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کاهش استرس ولتاژ.
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چکیده
آرايههای خورشیدی ،پیل های سوختی و انرژی باد امروزه به عنوان منابع انرژی پاک بسیار
مورد توجه قرار گرفتهاند .اين منابع میتوانند انرژی خود را به شبکه برق و يا به طور
مستقیم به مصرف کننده تحويل دهند .معموالً سطح ولتاژ تولیدی در اين منابع پايین است
و نیاز به افزايش سطح ولتاژ میباشد .برای حل اين مشکل میتوان از مبدل¬های
سوئیچینگ استفاده نمود .اين مبدلها بايد توانايی ايجاد بهرههای باالی ولتاژ را داشته
باشند .در اين مقاله يک مبدل سوئیچینگ بهره باال بر اساس تکنیک  z-sourceارائه
شده است .مبدل پیشنهادی نه تنها میتواند بهره ولتاژ را افزايش دهد بلکه در اين مبدل
استرس ولتاژ و جريان سوئیچ پايین است در نتیجه میتوان از سوئیچها با مقاومت زمان
روشن بودن کم استفاده کنیم که منجر به کاهش تلفات هدايتی و افزايش راندمان شده
است .همچنین در اين مبدل از يک سلف کوپل شده استفاده شده است که منجر به کاهش
حجم مدار میشود.در اين مقاله ابتدا مودهای عملکردی مبدل پیشنهادی تحلیل شده است
سپس يک نمونه آزمايشگاهی طراحی شده و صحت عملکرد با استفاده از نتايج شبیه سازی
مبدل در نرم افزار  ،PSPICEمورد بررسی قرار گرفته است .در انتهای اين مقاله يک
نمونهی عملی از مبدل پیشنهادی در توان  w200و فرکانس  KHZ100پیاده سازی
شده است که نتايج بدست آمده مؤيد تحلیل تئوری و صحت عملکرد مبدل پیشنهادی
میباشد.
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نیاز به منابع انرژی پاک و تجديدپذير 2در طول سالهای
اخیر با افزايش جمعیت و توسعهی صنعتی به شدت افزايش
يافته است .برای مدت زمان زيادی سوختهای فسیلی به
عنوان منبع عمدهی تولید انرژی الکتريکی مورد استفاده
قرار گرفتهاند .عواقب محیطی اين سوختها اين الزام را
ايجاد کرد که از منابع انرژی پاک مانند خورشید و باد
استفاده شود[ .]1بنابراين سیستمهای تولیدی توزيع يافته
مبتنی بر منابع انرژی تجديدپذير توجه محققان را به خود
جلب کرده است .سیستمهای تولید توزيع يافته شامل

آرايههای خورشیدی ،پیلهای سوختی و انرژی باد
میباشند .معموالً ولتاژ خروجی اين منابع به اندازه کافی
بزرگ نیست که بتوان آنها را به يک مصرف کننده و يا
شبکه برق به صورت مستقیم متصل نمود .برای حل اين
مشکل میتوان سلولهای خورشیدی را بصورت سری برای
دستیابی به يک ولتاژ بزرگ متصل نمود .ولی تأثیر سايه
اندازی میتواند عملکرد آرايه خورشیدی با تعداد سلول-
های سری زياد را مختل نمايد .استفاده از مبدلهای بهره
باال میتواند يک راهحل مناسب برای اين مشکل باشد .هر
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آرايه خورشیدی میتواند به يک مبدل بهره باالی مجزا
متصل شده و بصورت مستقل کنترل شود .اين مبدلها ولتاژ
ورودی بین  24تا  40ولت را به يک سطح ولتاژ باال بین
 300تا  400ولت تبديل می¬کنند .مهمترين ويژگی
مبدلهای بسیار افزاينده نسبت تبديل بزرگ آنها ،راندمان
باال و سايز کوچک آنها میباشد .بصورت تئوری مبدلهای
بوست پايه 1میتوانند به بهره ولتاژ بااليی با يک ضريب
وظیفهی بزرگ دست پیدا کنند .هرچند عملکرد سیستم
با يک ضريب وظیفهی بزرگ 2بدلیل مشکالت متعددی از
قبیل ايجاد بازده پايین ،مشکل بازيابی معکوس ديودها و
مشکالت ناشی از تداخالت الکترومغناطیسی مختل خواهد
شد].[2
با توجه به مشکالت بیان شده برای مبدل بوست پايه ،در
مقاالت مختلف عمدتاً روشهايی جهت کاهش استرس
ولتاژ 3المانها ،کاهش استرس جريان المانها و افزايش
بهره اين مبدل ارائه شده است[ .]3برخی مبدلهای مبتنی
بر ترانسفورمر مانند مبدل فوروارد ، 4پوش پول 5و يا
فالیبک 6میتوانند به بهرهی ولتاژ بااليی از طريق نسبت
دور ترانسفورمرها دست پیدا کنند[ .]4-5هرچند سلف
نشتی ترانسفورمر مشکالت جدی از قبیل اضافه ولتاژ روی
سوئیچ و تلفات باال ايجاد کرده است در برخی از مقاالت از
تکنیکهای خازن سوئیچ شونده برای دستیابی به بهرهی
ولتاژ استفاده شده است .اما در اين ساختارها جريان شارژ
بسیار بزرگی از سوئیچها عبور کرده و تلفات هدايتی را
افزايش میدهند .مبدلهای مبتنی بر سلف کوپل شده
میتوانند به بهرهی ولتاژ بااليی از طريق نسبت دور دست
پیدا کنند .اما انرژی ذخیره شده در سلف نشتی باعث ايجاد
پرش ولتاژ روی کلید اصلی شده و بازده را کم میکند که
برای رفع اين مشکل از مدار کلمپ اکتیو استفاده شده است
].[6
از مبدل بوست درهمتنیده 7مرسوم نیز در اين کاربردها
میتوان استفاده نمود .در اين مبدل المانهای نیمههادی
هنوز در سوئیچینگ سخت عمل میکنند و بازده محدود
میباشد زيرا بازيابی معکوس ديود خروجی در کاربردهای
ولتاژ خروجی باال همچنان مشکل جدی به شمار میآيد.
ساختار پیشنهادی ديگر استفاده از يک مبدل بهره باال است

که سلف تزويج شده و خازنهای سوئیچشده را تلفیق کرده
است .انرژی سلف نشتی سلفهای کوپل شده میتواند
بازيافت شود که موجب کاهش پرش ولتاژ بر روی سوئیچ و
ديودها شده است .در نتیجه میتوان از سوئیچ با مقاومت
زمان روشن بودن کوچک به عنوان سوئیچ اصلی استفاده
کرد که در نتیجه باعث بهبود راندمان شده است .هرچند
که اين مبدل دارای ساختار پیچیده میباشد[ .]7-11در
مرجع [ ]12يک مبدل بوست سهسطحی معرفی شده
است .مبدل بوست سهسطحی 8میتواند استرس ولتاژ ادوات
نیمههادی را در مقايسه با مبدل بوست دوسطحی مرسوم
نصف کند که در کاربردهای ولتاژ خروجی باال مناسب است.
همچنین تلفات سوئیچینگ و تداخالت الکترومغناطیسی به
علت استرس ولتاژ پايین کاهش پیدا میکند .با اين حال،
ادوات نیمه هادی تحت شرايط سوئیچینگ سخت عمل
میکنند و مشکل بازيابی ديود خروجی جدی است .در
مرجع [ ]13يک مبدل بوست سه سطحی به همراه دو برابر
کننده ولتاژ معرفی شده است .در اين مبدل بهره ولتاژ باال
با انتخاب ضريب وظیفه مناسب و استرس ولتاژ پايین در
سوئیچهای قدرت بدست میآيد .همچنین انرژی ذخیره
شده در سلف نشتی سلف تزويج شده میتواند به خروجی
بازگردانده شود .در اين مبدل برای اينکه بهره ولتاژ افزايشی
بدست آيد سلف تزويج شده و تکنیک دو برابر کننده ولتاژ
مجتمع شده است .از ديگر خصوصیات خوب اين مبدل اين
است که استرسهای ولتاژ بر روی کلیدها نصف ولتاژ
خروجی میشوند ،بنابراين کلیدهای با نرخ ولتاژ پايین و
مقاومت پايین انتخاب شده است .همچنین فرکانس جريان
سلف مغناطیسی برای مبدل پیشنهادی دو برابر فرکانس
کلیدزنی است .از معايب اين مبدل کلیدزنی در شرايط
سوئیچینگ سخت است .در مرجع ] [14يک مبدل z-
 sourceکالسیک معرفی شده است .با استفاده از مبدل z-
 sourceمیتوان به بهرههای بسیار باال دست يافت .برای
تولید ولتاژ مستقیم در خروجی اين مبدل ،از يک فیلتر
پايینگذر مرتبه دوم  LCاستفاده شده است .در اين مبدل
انتقال توان به خروجی در کل دوره تناوب اتفاق افتاده که
باعث حذف ناپايداری مبدل بوست شده است .اين مبدل در
ساختار اينورترها کاربرد بسیار دارد .ادوات الکترونیک قدرت
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n13

+

مبدل بهره باالی پیشنهادی در شکل ( )1نشان داده شده
است .اين مبدل از ترکیب مبدل بهره باالی z-source
برمبنای سلف کوپل شده با خازن سوئیچ شونده ايجاد شده
است .اين مبدل بهره ولتاژ باالتری را در مقايسه با مبدل
های مشابه خود فراهم کرده است .به دلیل بهره ولتاژ باال،
مبدل پیشنهادی انتخاب مناسبی برای کاربردهای آرايههای
خورشیدی میباشد .بعالوه مشکل بازيابی معکوس ديود
خروجی در اين مبدل کاهش يافته است .از طرفی در اين
مبدل استرس ولتاژ سوئیچ پايین است که اين امکان را
فراهم میسازد تا ما بتوانیم از سوئیچ با مقاومت زمان روشن

n11

-

-1-2معرفی ساختار

D2

+

 -2مبدل بهره باالی پیشنهادی

بودن کم استفاده کنیم که منجر به کاهش تلفات هدايتی
شده است .همچنین در اين مبدل از يک سلف کوپل شده
استفاده شده است که منجر به کاهش حجم مدار میشود.
در مبدل پیشنهادی S ،سوئیچ مبدل n11،و  n12و n13و
 n14سلفهای کوپل شده C5 ،خازن خروجی C1 ،و C2
خازن مربوط به شبکه  C3 ،z-sourceو  C4خازن سوئیچ
شونده D1 ،ديود ورودی و  D4ديود خروجی میباشد.

+ -

در اين مبدل در شرايط سوئیچینگ سخت عمل میکنند.
در مرجع [ ]15يک مبدل  z-sourceبا سلف تزويج شده
و خازن سوئیچ شونده معرفی شده است .اين مبدل توانسته
است با ترکیب دو تکنیک سلف کوپل شده و خازن سوئیچ
شونده به بهره ولتاژ بااليی دست پیدا کند .در نهايت در
مرجع [ ]16يک مبدل  z-sourceبا زمین مشترک و
بهرهی ولتاژ باال برای کاربردهای آرايههای خورشیدی
معرفی شده است که نیاز به نسبت تبديل ولتاژ خروجی به
ورودی بسیار زيادی دارند .اين مبدل دارای استرس ولتاژ
کمتری بر روی ديودها و سوئیچها میباشد که منجر به
افزايش بازده و اعتمادپذيری مبدل شده است.
در برخی از مقاالت از سوئیچینگ نرم برای افزايش راندمان
استفاده شده است[.]17
با استفاده از تکنیکهای سوئیچینگ نرم مانند استفاده از
مبدلهای تشديد میتوان راندمان اين مبدلها را افزايش
داد[.]18
با در نظر گرفتن مطالعات انجام شده در اين بخش میتوان
اينگونه استدالل نمود که تکنیک سلفهای کوپل شده و
خازن سوئیچ شونده يکی از مناسب ترين راهکارها برای اين
کاربرد در مبدلهای بهره باال میباشد .در اين مقاله يک
مبدل بهره باالی بر مبنای سلفهای کوپل شده و خازن
سوئیچ شونده معرفی شده است .اين مبدل عالوه بر داشتن
مزايای مبدل  z-sourceکالسیک دارای بهره ولتاژ باالتری
نسبت به ساير مبدلهای بهره باالی مشابه میباشد .در
ادامه پس از معرفی ساختار پیشنهادی ،عملکرد مبدل به
صورت تحلیلی بررسی شده است و نتايج شبیهسازی و
ساخت مبدل ارائه شده است.
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D3

شکل -1مدار معادل مبدل پیشنهادی
 -2-2بررسی عمکلرد مبدل پیشنهادی

برای شروع تحلیل مبدل پیشنهادی ابتدا فرضهای زير
جهت ساده سازی تحلیل در نظر گرفته شده است.
• همه المانها ايده آل در نظر گرفته شدهاند.
• مقادير خازنهای  C5به اندازه کافی بزرگ است و
میتوان از ريپل ولتاژ دوسر آن صرف نظر نمود و ولتاژ آنها
را ثابت فرض کرد.
• در مدلسازی مبدل پیشنهادی نسبت دور سلفها و اندازه
سلفهای نشتی به صورت زير انتخاب شده است:
n44 = n12= 1

()1
()2
()3

n13 = n14 = n
LlK1 = LlK2 = LlK

بر اين اساس مبدل پیشنهادی در شکل ( )2نشان داده شده
است .اين مبدل ،در يک دوره کلیدزنی و در حالت دائم
دارای چهار وضعیت مختلف کلیدزنی میباشد .پالس گیت
کلیدهای مبدل مشابه با يک مبدل  z-sourceپايه
میباشند .شکل ( )3شکل موجهای مهم نظری المانهای
مبدل را در يک دوره کلیدزنی نشان میدهد .در ادامه به
بیان نحوه عملکرد مبدل در هريک از وضعیتهای
عملکردی به صورت مجزا پرداخته شده است.
بازه زمانی اول [:]t0-t1

در اين وضعیت سوئیچ  Sروشن و ديود  D1خاموش است.
خازنهای  C1و  C2با سیم پیچهای  n11و  n12موازی
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شده و ولتاژ القا شده در سیم پیچ های  n13و  n14باعث
هدايت ديودهای  D2و  D3شده و خازنهای  C3و C4
توسط سلفهای کوپل شده شارژ شده است .همچنین،
سلف مغناطیس کنندگی  Lmاز طريق خازنهای  C1و C2
شارژ شده است.

()4

) (t - t 0

) (t - t 0

V C 3,4 V C 1,2
nLm

 n  1V C 1,2 V C 3,4
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مطابق شکل( )5با خاموش شدن سوئیچ  Sديود D1

بالفاصله روشن شده و انرژی ذخیره شده در سلفهای نشتی
و سلفهای کوپل شده ،جذب خازنهای  C1و  C2شده است.
در اين وضعیت بهدلیل هدايت ديود  D1پالريته ولتاژ دوسر
سلف مغناطیس کنندگی  Lmتغییر کرده و ولتاژ بزرگی
دوسر سلفهای نشتی  Llkقرار گرفته است که در نتیجه آن
جريان ديودهای  D2و  D3به سرعت کاهش يافته است.
اين وضعیت با خاموش شدن ديودهای  D2و  D3به صورت
 ZCSبه پايان رسیده است .در اين وضعیت رابطه زمانی
جريان سلفهای نشتی به صورت زير است:
()6

) (t - t1

n (V in V C 1,2 ) V C 3,4
nLlk

iD4

D2

-

C3

n11
+

+
-

+
Ro Vo

C5

C2

+ Lm -

Llk1

D1

C1

+
Vin

S

n14

-

C

+ 4-

+
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+ -

t0

در طول اين مدت ديود  D4خاموش است وخازن خروجی
 C5انرژی مورد نیاز مقاومت بار را تأمین کرده است .اين
وضعیت با خاموش شدن کلید  Sبه پايان رسیده است .مدار
معادل اين وضعیت در شکل( )4نشان داده شده است .روابط
مهم اين وضعیت به صورت زير است:

n13

D4

vD4

شکل -3شکل موجهای کلیدی مبدل پیشنهادی

I Llk (t )  I Llk (t1 ) 

n12

-

iS

بازه زمانی دوم [:]t1- t2

+

iLm

شکل -4وضعیت اول عملکرد مبدل پیشنهادی

-

vGS

D3

+

شکل -2مدار معادل مبدل پیشنهادی با مدلسازی سلفهای
کوپل شده

t3 t4

n12

+ Llk2 -

D3

t1 t2

-

+

+

Llk2

n14

-

-+ -

-

+

C

+ 4-

n14

n12

C

+ 4-

+

Ro Vo

C5

C2

+ Lm -

C1

n13

+ -

n13

D4

L n11
+ lk1 -

D1

n11

Llk1

D1

 + Llk2D3

شکل  -5وضعیت دوم عملکرد مبدل پیشنهادی

سال شانزدهم ،شماره  ،53تابستان 1397

225

میرطالئی و تاجمیر

است:

+
Vo

Ro

C5

+
Vin

S

C

+ 4-

+ n14 -

 + n12Llk2

D3

شکل  -7وضعیت چهارم عملکرد مبدل پیشنهادی
-3-2بررسی مشخصات و مالحضات طراحی مبدل

I Lm (t )  I Lm (t 2 ) 

پیشنهادی

I Llk (t )  I Llk (t 2 ) 

در اين قسمت ويژگیهای اساسی مبدل پیشنهادی مورد
بررسی قرار گرفته شده است.
بهره مبدل پیشنهادی

()8
D2

-

+

+
C5

+

-

+

 +C3

+
-

C2

Lm

Llk1

D1

-

n11

n13

D4

Ro Vo

C3

+
-

C2

Lm

C1

D1

-

nL lk

D4

+

1,2

n13

 + Llk1-

n (V in V C ) V Lm

n11
+

) (t - t 2

nL m

()9

I Llk (t )  I Llk (t3 ) 

D2

-

()7

) (t - t 2

V Lm

2nLlk

+

درابتدای اين بازه زمانی ديودهای  D2و  D3خاموش شده
است .جريان سلف نشتی  Ilkاز جريان سلف مغناطیس
کنندگی  ILmکمتر شده و در نتیجه جهت جريان سیم
پیچهای  n13و  n14تغییر کرده و ديود خروجی  D4شروع
به هدايت کرده است .در اين وضعیت خازن خروجی  C5از
طريق سلفهای کوپل شده ،منبع ولتاژ ورودی و خازنهای
سری  C3و  C4شارژ شده است .همچنین ،سلف مغناطیس
کنندگی  Lmدر حال دشارژ میباشد .اين وضعیت با روشن
شدن سوئیچ  Sپايان يافته است .مدار معادل اين وضعیت
در شکل ( )6نشان داده شده است .روابط مهم اين وضعیت
به صورت زير میباشند:

) (t - t3

2nVC1,2  Vo  VC 3  VC 4

+ -

بازه زمانی سوم [:]t2-t3

C1

+
Vin

S

با اعمال باالنس ولت-ثانیه بر روی سلف مغناطیس کنندگی
 Lmبه ازای ضريب وظیفههای کمتر از  50درصد ،رابطه
ولتاژ خازنهای  C1و  C2بهصورت زير محاسبه شده است:
1 D
.Vin
1  2D

()10

+ -

+ n14 -

 + n12Llk2

-

C4

+
D3

شکل -6وضعیت سوم عملکرد مبدل پیشنهادی
بازه زمانی چهارم [:]t3-t4

مطابق شکل ( )7سوئیچ  Sروشن شده و ديود  D1بالفاصله
خاموش شده و ديود خروجی  D4همچنان هدايت شده
است .در اين وضعیت سلف مغناطیس کنندگی  Lmدر
حال شارژ شدن است .با روشن شدن سوئیچ  Sخازنهای
 C1و  C2با سیمپیچهای  n11و  n12موازی شده است.
بنابراين پالريته ولتاژ دوسر سلف مغناطیس کنندگی Lm
تغییر کرده و به دلیل ولتاژ بزرگی که دوسر سلفهای نشتی
 Llkقرار گرفته ،جريان ديود  D4به سرعت کاهش يافته
است .با رسیدن جريان سلف نشتی  Ilkبه جريان سلف
مغناطیس کنندگی  ،ILmديود  D4به صورت ZCS
خاموش شده است و اين وضعیت پايان يافته است .در اين
وضعیت رابطه زمانی جريان سلفهای نشتی به صورت زير
مجله مدلسازی در مهندسی

VC1,2 

در وضعیت اول ،خازنهای  C3و  C4از طريق سیم پیچهای
سلفهای کوپل شده و ديودهای  D2و  D3شارژ شده است.
بنابراين رابطه ولتاژ اين خازنها به صورت زير بدست
میآيد:
()11

1 D
.Vin
1  2D

VC 3  VC 4   n  1

در اين رابطه  nنسبت دور سیم پیچهای سلفهای کوپل
شده است که به صورت زير تعريف میشود:
()12

2n  3  2D
1  2D



Vo
V in

Gv 

در وضعیت سوم  ،ديود خروجی  D4هدايت کرده و خازن
خروجی  C5از طريق سلفهای کوپل شده ،منبع ولتاژ
ورودی و خازنهای سری  C3و  C4شارژ شده است .بنابراين
با نوشتن  KVLدر حلقه خروجی و استفاده ار روابط باال،
رابطه بهره ولتاژ مبدل به صورت زير محاسبه میشود:
با مقايسه رابطه باال با رابطه بدست آمده برای بهره ولتاژ
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مبدل  z-sourceمشاهده شده است که مبدل z-source

با سلف کوپلشده و خازن سوئیچ شونده بهره ولتاژ بزرگتری
دارد.
برای مقايسه بهتر بهره ولتاژ اين مبدلها بهره ولتاژ برای
مبدل پیشنهادی و مبدلهای ارائه شده در مراجع دو و پنج
در نمودار مشابهی رسم شده است که در شکل ( )8مشاهده
میشود .همانگونه که در اين شکل مشاهده میشود ،بهره
ولتاژ مبدل پیشنهادی از  2مبدل ديگر به ازای هر ضريب
وظیفهای بزرگتر میباشد.

شکل  -9نمودار تغییرات استرس ولتاژ سوئیچهای اصلی بر
حسب تغییرات ضريب وظیفه

-3نتایج شبیهسازی و پیادهسازی مبدل
پیشنهادی

شکل  -8مقايسه بهره مبدل پیشنهادی با بهره مبدلهای ارائه
شده در مراجع ] [2و ][5
استرس ولتاژ سوئیچ و دیودها:

باتوجه به روابط بدست آمده برای ولتاژ خازنهای مبدل،
روابط استرس ولتاژ سوئیچ و ديودهای مبدل به صورت زير
محاسبه میشود:
استرس ولتاژ سوئیچ  Sو ديود :D1
()14

1
V
. in
1  2D

V S V D 1  2V C 1,2 V in 

استرس ولتاژ ديودهای  D2و :D3
n 1
V
. in
1  2D

V D 2 V D 3   n  1 V C 1,2 V in  V C 3,4 

()15

استرس ولتاژ ديود :D4
()16

2  n  1
.Vin
1  2D

VD 4  Vo  Vin 

در شکل ( )9نمودار تغییرات استرس ولتاژ سوئیچهای اصلی
بر حسب ضريب وظیفه¬های متفاوت مشاهده میشود.
همانطور که از نمودار مشخص است در ضريب وظیفه 0/4
استرس ولتاژ سوئیچها بسیار کمتر از ولتاژ خروجی است.

مجله مدلسازی در مهندسی

با توجه به روند طراحی بیان شده در بخش قبل ،مبدل
پیشنهادی برای سطح توان  200وات و برای تبديل ولتاژ
 40ولت به  400ولت شبیه سازی و پیادهسازی شده است
که مقادير و نوع المان ها در جدول  1گزارش شده است.
شکل ( ،)10مدار ترسیم شده در نرم افزار  PSPICEرا
نمايش داده است .الزم به ذکر است که جهت ايجاد تزويج
بین سلفها در اين نرم افزار از المان  K_Linearاستفاده
شده است .در شکل ( )11تصوير نمونه آزمايشی مبدل
پیادهسازی شده نشان داده شده است .همانطور که در اين
شکل مشخص شده است برای پیادهسازی سلفهای کوپل
شده از يک هستهی مغناطیسی فريت  EI3329استفاده
شده است .برای بار خروجی مبدل از مقاومتهای آجری
بصورت سری موازی استفاده شده است تا يک مقاومت
 1600اهم با توانايی اتالف  200وات توان ايجاد شود .شکل
( ،)12شکل موجهای ولتاژ ورودی و خروجی مبدل شبیه
سازی شده را نمايش میدهد .با توجه به اين شکل میتوان
دريافت مبدل پیشنهادی به خوبی توانسته است نسبت
تبديل ولتاژ باال را فراهم آورد .شکل ( )13شکل موج جريان
و ولتاژ سوئیچ مبدل را نمايش داده است که با توجه به آن
میتوان دريافت که استرس ولتاژ و جريان سوئیچ مبدل
کاهش يافته است .شکل ( )14شکل موجهای جريان و ولتاژ
ديود  D1را نمايش داده است .مطابق با اين شکل جريان
اين ديود با شیب ماليم کاهش يافته و مشکل بازيابی
معکوس برای اين ديود وجود ندارد .شکل موجهای جريان
و ولتاژ ديود  D2در شکل ( )15نشان داده شده است.
همانطور که در اين شکل مشخص است ،اين ديود در جريان
صفر روشن و خاموش میشود بنابراين مسئله بازيابی
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معکوس برای اين ديود نیز وجود ندارد .شکلهای ( )16و
( )17شکل موجهای جريان و ولتاژ ديودهای  D3و  D4را
نمايش داده است .با توجه به اين شکلها نیز میتوان
دريافت که جريان اين ديودها نیز به صورت آرام کاهش
يافته و مسئله بازيابی معکوس برای اين ديود ها نیز وجود
ندارد.
K

K1
K_Linear
COUPLING = 0.98
D5
MUR460
D7
MUR460

RL

C3

L2 330u
2

L1 330u
2

1

1

D1

22u
C2

C1

100u

100u

M1
IRFP260

47u

C4
22u

پارامتر

نماد

مقدار

توان

P

200W

ولتاژ ورودی

Vin

40V

ولتاژ خروجی

Vo

400V

سیکل وظیفه

D

35/0

فرکانس کلیدزنی سوئیچ

F

50kHz

سلف مغناطیسکنندگی

Lm

330 µH

Dbreak

Co

800

جدول -1مشخصات مبدل شبیهسازیسازی شده

Vg
V1 = 0
V2 = 15
TD = 0
TR = 10n
TF = 10n
PW = 7u
PER = 20u

2

1
330u

Vin
30V

L4

D6

0

سلف نشتی

Llk

3 µH

نسبت دور سیمپیچهای سلفهای

N

1

تزويج شده
2

1
330u

کلید ماسفت

L3

MUR460

شکل -10مدار شبیهسازی شده در نرم افزار PSPICE

S

IRFP260
MUR460

ديود

D1-D4

ديود

Din

Dbreak

خازن

C2 ,C1

100 µF

خازن

C4 ,C3

22 µF

مقاومت بار

RL

800Ω

شکل -11تصوير نمونه آزمايشی مبدل پیشنهادی ساخته شده
500 v
]Vo=[25V/div
400 v
300 v
200 v
100 v

]Vin=[25V/div

50.010 ms

50.008 ms

50.004 ms 50.006 ms

50.002 ms

شکل -13شکل موجهای جريان و ولتاژ سوئیچ مبدل (مقیاس
زمان  )µS/div2.5سمت راست نتايج شبیه سازی شده و
سمت چپ نتايج ساخت

0v
50.000 ms

شکل -12شکل موجهای ولتاژ ورودی و خروجی مبدل (مقیاس
زمان ) µS/div2.5
برای نشان دادن بازده مبدل ،مبدل پیشنهادی در توانهای
مختلف شبیهسازی شده است و بازده آن در توانهای مختلف با
در نظر گرفتن مقاومت سیمپیچها و خازنها بدست آمده است
که در شکل( )18گزارش شده است .همانطور که از اين شکل
مشخص است در بار نامی توانستهايم به راندمان باالی  94درصد
دست پیدا کنیم.
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شکل -14شکل موجهای جريان و ولتاژ ديود ( D1مقیاس زمان
 )µS/div2.5سمت راست نتايج شبیه سازی شده و سمت چپ
نتايج ساخت
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98

96
94
92

شکل -15شکل موجهای جريان و ولتاژ ديود ( ¬D2مقیاس
زمان  )µS/div2.5سمت راست نتايج شبیه سازی شده و سمت
چپ نتايج ساخت

90
88
230

200

170

140

110

80

50

20

شکل -18نمودار بازده بر حسب تغییرات توان خروجی
شبیهسازی

 -4نتیجه گیری

شکل -16شکل موجهای جريان و ولتاژ ديود ( D3مقیاس زمان
 )µS/div2.5سمت راست نتايج شبیه سازی شده و سمت چپ
نتايج ساخت

در اين مقاله يک مبدل بهره باال برای کاربرد دراتصال منابع
تجديد پذير انرژی به شبکه ارائه شده است .نتايج تحلیلی،
شبیهسازی و ساخت اين مبدل نشان داده است که اين
ساختار در مقايسه با ساختارهای مشابه دارای بهره باالتر به
ازای سیکل وظیفه يکسان می¬باشد .همچنین راندمان
اين مبدل باالتر بوده و استرس ولتاژ کلید اصلی آن
پائین¬تر می-باشد که اين مبدل را به عنوان گزينه مناسب
در کاربردهای انرژی تجديد پذير مطرح کرده است.

شکل -17شکل موجهای جريان و ولتاژ ديود ( D4مقیاس زمان
 )µS/div2.5سمت راست نتايج شبیه سازی شده و سمت چپ
نتايج ساخت
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