ω

0.1704 Ω

r2

0.081 Ω

0.0713 Ω

r1

3e-4 H

3.1110e-004 H

L1s

6.2e-4H

6.8855e-004 H

L2

4.35e-5H

4.3510e-005 H

L12s

4.6e-008

4.4089e-008 F

C2

1.2e-008

9.1019e-008 F

C1

جدول ( :)3نتایج به دست آمده از بهینهسازي
GA
0.18
0.2
0.22
0.24
38turn
2.48mm
2mm
29.62KHz
17turn
0.5523
98.89%
6.1kg
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PSO
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
18turn
2.5mm
2.5mm
25.82KHz
7turn
0.5445
99.08%
11.2kg

ABC
0.1m
0.32m
0.35m
0.43m
39turn
1.5mm
2.27mm
28.01KHz
17turn
0.5548
98.15%
4 kg

پارامترها
a1
a2
b1
b2
N1
r1
r2
Freq
N2
Objective Function
Efficiency
Weight of copper

شکل ( :)9مدل سیستم انتقال انرژي القایی در نرمافزار
ANSOFTMAXWELL

همان طور که مشخص است ،نتایج حاصل از روابط تحلیلی بسیار
نزدیک به نتایج به دست آمده از شبیهسازي المان محدود سیستم
است.
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با استفاده از پارامترهاي مدار معادل ارائه شده در جدول (،)4
مدار معادل سیستم انتقال انرژي الکتریکی القایی (شکل ( ))4در
نرمافزار  MATLABشبیهسازي شده است .شکلموجهاي ولتاژ و
جریان اولیه و ثانویه ،حاصل از شبیهسازي سیستم انتقال انرژي بدون
تماس در شکل ( )01نشان داده شده است.
همان طور که در شکل ( )12مشخص است ،ولتاژ ثانویه،
(خروجی سیستم (قسمت (ب) شکل( ))12برابر با  482Vاست که
نشان دهنده صحت محاسبات تئوري میباشد .همفاز بودن ولتاژها و
جریانها نشان دهنده تاثیر جبران خازنی سیستم میباشد .توان
اندازهگیري شده برابر با  6/3kWدر ترمینالهاي خروجی (قسمت ب)
و ( 1/11kWقسمت الف) در ترمینالهاي ورودي میباشد که بازده
 %31را براي انتقال انرژي نشان میدهد.

استفاده از الگوریتم زنبورهاي عسل براي بهینه سازي...

تماس طراحی شده ،جبران سیستم از بین نرفته و هم چنان ولتاژ و
جریان با یکدیگر همفاز هستند.
) (

/10

) (

) (
/10

) (
) (
/10

شکل ( :)00ولتاژ و جریان سیستم در سمت اولیه و ثانویه با تغییر موقعیت
سیمپیچها نسبت بـه یکدیـگر (الف) شکل موج ولتاژ و جریان اولیه( ،ب)
شکل موج ولتاژ و جریان ثانویه

) (

) (
/10

) (

شکل ( :)01ولتـاژ و جـریـان سیسـتم در سمت اولیـه و ثانویه( ،الف) شکل
موج ولتاژ و جریان اولیه( ،ب) شکل موج ولتاژ و جریان ثانویه

 3-2-6بررسی عملکرد در شرایط جا به جا شدن ماشین
بـراي بـررسی نحـوه عملکرد سیستم ،زمانی که مرکز دو
سیمپیچ بر یکدیگر منطبق نیستند ( 12سانتیمتر مرکز دو سیمپیچ از
یکدیگر فاصله گرفتهاند) ،سیستم مجدد در وضعیت جدید تحلیل شده
و پـارامترهاي جدید سیستم به دست میآید .با جابجایی سیمپیچها
نسبت به یکدیگر تنها اندوکتانس متقابل دو سیمپیچ تغییر میکند .در
این مثال ،با فاصله گرفتن مرکز دو سیمپیچ به اندازه  12cmتغییر
میکند .در این مثال ،اندوکتانس متقابل دو سیمپیچ به 42/4mH
کاهش یافته و در نتیجه پارامترهاي  L2و  L1sدر مدار معادل سیستم
انتقال تغییر کرده و به ترتیب برابر  6.91e-4Hو  3.142e-4Hخواهند
بود .نتایج شبیه سازي مدار معادل سیستم انتقال در حالت جدید
سیمپیچها نسبت به یکدیگر و با استفاده از پارامترهاي جدید عنوان
شده در شکل ( )11نشان داده شده است.
هـمان طـور کـه از شکل ( )11مشخص است ،با تغییر مکان
سیمپیچ ثانویه نسبت به سیمپیچ اولیه در سیستم انتقال انرژي بدون
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در شکل نشان دادهشده (شکل ( ))11توان  8kwدر خروجی
سیستم (قسمت (ب)) در ولتاژي باالتر از  482Vدر حال تحویل به بار
مقاومتی میباشد .منبع انرژي در سمت اولیه سیستم (قسمت الف)
توان  8/4kwرا به سیستم تزریق میکند که به معناي بازده  %32براي
سیستم انتقال میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت با تغییر مکان دو
سیمپیچ نسبت به یکدیگر جبران سیستم از بین نرفته و سیستم توان
باالتري را در ولتاژ باالتر و بازده پایینتر انتقال میدهد.

نتیجهگیري
در این مقاله یک سیستم انتقال توان بدون تماس براي شارژ
خودروهاي الکتریکی با استفاده از سیمپیچهاي مستطیل شکل
طراحیشده و پارامترهاي مختلف سیستم براي رسیدن به حداکثر
بازده در حداقل مس به کار رفته به دست آمده است .در مراحل
طراحی از الگوریتم تکاملی زنبـورهـاي عسـل بـراي بهینهسازي
پارامترهاي سیستم استفاده شده و یک مسئله بهینهسازي با دو تابع
هدف براي طراحی سیستم انتقال انرژي القایی حل شده است.
همچنین لزوم جبران در سیستمهاي انتقال انرژي القایی و روشهاي
مختلف جبران خازنی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و بهترین روش
جبران با توجه به کاربرد شارژ خودروهاي الکتریکی معرفی شد .مدار
معادل الکتریکی سیستم انتقال انرژي القایی ارائه شده و با استفاده از
روابط تحلیلی و انتگرالگیري عددي پارامترهاي مدار معادل سیستم
به دست آمده است .نتایج به دست آمده از شبیهسازي مدار معادل
الکتریکی سیستم طراحی شده کامالً تاییدکننده نتایج به دست آمده از
بررسیهاي تحلیلی سیستم میباشد .همچنین تاثیر جابهجایی مرکز
سیمپیچها نسبت به یکدیگر بررسی شد و نشان داده شد که با استفاده
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