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هيزي است كه واسط بين تجايستگاه شارژ خودروي برقي  —چكيده 
باشد كه توسط آن باطري اتومبيل شارژ برق شهري و باطري اتومبيل مي

باشد گردد. براساس كارآيي هاي متفاوت داراي انواع گوناگون ميمي
اله، طراحي سيم. در اين مقو بي 3، سطح 2، سطح 1سطح ازقبيل:
گيرد و ديواري مورد بررسي قرار مي 2هاي شارژ سريع و سطح ايستگاه
، همچنين شودها بررسي ميحفاظتي و دياگرام تكي خطي آن مدارات

  گيرد.هاي شارژ مورد بررسي قرار ميشماي واقعي و معماري ايستگاه

شارژ  ؛ديواري ؛خودرو برقي ؛شارژ ايستگاه —هاي كليدي هواژ
 ؛ بي سيم ؛سريع

  مقدمه  .1
مزاياي  پالگين يا بي سيم وسايل نقليه الكتريكي با امكان شارژ از طريق 

آلودگي مصرف پايين تر و عملكرد بهتر كاهش بسيار قابل توجهي هم چون 
نسبت به وسايل نقليه سنتي با موتور درون سوز دارند به همين دليل نيز 

اين نوع وسايل نقليه توليد  تاكنون به صورت تجاري تعداد قابل توجهي از
شده است و تحقيقات زيادي بر روي آنها انجام ميشود و رويكرد آينده 
خودروسازان بسمت ساخت چنين وسايل نقليه اي خواهد بود از اينرو براي 
عمومي سازي اين نوع وسايل نقليه به زير ساخت هايي نياز است دارندگان 

ا در دسترس داشته باشند تا بتوانند وسايل نقليه برقي بايد جايگاه هايي ر
  شارژ الزم براي ادامه مسير را دريافت كنند.

تجهيزاتي است كه  هيبريدهاي شارژخودروهاي برقي و ازايستگاه منظور
هاي خود را به وسيله آن وسايل نقليه برقي به شبكه برق متصل شده و باتري

از ايستگاه هاي شارژ در شارژ نمايند انواع مختلفي بطريق پالگين يا بي سيم 
 ،شهرهايي كه زير ساخت مناسب براي وسايل نقليه برقي را دارا هستند

 ،ايستگاه هاي شارژ را در نقاط بسياري ميتوان مشاهده كردساخته شده است 
هاي بزرگ و همچنين بسياري از جاي پاركهاي دركنار بسياري از پاركينگ

مجهز به ايستگاههاي شارژ ها يابانيا بطور افقي در كف آسفالت خها خيابان
اند در پاركينگ منازل نيز امكان نصب ايستگاه شارژ وجود دارد با توجه شده

هاي شارژ انواع مختلفي از آنها ساخته شده به كاربردهاي مختلف ايستگاه
  .]1[ است

- انواع ايستگاه يابتدا توضيحي دربار، 2در ادامه در بخش دراين مقاله 

هاي شارژ انجام طراحي ايستگاه 3در بخش  سپس ،شده است هاي شارژداده
هدف ما  شوند.و مشخصات هركدام از آنها بطور خالصه بررسي ميشود مي

از اين بخش آشنايي با مشخصات فني و امكانات آنهاست و قصد نهايي 
وبومي سازي اين تكنولوژي در ساخت ايستگاههاي شارژ خودروهاي برقي 

  شود.گيري از مقاله بيان مينتيجه 4ها در بخش . در انتاستايران 

  هاي شارژ خودروهاي برقيايستگاه .2
  شود. هاي شارژ پرداخته ميبه بررسي اجمالي ايستگاهدر اين بخش 

  سطح شارژ يك  .2,1
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كيلومتر)  8تا  3مايل (معادل  5-2ازاء هرساعت شارژ خودرو مي تواند 
كيلووات است.  9/1تا  4/1حركت كند. توان مصرفي اين نوع شارژ 

كيلووات  16ولت وبراي شارژ كردن كامل باطري  120ولتاژمعمول شارژ 
ساعت زمان الزم است. اين نوع ايستگاه هاي شارژ  12ساعت خالي حدود 

مناسب براي منازل (خصوصي) مي باشد وساختمان آن نيز بصورت 
 40سافت ساعت شارژ شبانه وسيله نقليه مي تواند حداكثر م 5ديواريست. با 

كيلومتر را طي كند كه اين مسافت بطور معمول بيش از طول مسير رفت و 
  آمد روزانه افراد است.

  سطح شارژ دو  .2,2
 32تا  16مايل (معادل  20-10بازاء هرساعت شارژ خودرو مي تواند

كيلو  7/2تا  3/6كيلومتر) حركت كند. توان مصرفي اين نوع سطح شارژ 
ولت فازاست و براي شارژ كردن  240تا  208وات است. ولتاژمعمول شارژ

ساعت زمان الزم  5تا  2/5كيلووات ساعت خالي حدود  16كامل باطري 
كيلومتر  160ساعت شارژ مي تواند حداكثر مسافت  5است. در اينصورت با 

را طي كند كه اين مقدار براي طي مسافت هاي معمول روزانه رفت و آمد 
گاه شارژ مناسب براي مكان هاي چند روز كافي است. اين نوع ايست

مكان   -فروشگاه هاي بزرگ   -خصوصي و عمومي از قبيل :  فضاي باز 
  - پاركينگ ها ي شخصي و عمومي   -پاساژهاي بزرگ   - هاي تجاري 

منازل و مكان ها يي است كه امكان شارژ خودرو را فراهم مي   -محل كار 
  كنند. 

 سطح شارژ سه  .2,3

 130تا  100مايل ( معادل  80تا   60خودرو دقيقه شارژ  20بازاء 
 %80كيلومتر ) مي تواند حركت كند در اين نوع شارژ حد اكثر باتري تا 

كيلو وات  50ظرفيت خود شارژ مي شود توان مصرفي اين نوع سطح شارژ
ولت جريان مستقيم مي رسد و براي شارژ كردن  500است ولتاژ شارژ نيز تا 

كيلو  12( يعني حدود  %80خالي تا ظرفيت كيلو وات ساعت  16باتري 
اينگونه  الزم به ذكر است،  دقيقه زمان الزم است. 20وات ساعت) حدود 

  شارژرها در گونه هاي كمپكت و ادونس قابل طراحي است.

درنوع كامپكت كليه سيستمها و شارژر در مجموعه تعبيه شده است 
يكديگر تعبيه شده و در نوع ادونس مجموعه سيستمها و شارژر جدا از 

  است.

 بي سيم .2,4

سيستم شارژ بي سيم نسل پيشرفته تري از ايستگاه هاي شارژيست كه 
  در نوع هاي فوق بذكر آن پرداختيم.

همانطور كه ميدانيم توسط ايستگاه هاي شارژ تعريف شده مي توان تا 
مسافتي مشخص سفر كرد و بعد ازآن بايد خودرو مجددا به برق وصل شود 

پرواضح است كه ايستگاه هاي شارژ خودروي برقي دقيقا مانند  بنابراين 
پمپ بنزين و پمپ گاز در نقاط مختلف تعبيه شده اند و ممكن است اتالف 
زمان چه در هنگام شارژ و چه در هنگام انتظار در صف و نيز اتالف در 

  انرژي را به دنبال داشته باشد. 

فوق الذكر از يكسو ما را محدود به  به ديگر كالم استفاده از ايستگاه هاي شارژ
زمان و مكان مي كند و از سويي ديگر تا زمان شارژ نميتوان به مسير خود ادامه داد 

  از اينرو ايده شارژ بي سيم از همين مشكالت ناشي شده است.

براي ساخت اينگونه شارژرها ايده هاي متفاوتي مورد بررسي قرار 
لي بود مثال يكي از ايده ها استفاده از گرفت كه هركدام مكمل ايده هاي قب

سيم پيچ هاي فرستنده و گيرنده بود. به اين شكل كه سيم پيچ هاي گيرنده 
در خودرو جاسازي و يك يا چند سيم پيچ بزرگ فرستنده در كنار يا زير 
جاده ها تعبيه گردد كه بخاطر هزينه بسيار زياد و مشكالت سالمتي اين ايده 

  رد شد.

پس از بررسي ها و تحقيقات به اين نتيجه رسيدند كه سيم پيچ پژوهشگران 
هاي فرستنده و گيرنده اصالح شود بدين معنا كه از سيم پيچ هاي هم اندازه در 
فرستنده و گيرنده استفاده شود با اين تفاوت كه سيم پيچ فرستنده در ايستگاه بر 

ان تحت شعاع خود را اساس رأكتانس منعكس شده از سيم پيچ گيرنده مي تواند ميد
گسترش داده وكنترل نمايد بدين ترتيب تلفات توان بشدت كاهش يافته و اثرات 

  مخرب ميدان هاي مغناطيسي نيز كاهش خواهد يافت .

به عبارت ديگر هنگاميكه خودروي برقي به يكي از ايستگاه ها نزديك شود 
ايش خواهد داد و افز 400سيستم فرستنده متوجه شده و توان خروجي خود را تا %

در زمان دور شدن خودرو امواج فرستنده رفته رفته رو به كاهش مي گذارد از اين 
رو نه تنها براي سالمتي افراد خطر ساز نخواهد بود بلكه توان الكتريكي كمتري 

  تلف خواهد شد.

 ايستگاه شارژ بي سيم مكاني .2,5

ا ههاي خودروهاي الكتريكي حداكثر طي مسافت آنيكي از معضل
است كه ارتباط تنگاتنگي با تكنولوژي باتري و شارژر دارد. شارژ سريع، 

سيم و شارژ خودرو هنگام حركت از جمله راهكارهاي پيشنهادي شارژ بي
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هاي سيم جديدي معرفي شده كه توانايياست. اخيرا نيز سيستم شارژ بي
 بااليي به همراه دارد. 

مكانهاي  در محيط خانه وضر شارژ خودروهاي الكتريكي كه ادر حال ح
شود. اغلب هاي مخصوص انجام ميعموما توسط رابط ديگر وجود دارد

خودروهاي الكتريكي امروزي نياز به سيم رابط فيزيكي براي پر كردن سطح 
توان از خدمات هاي خود دارد. با اين حال در برخي مناطق ميشارژ باتري

د ولي اين ادوات تنها نمواده استف شارژ بدون سيم براي خودروي الكتريكي
را شارژ كنند. اين  الكتريكيكيلو وات باتري خودروي 	3,3توانند با توان مي

ميزان توان براي شارژ خودروهاي الكتريكي در طول شب كافي است اما 
تواند اين مشكل بزرگ را حل نمايد، امكان شارژ راهكار اصلي كه مي

سيم و سريع است. به شكل بيخودروهاي الكتريكي در معابر عمومي 
ي اين دسته خوشبختانه نتايج تحقيقات اخير در همين راستا نيز نشان از ارايه

 .ي نزديك داردها در آيندهاز راهكار

   
 ايستگاه شارژ بي سيم مكاني :2شكل 

سيم جديد معرفي شده كه داراي حداكثر توان اخيرا سيستم شارژ بي
 Oak Ridge دي است، كه محققان آزمايشگاه مليدرص	90كيلووات و بازده 		20

برابر نسبت به شارژر پر 	20هر چند اين شارژر  .اندبه تكنولوژي آن دست يافته
تر از توان برابر سريع 3كيلووات تقريباً 		20كندتر است، اما توان  DCسرعت 

كيلوواتي كنوني است. اين شارژرها به قدري سريع هستند  7شارژرهاي سطح دو 
توان نهايت ميبراي خريد اي صرف مراجعه به يك فروشگاه دقيقه 30ه از زمان ك

د. بنا به مشخصات فيزيكي و عملكردي نمو و خودرو را شارژ رداستفاده را ك
كيلومتري در مدت زمان فرآيند خريد از 		48 تقريبي	خودرو ، قابليت طي مسافت

شده است. بنابراين نگراني از بابت برد خودروي الكتريكي، حداقل  فروشگاه نصيب
در محدوده شهري، از بين خواهد رفت. البته محققان روي قابليت شارژ در حال 

اند و به نتايج نسبتاً قابل قبولي اي انجام دادهحركت خودرو نيز تحقيقات گسترده
سيم خودرو تكنولوژي شارژ بيتوان قدم بعدي اند. اين تكنولوژي را ميدست يافته
 .عنوان كرد

هاي تويوتا، و شركت Oak Ridge اين تحقيقات با مشاركت آزمايشگاه ملي
 و دانشگاه كلمسون (Evatran) ، اواترن(Cisco Systems) سيسكو سيستمز

(Clemson University)  انجام شده است. البته اين آزمايشگاه معتبر در حال

كيلوواتي نيز است، بنابراين زمان زيادي طول  50هاي ارژري شحاضر مشغول توسعه
  .كيلوواتي به فراموشي سپرده خواهد شد 20نخواهد كشيد كه توان شارژ 

  شارژر بي سيم درحال حركت
با توجه به روند كنوني شكي در اين وجود ندارد كه آينده متعلق به خودروهاي 

كه قبال به آن اشاره شد  معايبي		با برقي است. اين خودروها با وجود مزاياي بسيار،
 محدود، پيمايش قابل مسافت مثل مواردي به توان مي آنها جمله از كه مواجهند نيز

  .شارژ كم و همچنين مدت زمان نسبتا زياد براي شارژ مجدد باتري ها هاي ايستگاه

          يكي از راهكارهايي كه به نوعي هر سه ايراد موجود را برطرف مي كند،
DEVC  نام دارد و در صورت عملي شدن امكان پيمايش مسافت بي نهايت را

اين فناوري كه مخفف عبارت شارژ  .كرد خواهد		براي خودروهاي الكتريكي فراهم
است،  (Dynamic Electric Vehicle Charging) الكتريكي ديناميك خودرو

در حال حركت را با استفاده از تكنولوژي شارژ بي سيم مي تواند مدام خودروي 
كمپاني نام آشناي كوالكام كه بيشتر با چيپست هاي موبايلي خود شناخته  .تغذيه كند

مي شود، در حال تحقيق بر روي فناوري مشابهي بوده و برخي از يافته هاي خود را 
 .به نمايش گذاشته است

يك مسير  VEDECOM اين شركت آمريكايي با همكاري كمپاني فرانسوي
خود را در  DEVC متري را در شهر ورساي طراحي نموده تا سيستم آزمايشي صد

نامگذاري شده FABRICميليون دالري كه  10اين پروژه  . آنجا آزمايش كند
كيلو  20را هنگام حركت  ZEمسير اين پروژه توسط خودروي الكتريكي رنو است.

  وات شارژ كند.

 

 بي سيم در مسير اتومبيل در حال حركت بر روي ايستگاه شارژ :3 شكل

  

اگر چه در بيانيه رسمي انتشار يافته به ميزان موفقيت اين آزمايش اشاره 
اي نشده، اما كوالكام اعالم كرده كه در آينده تست هاي ديگري در مسير 
مورد نظر انجام خواهد داد كه از جمله آنها مي توان به تاييد هويت 

روي انتقالي بين مسير و وسيله خودروها هنگام ورود به مسير، تنظيم ميزان ني
  .نقليه، تنظيم سرعت و همچنين هم ترازي خودرو با مسير اشاره نمود
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كوالكام در حالي منتشر مي شود كه  DEVC اخبار مربوط به سيستم
چند روز پيش يك كمپاني ديگر اتوبوس هاي الكتريكي مجهز به اين 

اوري در كانون توجه به نظر مي رسد كه اين فن .فناوري را تست كرده بود
برخي شركت ها قرار گرفته و در آينده شاهد رويارويي كمپاني هاي زيادي 

 .در اين عرصه خواهيم بود

توسعه روش هاي جايگزين  آينده شاهدفارغ از اين تكنولوژي در 
ديگري براي شارژ خودروها به وسيله تير چراغ برق و توسعه نسل جديد 

از  خواهيم بودكيلومتري نيز  1000به پيمايش  باتري ها با قابليت دست يابي
اين رو به نظر مي رسد كه مشكل مربوط به باتري و پيمايش خودروهاي 

  .برقي ظرف چند سال آينده تا حد زيادي كمرنگ شود

  

 طراحي هاي انجام شده .3

در اين قسمت به طراحي ايستگاه هاي شارژ ديواري و شارژر سريع 
 پرداخته شده است.

  فشردهگاه شارژسريع طرح ايست  .3,1
در اين طرح مجموعه سيستم هاي فرامين , سيستمهاي حفاظتي , اندازه 

  گيري و خصوصا شارژر در يك فضا قرار دارد.

  طرح تك خطي ايستگاه شارژ سريع
طرح و تجهيزات تك خطي ايستگاه شارژسريع شامل  5و  4شكل  

  .]2-6[ بخش هاي زير ميباشد

 :ولت متناوب 400زبرق سه فا فيدر ورودي -الف 

 المان هاي حفاظتي : -

 رله كنترل فاز : بمنظور كنترل ولتاژ ورودي  -

سه  ورودي : بمنظورتشخيص جريانE/Fرله نشت جريان  -
 فاز متعادل به سيستم

ترموستات حرارتي: بمنظور كنترل ميزان حرارت شارژر و  -
 جلوگيري از آسيب ديدگي آن

اتوماتيك سيستم سيستم كنترل دستي و اتوماتيك: در حالت  -
بطور خودكار فرامين را از رله ها دريافت ميكند و در حالت 

دستي در شرايطي خاص مانند تعميرات سيستم بحالت 
 دستي كنترل ميشود.

المان هاي اندازه گيري :سيستم اندازه گيري جريان و ولتاژ   -
 وسنسورها و متعلقات مربوطه

ترل ايزوله براي ترانس ايزوله : بمنظور استفاده از ولتاژ كن -
 سيستم فرمان

  فيدر سيستم شارژر: -ب

به  acولت  400ترانس اولتاژ: بمنظور تغيير سطح ولتاژ از  -
 .باتوان مورد نظر  dcولت  500

 dc به   acركتيفاير : بمنظور تبديل برق -

  :ولت مستقيم 500فيدر خروجي برق    -ج

رله كنترل فاز: بمنظور كنترل ولتاژ خروجي جهت مصرف  -
 تومبيلا

بمنظور كنترل جريان متعادل  :RCDرله حفاظت جان  -
 خروجي و كنترل اتصال بدنه اتومبيل

: بمنظور اندازه گيري المانهاي جريان , ولتاژ  PT285كنتور  -
  MCU , توان و انتقال گزارش به سيستم

 PT285: بمنظور دريافت اطالعات از كنتور  MCUسيستم  -
تومبيل و انتقال آن به ا BMSو دريافت اطالعات از سيستم 
  سيستم مانيتورينگ و اينترنت.
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  طرح تك خطي استگاه شارژ سريع: 4شكل 

  
  تجهيزات تك خطي استگاه شارژ سريع :5شكل

  
  طرح معماري ايستگاه شارژ سريع 

در اين قسمت تمامي تجهيزات الكتريكي بر اساس فضاي مورد نياز 
  .طراحي و تعبيه شده است

  
و جانمايي ايستگاه شارژ سريع كامپكت از زواياي معماري  :6شكل 

  روبرو جانبي و پشت

  
  طرح نماي ظاهري ايستگاه شارژ سريع

در اين قسمت طرح نماي ظاهري ايستگاه شارژ طراحي شده، نشان داده 
  شده است.
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از زواياي روبرو جانبي و  فشردهنماي ظاهري ايستگاه شارژر سريع  :7شكل 

  پشت

 ديواري  طرح ايستگاه شارژ .3,2

, اندازه  يحفاظت يستمهاي, س نيفرام يها ستميجموعه سمطرح  نيدر ا
و سيستم شارژر در اتومبيل تعبيه شده مجموعه قرار دارد. كدر ي يريگ

 .]2-6[ است.ودر نوع هاي ديواري , ايستاده و ستوني قابل طراحي ميباشد

 طرح تك خطي ايستگاه شارژ ديواري

ك خطي ايستگاه شارژديواري شامل طرح و تجهيزات ت 9و  8شكل 
  بخش هاي زير ميباشد.

 :ولت متناوب 240فيدر ورودي برق تك فاز -الف

 المان هاي حفاظتي :

 رله كنترل فاز : بمنظور كنترل ولتاژ ورودي  -

: بمنظورتشخيص جريان تك فاز E/Fرله نشت جريان  -
 متعادل به سيستم

يك سيستم سيستم كنترل دستي و اتوماتيك: در حالت اتومات -
بطور خودكار فرامين را از رله ها دريافت ميكند و در حالت 
دستي در شرايطي خاص مانند تعميرات سيستم بحالت 

 دستي كنترل ميشود.

المان هاي اندازه گيري :سيستم اندازه گيري جريان و ولتاژ   -
 وسنسورها و متعلقات مربوطه

زوله براي ترانس ايزوله : بمنظور استفاده از ولتاژ كنترل اي -
 سيستم فرمان

  :ولت متناوب 240فازتك برق  فيدر خروجيدو  -ب

رله كنترل فاز: بمنظور كنترل ولتاژ خروجي جهت مصرف  -
 اتومبيل

بمنظور كنترل جريان متعادل  :RCDرله حفاظت جان  -
 خروجي و كنترل اتصال بدنه اتومبيل

: بمنظور اندازه گيري المانهاي جريان ,  PTA285كنتور  -
  MCU , توان و انتقال گزارش به سيستم ولتاژ

: بمنظور دريافت اطالعات از كنتور  MCUسيستم  -
PTA285  و دريافت اطالعات از سيستمBMS  اتومبيل و

 انتقال آن به سيستم مانيتورينگ و اينترنت

  

 

  
  تجهيزات تك خطي استگاه شارژ ديواري : 8 شكل
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  طرح تك خطي استگاه شارژ ديواري :9شكل 

 نماي ظاهري ايستگاه شارژديواري طرح 

در اين قسمت نماي شارژر از زواياي روبرو جانبي و پشت مشخص 
  مي باشد

  
  نماي ظاهري شارژر ديواري از زواياي روبرو جانبي و پشت 9شكل 

ايستگاه شارژ ديواري در محل مركز توسعه فناوري خودرو برقي ساخته 
  ر نشان داده شده است.شده است. نمايي از اين ايستگاه در شكل زي

  

  
  اقعي از ايستگاه شارژ ديواريونماي :  10شكل 

  نتيجه گيري  .4
سيم در و بي 3، سطح 2، سطح 1هاي شارژ سطح در اين مقاله، ايستگاه

ديواري و  2هاي شارژ سطح اند. سپس طراحي ايستگاهابتدا بررسي شده
طراحي معماري  گيرند. بلوك دياگرام تك خطي،سريع مورد بررسي قرار مي

ديواري بيان شده  2هاي شارژ سريع و سطح ترتيب براي ايستگاهو ظاهري به
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ساخته شده در پژوهشگاه  ديواري است. در انتها شماي واقعي ايستگاه شارژ
  نيرو نشان داده شده است.  
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