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چکیده  -در این مقاله ،یک مبدل اصالح ضریب توان که از ترکیب پل یکسوساز دیود و مبدل بوست می باشد ،پیشنهاد شده است.
در این مبدل جریان به صورت دو جهته می تواند در طول رزونانس جاری شود و از این رو نیازی به کلید جانبی برای ایجاد تکنیک
راه اندازی نرم نمی باشد .تکنیک راه اندازی نرم منجر به کاهش تلفات بازیابی معکوس می شود و به مبدل این امکان را می دهد که
در مد هدایت پیوسته جریان عمل کند .از سوی دیگر ،برای دستیابی به جریان ورودی هموار ،ضریب توان باال و عملکرد وسیع راه
یک تشخیص دهنده فاز تشکیل شده است .جزئیات انالیز عملکرد مبدل و کنترلر ارائه شده است .در این مقاله اصول عملکرد مبدل
پل پیشنهادی بوست ارائه شده است.
کلید واژه  -مبدل پل کاهش یافته بوست ،اصالح ضریب توان ،سوئیچینگ جریان صفر ،کنترلر متوسط جریان

 -1مقدمه
عموما یکسوساز ها ،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 به دلیل تزریق هارمونیک های جریان
که منجر به اعوجاج ولتاژ ،ضریب توان ضعیف در برق
ACورودی ،تغییرات ریپل ولتاژ خروجی ، DCبازدهی پایین و
سایز بزرگ می شوند .معموال برای دستیابی به ضریب توان باال و
کنترل ولتاژ خروجی  ،DCاز ترکیب یکسوسازها و مبدل های
 DC-DCاستفاده می شوند .عام ترین یکسوساز در میان مبدل
های  ،AC-DCمبدل یکسوساز بوست می باشد[ .]1-4ترکیب
یکسوسازها با مبدل بوست به عنوان یک راه حل ساده برای
اصالح ضریب توان و کنترل ولتاژ خروجی  DCبیان می شوند.
مبدل های یکسوساز بوست در ولتاژ های پایین و توان خروجی
باال ،دارای تلفات باالیی در پل دیود یکسوساز می باشند که باعث
کاهش راندمان مبدل بوست می شوند .از جمله معایب دیگر
مبدل های یکسوساز بوست ،می توان به تلفات بازیابی معکوس
در دیود ها اشاره کرد که منجر به تلفات حرارتی و تداخل
الکترومغناطیسی می شوند .برای بهبود راندمان یکسوسازهای پل

دیود بوست ،می توان از تکنیک های راه اندازی نرم استفاده
کرد[ .]5-7تکنیک راه اندازی نرم به کاهش تلفات کلید زنی و
استرس بر روی سوئیچ ها کمک می کند و باعث کاهش تلفات
بازیابی معکوس در دیودها می شوند .همچنین قابلیت مبدل برای
عملکرد در فرکانس های باال را افزایش می دهد .تکنیک راه
اندازی نرم را می توان به دو گروه سوئیچینگ جریان صفر و
سوئیچینگ ولتاژ صفر دسته بندی کرد[ .]9 ,8با توجه به مزایای
تکنیک راه انداز نرم در مبدل های یکسوساز بوست ،این مبدل
دارای تلفات هدایت باالیی در یکسوسازهای پل دیود می باشند،
زیرا جریان همواره از میان سه نیمه هادی عبور می کند .با
کاهش المان های مسیر جریان می توان تلفات هدایت را کاهش
داد[ .]11 ,10از مبدل های پل کاهش یافته بوست به عنوان یک
راه حل موثر برای کاهش تلفات هدایت استفاده می شود .با
کاهش پل دیود و با استفاده از دو سوئیچ اصلی ،سوئیچینگ
انجام می شود .با کاهش المان های مسیر جریان ،جریان از منبع
به بار هدایت می شود .اگرچه ،در ولتاژ های باال ،مشکالت بازیابی
معکوس در دیودها ایجاد می شود که منجر به افزایش تلفات
بازیابی معکوس در دیودها و تداخل الکترومغناطیس می شوند .از
سوی دیگر ،در فرکانس های باال ،تلفات کلید زنی باالیی ایجاد

5th Iranian National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems – Islamic Azad University, Najafabad Branch - 27and 28 February 2019

اندازی نرم ،یک کنترلر مدوالسیون پهنای باند پیشنهاد می شود که از ترکیب یک مد کنترلر متوسط جریان ،چند گیت منطقی و

بهبودی بازدهی مبدل های پل کاهش یافته بوست از تکنیک

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

های راه اندازی نرم استفاده می شوند .تکنیک های راه اندازی

 S2می باشد که وظیفه هر سوئیچ در هر نیم سیکل تغییر می

نرم موجب بهبود عملکرد مبدل در کلید زنی ،کاهش تلفات

کند .به طوری که در نیم سیکل مثبت عمل هدایت توسط کلید

بازیابی معکوس در دیودها و امکان عملکرد مبدل در مد هدایت

 S1انجام می شود و کلید  S2بعد از مدت زمانی مدار رزونانسی را

پیوسته را فراهم می کند .اغلب با توجه به مبدل های پل کاهش

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

یافته بوست ،امکان عملکرد مبدل بدون استفاده از تکنیک راه

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

انداز نرم و شبکه جانبی غیر ممکن است و برای عملکرد مطلوب

کلید ها دروضعیت  ONقرار می گیرند ،از باال به پایین و در

بایستی تکنیک های راه اندازی نرم اجرا شوند .همچنین این

زمان OFFبودن کلید ها بر عکس می باشد .سلف های بوست

L1

تکنیک را می توان در مبدل های سپیک ،باک-بوست و فالی

و  L2می باشند .این مبدل همچنین شامل سلف کوپل شده که

بک اجرا کرد]14[.

نسبت دور اولیه و ثانویه برابر است( )n1=n2و مدار کلمپ که

در این مقاله ،یک مبدل پل کاهش یافته بوست توسعه یافته
برای اصالح ضریب توان و کنترل ولتاژ خروجی  DCپیشنهاد
شده است .در این مبدل از یک سلف کوپل شده ،مدار کلمپ و
مدار رزونانسی برای بهبود عملکرد مبدل پایه پل کاهش یافته
بوست استفاده شده است .با اجرای تکنیک سوئیچینگ جریان
صفر در این مبدل ،عملکرد ان در مد  CCMامکان پذیر می باشد
که در بخش دوم بیان شده است .همچنین این مبدل قادر است
که در ولتاژ های پایین بهره ولتاژ باالیی بدون افزایش ضریب
وظیفه کلیدها ایجاد کند و متناسب برای بارهای با توان پایین
می باشد .در مبدل پیشنهادی پل کاهش یافته بوست میزان
المان های مسیر جریان کاهش می یابد و بازدهی مبدل باال می
باشد .عملکرد مبدل پیشنهادی شبیه سازی شده است .در ادامه
این بخش ،روش مدار کنترلی بیان شده است .در بخش سوم
نتایج شبیه سازی و ساخت موجود می باشد و در قسمت پایانی

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  COعنوان خازن خروجی می باشد.
 -2-2تحلیل مد های عملکردی مبدل ارائه شده
در این بخش ،بررسی عملکرد 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 ارائه شده است ،استفاده می شود .خازن خروجی
COو خازن کلمپ  CCرا به اندازه ای بزرگ در نظر گرفته شده
است که برای عملکرد دائمی ولتاژ ان را ثابت در نظر گرفته می
شوند .با توجه به مطالب بیان شده ،مد های عملکردی در 10
دوره بازه زمانی یک سوئیچینگ مشخص شده است و برای هر
یک از این بازه های زمانی یک مدار معادل ترسیم شده است

یک نتیجه گیری کلی بیان شده است.

.همچنین شکل موج های نظری عملکرد مبدل پیشنهادی در

 -2ساختار و عملکرد مبدل پیشنهادی

شکل ( )2نمایش داده شده است .در ادامه به بیان نحوه رفتار

 -2-1ساختار مبدل پل کاهش یافته بوست پیشنهادی

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

شکل  :1مدار معادل مبدل پیشنهادی
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می شوند که باعث کاهش بازدهی مبدل می شود[ .]13 ,12برای

در شکل ( ،)1شماتیک کلی مبدل پل کاهش یافته بوست

() 3
V CC
)t (12
Lm

Ilm 

مد عملکردی سوم[ ]t2-t3شکل ( 3پ):
در این مد مطابق شکل ( 3پ) ،جریان Iinپیوسته از طریق

D1

و  S1جاری می شود و به منبع باز می گردد که در این مد
کلیدها در وضعیت خاموش می باشند .در طول این مد ولتاژ
رزونانس و جریان نشتی و جریان  ILmبرابر با صفر می باشد.

)t ( 23)  t (3)  t ( 2)  DT  t (12
شکل :2شکل موج های نظری مبدل پیشنهادی

که  Dضریب وظیفه کلید می باشد و  TSمدت زمان فرکانس

مد عملکردی اول[ ]t0-t1شکل ( 3الف):

سوئیچینگ می باشد.

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

مد عملکردی چهارم[ ]t3-t4شکل ( 3ت):

 DS1در وضعیت هدایت قرار دارند و المان های  S1 ،D2 ،DCو

در این مد عملکردی با سوئیچینگ کلید  S2رزونانس مدار

 DS1در حالت خاموش قرار دارند .مقدار انرژی ذخیره شده در

شروع می شود و باعث شارژ شدن خازن رزونانس و سلف کوپل

سلف کوپل شده برابر با جریان  Iinمی باشد و ولتاژ خازن

شده ثانویه به صورت منفی می شود .در این مد DCدر وضعیت

t0

روشن قرار دارد به دلیل اینکه جریان وارد سر بدون نقطه سلف

زمانی که کلید  S1تحت سوئیچینگ نرم راه اندازی می شود و

کوپل ثانویه می شود و سلف کوپل شده اولیه به اندازه سلف

مسیر  D3 ،DCو DS2

D1

رزونانس برابر با صفر است .در شکل ( )3مد اول ،در لحظه
جریان سلف کوپل شده به صورت خطی از

کوپل شده ثانویه شارژ می شوند و جریان از طریق  S1و

و  DS1کاهش می یابد .در لحظه  t1مقدار انرژی سلف کوپل شده

پیوسته جاری می شود .در لحظه  t=t4ولتاژ خازن رزونانس به

المانLm

مقدار پیک خود شارژ شده است و دیود  D3در بایاس معکوس

برابر با صفر می شود اما همچنان انرژی ذخیره شده در
وجود دارد .روابط این بازه زمانی عبارت است:

موجود در این مد عبارت است:

()1
V CC
)t (01
Lm

قرار دارد .و ولتاژ خازن کلمپ دارای مقدار ثابت می باشد.روابط

()5

Ilm 

V CC
)t (34
Lm

()2
2V CC  v o
)t (01
L LKL

Ilkl 

مد عملکردی دوم[ ]t1-t2شکل ( 3ب):
در این مد عملکردی مطابق شکل ( 3ب) ،مقدار انرژی ذخیره
شده در  Lmاز طریق دیود کلمپ و خازن کلمپ تخلیه و مقدار
ان در لحظه  t2برابر با صفر می گردد .جریان نشتی و مقدار ولتاژ

خازن رزونانس برابر با صفر است.

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

()6
()7
)8( Z

L lkl
Cr



Llkl
Cr

Wr 

r

مد عملکردی پنجم[ ]t4-t5شکل ( 3ث):

ILKL  
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()4

در این مد ،جهت جریان سلف کوپل شده ثانویه بر عکس می

گیرد و تمام جریان اولیه وارد  Lmمی شود .خازن رزونانس نیز در

شود و جریان وارد سر نقطه دار می شود .با وارد شدن جریان از

لحظه  t4در مقدار پیک خود قرار دارد و سلف رزونانس نیمی از

سر بدون نقطه  ،n1دیود  DCبه صورت بایاس معکوس قرار می

پریود خود گذشته است و به مقدار صفر رسیده است .در این بازه

(الف)

(ب)

(ح)

( ج)

(ث)

(ه)

(و)

(ی)
شکل  :3مد های عملکردی 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

جهت پالریته عوض می شود و شروع به تخلیه و کم شدن می

عملکرد این بازه همانند بازه شماره پنج می باشد با این تفاوت

کند .تغییرات ولتاژ خازن کلمپ نا چیز است .جریان از مسیر ،D1

که در لحظه  t6وضعیت کلیدهای  S1و  S2با استفاده سوئیچینگ

 ds2 ، Cr ،n2 ،CCو ds1عبور می کند .در لحظه  t5مقدار جریان

جریان صفر  ZCSخاموش می شوند و مسیر رزونانس از طریق

سلف کوپل شده برابر با  Iinمی باشد.
مد عملکردی شش[ ]t5-t6شکل ( 3ج):

 Cr ،nS ،CC ،D1و  ds1 ،ds2عبور می کند .جریان  Iinنیز از مسیر
 Cr ،nS ،CC ،D1و  ds2به منبع باز می گردد .جریان  ILkوجریان
 ILmبرابر می باشد .روابط این بازه زمانی عبارت است:
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(ت)

(پ)

باشد و کلید  S2مد رزونانسی مبدل را ایجاد می کند و در نیم

()9
V CC V cr (t  t 5) V O
V CC V cr (t  t 5) V O
t (56) 
)sinw rt (56
LM
Zr

ILKL  ILM 

سیکل منفی برعکس می باشد .در مد راه اندازی رزونانس کلیدها
در یک بازه زمانی کوتاه رزونانس LCرا برای راه اندازی نرم کلید

مد عملکردی هفتم[ ]t6-t7شکل ( 3ح):

ها را ایجاد می کند .مبدل پیشنهادی طراحی شده در مد

CCM

در این مد جریان  ILkبه سمت  Iinمی رود و دیود  DCدر بایاس

با استفاده از روش کنترل جریان متوسط عمل می کند .مطابق

مستقیم قرار می گیرد .در لحظه  t7جریان  Iinبرابر با  ILkمی

شکل ( )4کنترلر مبدل پیشنهادی دارای دو حلقه فیدبک بسته

شود .ولتاژ خازن رزونانس در حال کم شدن است .مسیر ،D1

می باشد .حلقه اول ،حلقه فیدبک ولتاژ است که با استفاده از این

 ds2 ،Cr ،n2 ،DCو  ds1مسیر کاهش جریان  ILmمی باشد.
تغییرات جریان  ILmبه صورت خطی می باشد

فیدبک جریان می باشد که با استفاده از این حلقه امواج جریان
استفاده شده با مبدل های معمولی  PFCاستفاده از یک تشخیص

در این بازه زمانی  ds1خاموش می باشد .مقدار جریان  ILmدر
حال کاهش می باشد .ولتاژ خازن رزونانس در لحظه  t8برابر با
صفر می باشد و  DCدر بایاس مستقیم قرار دارند و عمل هدایت
را انجام می دهد .ولتاژ خازن رزونانس برابر است با:

دهنده فاز و ترکیب چندین گیت منطقی می باشد.
 -2-4شبیه سازی و ساخت مبدل پیشنهادی
با توجه به روند طراحی در بخش قبل ،مبدل پیشنهادی برای
توان  400وات و در رنج ولتاژ ورودی  220-90ولت موثر را به

()11

 400ولت  DCتبدیل می کند که مقادیر و نوع المان در جدول
V cr  v cr (t 7 ) 

( )1نمایش داده شده است .مبدل پیشنهادی در محیط نرم
افزاری  PSIMشبیه سازی شده است و تمام المان ها در حالت

مد عملکردی نهم[ ]t8-t9شکل ( 3ه):

ایده ال در نظر گرفته شده است .شکل ( )5نمایانگر ساخت مبدل

در لحظه  t8مقدار جریان  ILmبه صورت خطی از مسیر  D3 ،DCو

پیشنهادی می باشد که به ازای ولتاژ  220ولت شکل موج های

 ds2در حال کاهش می باشد و در لحظه  t9برابر با  Iinمی شود.

جریان و ولتاژ ارائه شده است.ضریب توان از نسبت توان متوسط

ولتاژ خازن رزونانس برابر با صفر می باشد و جریان  ILkبرابر با

به توان ظاهری ،مطابق رابطه ( )12بدست می اید.

جریان  Iinمی باشد.

()12
𝑃

مد عملکردی دهم[ ]t9-t10شکل ( 3ی):

𝑆

در این بازه مقدار جریان های  ILmو  ILkبرابر با  Iinمی باشد.
مقدار ولتاژ خازن کلمپ تقریبا ثابت است و ولتاژ خازن رزونانس
برابر با صفر است DC .در وضعیت بایاس معکوس قرار دارد و

D3

در بایاس مستقیم قرار دارد.
 -2-3استراتژی سوئیچ ها وتشریح مدارکنترلی

𝑃

𝑠𝑚𝑟𝑖∗𝑠𝑚𝑟𝑉 =

=PF

که  pتوان متوسط و  sبیانگر توان ظاهری می باشد
در مدار های  ACسینوسی ،مطابق رابطه ( )13ضریب توان

بدست می اید.
()13

𝜃 PF=cos

در این مبدل از ظرفیت کامل سوئیچ ها استفاده می شود .به

که  θبیانگر اختالف فاز جریان و ولتاژ سینوسی می باشد .ضریب

طور مثال ،در نیم سیکل مثبت کلید  S1به عنوان کلید اصلی می

 98درصد می باشد.

توان در این مبدل برابر با
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ورودی سینوسی و هموار ایجاد می شود .تفاوت روش کنترل

مد عملکردی هشتم[ ]t7-t8شکل ( 3و):

Iin
)t (78
cr

حلقه مقدار متوسط ولتاژ خروجی کنترل می شود .حلقه دوم

شکل  :4دیاگرام مدار کنترلی مبدل پیشنهادی
جدول  :1پارامترهای مبدل پل کاهش یافته پیشنهادی

 400وات

ولتاژ ورودی

VIN

 90-220ولت موثر

ولتاژ خروجی

VOUT

 400ولت

فرکانس کلیدزنی

fSW

 45کیلوهرتز

فرکانس شهر

f

 50هرتز

سلف مغناطیس
کنندگی

LM

 47میکروهانری

سلف نشتی

LLK

 3میکروهانری

خازن خروجی

CO

 300میکروهانری

خازن رزونانس

Cr

 10نانوفاراد

خازن کلمپ

CC

نوع سوئیچ

S

10میکروفاراد
FGA25N120ANTD

نوع دیود

D1,D2,DC,D3

MBR15120

میزان مقدار برابر با ولتاژ کلید اول می باشد ،منتها مقدار زمان
خاموش بون کلید برابر با  T-Tresمی باشد .شکل  ،9شکل موج
ولتاژ خازن رزونانس را نمایش می دهد که مطابق با منحنی

D3 ،

تا زمانی که ولتاژ خازن رزونانس بر سر دیود باشد در مد
عملکردی بایاس معکوس عمل می کند .تغییرات ولتاژ خازن

رزونانس به ارامی صورت میگیرد .نتایج ساخت نیز بر اساس ولتاژ
 220ولت می باشد .فرکانس سوئیچ ها  45کیلو هرتز می باشد.

شکل  :6ولتاژ گیت سوئیچ ها
VSW1=400/100V

شکل  :7شبیه سازی جریان و ولتاژ ( s1ولتاژ سوئیچ تقسیم بر  400شده است
تاهمپوشانی جریان و ولتاژ مشخص شود)
شکل  :5شماتیک ساخت مبدل پیشنهادی

نتایج شبیه سازی شده و ساخت به ازای ولتاژ  220ولت به
صورت زیر ارائه شده است .شکل  ،6ولتاژ گیت زنی دو سوئیچ در
نیم سیکل مثبت نمایش داده شده است که نحوه کلید زنی و
مدت زمان ان مشخص است .نحوه کلید زنی عملکرد درست مدار

شکل  :8شبیه سازی ولتاژ و جریان (s2ولتاژ سوئیچ تقسیم بر  400شده است
تاهمپوشانی جریان و ولتاژ مشخص شود)

کنترلی را نمایش می دهد و عملکرد هر کلید در نیم سیکل
مثبت نمایش داده شده است .در شکل  ،7جریان و ولتاژ کلید
 S1را در حالت شبیه سازی نمایش می دهد و تکنیک راه اندازی
ZCS

به خوبی اجرا می شود و باعث همپوشانی ولتاژ و جریان می شود.
در نهایت ،باعث کاهش تلفات کلید زنی می شود .منحنی امواج

شکل  :9شبیه سازی ولتاژ رزونانس
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 شکل موج ساخت ولتاژ گیت سوئیچ ها:10شکل
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 جمع بندی-2-5
با توجه به مطالب بیان شده و لزوم ایجاد یک مبدل اصالح
 در این مقاله یک مبدل پل،ضریب توان همراه با سوئیچینگ نرم
کاهش یافته بوست همراه با یک سلف کوپل شده جهت فراهم
 در این مبدل بدون نیاز.کردن ضریب توان واحد ارائه شده است
به کلید جانبی و با استفاده از دو کلید اصلی سوئیچینگ نرم
.انجام می شود و این مبدل دارای تلفات هدایت پایین می باشد
از سوی دیگر تلفات بازیابی معکوس در دیود ها نیز کاهش یافته
 در ابتدا تحلیل، برای اثبات ویژگی های مبدل پیشنهادی.است
های نظری صورت گرفته است و سپس نتایج شبیه سازی ارائه
 مراجع.شده است
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