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چکیده -

در این مقاله ،یک مبدل پیشنهادی که از ترکیب پل یکسوساز و مبدل بوست برای ایجاد اصالح ضریب توان می باشد ،معرفی شده

است .بازدهی مبدل پیشنهادی با حذف کردن دو دیود از پل دیود بهبود می یابد و با کاهش پل دیود ،از دو سوئیچ اصلی برای هدایت مبدل
استفاده می شود و نیاز به کلید جانبی برای ایجاد سوئیچینگ نرم نمی باشد .با استفاده از خازن رزونانس و قسمت ثانویه سلف کوپل شده تکنیک
سوئیچینگ جریان صفر برقرار می شود و مبدل قادر است درمد هدایت پیوسته عمل کند .جزئیات عملکرد مبدل برای سطح توان 400وات شبیه

کلید واژه  -مبدل پل کاهش یافته بوست ،اصالح ضریب توان ،سوئیچینگ جریان صفر ،کنترل ولتاژ خروجی DC

-1مقدمه
در صنعت برق مسائل مربوط به کیفیت توان از اهمیت ویژه
ای برخوردار است .روند رو به رشد استفاده از دستگاه های
الکترونیکی با توجه به تقاضا و نیاز بازار سبب شده است که تعداد
یکسوسازهای متصل به شبکه روز به روز افزایش یابند .از انجا که
یکسوساز ها به عنوان یک بار غیر خطی محسوب می شوند،
فرکانس هایی به غیر از فرکانس های شبکه تولید می کند که
باعث اعمال هارمونیک جریان به شبکه شده و جریان را از حالت
سینوسی خارج می کنند .جریان های هارمونیکی موجب کاهش
کیفیت توان تولیدی و در نهایت کاهش ضریب توان می شوند که
در توان های باال یک مشکل اساسی محسوب می شوند(-500
 200وات و سطح باالتر) .برای دستیابی ضریب توان واحد،
مطالعات و تحقیقات گسترده ای انجام شده است که با توجه به
استانداردهای بین المللی اخیر ازجمله  IEC-1000-3-2و IEEE-
519راهکار های موثری برای ایجاد ضریب توان واحد ارائه شده
است[ .]2 ,1عموما یکسوسازها دارای ساختار دیودی یا
تریستوری جهت فراهم کردن توان  DCکنترل شده یا کنترل
نشده و تزریق توان به صورت یک جهته یا دو جهته می باشند.
این نوع ساختار شامل کیفیت توان پایین می باشند و دلیل ان،
تزریق جریان های هارمونیکی می باشد که منجر به اعوجاج
ولتاژ ،ضریب توان ضعیف در برق  ACورودی ،تغییرات ریپل
ولتاژ خروجی ،DCبازدهی پایین و سایز بزرگ می شوند .در
یکسوساز ها برای بهبودی ضریب توان بار و کاهش هارمونیک ها

از فیلترهای پسیو استفاده میکنند .فیلترهای پسیو در ابتدا به
عنوان یک راه حل قوی بیان می شوند ،منتها این گونه مدارات
دارای حجم بزرگ و وزن باالیی می باشند و نسبت به تغییرات
بار عملکرد مناسبی ندارند .برای بهبود عملکرد و پاسخ دهی
مناسب در تغییرات بار از روش های اصالح ضریب توان اکتیو
استفاده می شود .در این روش از کلید های کنترل شونده حالت
جامدی همراه با المان های پسیو از قبیل مقاومت ،سلف و خازن
استفاده می کنند و همچنین از یک خازن بزرگ در خروجی
برای کنترل و تثبیت ولتاژ  DCاستفاده می شود .این روش
مناسب برای فرکانس های راه اندازی پایین می باشند و دارای
حجم و وزن باالیی همراه با افزایش پیچیدگی ساخت و کاهش
استحکام می باشند .پیچیدگی ساخت ،افزایش هزینه ها و
همچنین کاهش قابلیت اطمینان در یکسوسازها موجب شده
است که برای اصالح ضریب توان از مبدل های  DCدر کنار
ازجمله کاربردهای مبدل های
یکسوسازها استفاده شود.
 AC-DCرا می توان به درایوهای تنظیم سرعت ،مد راه انداز توان
های تولیدی ،توان های تولیدی بدون وقفه و ذخیره سازی انرژی
باتری اشاره کرد[.]3-7
پرکاربرد ترین مبدل  DCمورد استفاده ،مبدل بوست می باشد.
ترکیب مبدل بوست و یکسوسازها ساده ترین راه برای دستیابی
به اصالح ضریب توان می باشد .در یکسوسازهای بوست معمولی،
همواره جریان از میان سه نیمه هادی عبور می کند و دارای
تلفات هدایت باالیی می باشند و از سوی دیگر ،مبدل بایستی در
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سازی شده است و نتایج ان در بخش های بعد ارائه شده است.

فرکانس راه اندازی باال عمل کند که در ولتاژهای باال ،تلفات
بازیابی معکوس دیودها در مد راه انداز سخت ایجاد می شوند که
باعث افزایش تلفات کلید زنی تلفات ،تداخل مغناطیسی و الزمه
کنترل حرارت می باشند و در ولتاژ های پایین باعث ریپل های
بزرگ جریان می شوند که موجب افزایش تلفات هدایت و اسیب
دیدن قطعات می شوند[.]9 ,8
برای برطرف کردن نمودن مشکالت تلفات هدایت می توان از
روش پل کاهش یافته بوست استفاده کرد .در این روش با
کاهش المان های مسیر جریان در مقایسه با یکسوساز بوست
معمولی ،میزان تلفات هدایت کاهش می یابد .مطابق شکل (-1

(الف)

الف) یک مبدل بوست پل کاهش (1)BLBرا نمایش می دهد که
در مد راه اندازی سخت عمل می کند و تلفات کلید زنی باالیی را
در فرکانس سوئیچینگ باال تحمل می کند .با تغییر پوزیشن D2
و  S1مطابق شکل (-1ب) نمونه دیگری از مبدل پل کاهش یافته

شکل  :1مبدل پل کاهش یافته پایه

 -2عملکرد مبدل پیشنهادی
 -2-1معرفی مبدل اصالح ضریب توان بوست پیشنهادی

در این مقاله ،یک مبدل پل یکسوساز بوست توسعه یافته برای

در شکل ( ،)2شماتیک کلی مبدل پل کاهش یافته بوست

اصالح ضریب توان پیشنهاد شده است .در این مبدل از یک سلف

پیشنهادی ارائه شده است .این مبدل شامل دو کلید اصلی  S1و

کوپل شده ،مدار کلمپ و مدار رزونانسی برای بهبود عملکرد

 S2می باشد که وظیفه هر کلید در هر نیم سیکل تغییر می کند.

مبدل پایه پل کاهش یافته بوست استفاده شده است .با استفاده

به طوریکه در نیم سیکل مثبت عمل هدایت توسط کلید

S1

از تکنیک راه اندازی نرم در این مبدل عملکرد ان در مد هدایت

انجام می شود و کلید  S2بعد از مدت زمانی مدار رزونانسی را

پیوسته امکان پذیر می باشد که در بخش دوم بیان شده است.

وارد مدار می کند و در نیم سیکل منفی عکس می باشد .این

در مبدل پیشنهادی پل کاهش یافته بوست میزان المان های

مبدل قادر است که به صورت دو جهته هدایت کند و زمانی که

مسیر جریان کاهش می یابد و بازدهی مبدل باال می باشد.

کلید ها در وضعیت روشن باشند از باال به پایین و در زمان

عملکرد مبدل پیشنهادی شبیه سازی و در بخش سوم نتایج

خاموش بودن کلید ها بر عکس می باشد .سلف های بوست  L1و

شبیه سازی موجود می باشد و در قسمت پایانی یک نتیجه

 L2می باشد .مبدل همچنین شامل سلف کوپل شده که نسبت

گیری کلی بیان شده است.

دور اولیه و ثانویه برابر است( )n1=n2و مدار کلمپ که شامل خازن
 CCدیود کلمپ  DCمی باشد .دیود  D3به عنوان دیود بوست،
خازن  Crبه عنوان خازن رزونانس و ازقسمت ثانویه سلف کوپل
شده به عنوان سلف رزونانس استفاده شده است .خازن
عنوان خازن خروجی می باشد.

Bridgeless Boost
totem-pole idgeless boost
3 continuous conduction mode/discontinuous current
mode
1
2

CO
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بوست ( 2)TPBLBنمایش داده شده است .این مبدل به دلیل
عملکرد بازیابی معکوس دیودها متناسب برای مد عملکردی
ناپیوسته یا مرز  3CCM/DCMمی باشد و عملکرد ان در مد
هدایت پیوسته غیر عملی می باشد[.]10-12

(ب)

) ( )3( I  2V  v t
o

01

vcr=0

CC

lkl

L LKL

شکل  :2شماتیک مبدل پیشنهادی

 -2-2بررسی عملکرد مبدل پیشنهادی
در این بخش ،به بررسی دقیق مد های عملکردی مبدل
پیشنهادی بیان خواهد شد .همچنین برای بررسی دقیق تر مبدل
پیشنهادی ،از یک مدل سلف کوپل شده که جهت قراردادی
جریان و ولتاژ ان که مشخص است ،استفاده می شود .خازن
گرفته شده است که برای عملکرد دائمی ولتاژ ان را ثابت در نظر
گرفته می شود .با توجه به مطالب بیان شده مد های عملکردی
در  10دوره بازه زمانی یک سوئیچینگ مشخص شده است و

شکل  :3شکل موج های نظری مبدل پیشنهادی

برای هر یک از این بازه های زمانی یک مدار معادل ترسیم نمود.
همچنین شکل موج های نظری عملکرد مبدل پیشنهادی در

بازه زمانی دوم[ ]t1-t2شکل( 4ب):

شکل ( )3نمایش داده شده است .در ادامه به بیان نحوه رفتار

در این بازه زمانی مقدار انرژی ذخیره شده در  Lmاز طریق دیود

مبدل در هر یک از بازه های زمانی پرداخته شده است.

کلمپ و خازن کلمپ تخلیه و مقدار ان در لحظه  t2برابر با صفر

بازه زمانی اول[ ]t0-t1شکل ( 4الف):

می گردد .جریان نشتی و مقدار ولتاژ خازن رزونانس برابر با صفر

در شرایط اولیه قبل از مد اول ،با تصور اینکه  D3 ،CC ،D1و

است.

 DS1در وضعیت هدایت قرار دارند .مقدار انرژی ذخیره شده در

() 4

سلف کوپل شده برابر با جریان  Iinمی باشد و ولتاژ خازن

V CC
)t (12
Lm

زمانی که کلید  S1تحت سوئیچینگ نرم راه اندازی می شود و

بازه زمانی سوم[ ]t2-t3شکل ( 4پ):

رزونانس برابر با صفر است .در شکل ( )4مد اول ،در لحظه
جریان سلف کوپل شده به صورت خطی از

t0

مسیر  D3 ،DCو DS2

و  DS1کاهش می یابد .در لحظه  t1مقدار انرژی سلف کوپل شده
برابر با صفر می شود اما همچنان انرژی ذخیره شده در

المانLm

وجود دارد D3 .تحت شریاط  ZCخاموش می شود .روابط این

Ilm 

در این مد ،جریان Iinپیوسته از طریق  D1و  S1جاری می شود
و به منبع باز میگردد .در طول این مد ولتاژ رزونانس و جریان
نشتی و جریان سلف مغناطیس  ILmبرابر با صفر می باشد.
)t (23)  t (3)  t ( 2)  DT  t (12

بازه زمانی عبارت است:

()5

()1

که  Dضریب وظیفه کلید می باشد و  TSمدت زمان فرکانس

) ( )2( I  V t

سوئیچینگ می باشد.

CC

01

lm

Lm
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خروجی  COو خازن کلمپ  CCرا به اندازه ای بزرگ در نظر

(الف)

(ت)

(ب)

(ث)

( ج)

(و)

(ه)

(ی)
شکل  :4مدار معادل مبدل پیشنهادی در نیم سیکل مثبت (الف) مد اول (ب) مد دوم (پ) مد سوم (ت) مدچهارم (ث) مد پنجم (ج) مد شش (ح) مد هفت (و)
مد هشت (ه) مد نهم (ی) مد دهم

بازه زمانی چهارم[ ]t3-t4شکل ( 4ت):
در این بازه زمانی با سوئیچینگ کلید  ،S2خازن رزونانس شروع
به شارژ شدن می کند و سلف کوپل شده در جهت منفی افزایش
می یابد .در این مد با توجه به قانون سر نقطه دار ترانس ها ،دیود
 DCدر وضعیت روشن قرار دارد و سلف کوپل شده اولیه به اندازه
سلف کوپل شده ثانویه شارژ می شوند و جریان  Iinاز طریق کلید
 S1و  D1پیوسته جاری می شود .در لحظه  t=t4ولتاژ خازن
رزونانس به مقدار پیک خود شارژ می شود .و ولتاژ خازن کلمپ
دارای مقدار ثابت می باشد.روابط موجود در این مد عبارت است:

()6
V CC
)t (34
Lm

()7

Ilm 
2V CC V O
)sinw rt (34
Zr

ILKL  

بازه زمانی پنجم[ ]t4-t5شکل ( 4ث):
در این بازه ،رزونانس پیوسته جاری می شود و جریان از مسیر
 ds2 ، Cr ،n2 ،CC ،D1و ds1عبور می کند و به منبع بر می گردد
ودیود  DCتحت شرایط نرم خاموش می شود .در لحظه  t5مقدار
جریان سلف کوپل شده برابر با  Iinمی باشد.
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(ح)

(پ)

()8

V CC V cr (t  t 4) V O
V CC V cr (t  t 4) V O
t (45) 
)sinwrt (45
LM
Zr

با توجه به روند طراحی در بخش قبل ،مبدل پیشنهادی برای

ILKL  ILM 

توان  400وات و در رنج ولتاژ ورودی  220-90ولت موثر را به

بازه زمانی شش[ ]t5-t6شکل ( 4ج):

 400ولت  DCتبدیل میکند که مقادیر و نوع المان در جدول

در این مد ،سوئیچ ها خاموش می شوند ،ولی جریان سوئیچ ،1

( )1نمایش داده شده است.

تحت تاثیر جریان خازن کلمپ و جریان ورودی  Iinبرابر با صفر
نمی باشد .جریان نشتی  ILkبرابر با جریان سلف مغناطیسی

جدول  1پارامترهای مبدل پل کاهش یافته پیشنهادی

ILm

پارامتر

می باشد.

نماد

ولتاژ ورودی

VIN

ولتاژ خروجی

VOUT

فرکانس کلیدزنی

fSW

فرکانس شهر

F

سلف مغناطیس
کنندگی

LM

سلف نشتی

LLK

خازن خروجی

CO

خازن رزونانس در لحظه  t8برابر با صفر می باشد و  D3در بایاس

خازن رزونانس

Cr

خازن کلمپ

CC

مستقیم قرار میگیرد و عمل هدایت را انجام می دهد .روابط

نوع سوئیچ

S

موجود عبارت است:

نوع دیود

D

در این مد جریان نشتی  ILkبه سمت  Iinمی رود و دیود  DCدر
بایاس مستقیم قرار می گیرد .در لحظه  t7جریان  Iinبرابر با

ILk

می شود .ولتاژ و جریان سوئیچ ها تحت شرایط سوئیچینگ نرم
عمل می کنند و همپوشانی جریان ولتاژ ایجاد می شود.
بازه زمانی هشتم[ ]t7-t8شکل ( 4و):
در این بازه ،مقدار جریان  ILmدر حال کاهش می باشد .ولتاژ

V CC
)t ( 78
Lm

()9

ILm 

 90-220ولت
 400ولت
 45کیلوهرتز
 50هرتز
 47میکرو
هانری
 3میکروهانری
300
میکروهانری
 10نانوفاراد
10میکروفاراد
ایده ال
ایده ال

مبدل پیشنهادی در محیط نرم افزاری  PSIMشبیه سازی شده
است و تمام المان ها در حالت ایده ال در نظر گرفته شده است.

()10
Iin
)t ( 78
cr

 400وات

تمام شکل های ارائه شده به ازای ولتاژ  220ولت موثر می باشد.

V cr  v cr (t 7 ) 

ضریب توان از نسبت توان متوسط به توان ظاهری ،مطابق رابطه
( )11بدست می اید.

بازه زمانی نهم[ ]t8-t9شکل ( 4ه):
در لحظه  t8مقدار جریان سلف مغناطیس  ILmبه صورت خطی
از مسیر  D3 ،DCو  ds2در حال کاهش می باشد و در لحظه

t9

برابر با  Iinمی شود و دیود کلمپ تحت شرایط نرم خاموش می
شوند .جریان  ILkبرابر با جریان  Iinمی باشد.

در این بازه مقدار جریان های  ILmو  ILkبرابر با  IInمی باشد.
مقدار ولتاژ خازن کلمپ تقریبا ثابت است و ولتاژ خازن رزونانس
در بایاس مستقیم قرار دارد.
 -2-4شبیه سازی مبدل پیشنهادی

𝑃
𝑆

=PF

که  pتوان متوسط و  sبیانگر توان ظاهری می باشد
در مدار های  ACسینوسی ،مطابق رابطه ( )12ضریب توان

بازه زمانی دهم[ ]t9-t10شکل ( 4ی):

برابر با صفر است DC .در وضعیت بایاس معکوس قرار دارد و

() 11

𝑃

𝑠𝑚𝑟𝑖∗𝑠𝑚𝑟𝑉 =

D3

بدست می اید.
()12

𝜃 PF=cos

که  θبیانگر اختالف فاز جریان و ولتاژ سینوسی می باشد .ضریب
توان در این مبدل برابر با
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توان

P

بازه زمانی هفتم[ ]t6-t7شکل ( 4ح):

مقدار

VSW1=400/100V

شکل :8جریان و ولتاژ سوئیچ 1

در شکل ( )5ولتاژ خروجی ،ولتاژ ورودی به ازای ولتاژ 220
نمایش داده شده است که تثبیت ولتاژ خروجی  DCو همچنین
کاهش ریپل ولتاژ خروجی ایجاد شده است .همچنین این مبدل
قادر به کاربرد در توان  400وات می باشد.در شکل ( )6جریان
ورودی بر حسب ولتاژ ورودی نمایش داده شده است .با توجه به
شکل جریان ورودی ،مبدل قادر است که در مد هدایت پیوسته

شکل  :9ولتاژ و جریان سوئیچ2

عمل کند و معایب مبدل بیس که در بخش مقدمه توضیح داده
شده است ،برطرف شده است .همچنین کنترل به روش جریان
]VCr=[765V/DIV

متوسط انجام شده است .در شکل ( )7ولتاژ گیت سوئیچ ها
سوئیچ ها نمایش داده شده است که تکنیک جریان صفر برای

شکل  :10ولتاژ خازن رزونانس و جریان دیود 3

سوئیچ ها انجام شده است و همپوشانی جریان و ولتاژ ایجاد شده
است که باعث کاهش تلفات کلید زنی و استرس ولتاژ بر دو سر
سوئیچ ها می باشد .در شکل( )10ولتاژ خازن رزونانس و جریان
دیود نمایش داده شده است که با توجه به تغییرات ولتاژ خازن
رزونانس که به نرمی انجام می شود تلفات بازیابی معکوس در
دیود نیز کاهش یافته است.

 -2-5جمع بندی
با توجه به مطالب بیان شده و لزوم ایجاد یک مبدل اصالح
ضریب توان همراه با سوئیچینگ نرم ،در این مقاله یک مبدل پل
کاهش یافته بوست همراه با یک سلف کوپل شده جهت فراهم
کردن ضریب توان واحد ارائه شده است .در این مبدل بدون نیاز

]VOUT=[400V/DIV

به کلید جانبی و با استفاده از دو کلید اصلی سوئیچینگ نرم
انجام می شود و این مبدل دارای تلفات هدایت پایین می باشد.

]VIN=[220V/DIV

شکل  :5ولتاژ خروجی و ورودی

از سوی دیگر تلفات بازیابی معکوس در دیود ها نیز کاهش یافته
است .برای اثبات ویژگی های مبدل پیشنهادی ،در ابتدا تحلیل
های نظری صورت گرفته است و سپس نتایج شبیه سازی ارائه
شده است.

]VIN=[220V/DIV
]Iin=[4.5A/DIV

] II N=[4.5A /D IV

شکل  :6جریان ورودی ،ولتاژ ورودی

شکل :7ولتاژگیت سوئیچ ها
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