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چکيده  -در این مقاله مبدل بوست اینترليود که برای کاربرد سلولهای خورشيدی ارائه شده بررسی شده است .همچنين در مورد مزایا و معایب این مدل بحث
شده است .به عالوه یک مدار مفهومی عمومی برای مبدلهای  DC – DCافزاینده با قيمت پائين و بازده باال برای درایو کردن نسل آینده توپولوژیهای سيستم
توان ارتباط شبکهای  PVپيشنهاد شده است .عملکرد مبدل پيشنهادی و آناليز نظری حاالت مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج شبيه سازی ارائه شده است.
کليد واژه -اینترليود ،مبدل بوست ،شبکه .PV

نسبت دور سيمپيچ ترانسفورمر بدسوت آورنود .بوار ولتواژ دیوود
خروجی بسيار بيشتر از ولتاژ خروجوی اسوت کوه بوازده مودار در
کاربردهای ولتاژ خروجی باال را محدود مویکنود [ .]5[.]0دیگور
مبدلهای نوع جریان ایزوله شده ،مانند مبدلهوای زوج بوسوت و
اکتيو کلمپ و مبدلهای تمام پل کلمپ فعال بوسوت موی-توانود
بازده باال و تبدیل افزاینده باال را بدسوت آورنود .بمنظوور کواه
قيمت و افزای بازده سيستم ،یک راه حل مناسوب بوه کواربردن
مبدلهای  DC/DCبا کليدزنی نرم میباشد [.]6
شکل ( )1دیاگرام یک سيستم قودرت ارتبواط شوبکهای PV
تک فاز است .بازده و بهره باالی مبدلهای  DC/DCبورای تغييور
ولتاژ ورودی کم به زیاد الزم است ،بطوریکوه ولتواژ  V382بورای
اینورتر تمام پل و یا  V062برای نيم پل در سيستم توان ارتبواط
شبکهای  AC 002Vفراهم گردد.

 -1مقدمه
کاربرد انبوهی از سوخت های فسيلی مانند روغن،ذغالسنگ
و گاز باعث اثرات جدی گلخانهای و آلوودگی محيطوی کوه دارای
اثری بزرگ بر جهان است میشود .در ایون فاصوله ،یوک تنواق
بزرگ ميان منابع سوخت هوا و نيواز انورژی جهوانی وجوود دارد.
کمبود انرژی و آلودگی محيطی موانعی اصلی برای انسان در حال
توسعهاند .چگونگی یافتن منابع انرژی قابل تجدید مبرم میشود.
منبع فوتوولتوائی ( )PVیکوی از نقو هوای مهوم در انورژی
جهان است و یکی از بزرگترین کمکها برای توليود الکتریسويته
در ميان تمام نامزدهای انرژیهای قابل تجدید در سال  0202را
خواهد بود .زیورا تميوز ،قابول نشور و تجدیود شودنی بوا قابليوت
اطمينان باالست [.]0[-]1
متأسفانه،آرایههوای ولتواژ خروجوی  PVدارای ولتواژ پوایين
هستند و به منظور رسيدن به ولتاژ بایاس باال برای شوبکه مبودل
های تمام پل ،نيمپل و یا چند سطحی ساختار سری استفاده می
شود [.]3
برخی مبدلهای نوع ولتاژ ایزوله موجود ،ماننود مبودلهوای
تمام پل شيفت فاز میتوانند بهره افزاینده باال را بوسويله افوزای

مشکل کليدی در کاربردهای این سيستمها مویتوانود در دو
جنبه بصورت زیر خالصه شود:
 )1قيمت (هزینه) :باید از حداکثر دیوتی سوایکل موجوود در
مبدلهای بوست رایج که از مينيمم شدن ریپل و کواه مقودار
خازنهای الکتروليتی که میتوانند قيموت مودار را کواه دهود
1

()1

جلوگيری میکند.

𝑛𝑖𝐼 𝑟𝐿
𝑉2

= 𝑡1 − 𝑡2

بازه زمانی دوم ] 𝟐𝒕  :[𝒕𝟏 −در این بازه زمانی  𝑆1و  𝑆0روشن
هستند و  𝐿1و  𝐿0شروع به شارژ شدن میکننود و جریوان سولف
رزنانس 𝑟𝐿 صفر باقی میماند.

شکل  :1نمودار سيستم توان ارتباط شبکهای فوتوولتایی تک فاز

 )0بازده :تن و بار ولتاژ سوئيچ باالی موجود در مبدلهوای
بوست رایج در کاربردهای ولتاژ خروجی باال باید بمنظوور کواه
تلفات و قيمت المانهای قدرت کاه یابند .بوه عوالوه ،عملکورد
سوئيچينگ نرم برای کاه تلفات سوئيچينگ و گسترش بوازده
سيستم بسيار حائز اهميت است [.]0
 -0عملکرد مبدل پيشنهادی
ساختار اینترليود روش موثر دیگری برای افزای سطح توان
است که میتواند ریپل جریان را مينيمم کند و سایز الموانهوای
پسيو را کاه و پاسخ گذرا را افزای دهد .شکل ( )0یک مبدل
اینترليود رزنانسی پيشنهادی را ارائه میدهد .همچنين المانهای
قدرت هنوز در سوئيچينگ سخت عمل میکنند.
برای سادگی فرض میشود که همه المانها ایده آل هستند،
مبدل در حالت ماندگار است و مقدار سلف ورودی به اندازه کافی
بزرگ در نظر گرفته شده اسوت و بوه هموين دليول برابور منبوع
جریان در نظرگرفته شده است.

شکل  :3شکل موجهای مبدل بوست اینترليود رزنانسی LC

بازه زمانی سوم ] 𝟑𝒕  :[𝒕𝟐 −در ایون بوازه زموانی سووئيچ
روشن می شود و باعث می شود رزنانس بين سلف 𝑟𝐿 و خوازن 𝑟𝐶
شروع شود .بعد از نيم سيکل رزنوانس ،بوين 𝑟𝐶 و 𝑟𝐿 جریوان 𝑟𝐿
صفر میشود و ولتاژ 𝑟𝐶 به کمتورین مقودار )  (−𝑉2مویرسود .در
پایان این بازه زمانی سوئيچ 𝑎𝑆 خاموش میشود چون سووئيچ 𝑎𝑆
یکطرفه است.
𝑟𝑇
= 𝑡3 − 𝑡0
()0
0
بازه زمانی چهارم ] 𝟒𝒕  :[𝒕𝟑 −در این بازه سوئيچ 𝑎𝑆 همچنان
خاموش است و دیود  𝐷1و  𝐷0روشون مویشووند چوون رزنوانس
همچنان بين 𝑟𝐿 و 𝑟𝐶 برقرار است و جریان سوئيچهای اصولی 𝑆1
و  𝑆0کاه می یابد تا به مقدار صفر برسد و جریان 𝑟𝐿 به مقودار
𝑛𝑖𝐼  0میرسد.
𝑎𝑆

شکل  :0مبدل بوست اینترليود رزنانسی LC

بوازه زموانی اول ] 𝟏𝒕  :[𝒕𝟎 −در لحظوه  𝑡2سووئيچ  𝑆1تحوت
شرایط  ZCSروشن میشود و جریان  𝑆1تا لحظوه  𝑡1بوه صوورت
خطی تا مقدار 𝑛𝑖𝐼 افزای مییابد و جریان 𝑟𝐿 به صورت خطی از
مقدار 𝑛𝑖𝐼 به صفر کاه مییابد.
0

مدت زمان این بازه برابر است با:
) 𝑖𝑛 𝑍𝑟 /𝑉2

()0

𝐼 𝑠𝑖𝑛−1 (0

𝑟𝜔

122 KHz
022 KHz
303 n
005 UH

= 𝑡3 − 𝑡0

مهمترین نسبتها در این بازه زمانی:
)) 𝑉𝐶𝑟 = −𝑉2 cos(𝜔𝑟 (𝑡 − 𝑡3

()5
()6

)) 𝑡3

()0

𝑉2
)) sin(𝜔𝑟 (𝑡 − 𝑡3
𝑟𝑍
𝑉
𝐼𝑖𝑛 − 2 sin(𝜔𝑟 (𝑡 −
𝑟𝑍0

فرکانس سوئيچهای اصلی
فرکانس سوئيچ کمکی
خازن رزنانس
سلف رزنانس

= 𝑟𝐿𝐼
= 𝐼𝑆0

بازه زمانی پنجم ] 𝟓𝒕  :[𝒕𝟒 −در این بازه زمانی رزنوانس بوين
𝑟𝐿 و 𝑟𝐶 همچنان ادامه مییابد و جریان 𝑟𝐿 بوه بزرگتورین مقودار
خودش می رسد (بزرگتر از 𝑛𝑖𝐼  .)0در این بازه زموانی سووئيچ 𝑆0
تحت شرایط  ZCSخاموش میشود.
]𝑛𝑖𝐼) 𝜋−0𝑠𝑖𝑛−1 [(0𝑍𝑟 /𝑉2

()8

𝑟𝜔

= 𝑡5 − 𝑡0

بازه زمانی ششوم ] 𝟔𝒕  :[𝒕𝟓 −در لحظوه  𝑡5جریوان 𝑟𝐿 برابور
است با 𝑛𝑖𝐼  .0در این بازه زمانی جریان  𝐷0ثابت است و برابور 𝑛𝑖𝐼
است .در طول این بوازه رزنوانس بوين 𝑟𝐿 و 𝑟𝐶 اداموه موییابود و
جریان 𝑟𝐿 از 𝑛𝑖𝐼  0به 𝑛𝑖𝐼 کاه مییابود .بنوابراین جریوان  𝑆1از
صفر تا 𝑛𝑖𝐼 افزای مییابد و مقدار جریان 𝑟𝐿𝐼 و 𝑟𝐶𝑉 برابر است با:
]𝐼𝐿𝑟 = 𝐼𝑖𝑛 [cos 𝜔𝑟 (𝑡6 − 𝑡5 ) + 1
()9
Iin
𝑉𝐶𝑟 = Iin (t) − sinωr (t − t 5 ) + V5
()12
w

شکل:4ولتاژ سوئیچ 1

𝑟𝐶𝑉

r

بازه زمانی هفتم ] 𝟕𝒕  :[𝒕𝟔 −در ایون بوازه زموانی جریوان
ثابت است و برابر  𝐼𝑖𝑛0است و جریان سوئيچ  𝑆1ثابت اسوت برابور
𝑛𝑖𝐼 است:
𝑟𝐿

) 𝐶𝑟 (𝑉2 −𝑉1

()11

𝑛𝑖𝐼

شکل:5جریان سوئیچ 1

= 𝑡0 − 𝑡6

بازه زمانی هشتم ] 𝟖𝒕  :[𝒕𝟕 −در این بازه زمانی ولتاژ 𝑟𝐶 برابر
با  𝑉2میشود بنابراین دیود خروجی  𝐷2روشن مویشوود .در ایون
بازه زمانی مبدل پيشنهادی رفتارش شوبيه یوک مبودل افزاینوده
 PWMمیشود.
 -3نتایج شبيه سازی
برای مثال یک نمونه مبدل افزاینده  V 122032با ویژگیهای زیر
در نرمافزار  ORCADشبيهسازی شده است.

شکل:6ولتاژ سوئیچ 2

جدول  :1مشخصات مبدل شبيه سازی شده

مقدار

پارامتر

122 W
32 V
122 V

توان
ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی

نماد
P
𝑉in
𝑉o

3

𝑓sm
𝑓sa
𝐶r
𝐿r

) چگونگی کاه ولتاژ سوئيچ برای استفاده از ماسفتهای0
ولتاژ پایين در دسترس بمنظوور کواه قيموت الموان قودرت و
.تلفات هدایتی پایين
) چگونگی بدسوت آوردن شورایط سووئيچينگ نورم بورای3
کاه تلفات سوئيچينگ
) چگونگی کاه مشکل بازیابی معکووس دیوود خروجوی0
.بمنظور کاه بازیابی معکوس

2جریان سوئیچ:7شکل
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