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های پر کاربرد در کاربردهای فتوولتائیک متصل های بسیار افزاینده با بهره ولتاژ باال یكی از مبدلمبدل  چکیده :

کنند، و از ولت تولید می 02الی  22اژ سطح پایینی حدود های خورشیدی غالباً ولتد. از آنجا که پنلنباشمی به شبكه

ولت هستند، بنابراین استفاده از  052الی  922طرف دیگر ورودی اینورترهای متصل به شبكه دارای محدوده ولتاژ 

حتمالی همچنین در کاربردهای متصل به شبكه به دلیل اغتشاشات ا رسد.هایی با بهره ولتاژ باال الزامی به نظر میمبدل

منبع امپدانسی  در این مقاله مبدل بسیار افزاینده باشد.مواقع الزامی می از بسیاری درشبكه سراسری ایزوله بودن مدار 

گردد و پس از تحلیل و بررسی مبدل، ایزوله با بهره ولتاژ باال و استرس ولتاژ کم برای قطعات نیمه هادی معرفی می

 آورده شده است.  OrCADرم افزار سازی با استفاده از ننتایج شبیه

 

 

 .فاز، شبكه امپدانسیپل، تكنیک شیفتمبدل بسیار افزاینده، مبدل منبع امپدانسی، مبدل تمام كلمات كلیدی:

 

 مقدمه -6

 امپدانسی منبع هایمبدل زمینه در تحقیقات 

(ISCs )اینورتر اختراع با Z-Source (ZS) بر 

 ZS رترهایاینو[. 6] شد آغاز ZS شبكه اساس

(ZSIs )افزاینده با -عملكردی کاهنده توانندمی 

 و ای را فراهم کنندتک مرحله سوئیچینگ از استفاده

اطمینان  قابلیت کوتاه ذاتی اتصال ایمنی به توجه با

 منجر به تحقیقات مزایا این د.نمبدل را بهبود بخش

( ISC) امپدانسی منبع هایمبدل زمینه در وسیع

مطالعات  از تعداد زیادی اخیر سال است. طی دهشده

 فن. است قابل مشاهده بوده زمینه این در منتشر شده

 نوع چهار تمام برای( ISمنبع امپدانسی ) آوری

 ،DC-DC: شده است بكار گرفته اصلی هایمبدل

AC-AC، DC-AC و AC-DC .هایمبدل IS 

 هایسیستم از های وسیعیقابل بكارگیری در حوزه

 برق قطع مدارهای تا( پذیر تجدید) نو هایانرژی تولید

DC منبع شبكه [.2] هستند الكترونیكی بارهای و 

 این هایمبدل در کلیدی عنصر( ISN) امپدانسی

 یا) دیودها و هاخازن ها،سلف شامل است، که گروه
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 عنوان به تواندمی پایه ISN هر. باشدمی( هاسوئیچ

-دو قطبی این که شود داده نشان دوقطبی شبكه یک

بهره  باالتر و اطمینان ها باعث فراهم شدن قابلیت

 ISN از تعداد متعددی. شودبهتر می( جریان یا) ولتاژ

 قابلیت و هزینه عملكرد، بهبود برای جدید های

 است شده تاکنون پیشنهاد IS هایمبدل اطمینان

[2.] 

 کمم،  خروجی ولتاژ با انرژی منابع از با افزایش استفاده

 تحقیقمات  سوختی، هایسلول یا و PV هاینلپ مانند

در  ایزولممه DC-DC هممای افزاینممدهمبممدل در زمینممه

ای مورد توجه ویژه ورودی گستره وسیع تغییرات ولتاژ

 انمرژی  منمابع  اتصمال  هاهدف این مبدل. اندقرار گرفته

 بسمیار  کمار  ولتماژ  بما  DC پایین به شبكه )باس( ولتاژ

 تنهما  مغناطیسمی  الممان  د،موار این در .باشدمی باالتر

شمود، بلكمه   نممی  اسمتفاده  گمالوانیكی  جداسازی برای

 ولتاژ تغییرات کند.را نیز تعیین می DCبهره  محدوده

مبمدل افزاینمده از    توسم  کنترلمر   تموان می را ورودی

 مرحلمه  ایمن  DC بهره ولتماژ . کرد جبران مبدل داخل

 سمه  تما  یمک  یمحمدوده  در معموالً در مبدل افزاینده،

داشتن رانمدمان  به منظور ثابت نگه محدوده این .است

ای قابمل قبمول   مرحله افزاینده کنترلر در بین محدوده

 اصملی  ولتماژ  کمه افمزایش   حالی در است، شده انتخاب

 کننمده بما   ایزولمه  مغناطیسمی  الممان  در اسمت  ممكن

 .دهد رخ باال راندمان

 عنموان  به ایزوله منبع امپدانسی DC-DC هایمبدل

 انمرژی  منمابع  بمه  اتصمال  بمرای  مناسم   حمل  هرا یک

[. 9] ،[2] انمد به حساب آمده پایین ولتاژ با تجدیدپذیر

و میزان بمار گسمترده    ورودی ولتاژ محدوده دارای آنها

 فراهم را انرژی منبع از بهتر استفاده امكان که هستند

ایزولمه   DC-DC مبمدل  مزایمای  از دیگمر  .کننمد  می

 بما  سمازی یكپارچمه  امكمان  توان بهمنبع امپدانسی می

 ،[0( ]هما بماتری ) ممدت  کوتاه انرژی ذخیره هایمبدل

 از حفاظممت و[ 7] -[ 5] طرفممه دو عملكممرد قابلیممت

 ذخیمره  سمازی اشاره کمرد. یكپارچمه   ذاتی کوتاه اتصال

 اتصمال  طریم   از توانمد ممی  نیاز به مبدل، بدون انرژی

 منبممع شممبكه خممازن بمما ممموازات بممه بمماتری مسممتقیم

 دو مبدل یک حال، این با. صورت پذیرد[ 8] امپدانسی

 محممدوده افممزایش بممرای توانممدمممی[ 9] اضممافی طرفمه 

  .شود استفاده مبدل عملكرد

های منبمع  با توجه به مطال  بیان شده در مورد مبدل

توانمد در  امپدانسی، از آنجا کمه شمبكه امپدانسمی ممی    

بما معرفمی    مقالمه نیز عمل کند، در این  ac-dcحالت 

تار جدید بر پایه شبكه امپدانسی سعی شمده  یک ساخ

 پل به عنوان یمک مشكالت مبدل تمامبا برطرف کردن 

مبدل بسیار افزاینده قابلیمت اطمینمان ممدار افمزایش     

. بنابراین در ساختار پیشنهادی با قمرار دادن  داده شود

یک شبكه امپدانسی تشكیل شده از سملف و خمازن و   

ساز کماهش یافتمه،   دیود، استرس ولتاژ دیودهای یكسو

همچنین نسبت دور ترانس در مقایسه با حالت معمول 

جم ترانسمفورمر و  حکاهش یافته که این باعث کاهش 

( سماختار  6شكل ) در نتیجه هزینه ساخت خواهد شد.

 دهد.کلی مبدل پیشنهادی را نشان می

 
 (: ساختار کلی مبدل بسیار افزاینده پیشنهادی6شكل )

 پیشنهادیساختار كلی مبدل  -2

پل به عنوان یک مبدل بسیار هنگامیكه مبدل تمام

گیرد، از آنجا که ولتاژ می قرار افزاینده مورد استفاده

باشد، بنابراین استرس ولتاژ سمت اولیه پایین می

آید، های اینورتر مسئله مهمی به حساب نمیسوئیچ

استرس ولتاژ دیودهای  ،اما یكی از مشكالت مهم آن

جی هستند. به دلیل اینكه یكی از یكسوساز خرو

های امپدانسی کاهش استرس ولتاژ های شبكهویژگی

پل هادی است، بنابراین در مبدل تمامقطعات نیمه

پیشنهادی یک شبكه امپدانسی به صورتی در ثانویه 

ترانسفورماتور قرار داده شده است، که باعث به وجود 

ل شده های اشاره شده در زیر برای مبدآمدن ویژگی

 است:

 یابد،استرس ولتاژ دیودهای یكسوکننده کاهش می( 6

های موجود در شبكه به دلیل کوپل بودن سلف( 2

 امپدانسی پیشنهادی حجم کمتری اشغال شده است،

های شبكه امپدانسی بهره به دلیل تزویج سلف( 9

 است،شده ولتاژ مبدل بهبود بخشیده 



 

با مشخصات پل معمول در مقایسه با مبدل تمام( 0

ولتاژ ورودی و خروجی یكسان با مبدل پیشنهادی 

نسبت دور ترانسفورماتور در مبدل پیشنهادی کاهش 

 شود.یافته که باعث کاهش حجم مبدل نیز می

( شماتیک مبدل بسیار افزاینده پیشنهادی را 2شكل )

کنیمد شمبكه   دهد. همانطور که مالحظه ممی نشان می

 0ویه این مبمدل شمامل   امپدانسی استفاده شده در ثان

باشد. بما توجمه   دیود می 2خازن و  2شده، سلف تزویج

های کنترل تولید شده به روش شیفت فماز  به سیگنال

های اینمورتر، ممدهای عملكمرد    به منظور درایو سوئیچ

آید کمه در اینجما بمه    مختلفی برای مبدل به وجود می

بررسی این مدها پرداخته خواهد شد. امما پمیش از آن   

 ، ه منظور تحلیل تئموری مبمدل پیشمنهادی در اداممه    ب

 فرضیات زیر در نظر گرفته خواهد شد:

( کار DCMمبدل در مد عملكرد جریان گسسته )( 6

 کند؛می

تمممامی قطعممات اسممتفاده شممده در مبممدل ماننممد   ( 2

آل فرض شده ها ایدهها و خازنها، دیودها، سلفسوئیچ

 شوند؛ته نمیها در نظر گرفو عناصر پارازیتیک آن

کنندگی به اندازه کمافی بمزرد در   سلف مغناطیس( 9

تموان  را ممی نظر گرفته شده، بنابراین ریپل جریمان آن 

 نادیده در نظر گرفت.

در طمی یمک دوره    C3و  C1 ،C2همای  ولتاژ خازن( 0

 ماند.تناوب در حالت پایدار ثابت باقی می

ن تزویج موجود در شبكه امپدانسی یكسا هایسلف( 5

(، و سملف نشمتی   n1=n2=n3=n4فرض خواهند شد )

ها به صورت جداگانمه در نظمر گرفتمه    هر کدام از سلف

 شود.می

آل در نظممر ترانسممفورماتور ایزولممه بممه صممورت ایممده( 1

 شود )بدون در نظر گرفتن سلف نشتی(گرفته می

(: توپولوژی  مبدل بسیار افزاینده منبع 2شكل )   

 امپدانسی ایزوله

پی   سی مبدل منبع امپدانسیی ازولهیت امی     برر -3

 پیشنه دی

با توجه به فرضیات آورده شده در بخش قبل، در ادامه 

به بررسی این مبدل در یک دوره تنماوب سموئیچینگ   

در حالت پایمدار پرداختمه خواهمد شمد. در یمک دوره      

باشمد،  تناوب مبدل فوق دارای چهار حالت عملكرد می

اگانه مورد بررسی قرار که هر مد عملكرد به صورت جد

-های اساسی المان( شكل موج9خواهد گرفت. شكل )

های مختلف مدار در یک دوره تنماوب کاممل را نشمان    

آل در همای مبمدل ایمده   ندهد، که در آن تمام المامی

نظر گرفته شده و بر اساس رواب  ریاضی مورد بررسی 

 اند.قرار گرفته

 
منبع امپدانسی  های کلیدی مبدل(: شكل موج9شكل )

 پیشنهادی

 (t:[t0-t1]کرد الل )لبررسی مد عم -3-1

دهنده عناصر فعال در این مد عملكمرد  ( نشان0شكل )

شود در ایمن حالمت   باشد. همانطور که مالحظه میمی

در حال هدایت هستند و انمرژی   Q4و  Q1های سوئیچ

شمود.  از سمت اولیه به ثانویه ترانسفورماتور منتقل می

های تزویج موجمود  دار سلفل موقعیت سر نقطهبه دلی

در شبكه امپدانسی قرار گرفته در سمت ثانویه، با عبور 

توان به سمت بار جماری   L2و  L1های جریان از سلف



 

هماننمد   L4و  L3همای  پمیچ شود، در حالی که سیممی

-بک عمل کرده و اجازه عبور جریان را نمیسلف فالی

مشممابه  L4و  L3هممای دهنممد. اگرچممه در اینجمما سمملف

کنند، اما بمر خمالف حالمت    بک عمل میپیچ فالیسیم

بک معمول که انرژی را در فاصمله هموایی هسمته    فالی

و  L1پمیچ  کند، به دلیل تزویج آنها بما سمیم  ذخیره می

L2 پممیچ در ایممن حالممت انممرژی توسمم  ایممن دو سممیم

یابد. رواب  زیر به منظور ساده عملكرد به بار انتقال می

 شود:ن رواب  در نظر گرفته میشد

 
(: شماتیک عناصر فعال مبدل پیشنهادی در 0شكل )

 حالت عملكرد اول

(1             )                   
1 2C C CV V V  

(2)                                
1 2L L LV V V  

توان میدر سمت ثانویه ترانسفورماتور  KVLبا اعمال 

 رابطه زیر را بدست آورد:

(3 )                       in O
L C

nV V
V V

2


  

ولتاژ  VOولتاژ ورودی،  Vinکه در رابطه فوق، 

نسبت دور ترانسفورماتور، یعنی نسبت  nخروجی و 

باشد. برای بدست آوردن رابطه دور ثانویه به اولیه می

ر دادن رواب  سلف جریان در این حالت عملكرد، با قرا

توان رابطه زیر را بدست ( می0و خازن در رابطه )

 آورد:

(4   )                L
2 0

V
i (t) tan( (t t ))

Z
  

1که در رابطه فوق  11 (L M)C   و

1 1Z (L M) C  باشند و میM  معادل سلف

 در نظر گرفته شده است. و L2و  L1تزویج بین 

 آید:از رابطه زیر بدست می VLهمچنین 

(5 )                             L

di
V (L M)

dt
  

با توجه به رابطه به دست آمده برای جریان این مد، 

 توان بدست آورد:ولتاژ خازن را نیز می

(6    )       
1C L 0V (t) V ln cos( (t t ))   

 

توان با در نظر می L1به منظور محاسبه ولتاژ سلف 

را به  L1(، رابطه ولتاژ سلف 1( و )9گرفتن رابطه )

 صورت بدست آورد:

(7    )     in O
L

0

nV V
V (t)

2(1 ln cos( (t t )) )




 
 

 (t:[t1-t2]) دل کرد لبررسی مد عم -3-2

در این حالت عملكرد، به دلیل استفاده از تكنیک 

خاموش  Q1های اینورتر، سوئیچ فاز برای سوئیچشیفت

همچنان روشن باقی مانده است  Q4سوئیچ شده ولی 

نیز فرمان روشن شدن  Q2سوئیچ  t1و در لحظه 

-اتصال سیم t1کند. از آنجا که در لحظه دریافت می

پیچ اولیه ترانسفورماتور از منبع ولتاژ ورودی قطع 

-گردد، بنابراین بر اساس قانون لنز جهت شار سیممی

به کاهش پیچ شروع پیچ تغییر کرده و جریان سیم

کند. بنابراین به دلیل ساختار شبكه یافتن می

و  L1های امپدانسی سمت ثانویه ترانسفورماتور، سلف

L2 توانند از خود جریانی عبور دهند. در طول این نمی

دوره عملكرد جریان بار از طری  خازن خروجی تأمین 

شود. همچنین در این دوره جریان عبوری سوئیچ می

Q2 ی معكوس ذاتی موجود در ماسفت از دیود مواز

( نمایانگر این حالت عملكرد 5شود. شكل )جاری می

باشد، و مبدل منبع امپدانسی بسیار افزاینده ایزوله می

 دهد.را نشان میعناصر فعال آن

 
(: شماتیک عناصر فعال مبدل پیشنهادی در 5شكل )

 حالت عملكرد دوم

 (t:[t2-t3]) سو کرد لبررسی مد عم -3-3

( نیز قابل مشاهده 1ر این مد همانطور که در شكل )د

خاموش شده و فرمان روشن شدن  Q4است، سوئیچ 

شود. بنابراین در از طرف کنترلر داده می Q3سوئیچ 

این مُد، منبع ولتاژ ورودی، ولتاژی با پالریته معكوس 

نسبت به حالت عملكرد اول به ترانسفورماتور اعمال 



 

ثانویه ترانسفورماتور  ه سمتکند. انتقال ولتاژ بمی

های سلف شبكه منبع پیچولتاژ در سیم باعث القا

شود، اما به دلیل بایاس معكوس بودن امپدانسی می

در این مد عملكرد بر خالف مد اول  D3دیود خروجی 

 شود.توان به خروجی منتقل نمی

 
(: شماتیک عناصر فعال مبدل پیشنهادی در 1شكل )

 حالت عملكرد سوم

ه منظور بررسی معادالت جریان و ولتاژ در این حالت ب

 -L1- L2- C2- L4عملكرد، با در نظر گرفتن حلقمه  

D1- L1 تمموان معادلممه جریممان در سمممت ثانویممه مممی

ترانسفورماتور را بدست آورد. همچنین نتایج مشمابهی  

 -L1- L2- D2- L3توان با در نظر گرفتن حلقه را می

C1- L1 .بدست آورد 

(8)                  L
2 2

V
i (t) tan( (t t ))

Z
 


 

1 کمممه در رابطمممه فممموق 1

M
1 3(L )C

2
     و

1 1

M
Z (L ) 3C

2
   باشممند و مممیM  معممادل

همای شمبكه امپدانسمی در نظمر     سلف تزویج بین سلف

از رابطه زیر بدسمت   VLگرفته شده است. و همچنین 

 آید:می

(9  )                           L

M di
V (L )

2 dt
  

با توجه به رابطه  C2و یا  C1برای محاسبه ولتاژ خازن 

توان به سادگی رابطه زیر بین ولتاژ و جریان خازن می

را تحقی  کرد. باید توجه کمرد کمه جریمان عبموری از     

قرار دارنمد، نصمف    C2و  C1های که خازن یهایشاخه

قرار دارنمد   L2و  L1های جریان شاخه اصلی که سلف

 باشد.می

(11     )
1C L 2

3
V (t) V ln cos( (t t ))

2
   

تموان بما اعممال    ممی  L1به منظور محاسبه ولتاژ سلف 

KVL های اشاره شده در باال، رابطمه  در یكی از حلقه

 ولتاژی به صورت زیر بدست آورد:

(11   )                           L C in3V V nV  
توان ولتاژ ( می62( و )66با توجه به رابطه )بنابراین 

های شبكه منبع امپدانسی را به صورت هر یک از سلف

 زیر محاسبه نمود:

(13   ) in
L

2

nV
V (t)

1
2(1 ln cos( (t t )) )

2



 

 

 (t:[t3-t4]) سو کرد لبررسی مد عم -3-4

 اینباشد. در این مد عملكرد مشابه حالت دوم می

 Q1سوئیچ  خاموش و Q2سوئیچ  t3حالت در لحظه 

پیچ شود. از آنجا که جهت جریان سیمروشن می

تواند تغییر کند، ترانسفورماتور به صورت ناگهانی نمی

بنابراین طب  قانون لنز پالریته ولتاژ عوض خواهد شد. 

-در نتیجه ولتاژ منتقل شده به سمت ثانویه باعث می

شبكه منبع امپدانسی های موجود در شود که سلف

ه در این حالت نیز کولتاژ را نداشته باشند،  توانایی القا

شود. جریان بار به وسیله خازن خروجی تأمین می

که  L4و  L3های همچنین انرژی ذخیره شده در سلف

در مرحله سوم حاصل شده بود، در این مرحله قابل 

استفاده نبوده و در شروع دوره تناوب بعدی این انرژی 

-وجی انتقال میبه خر L2و  L1های از طری  سلف

 باشد. ( مربوط به مدار این حالت می7یابد. شكل )

 
(: شماتیک عناصر فعال مبدل پیشنهادی در 7شكل )

 حالت عملكرد چهارم

سیی  ی مبییدل پیشیینه دی بیی  نییر  ا ییوار شییبیت -4

OrCAD 

در این قسمت ابتدا مشخصات مورد نظر و اولیمه را بمه   

ر که گفته کنیم. همانطومنظور طراحی مبدل بیان می

شد، این مبدل به عنموان یمک مبمدل بسمیار افزاینمده      

معرفی شده اسمت. ایمن مبمدل بسمیار مناسم  بمرای       



 

باشمد، زیمرا بمه    کاربردهای سوالر متصل به شبكه ممی 

دلیل ایزولمه بمودن مبمدل از شمبكه در صمورت بمروز       

شمود.  اغتشاش آسیبی به سیستم فتوولتائیک وارد نمی

فتوولتائیمک دارای ولتمماژ  همای  از آنجما کمه اک مر پنممل   

همین دلیل ولتاژ هستند، به  ولت 08الی  62خروجی 

ولت در نظر گرفتمه   20ورودی مبدل مورد نظر حدود 

شده است. همچنین از آنجا که خروجمی ایمن مبمدل،    

عموماً به عنوان ورودی اینورتر و تغذیه کننده اینمورتر  

 922باشد، بنابراین ولتاژ خروجی باید در محمدوده  می

ولت قمرار گیمرد. در ایمن مبمدل پیشمنهادی       052الی 

ولت در نظمر گرفتمه شمده     022ولتاژ مورد نظر حدود 

 است.

مشخصات مبمدل فموق کمه بمر اسماس آن       (6)جدول 

 دهد:طراحی انجام خواهد شد را نشان می

 (: مشخصات اولیه طراحی6جدول )

 پ رامتر نم د مقدار 

24V Vin ولتاژ ورودی 

400 V Vout تاژ خروجیول 

200 W P توان خروجی 

80 kHz fsw فرکانس سوئیچینگ 

0.99 k ضریب تزویج 

1 n 
های پیچنسبت دور سیم

 های تزویج شده سلف

سازی مبدل پیشنهادی شماتیک شبیه (8)شكل 

 د.دهنشان می OrCADبسیار افزاینده را در محی  

 
(: شماتیک مبدل پیشنهادی در محی  8شكل )

OrCAD 

سازی آورده شده های مهم شبیهادامه شكل موجدر 

-( ولتاژ خروجی و ورودی را نشان می9است. شكل )

شود، ولتاژ خروجی دهد همانطور که مالحظه می

( الی 62های )شكل. باشدولت می 022حدوداً برابر 

های مختلف مبدل را نشان های المان(، شكل موج65)

كل موج ( ش62د. به عنوان نمونه شكل )ندهمی

 دهد. جریان منبع ورودی را نشان می

 
 (: شكل موج ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی9شكل )

 
 (: شكل موج جریان منبع ولتاژ ورودی62شكل )

 
 M1 (: شكل موج جریان سوئیچ66)شكل 



 

 
 (: شكل موج جریان اولیه ترانسفورمر62شكل )

 
 L1 (: شكل موج جریان سلف69شكل )

 
 L3 سلفل موج جریان (: شك60شكل )

 
 D3جریان دیود  (: شكل موج65شكل )

 گیرینتیجه -5

در ایممن مقالممه بممه طراحممی مبممدل بسممیار افزاینممده    

پیشنهادی بمر اسماس روابم  بدسمت آممده از تحلیمل       

تئوری مبدل پرداخته شده است. با توجمه بمه مقمادیر    

افمزار  المانهای محاسبه شده، ابتمدا بما اسمتفاده از نمرم    

OrCAD سمازی مبمدل شمده اسمت و     قدام به شبیها

اند. همانطور کمه  های مهم مبدل آورده شدهشكل موج

مالحظه شد، بهره ولتاژ باالی مبدل، این مبدل را برای 

سمازد. همچنمین   های بسیار افزاینده مناس  میکاربرد

به دلیمل اسمتفاده از سماختار ایزولمه در مبمدل منبمع       

منظور اسمتفاده در  امپدانسی پیشنهادی، این مبدل به 

های فتوولتائیک متصل به شبكه گزینه مناس  سیستم

طعمات  استرس ولتاژ پمایین ق  بهره ولتاژ باال و باشد.می

 باشد.از مزایای این مبدل پیشنهادی می نیمه هادی
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