
 

   

 

 

 
 

 

  

نها به اتصال آ الکترونيکی،شمگير تجهيزات نيک صورت گرفته و با توجه به افزایش چه پيشرفت هایی که در عرصه ی الکتروبا توجه ب - دهيچک

اکثر وسایل الکترونيکی دارای باتری قابل شارژ هستند و در  شود. تواند باعث به وجود آمدن مشکالت فراوانیمنبع تغذیه از طریق کابل می

لذا  اصل مختلف شارژ شوند.واست که با فاصله و بدون سيم در ف و نياز بسياری از این وسایل امکان شارژ به صورت ارتباط مکانيکی وجود ندارد

در بسياری از موارد  دتوانبحث برانگيزی است که می انرژی به صورت بيسيم یکی از روش های ی فناوری انتقاليستم هایی در حيطهطراحی س

موثر برای انتقال توان  یک روش در این مقاله از .دنشودر این مقاله ابتدا روش های مختلف انتقال توان بررسی می این مشکالت را برطرف کند.

این سيستم انتقال توان . استفاده شده استبيسيم به صورت القای مغناطيسی رزونانسی در یک باند فرکانسی خاص با تطبيق امپدانس مناسب 

در اخته شده س نمونهاست.  شده آن ارائه و ساخت شبيه سازیحاصل از در این مقاله نتایج  یک شارژر گوشی همراه است که در قالب بيسيم

کند. نتایج ثبت شده در آزمایشگاه به صورت کامل بيان شده و  ژسانتی متری شار 01در است تلفن همراه را در فاصله نزدیک تا قاگاه شآزمای

س کردن فرستنده تطبيق امپدانس مناسب به منظور رزونان ،طراحی مدارکند. در باال بردن راندمان انتقال توان را تأیيد می موثر بودن این روش در

 .بهره وری سيستم افزایش یافته است وشده  لحاظو گيرنده ی انرژی 

 شارژر باتری  القای مغناطيسی رزونانسی ، ( ،(WPTانتقال توان بيسيم  -كليد واژه

 

 مقدمه -0

در سال های اخير توسعه ی قابل توجهی در زمينه ی لوواز   

اكثر  الکترونيکی خصوصا در كاربرد های پزشکی انجا  شده است.

سيستم های الکترونيک دارای باتری قابول شوارژ هسوتند كوه در     

مکوانيکی   بوه صوورا اتصوال    بسياری از این وسایل امکوان شوارژ  

سيستم های الکترونيکی غير قابل دسترسی خصوصا  وجود ندارد.

مهندسی پزشکی مانند قلب مصونویی و وسوایلی كوه     یحوزهدر 

شود و همچنوين در حووزه هوای مفتلو      درون بدن استفاده می

توان بوه صوورا   مانند سنسورهای به كار رفته در مفازن كه نمی

قوال  مستقيم با آنها ارتباط بر قرار كرد نيازمنود یوک سيسوتم انت   

تقاضوای   نهوا هسوتند.  ژی به صورا بيسيم برای منبع تغذیوه آ انر

استفاده از سيستم هایی با قابليت تغذیه بدون سيم مسوتلز  كوار   

و همچنوين   ((WPTبر روی سيستم های انتقوال تووان بيسويم     

واید حاكم بر سيسوتم هوای الکتریکوی    نيازمند درک یميقی از ق

جود دارد بایود رو  مناسوبی   لذا با توجه به نيازی كه و باشد.می

انتقوال انورژی    برای انتقال انرژی صورا گيرد. در بعضی از موارد،

بوه   .[1]به صورا معمولی كار غير ممکن و یا پر هزینوه ای اسوت  

بوه كوار   برای تغذیه یک سنسور كه درون یک مفزن ینوان مثال 

استفاده  WPTو غير قابل دسترس است باید از یک سيستم  رفته

نتقال اطالیاا در فواصل طوالنی ولی با توان كم یک نمونه ا كرد.

تغذیوه كوردن وسوایل     .[2]از انتقال بوه صوورا بوی سويم اسوت     

گوشی موبایل و از این قبيل بدون  تلوزیون، الکتریکی مانند المپ،

توا   رسود. اینکه منبع تغذیه وصل باشد كار غير ممکنی به نظر می

ه ی انتقوال تووان بيسويم    كنون تال  های بسيار زیادی در زمين

صورا گرفته ولوی بورای تووان هوای قابول توجوه رو  خاصوی        

با توجه به نوع فرایند و نوع نيازی كه وجوود   پيشنهاد نشده است.

دارد و اینکه توان در چه شرایطی مانند مقدار فاصله،ميزان تووان  

انتقالی،حجم سيستم انتقال،مستقيم یا غير مستقيم بودن انتقوال  

ل الکترونيکی با استفاده از سيستم انتقال توان شارژر باتری وسای طراحی و ساخت
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راه های متفواوتی  كند، انتقال پيدا میباحثی از این قبيل توان و م

بررسوی   موورد   برای انتقال توان پيشنهاد شده است كه در اداموه 

و كاربرد انهوا و همچنوين معایوب و مزایوای آنهوا       قرار می گيرند

شود و در نهایت با توجه به كاربردهایی كه وجوود دارد  بررسی می

الکترونيکووی بهتوورین رو   بوورای مووواردی ماننوود تغذیووه وسووایل

سيستم انتقال توان بيسيم استفاده از القای مغناطيسی رزونوان   

زیرا این رو  بهترین گزینوه بورای كاربردهوای بوا      [3]شده است

توان باال و در فاصله ی كم است كه در ایون مقالوه توا ير گوذاری     

و بوه منظوور    رزونان  بر روی بازده سيستم بررسوی شوده اسوت   

وری انتقال توان در سيستم انتقال تووان بيسوم القوای    بهبود بهره

  مغناطيسی رزونان  شده از رو  تطبيق امپدان  برای رزونان

این سيستم در قالب  كردن فرستنده و گيرنده استفاده شده است.

یک شارژر بيسيم برای تلفن همراه بررسی شده اسوت كوه نتوای     

 بوت شوده اسوت     شبيه سازی همراه با نتایجی كه در آزمایشوگاه 

گزار  گردیده كه در این مدل یوک شوارژر بورای گوشوی هوای      

سانتی متوری   11فاصله ی  در دتوانهوشمند ساخته شده كه می

یک سيستم برای انتقوال تووان    [4]در مرجع  .كندباتری را شارژ 

سانتی متری معرفوی شوده و در مرجوع     111تا  11در فاصله ی 

سانتی متری معرفوی   11یک سيستم شارژر باتری در فاصله   [5]

شده كه البته همه مدل هوای معرفوی شوده دارای حجوم بسويار      

بزرگی هستند و قطر سيم پيچ های آن بسيار زیاد اسوت ولوی در   

سانتی  2سایز كوچک با استفاده از سيم پيچ هایی با قطر كمتر از 

الکترونيکوی كوچوک   متر و برای مواردی مانند شارژ سيستم های 

اینچ حاصول   1مانند گوشی موبایل تا كنون به فاصله ی بيشتر ار 

 11سيستم ما قادر است یک باتری گوشوی را در فاصوله ی    نشد.

سانتی متری شارژ كند كه با توجه به طراحی درست آن افوزای   

است كوه البتوه    5wسانتی متری فاصله برای توان در حد  8تا  7

تواند برای سيستم هایی با قطر سويم پويچ   یالگوی این سيستم م

بزرگ و برای كاربردهایی با توان باال و در فاصله ی زیاد اسوتفاده  

 شود.

 انتقال توان از طریق امواج رادیویی  -0-0

شاخص ترین و پر كاربرد ترین رو  انتقال تووان بيسويم از   

طریق امواج رادیویی است كه در این رو  از فرستنده و گيرنوده  

از  غيوره اموواج موبایول و    ،wifiاموواج   شود.استفاده میمفصوص 

هوا  پركاربردترین امواجی اسوت كوه بورای انتقوال اطالیواا از آن     

از  .[6]شود و نمونه بارز اتصوال تووان بيسويم هسوتند    استفاده می

توان اطالیواا را در فاصوله هوای بسويار     طریق امواج رادیویی می

مقودار تووان انتقوالی     ،نتقوال زیاد منتقل كرد ولی در ایون رو  ا 

و یمدتا برای انتقال اطالیاا مورد اسوتفاده قورار    بسيار كم است

گيرد اما به تازگی بورای انتقوال انورژی در حود ميکوروواا در      می

حسگر های صنعتی اسوتفاده شوده    متر برای 11فواصل بيشتر از 

ا این رو  برای انتقال توان به منظور تغذیوه وسوایل   لذ .[7]است

 .کترونيکی مناسب نيستال

 انتقال اطالعات از طریق پرتوهای ليزر -0-2

تواند برای انتقوال انورژی موورد اسوتفاده قورار      امواج ليزر می

تووان از طریوق یوک فرسوتنده ليوزر و یوک گيرنوده        گيرد و موی 

فتولتایک پرتو را به انرژی الکتریکی تبودیل كورد و بورای تغذیوه     

بوازدهی ایون یمول     كورد. دستگاه های پر مصرف از آن اسوتفاده  

درصد است كه در یمل تلفاا زیوادی دارد و از دیگور    11حدود 

تووان  معایب آن این است كه برای تغذیه ابزارهای قابل حمل نمی

پرتوو   و همچنين برای هر دسوتگاه بایود یوک    از آن استفاده كرد.

از طرفی پرتوهای ليزر در ا ور برخوورد بوا     .جداگانه فرستاده شود

-ا راا بسيار مضری از خود به جوای موی   بدن انسان،سلول های 

ترین مشکل در استفاده از انتقال توان از طریق ليوزر  گذارد و مهم

این است كه بين فرستنده ی پرتو و مدار مورد نظر)گيرنده(نبایود  

هيچ مانعی وجود داشته باشد و انتقال بایود بوه صوورا مسوتقيم     

 .صورا گيرد

.   

 القای مغناطيسی -0-3

وان های باال رو  برای انتقال توان و خصوصا برای تبهترین 

و در واقع مبنا و اساس انتقال توان به  القای مغناطيسی است

یک  .[8]صورا بيسيم برای توان های باال القای مغناطسی است

تواند شود میميدان مغناطيسی متناوب كه از یک كویل ناشی می

الکتریکی ایجاد  در كویل دیگری كه در نزدیکی آن باشد جریان

كند این در واقع اساس و مبنای انتقال توان به صورا بی سيم 

مبدل های سویچينگ  در واقع شکل كلی سيستم مشابه .[9]است

شود و این امر جریان متناوب در یک سيم پيچ برقرار می است.

بایث ایجاد شدن یک ميدان مغناطيسی نوسانی در سيم پيچ 

مبدل هایی خطوط نيروی مغناطيسی در چنين  ،گردد انویه می



 

   

 

 

 
 

 

سازد از طریق كه سيم پيچ اوليه و  انویه را به یکدیگر مرتبط می

باشد و بایث ایجاد یک جفت شدگی مناسب هسته ی آهنی می

و نهایتا اتالف توان به حداقل خود  گرددبين دو سيم پيچ می

برای انتقال توان به صورا بيسيم باید بين هسته ها  رسد.می

كه در این صورا اتالف انرژی بسيار زیاد هوایی ایجاد كرد، فاصله

لذا با استفاده از رو  های  خواهد شد و بازده كاه  می یابد.

 توان بازده انتقال توان را در فاصله ی قابل توجه،مناسب می

تطبيق امپدان  مناسب بين ورودی و فرستنده و  افزای  داد.

-ای ایجاد شرایط رزونان  میهمچنين گيرنده و بار خروجی بر

 تواند به مقدار قابل توجهی بهره وری را افزای  دهد.

طراحی سيستم انتقال توان بيسيم به صورت القای  -2

  یمغناطيسی رزونانس

بوورای فووراهم كووردن شوورایط بهينووه بوورای انتقووال حووداكثر  

توان،یک رو  مو ر انتقال به صورا القای مغناطيسی رزونانسوی  

تنده رای دست یابی به باالترین توان انتقالی فرسو در واقع ب است.

بوا اسوتفاده از تطبيوق امپودان       اند.و گيرنده با هم رزونانت شده

 شوود. مناسب شرایط رزونان  برای فاصله ی مورد نظر فراهم می

و همچنين با تغيير مدار تطبيق امپدان  ميتوان در فاصوله هوای   

ایون بایوث افوزای     كوه   مفتل  شرایط رزونان  را فوراهم كورد.  

در واقع با تغيير امپدان  می. شودراندمان در فواصل مفتل  می

توان فركان  رزونان  را تنظيم كرد و بوه حوداكثر بهوره دسوت     

ه شده است كه در صورتی كه دو امپدان  این اصل شناخت یافت.

بوه  انرژی منتقل شده  باشند، هدر فركان  مشابهی رزونان  داشت

 تووان یبوا هموين رو  مو    زای  موی یابود.  اف صورا چشمگيری

بلوک دیاگرا  كلی سيسوتم   .بردبازدهی ميدان مغناطيسی را باال 

انتقال توان بيسيم به صورا القای مغناطيسی رزونوان  شوده در   

                                        نمای  داده شده اسوت.  1شکل 

 
 صورا القایبه  شکل كلی سيستم انتقال توان بيسيم:1شکل

 رزونانسی مغناطيسی

 

بوا ایجواد كوردن شورایط      فرستنده باید به كویل گيرنوده برسود.   

مناسب باید تلفاا در این مسير به حداقل برسد با ایجواد شورایط   

برای رزونانت كردن مدار یوک   رسد.رزونان  تلفاا به حداقل می

با این كوار انورژی بوه سوریت      ،به مدار اضافه شده است LCمدار 

الکتریکی در خازن و یک ميودان مغناطيسوی در    يدانبين یک م

زن فركان  این لورز  توسوط قابليوت خوا     كند.كویل نوسان می

ی بووار و قابليووت كویوول بوورای توليوود یووک ميوودان بوورای یخيووره

برای بواال رفوتن بوازده و بوه حوداقل       شود.مغناطيسی كنترل می

ا فركوان   فركان  در مدار فرسوتنده ی انورژی بو    ،رسيدن تلفاا

گيرنده ی انرژی برابر شده است كه در این صورا رزونان  اتفاق 

هم فاز با انورژی كوه در   د و انرژی ارسالی از سوی فرستنده افتمی

كنند و در غير شود و همدیگر را تشدید میگيرنده وجود دارد می

در  ابد.یكنند و تلفاا افزای  میاین صورا همدیگر را خنثی می

ونانت كردن فرستنده و گيرنده ميدان هوا سونکرون   حقيقت با رز

شود و مقدار انرژی ارسال شوده  نها سازنده میشوند و تداخل آمی

بور خوالف رو  هوای دیگور در ایون رو        افزای  خواهد یافت.

و بوا   مسوتقيم صوورا گيورد   غير تواند به صورا انتقال انرژی می

 كند.وجود موانع در مسير باز هم انرژی انتقال پيدا می

توان با استفاده از مفهوو   ا ر رزونان  را به صورا كامل نمی

لذا برای بيان این ا ر از یک سيسوتم   القای مغناطيسی بيان كرد.

در قالب شارژر بی سيم برای گوشی تلفن همراه استفاده شده كه 

 نتای  به صورا كامل در قسمت های بعد بيان شده است

صورت القای نتقال توان بی سيم به سيستم ا -3

 رزونانسی برای شارژ گوشی تلفن همراه یمغناطيس

طراحی مدار شارژر باتری قابل حمول بوه صوورا بوی سويم      

دارای محدودیت هایی از جمله حجم كم كه در نهایت باید تعداد 

از  قطعاا كمتر و همچنين قطر سيم پيچ باید مقدار كمی باشود. 

ک شدن كویل طرفی برای كم كردن قطر سيم پيچ و در كل كوچ

های فرستنده و گيرنده باید فركان  سيگنال روی كویل ها را توا  

حد زیادی افزای  داده و همچنين این شارژر به صورتی است كه 

در خروجوی بورای    DCباید از برق شهر تغذیه كند و یوک ولتواژ   

بلوک دیاگرا  مودار شوارژر بواتری     .شودتغذیه كردن باتری ایجاد 



 

   

 

 

 
 

 

 یر نشان داده شده است.گوشی همراه در شکل ز

 
 بلوک دیاگرا  مدار شارژر باتری گوشی همراه به صورا بيسيم: 2شکل

 

است  50HZبا فركان   ACاین مدار به برق شهر كه یک ولتاژ 

 DCبه  ACشود كه در ابتدا برق شهر توسط یک مبدل وصل می

شود همانگونه كه گفته شد با توجه به می DCتبدیل به یک ولتاژ

كوچک بودن قطر سيم پيچ ها فركان  باید افزای  یابد كه در 

به یک  DCطراحی ما با استفاده از مبدل سویچينگ ولتاژ 

شود و در ادامه این تبدیل می 100KHZبا فركان   ACولتاژ

انرژی با فركان  باال پ  از یبور از مدار تطبيق امپدان  كه 

و در  رسد.كند به كویل فرستنده میرزونان  را فراهم می شرایط

شود و این امر نتيجه جریان متناوب در سيم پيچ اوليه برقرار می

بایث ایجاد شدن یک ميدان مغناطيسی نوسانی در سيم پيچ 

گردد كه در نهایت بایث ایجاد جریان در سيم پيچ  انویه می

-ایجاد میشود.در سمت  انویه كه یک انرژی متناوب  انویه می

به  ACكه این ولتاژ  ،برای شارژ كردن باتری نياز استشود كه 

با سطح مناسب تبدیل شود كه این یمل توسط  DCیک ولتاژ 

 گيرد.باشد انجا  میكه در خروجی می AC/DCمبدل 

مبدل رزونانسی برای پياده سازی سيستم شارژ  3-0 -4

 گوشی همراه

یک شارژر باتری گوشی همراه باید در سایز كوچک طراحی شود 

و از طرفی با كوچک كردن سيم پيچ ها،انتقال توان در فاصله ی 

كردن فرستنده و گيرنده  بل توجه بسيار كاه  ميابد. رزونان قا

و تطبيق امپدان  بين ورودی و كویل فرستنده و همچنين كویل 

 یث بهينه شدن سيستم شود.تواند باگيرنده با مدار خروجی می

برای پياده سازی این سيستم از یک مبدل رزونانسی استفاده 

نشان داده شده  3مدار كلی شارژر باتری در شکل  شده است.

 AC/DCهمانطور كه در شکل مشفص است برای مبدل  است.

در قسمت فرستنده از یک پل دیود و یک خازن استفاده شده 

  رای پياده سازی سيستم انتقال توان بيسيمپيشنهادی ب مدار :3شکل   
كند و برای تبدیل می DCكه ولتاژ برق شهر را به یک ولتاژ 

نيم پل رزونانسی استفاده  DC/DCمبدل سویچينگ از مبدل 

برای مدار رزونانسی  سریشده است كه از توپولوژی موازی 

در واقع خازن رزونان  موازی با كویل  استفاده شده است.

گيرد و در خروجی نيز خازن رزونانسی موازی با فرستنده قرار می

كویل گيرنده قرار گرفته است و مبدل رزونانسی در فركان  

شود تلفاا سویچينگ به كند كه بایث میسویچينگ كار می

 حداقل برسد.

  نتای   بت شده در آزمایشگاه و شبيه سازی-4

ن همراه به صورا یک مدل از مدار معرفی شده برای شارژر تلف

بی سيم در آزمایشگاه ساخته شده است كه شکل آن در زیر 

 .نمای  داده شده است
 

 
 : نمونه ی آزمایشی از  مدار یكر شده4شکل

ورودی این مدار به برق شهر وصل شده است كه ابتدا به یک 

تبدیل شده است و مقادیر المان ها مطابق  DCولت  21ولتاز 

ست.برای سویيچ ها از دو ماسفت جدول زیر طراحی شده ا

IRF640   یکسوساز از دیود استفاده شده و برای دیود های

MUR460 .قطر سيم پيچ اوليه)فرستنده(  استفاده شده است

دور و قطر سيم پيچ  انویه  21سانتی متر و تعداد دور آن  1برابر 



 

   

 

 

 
 

 

فركان   دور ميباشد. 11سانتی متر و تعداد دور آن  1نيز 

و مقدار خازن و سل  های مدار  100KHZرابر سویيچينگ ب

زیر برای فراهم شدن شرایط رزونان  رابطه ی رزونان  طبق 

 طراحی شده است

                                                               .       ⁄ 

نرخ  (4) شکل مدار فوق در فاصله های مفتل  تست شده است.

-تغيير بازده انتقال انرژی برحسب تغيير فاصله را نشان می

 دهد.)بدون مدار رزونان  و با تطبيق نادرست(

 
با تطبيق  نمودار توان انتقالی بر حسب فاصله بدون مدار رزونانسی و :1شکل 

 امپدان  نادرست
سانتی  1تا  1باشد با افزای  فاصله از همان طور كه مشفص می

همانگونه كه انتظار می رفت با  ،ابدیی كاه  میانرژمتری مقدار 

 یابد.یافزای  فاصله مقدار انرژی انتقالی به شدا كاه  م

با تطبيق امپدان  مناسب شرایط رزونان  ایجاد  (1)در شکل 

در واقع با رزونانت  شده و بهره وری سيستم افزای  یافته است.

به كردن فرستنده و گيرنده بازده انتقالی در فاصله های مفتل  

افزای  یافته كه این نتيجه مؤ ر بودن این  صورا چشمگيری

سيستم شارژر باتری معرفی شده در  كند..رو  را تایيد می

سانتی متری قادر به شارژ كردن یک باتری تلفن  7فاصله ی 

 یشگاه با موفقيت یک باتری توسط آن همراه است كه در آزما

 شارژ شده است

 نمودار توان انتقالی بر حسب فاصله در مدار پيشنهادی: 6شکل

 نتيجه گيری

ر وسایل الکترونيکی به صورا بيسيم در این مقاله مدار شارژ

مغناطيسوی   با استفاده از انتقال تووان بيسويم بوه صوورا القوای     

با تطبيق امپدان  مناسوب   رزونانسی در یک باند فركانسی خاص

بررسی شد، ویک نمونه از این سيستم در آزمایشگاه سواخته شود   

 10cmكه قادر به شارژ یوک گوشوی هموراه در فاصوله ی حودود      

   است . 

 

 عمراج

[1] Kim, C. G.; Seo, D. H.; You, J. S.” Design of a contactless 

battery charger for cellular phone”, IEEE Trans. Ind. 
Electron., vol. 48, Dec. 2001, pp. 1238-1247 

[2] Karalis, A.; Joannopoulos, J. D.; Soljacic, M.” Efficient 

wireless non-radiative mid-range energy transfer”  Annals of 
Physics, vol. 323, 2008, pp. 34-48. 

[3]  Kurs, A.; Karalis, A.; Moffatt, R.:”Wireless power transfer 

via strongly coupled magnetic resonances”,  Science, vol. 
317, July 2007, pp. 83-86. 

[4] H.J Choi, E. H Ahn, S. Y Park and J. R Choi” Portable 

Battery Charging circuits for Enhanced Magnetic Resonance 
Wireless Power Transfer  (WPT) System” IEEE trans. Power 

Management vol,14,2013,pp  702-701 

[5] A. Author 1 and B. Author 2, “Title of the conference paper,” 
Proc. Int. Conf. on Power System Reliability”. Singapore, pp. 

100-105, 1999. 

[6] Brown, W. C.: “The history of power transmission by radio 
waves” IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol.32, Sept. 

1984, pp. 1230-1242. 

[7]   Darlwoo Lee , Taeyong Abu, Byungcho choi , “Wireless 
Electricity,” PESC, pp. 1-7, June 2006. 



 

   

 

 

 
 

 

[8] T. Imura, H. Okabe, and Y. Hori, “Basic experimental study 
on helical antennas of wireless power transfer for electric 

vehicles by using magnetic resonant couplings,” in IEEE 

Vehicle Power and Propulsion Conference, September 2009, 
pp. 936–940. 

[9] Kurs, A.; Karalis, A.; Moffatt, R.” Wireless power transfer via 
strongly coupled magnetic resonances”, Science, vol. 317, 

July 2007, pp. 83-86. 

 

 


