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RESUMO

Tendo em vista o crescimento da demanda por sistemas de transferência de energia
sem fio (em inglês: Wireless Power Transfer - WPT) para o carregamento de veículos
elétricos, é necessário desenvolver topologias de transmissores eficientes, a fim de
reduzir a massa e o volume e, consequentemente, o preço desses sistemas. Atingir
altos níveis de eficiência em sistemas de WPT de alta potência é um grande desafio, em
função das restrições de espaço disponível e das normas regulamentadoras que devem
ser respeitadas. Esse trabalho realiza um estudo teórico acerca de conversores de WPT,
explorando as normas regulamentadoras, modos de estruturação do sistema, bem
como modelos matemáticos que o representam. Em seguida, é feita a simulação de
uma topologia de bobinas trifásicas presente na literatura em um software de simulação
de elementos finitos, a fim de se observar as linhas de campo magnético geradas e
extrair as indutâncias próprias e mútuas das bobinas.
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ABSTRACT

In view of the increasing demand for wireless power transfer (WPT) systems for charging
electric vehicles, it is necessary to develop efficient transmitter topologies, in order to
reduce the mass and volume and, consequently, the price of these systems. Reaching
high efficiency levels in high power WPT systems is a great challenge, because of
the space availability restrictions and the regulatory standards that must be followed.
This paper performs a theoretical study on WPT converters, exploring the regulatory
standards, ways of structuring the system, as well as the mathematical models that
represent it. Next, a simulation is made of a three-phase coil topology found in the
literature in a finite-element simulation software, with the goal of observing the magnetic
field lines and extracting the self and mutual inductances of the coils.
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