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 برای. امروزه استفاده از منابع انرژی پراکنده ازجمله انرژی خورشیدی اهمیت زیادی در موضوع تأمین انرژی به خود اختصاص داده است:چکیده
CD-CD کاربردهای اتصال به شبکه الزم است ولتاژ خروجی آرایه خورشیدی که ممکن است با تغییرات گسترده ولتاژ همراه باشد توسط یک مبدل
 سادگی، بازدهی، میتوان به بهره ولتاژCD-CD  ازجمله معیارهای اساسی برای بررسی میزان کارایی مبدلهای.به ولتاژ ثابت و باالتری تبدیل گردد
 در این. ریپل جریان ورودی و استرس ولتاژ و جریان در ادوات الکترونیک قدرت اشاره کرد، قیمت تمامشده، سادگی ساختار مدار،سیستم کنترل
 برای ارزیابی صحت محاسبات نظری و. ایزوله (بدون ترانسفورماتور) با بازده و بهره باال و ریپل جریان کم معرفیشده استDC-DC مقاله یک مبدل
 بررسی، مشخصات اساسی عملکرد مبدل همچون بهره ولتاژ و بازده. نمونه آزمایشگاهی مدار موردنظر ساختهشده است،ایده حاکم بر طراحی مبدل
. نتایج بهدستآمده بیانگر بهبود بازده و بهره ولتاژ در این مبدل و نیز مؤید محاسبات نظری است.و با مدارات مشابه مقایسه میشود
. بازده مبدل، ریپل جریان ورودی، بهره ولتاژ مبدل،DC-DC  مبدل:واژههای کلیدی
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Abstract: Nowadays, using distributed energy resources (DERs) such as solar energy have gained a high degree of importance for
supplying customers. For grid-connected applications, it is necessary to step up the varying output voltage of the solar array which is
done by a DC-DC converter. The essential criterions for evaluating the effectiveness of a converter are voltage gain, efficiency,
circuit simplicity, total cost, input current ripple and voltage/current stress on power elements. In this paper a single switch nonisolated (transformer less) DC-DC converter with high voltage gain, high efficiency and low input current ripple is proposed. To
verify the performance of the proposed DC-DC converter, a prototype circuit is fabricated and the essential performance indexes
such as voltage gain and efficiency are measured and compared with the similar converters. Results show the improvement in gain
and efficiency which validate the theoretical studies.
Keywords: DC-DC Converter, Converter Voltage Gain, Input Current Ripple, Converter Efficiency.
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- 1مقدمه
با افزایش جمعیت جهان ،صنعتی شدن کشورها و بهبود استانداردهای
زندگی ،مصرف انرژی بهطور مداوم در حال افزایش است .پیشبینی
میشود مصرف انرژی تا سال  2225حدود  57درصد نسبت به مصرف
آن در سال  2222افزایش یابد و این در حالی است که منابع متداول
انرژی مانند نفت و ذغال سنگ بهصورت هشداردهندهای رو به پایان
میباشند و از سوی دیگر آالیندههای ناشی از مصرف سوختهای
فسیلی نتایج جبرانناپذیری را بر آبوهوای کره زمین تحمیل نموده
است] .[1از طرفی وجود منابع انرژی تجدید پذیر ازجمله باد و خورشید
توجه جهانی را به امکان جایگزینی این منابع با منابع انرژی فسیلی
سوق داده است.
برای اتصال منابع جدید انرژی به شبکه برق بایستی تمهیدات الزم
اندیشیده شود .بهطور نمونه آرایههای خورشیدی انرژی الکتریکی را
بهصورت ولتاژ مستقیم در دسترس قرار میدهند لذا برای اتصال به
شبکه برق سراسری الزم است توسط مبدلهای الکترونیک قدرت،
ولتاژ مستقیم به ولتاژ متناوب تبدیل گردد .معموالً طی یک تبدیل
دومرحلهای ،ابتدا ولتاژ  DCآرایه خورشیدی به ولتاژ  DCبا دامنه باالتر
تبدیلشده و سپس تبدیل ولتاژ حاصل به ولتاژ متناوب انجام گیرد .در
تبدیل دومرحلهای ،برای داشتن خروجی  222ولت متناوب ،باید ولتاژ
ورودی اینورتر در حدود  912ولت باشد تا بهترین بازده تبدیل بهدست
آید .این در حالی است که خروجی آرایههای خورشیدی عموماً در بازه
 25تا  95ولت است .لذا با استفاده از یک مبدل  DC-DCبا بهره ولتاژ
باال؛ خروجی آرایه را به ولتاژی در سطح مناسب تبدیل مینمایند].[9
نکته دیگری که در خصوص تبدیل انرژی آرایههای خورشیدی وجود
دارد وابستگی مشخصه ولتاژ -جریان آرایههای خورشیدی بهشدت
تابش و دما است (شکل  .)1میزان تابش و دمای آرایههای خورشیدی
در ساعات مختلف روز و در طی سال متغیر هست که نتیجه آن داشتن
ولتاژ  DCخروجی با تغییرات گسترده هست .لذا مبدل

DC-DC

مورداستفاده باید بتواند تبدیل ولتاژ را در محدوده تغییرات ولتاژ وسیع
ورودی  ،با کمترین تلفات انجام دهد تا بتوان بیشترین میزان تبدیل
انرژی نورانی به الکتریکی حاصل آید.
در کاربردهایی که بهره ولتاژ باال موردنیاز است معموالً از مبدل

شکل  :1وابستگی مشخصه خروجی آرایههای خورشیدی به دما و شدت
تابش][1

در مرجع ] n ،[5طبقه خازن ،القاگر و دیود بر اساس مدار لیفت
ولتاژ و سلول ضربکننده برای دستیابی به بهره ولتاژ باال مورداستفاده
قرارگرفته است .در مرجع ] ،[1مجموعهای از مدارات لیفت ولتاژ
2
معرفیشده و برای دستیابی به بهره ولتاژ باال با مبدل سپیک
ترکیبشدهاند .فنهای لیفت ولتاژ خروجی بهصورت مثبت یا منفی که
بهصورت مرحلهبهمرحله ،ولتاژ را افزایش میدهند ،در مرجع ][7
موردبررسی قرارگرفته است .در مرجع ] [1یک مبدل با بهره ولتاژ باال
بر اساس مبدلهای بوست به هم کوپل شده و دارای کلمپ فعال و
سلول ضربکننده ولتاژ مجتمع ،موردبررسی قرارگرفته است .در مرجع
[ ]4مبدل بوست دوگانه بهعنوان روشی مؤثر جهت افزایش بهره ولتاژ
معرفی شده است (وابستگی ولتاژ خروجی به دو زمان وظیفه).
مبدلهای دارای کوپالژ سلفی مهمترین دسته از مبدلهای دارای بهره
ولتاژ باال هستند .کوپل کردن و یا کنترل القاگر روش ساده و مؤثری
برای دستیابی به ولتاژ باال ارائه میدهد .برای کاربردهایی که بهره باال
موردنیاز است القاگرهای مبدلهای بوست ،زتا و سپیک را میتوان باهم
کوپل نمود که در این میان نیز ،القاگر کوپل شده در مبدل بوست و
ساختارهایی که از آن مشتق شدهاند بیشترین توجه را از جنبه
تحقیقاتی به خود جلب نموده است ] .[12-19در مراجع ] [19و ][15
بهترتیب مبدل بدون ترانسفورماتور تک سوئیچ و مبدل سوئیچینگ
سلفی/خازنی با بهره باال معرفی و تحلیلشدهاند .همچنین برای افزایش
راندمان مبدلهای الکترونیک قدرت از روشهای کلیدزنی نرم در
مبدلها استفاده میشود ].[11-11

بوست 1بهدلیل ساختار ساده و راندمان باال استفاده میشود؛ اما

هدف از این تحقیق افزایش بهره ولتاژ در یک مبدل  DC-DCو

درجاهایی که بهره خیلی باالتر موردنیاز باشد مبدل بوست جوابگو

بهبود راندمان آن برای کاربردهایی است که در آن تغییرات ولتاژ

نیست و باید به دنبال روشهای دیگری برای افزایش بهره مبدل بود

ورودی گسترده است .یکی از کاربردهای مهم این مبدل دستیابی به

] .[9فنهای متعددی برای افزایش بهره مبدل بوست معرفیشده است

بیشترین انرژی خورشید در آرایههای فتوولتاییک است .در این مقاله

که از آن بین میتوان فن استفاده از القاگر سوئیچ شده و سلول خازن

یک مبدل  DC-DCمعرفی میشود که با الگوبرداری از عملکرد اینورتر

سوئیچ شده را نام برد] .[9-9سلولهای خازنی معموالً بهصورت موازی

کالس  ،φ2راندمان باالتر بهواسطه کاهش تلفات هدایت مستقیم و نیز

شارژ شده و بهصورت سری دشارژ میشوند تا بهره ولتاژ را افزایش

شرایط کلیدزنی نرم برای مبدل فراهمشده است .همچنین برای

دهند .دسته دوم مبدلهایی هستند که از فن باال کشیدن یا لیفت

دستیابی به بهره ولتاژ باال از اصول حاکم بر مبدل با ساختار

ولتاژ و یا سلول ضرب کننده ،برای افزایش ولتاژ استفاده میکنند.

سوییچینگ خازنی استفاده میکند .بعالوه این مبدل دارای ریپل کم
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جریان ورودی هست .برای ارزیابی مبدل پیشنهادی ،نمونه
آزمایشگاهی آن ساختهشده و کارآیی آن در مقایسه با مبدلهای
همرده نشان دادهشده است.

- 2اصول عملکرد مبدل پیشنهادی
مبدل  DC-DCمعرفیشده بهمنظور دستیابی به راندمان باال از طریق
کلیدزنی نرم و کاهش تلفات هدایت مستقیم کلید ،از عملکرد اینورتر
کالس  φ2الگوبرداری میکند .همچنین برای دستیابی به بهره ولتاژ باال
در این مبدل از ایده سوییچینگ خازنی بهرهبرداری شده است.
یکی از موضوعات تحقیق کاربردی درزمینة الکترونیک قدرت
موضوع انتقال بیسیم انرژی بین دونقطه است .ایده اساسی انتقال
بیسیم انرژی به این صورت است که ابتدا ولتاژ  DCمربوط به یک
منبع انرژی به یک سیگنال با فرکانس باال که قابلیت انتشار توسط
آنتن را دارد تبدیل میشود سپس این سیگنال ارسالی توسط آنتن
گیرنده دستگاه موردنظر دریافت شده و پس از تبدیل مجدد به ،DC
باتری دستگاه گیرنده را شارژ مینماید .نمونهای از کاربردهای انتقال
بیسیم انرژی را میتوان در شارژ بیسیم خودروهای برقی مشاهده
نمود.

قطع است مدار رزونانس سری شامل  Lrو  Crبا تشدید در هارمونیک
دوم موج پالسی ،باعث از بین رفتن هارمونیک دوم میشود که درنتیجه
اعوجاجی در شکل موج ولتاژ درین -سورس مطابق شکل  -2ب به
وجود میآید .مدار رزونانس سری شامل  Lsو  Csروی مؤلفه اصلی موج
پالسی تشدید مینماید و مؤلفه اصلی جهت ارسال به خروجی فرستاده
میشود .مقادیر  Lrو  Crبهنحوی انتخاب میشوند که شاخه رزونانسی
در هارمونیک دوم موج پالسی امپدانس کمی داشته و در هارمونیهای
اول و سوم امپدانس باالیی داشته باشد].[11
در شکل  ،9شبکه امپدانس معادل در ورودی مبدل نشان دادهشده
است .محاسبه اندازه المانهای ورودی مبدل بر این اساس انجام
میشود که اندازه امپدانس ورودی  Zinدر فرکانس اصلی و سه برابر
فرکانس کلیدزنی دارای مقدار باالیی بوده و در هارمونیک دوم دارای
مقدار کمی باشد .در مورد خازن  CPاین نکته یادآور میشود که این
خازن میتواند همان خازن درین -سورس ماسفت باشد یا این که
حاصل موازی خازن درین -سورس و یک خازن خارجی دیگر باشد که
با درین -سورس موازی شده است.
برای محاسبه مقادیر المانهای ورودی مبدل بر اساس اصول
بیانشده میتوان از روابط ( )1تا ( )9استفاده نمود ]:[11
1
2

f c

()1

p

()2

f scp

s

2

15

1
2

1
2 L r C r

()9

9 2

Lr 

Lf 

f22fs

همانگونه که از این روابط مشخص است  CPنقش تعیینکننده در
انتخاب  Lfو  Lrدارد اما مقدار آن میتواند نامعین باشد .از این جنبه
روابط بیانشده چهارچوب کلی برای انتخاب پارامترهای ورودی مبدل
(الف)

را مشخص میکنند اما میتوان با آزادی عمل بیشتر و قدری سعی و
خطا مقادیر المانها را انتخاب نمود .نمودار بود 9مربوط به امپدانس
ورودی  Zinبهازای فرکانس کلیدزنی  fs=50kHzو  Cp=0.6 µFدر
شکل  9نشان دادهشده است.

( ب)
شکل  :2الف) ساختار اینورتر کالس φ 2ب) شکل موج ولتاژ درین -سورس

یکی از روشهای پیادهسازی اینورتر برای کاربرد در انتقال بیسیم
انرژی ،اینورتر کالس  2φاست ،مدار این نوع مبدل در شکل  -2الف
نشان دادهشده است .عملکرد مدار به این صورت است که در زمان
وصل بودن کلید ولتاژ دو سر آن به صفر میرسد و در لحظاتی که کلید
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شکل  :3شبکه ورودی در اینورتر

کالس φ2

ایده موردنظر در این مقاله این است که با استفاده از مبانی عملکرد
اینورتر کالس  ،φ2المانهای تشدیدی در مبدل پیشنهادی بهنحوی
انتخاب شوند که شکل موج ولتاژ درین-سورس ماسفت در مبدل

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

 / 119مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،1بهار 1941

مبدل  DC-DCتک سوئیچی بدون ترانسفورماتور . . .

پیشنهادی مطابق شکل  5تحقق یابد بهطوریکه برای لحظاتی در
زمان خاموشی کلید ولتاژ آن به صفر برسد .در این صورت بهازای
یکزمان وظیفه مشخص برای کلیدزنی ،مبدل بهره باالتری خواهد
داشت .از طرفی چون زمان هدایت ماسفت بهمنظور دستیابی به ولتاژ
خروجی موردنظر کمتر میشود ،مبدل در زمان وظیفه کوچکتری به
خروجی موردنظر میرسد و لذا تلفات هدایت کمتر شده و بازده
باالتری قابلدستیابی است.
نکته آخر این که چنانچه با کاهش دامنه نوسانات ولتاژ درین-سورس
در لحظه دریافت فرمان گیت ،ولتاژ دو سر کلید به صفر یا نزدیک صفر
برسد ،شرایط کلیدزنی نرم نیز فراهم میشود که بهنوبه خود امکان
افزایش بیشتر بازده را به دنبال دارد .برای افزایش بیشتر بهره مبدل،
ساختار مذکور با ساختار سوئیچینگ خازنی] [17ترکیب میشود تا
بهره ولتاژ بیشتر محقق گردد .در شکل  -1الف مبدل با ساختار
سوئیچینگ خازنی و در شکل -1ب بهکارگیری ساختار سوییچینگ
خازنی در مبدل پیشنهادی نشان دادهشده است.

(الف)

(ب)

شکل  :6الف) مبدل با ساختار سوئیچینگ خازنی [ ]11ب) مبدل پیشنهادی

شکل  :9پاسخ فرکانسی امپدانس ورودی مبدل

ایده اصلی برای انتخاب پارامترهای مبدل پیشنهادی آن است که بر
اساس اصول بیانشده ،امپدانس شاخه موازی بهنحوی طراحی گردد که
دو شرط زیر را برآورده سازد:
 -1ازنظر مؤلفه  ،DCانتخاب ظرفیت خازنی مناسب برای تثبیت
ولتاژ خروجی ونیز کاهش ریپل جریان ورودی الزم است.
 -2امپدانس شاخه موازی در فرکانس کلید زنی بسیار کم باشد و
در هارمونیکهای باالتر افزایش یابد ،بهطوریکه برای لحظاتی در زمان
خاموشی سوئیچ ،ولتاژ دو سر کلید به صفر برسد .این موضوع باعث
میشود که زمان وظیفه سوئیچ اصلی افزایشیافته و درنتیجه افزایش
بهره مبدل را به دنبال خواهد داشت .لذا میتوان در زمان وظیفه
پایینتر نسبت به سایر ساختارهای مشابه به بهره ولتاژ باالتر

شکل  :5شکل موج اینورتر کالس φ 2و شکل موج مربوط به ایده مبدل
پیشنهادی

Serial no. 87

دستیافت.
با توجه به پارامترهای انتخابشده برای مبدل پیشنهادی ،مطابق
جدول  ،1مشاهده میشود که ولتاژ دو سر کلید (ولتاژ درین-سورس)
در لحظاتی است که فرمانی به گیت داده نشده ،متناوباً صفر میشود
(شکل  .)7این وضعیت باعث افزایش بیشتر بهره بهازای یک زمان
وظیفه مشخص در مبدل پیشنهادی میگردد .تحلیل تئوری و نتایج
عملی در بخشهای بعد این ایده را تائید میکند.
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شکل  :4منحنی تغییرات بهره مبدل پیشنهادی نسبت به مبدل سوئیچینگ
خازنی

شکل  :1صفر شدن متناوب ولتاژ درین-سورس ماسفت در مبدل پیشنهادی
در هنگام عدم وجود فرمان گیت

- 3بهره مبدل پیشنهادی
با توجه به توضیحاتی که در خصوص نحوه عملکرد مبدل پیشنهادی
ارائه شد ،انتظار بهره باال در این مبدل نسبت به ساختارهای مشابه
وجود دارد .بهبیاندیگر دستیابی به ولتاژ خروجی موردنظر در زمان
وظیفه کمتر محقق میگردد.
برای محاسبه بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی با توجه به شکل موج
درین-سورس (شکل  )1یک فرض ساده کننده در نظر گرفته میشود؛
در نصف زمان خاموشی ،ولتاژ درین-سورس صفر است .معنی این
جمله آن است که اگر زمان وظیفه واقعی مبدل  Dباشد ،زمان وظیفه
مؤثر  Deffرا میتوان بهصورت زیر محاسبه نمود:
A
() 9
D
T

() 5

Deff  ( A  (T  A) / 2) / T  0.5  0.5D

که در آن  Tپریود کلیدزنی و  Aمدتزمان روشن بودن کلید در یک
سیکل کلیدزنی است.

شکل  :1شکل موج ولتاژ درین -سورس جهت بررسی زمان وظیفه مؤثر

Serial no. 87

با توجه به رابطه بهره در مبدلهای خازنی [ ،]17بهره مبدل
پیشنهادی شکل -1ب را میتوان با جایگزینی  Deffبهجای  Dو قرار
دادن  n=1در رابطه بهره مبدلهای خازنی بهصورت زیر تعیین نمود:
()1
)G  2 /(1  Deff )  4 /(1  D
که در آن  Gبهره ولتاژ مبدل پیشنهادی است .مشاهده میشود که در
این مبدل بهره نسبت به مبدل پایه خازن سوییچینگ دو برابر شده
است.
در حالت کلی درصورتیکه از طبقات متعدد سوئیچینگ خازنی در
مبدل پیشنهادی استفاده شود ،رابطه بهره بهصورت زیر بهدست میآید:
) G  (2  (n  1) Deff ) /(1  Deff

()7

) (4  (n  1)( D  1)) /(1  D

در حالت کلی میزان بهبود بهره نسبت به مبدل خازن سوئیچینگ
پایه بهصورت زیر است:
()1
)G / Gbasic  (2  (n  1) /( 2  (n  1) D
که در آن  Gbasicبهره مبدل خازن سوئیچینگ پایه است .همانطور
که از رابطه فوق مشاهده میشود ،بهره مبدل پیشنهادی که از ساختار
اینورتری کالس  φ2در ترکیب با مبدل سوئیچینگ خازنی پایه
بهدستآمده ،افزایش قابلتوجهی نسبت به مبدل پایه دارد .در این
حالت میزان بهبود بهره ،بیشتر از دو برابر است .بهعنوانمثال بهازای
 n=9و  ،D=2/5میزان افزایش بهره  2/11برابر خواهد بود .نتایج مدار
عملی نیز صحت موارد فوق را تائید میکند.
در مدار عملی پیادهسازی شده برای مبدل از نوع سوئیچینگ
خازنی پایه بهازای ورودی  92ولت با تنظیم زمان وظیفه روی مقدار
 D=2/15ولتاژ خروجی  912ولت در خروجی بهدست آمد؛ اما در مبدل
پیشنهادی بهازای  D= 2/7خروجی  912ولت حاصل شد .افزایش بهره
و به عبارتی دستیابی به ولتاژ موردنظر در زمان وظیفه پایینتر دارای
این مزیت است که زمان هدایت ماسفت کاهشیافته و دستیابی به
بازده باالتر در مبدل را فراهم میکند .در شکل  4منحنی تغییرات بهره
مبدل پیشنهادی نسبت به مبدل سوئیچینگ خازنی پایه ترسیم شده
است.
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- 4بررسی شرایط کنترل و استرس ولتاژ در مبدل پیشنهادی
با توجه به اصولی که در طراحی مبدل پیشنهادی بیان شد معلوم
میشود که کنترل مبدل نباید از نوع کنترل فرکانس باشد؛ زیرا در این
صورت رزونانس موردنظر که مقادیر المانهای شاخه موازی بر اساس
آن طراحیشده بود باید بهازای فرکانس جدید تغییر کند که این
موضوع عملی نیست .سیستم کنترل برای مبدل پیشنهادی از نوع
 PWMبا فرکانس ثابت است که با کنترل عرض پالس و درنتیجه بهره،
میتواند به ازای ولتاژهای ورودی متفاوت ولتاژ خروجی تثبیتشدهای را
در خروجی مبدل ایجاد نماید .برای دستیابی به سوئیچینگ نرم در
تمام شرایط کاری مبدل میتوان از یک خازن  Ccمطابق شکل 12
دوسر درین-سورس استفاده نمود .البته خازن درین-سورس ماسفت
نیز با این خازن موازی میشود.
فاکتور مهم دیگری که در مبدلهای دارای توان و بهره باال اهمیت
دارد استرس ولتاژ روی المانهای قدرت است .استرس پایین روی
ادوات قدرت به این معنی است که طراح میتواند از عناصری با مقادیر
نامی کوچکتر استفاده نماید و همچنین ریسک خرابی در المانهای
قدرت مدار در طی زمان کاهش پیدا میکند .در مبدل ارائهشده در
شکل -12الف ،استرس ولتاژ روی سوئیچ S1بهاندازه ولتاژ خروجی است
اما با استفاده از مدار کلمپ فعال مطابق شکل -12ب استرس ولتاژ
روی سوئیچهای  S1و  S2برابر با ولتاژ خازن کلمپ  C6میشود .در
حالت ماندگار با توجه به رابطه ولت -ثانیه مربوط به القاگرهای L2 ،L1
و  L3داریم:
()9
EDC .D.Ts  ( EDC  VC 3).(1  D).Ts
()11

(الف)

(ب)

شکل  :12الف) مدار مبدل پیشنهادی با سوئیچینگ گذار نرم ب) اعمال
کلمپ فعال به مدار

(VC 3  VC 5).D.Ts  VC 4.(1  D).Ts
VC1.D.Ts  VC 2.(1  D).Ts 

()11

(VC 3  VC1).(1  D).Ts

در روابط فوق  VCxولتاژ دو سر خازن  Ts ، xدوره تناوب
کلیدزنی و  Dزمان وظیفه است .با انجام عملیات سادهسازی
ریاضی نتیجه میشود:

(الف)

)VC3  EDC /(1  D

()12
برای محاسبه استرس ولتاژ در این حالت با در نظر گرفتن شکل
 -11الف داریم:
()19
)VS1  VS2  VC6  VC3  EDC /(1  D
از طرفی بر اساس رابطه ( )1میتوان نوشت:
()19

Serial no. 87

) G  (2  (n  1) Deff ) /(1  Deff
) (4  ( D  1)) /(1  D)  ( D  5) /(1  D

(ب)
شکل  :11الف) مسیر جریانی جهت محاسبه استرس ولتاژ ب) منحنی
تغییرات استرس ولتاژ برحسب زمان وظیفه بهازای ولتاژ خروجی v0=380V
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آزمایشهای انجامشده شامل مشاهده و ثبت شکل موجهای ولتاژ
درین-سورس ماسفت ،جریان ورودی ،جریان خروجی و ولتاژ خروجی
است .در ادامه با تغییر توان بار و تغییرات ولتاژ ورودی به بررسی
تغییرات بازده مبدل پرداخته میشود .برای المان کلیدزنی از ماسفت
به شماره  212IRFPاستفاده شده و برای دیودهای قدرت از دیود
 1512Uاستفادهشده است .مقادیر سایر المانها و مشخصات کاری
مبدل در جدول  1آمده است.

شکل  :12الف) نمونه آزمایشگاهی مبدل پیشنهادی ب) مدار راهانداز گیت
ماسفت ج) شکل موجهای ولتاژ درین و گیت د) شماتیک مدار

شکل موج ولتاژ درین  -سورس مبدل در حالت متصل به بار
بهصورت شکل  19است .همانطور که انتظار میرفت برای لحظاتی در
زمان خاموشی فرمان گیت ولتاژ درین-سورس به صفر میرسد که این
موضوع باعث افزایش بهره این مبدل نسبت به مبدلهای مشابه
میگردد .همچنین از منحنی ولتاژ درین-سورس مبدل پیشنهادی
مشاهده میشود ولتاژ دو سر سوئیچ قبل از روشن شدن کلید به صفر
میرسد (نزدیک به صفر است) و لذا عملکرد کلید زنی نرم را در مبدل
به وجود میآورد که بهنوبه خود زمینه افزایش بازده را فراهم مینماید.
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی مبدل ریپل جریان ورودی است.
ریپل جریان ورودی کم در مبدلهای DC-DCباعث کاهش تنش در
منبع ورودی و افزایش طول عمر آن میگردد .بهعنوان یک معیار
درصورتیکه دامنه ریپل جریان ورودی در حد یکدهم جریان متوسط
ورودی باشد ،ریپل جریان کم محسوب میشود.
شکل موج جریان ورودی مبدل پیشنهادی بهازای بار  95وات و
منبع ورودی  92ولت در شکل  19ترسیم شده است .ریپل یا تغییرات
پیکبهپیک جریان ورودی در این شکل حدود  922میلیآمپر است
(دامنه آن  152میلیآمپر) و جریان متوسط آن  1/5آمپر است و لذا

شکل  :19شکل موج ولتاژ گیت و ولتاژ درین -سورس در حالت متصل به بار

لذا استرس ولتاژ روی کلیدها بهصورت زیر خواهد بود:
()15

)VS1  VS 2  VO /( D  5

مبدل از جنبه ریپل جریان ورودی دارای عملکرد مناسبی است و یک
مبدل با ریپل کم جریان ورودی محسوب میگردد.
جدول  :1مشخصه و مقدار المانهای مورداستفاده در مبدل پیشنهادی

استرس ولتاژ بهصورت تابعی از زمان وظیفه بهازای  Vo=380Vدر
شکل -11ب نشان داده شده است.

پارامترهای مبدل

مقدار و واحد

ولتاژ ورودیEDC

 25-92ولت

- 5نتایج عملی

خروجی ولتاژ

برای بررسی صحت محاسبات تئوری و عملکرد مبدل پیشنهادی ،مدار
آزمایشگاهی مربوط به مبدل ساختهشده و معیارهای اصلی عملکرد آن
مورد ارزیابی قرارگرفته است .در شکل  12نمونه مدار عملی نشان داده
شده است .مدار عملی بر اساس مبدل شکل -1ب طراحی شده و برای
ولتاژ ورودی از منبع تغذیه متغیر با تغییرات ولتاژ از  25تا  92ولت
استفادهشده است .با تنظیم زمان وظیفه ،ولتاژ خروجی روی  912ولت
تثبیت میشود .فرکانس کاری مبدل  52KHzدر نظر گرفته شده است.
بارهای با توان مصرفی  17/5 ،95 ،22/5و  42وات برای مبدل
مورداستفاده قرار میگیرند.

فرکانس کلیدزنی

Serial no. 87

Vout
fs

 912ولت
 52کیلوهرتز

اندوکتانسهای L1, L2

 222و  2میکرو هانری

خازنهایC1,Co

 222و  222میکرو فاراد

ظرفیت

بارهای مبدل

 42و  17/5و  95و  22/5وات
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شکل  :19شکل موج جریان ورودی مبدل

بهازای Po=45W

برای بررسی بازده مبدل ،در ابتدا از بار ثابت  42وات استفادهشده
است و با تغییرات ولتاژ ورودی از  25تا  92ولت بازده اندازهگیری
میشود .نتایج آن به همراه بازده در مبدلهای کلیدزنی خازنی پایه و
بوست در شکل  15نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود بازده مبدل پیشنهادی در مقایسه با دو مبدل کلیدزنی خازنی
و بوست بهتر است .ضمن این که با افزایش ولتاژ ورودی ،چون زمان
وظیفه موردنیاز برای دستیابی به ولتاژ خروجی موردنظر کمتر است و
تلفات هدایت کمتر است ،لذا بازده افزایش مییابد.
در مرحله بعد با ثابت نگهداشتن ولتاژ ورودی مبدل به مقدار
 E=40Vو تغییرات بار از توان  22/5تا  42وات ،منحنی تغییرات بازده
بهدست آمد .نتایج آن در مقایسه با دو مبدل بوست و مبدل پایه
کلیدزنی خازنی در شکل  11نشان داده شده است .مشاهده میشود که
بازده در مبدل پیشنهادی نسبت به مبل بوست و مبدل پایه
سوئیچینگ خازنی بهتر است و با افزایش توان خروجی در محدوده
اندازهگیری شده بازده افزایش مییابد.
در مرحله آخر با ثابت نگهداشتن ولتاژ ورودی بهترتیب بر روی ،25
 92و  95ولت منحنی تغییرات بازده مبدل پیشنهادی نسبت به
تغییرات توان بار بهدستآمده که نتایج حاصل در شکل  17نشان داده
شده است .مشاهده میشود که افزایش ولتاژ ورودی و توان خروجی
باعث افزایش بازده مبدل میگردد.
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شکل  :15منحنی تغییرات بازده برحسب تغییرات ولتاژ ورودی در توان ثابت
90W

شکل  :11منحنی تغییرات بازده با تغییرتوان بار بهازای ولتاژ

ورودی 40V

- 6شبیهسازی عملکرد مبدل پیشنهادی با حضور آرایه
فتوولتاییک
بهمنظور نشان دادن کارایی مبدل پیشنهادی در کاربرهایی که با
تغییرات قابلتوجه در ولتاژ ورودی همراه است ،در محیط
 Matlab/Simulinkشبیهسازی با حضور آرایه فتوولتاییک انجام شده
است .نمودار بلوکی سیستم شبیهسازیشده در شکل  11نشان داده
شده است .آرایه فتوولتاییک دارای توان ماکزیمم  197وات و ولتاژ
بیباری  97ولت است .دمای محیط  25درجه سانتیگراد ثابت در نظر

شکل  :17منحنی تغییرات بازده با تغییر توان بار در ولتاژهای ورودی مختلف

شبیهسازی در دو حالت انجام میگیرد .حالت اول؛ سیکل کاری
مبدل ثابت در نظر گرفته میشود ( )D=0.7برای این منظور کلید
ورودی مولد  PWMشکل  11در وضعیت  1قرار داده میشود .در این
شرایط تغییرات ولتاژ آرایه فتوولتاییک با نسبت بهره مبدل به خروجی
هم منتقل میشود .شبیهسازی بهازای مقاومت بار  1222اهم انجام
شده است.

گرفته شده است اما برای تغییر ولتاژ خروجی آرایه شدت تابش آن
مطابق شکل  14تغییر داده میشود.
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شکل  :11مدل شبیهساز ی مبدل پیشنهادی با حضور

Vref +

آرایه PV

شکل  :22شکل موجهای الف) ولتاژ تولیدی آرایه ب) ولتاژ خروجی مبدل ج)
جریان ورودی مبدل؛ بهازای تغییرات شدت تابش و سیکل کاری ثابت

شکل  :14تغییرات شدت تابش در

آرایه PV

در شکل-22الف ولتاژ تولیدی آرایه بهازای تغییرات شدت تابش
نشان داده شده است .در شکل-22ب ولتاژ خروجی مبدل و در شکل
-22ج جریان ورودی مبدل نشان داده شده است .همانطور که از این
شکلها مشاهده میشود مبدل پیشنهادی دارای بهره ولتاژ باال و ریپل
کم جریانورودیاست و نتایج شبیهسازی با نتایجمدار عملی مطابقت دارد.
در شکل  21بهترتیب پالسهای کلیدزنی مسفت و ولتاژ درین-
سورس آن برای یک بازه زمانی کوچک نشان داده شده است.
همانگونه که از این شکل مشخص است عملکرد تشدید در ولتاژ
درین-سورس هنگام خاموشسازی مسفت مشاهده میشود که خود
موجب افزایش بهره و بهبود راندمان مبدل میگردد .نتایج شبیهسازی
بیانگر عملکرد مناسب مبدل پیشنهادی در حضور آرایه فتوولتاییکی
است که تغییرات شدت تابش باعث تغییرات قابلتوجه در ولتاژ
خروجی آن شده است.
در شبیهسازی دوم بهمنظور تثبیت ولتاژ خروجی مبدل با وجود
تغییرات گسترده در ولتاژ آرایه فتوولتاییک از یک حلقه کنترل تنظیم
ولتاژ مطابق شکل  11استفاده شده است .برای این منظور کلید ورودی
مولد  PWMدر وضعیت  2قرار داده میشود .در این حالت ولتاژ
خروجی مرجع مبدل  152ولت انتخاب شده است .رگوالتور ولتاژ
شامل یک کنترلکننده تناسبی-انتگرالی با بهره تناسبی  2/1و بهره
انتگرالی  12است .در این حالت رگوالتور با تنظیم سیکل کاری مبدل،
ولتاژ خروجی را تثبیت مینماید .شکل  22ولتاژ آرایه ،ولتاژ خروجی
مبدل و جریان ورودی مبدل را نشان میدهد .در شکل  29سیکل
کاری مبدل نشان داده شده است .همانطور که از این شکل مشاهده
میشود با تغییر سیکل کاری توسط سیستم کنترل حلقه بسته ،ولتاژ
ثابت برای بار فراهم شده است.
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 سیکل کاری مبدل در حالت تنظیم ولتاژ خروجی مبدل:23 شکل

جمعبندی و نتیجهگیری- 1
 افزاینده غیرDC-DC در این مقاله یک ساختار جدید برای مبدل
ایزوله معرفی گردید که در مقایسه با مبدلهای همرده دارای عملکرد
 مبدل پیشنهادی که با الهام گرفتن از عملکرد.مناسبتری است
 و با بهرهگیری از ساختار مبدل کلید زنی خازنیφ2 اینورتر نوع
:طراحیشده دارای ویژگیهای زیر است
 در رنج ولتاژ ورودی گسترده دارای بازده باالیی است بهطوریکه-1
بازده آن از دو نوع مبدل بوست و مبدل دارای خازن سوئیچینگ پایه
.بیشتر است
 دارای یک سوئیچ بوده و لذا بهلحاظ ساختار و مکانیسم کنترل-2
.ساده است
 بدون استفاده از ترانسفورماتور بهره باالیی را به وجود میآورد و لذا-9
.ازلحاظ حجم و اندازه دارای مزیت است
 امکان دستیابی به، بهدلیل مکانیسم رزونانسی ایجادشده در مبدل-9
.بهره باال در مقادیر زمان وظیفه پایینتر ایجاد میگردد
 با انتخاب مقادیر مناسب برای المانهای مبدل با توجه به فرکانس-5
 میتوان شکل موج ولتاژ دو سر سوئیچ را در هنگام روشن،کلیدزنی
شدن کلید به صفر یا نزدیک صفر رساند بهطوریکه عملکرد کلیدزنی
.نرم در آن تضمین شود
 ریپل جریان ورودی در این مبدل نسبت به مبدل پایه از نوع کلید-1
زنی خازنی کمتر است و با داشتن ساختاری ساده میتواند ریپل
.جریانی در حد مبدلهای چند اتصالی و اینترلیو را فراهم نماید
عیب ساختار پیشنهادی را میتوان در استرس ولتاژ روی کلید
 اگرچه میتوان با استفاده.قدرت دانست که برابر با ولتاژ خروجی است
از مدار کلمپ فعال این مشکل را حل کرد هرچند که این کار باعث
 یکی دیگر از مشکالت طرح.افزایش پیچیدگی و قیمت مبدل میشود
پیشنهادی را میتوان ایجاد تداخل الکترومغناطیسی باالتر بهدلیل
 نتایج.سورس دانست-هارمونیکهای موجود در شکل موج ولتاژ درین
بهدستآمده از آزمایشهای عملی بر روی نمونه آزمایشگاهی مبدل
.پیشنهادی کاراییبهترآنرانسبتبهمبدلهایهمردهبهخوبینشانمیدهد
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