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 با عملکرد شیفت فاز ارائهdc-dcموازي- روش کنترلی جدیدي براي حل مشکل تنظیم ولتاژ خروجی مبدل تشدیدي سري، در این مقاله:چكیده
 پارامترهاي فیدبک. طراحی کنترلکننده تطبیقی پایدار با عملکرد مطلوب را براي این دسته از مبدلها ممکن میسازد، این روش کنترلی.میشود
 پایداري کلی. عمل کنترل به درستی صورت گیرد، در حین کار چنان تطبیق داده می شوند تا با وجود نامعینی در ای ن پارامترها،خروجی-ورودي
 مقاوم، برخی از ویژگیهاي مهم کنترلکننده پیشنهادي کلیدزنی در ولتاژ صفر.سیستم کنترل تطبیقی با روش تابع لی اپانوف اثبات شده است
- کاهش ریپل ولتاژ خروجی و حذف پدیده وزوز در مقایسه با کنترل، پاسخ گذراي سریع، فرکانس کلیدزنی ثابت،بودن در برابر تغییرات پارامترها
. نتایج شبیهسازي براي مقای سه عملكرد كنترل كننده پیشنهادي نسبت به دیگر کنترل کنندهها ارائه میشود.کننده لغزشی مرسوم میباشند
. پدیده وزوز، کلیدزنی ولتاژ صفر، خطیسازي با فیدبک، کنترل تطبیقی،مبدل تشدیدي
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Abstract:

In this paper, a new control method is discussed to solve the problem of regulating the output
voltage of series parallel resonant dc-dc converter with phase-shift operation. Using this control method it is
possible to achieve a stable adaptive controller design for optimal performance for these converters. Input output feedback parameters are adjusted online, so despite the parameters uncertainty, the control performance
is satisfactory. Global stability of adaptive control systems, using a Lyapunov function, has been demonstrated.
Some important features of the proposed controller are: zero voltage switching, robustness against parameter
variations, fixed switching frequency, fast transient response, reduce the output voltage ripple and the
elimination of the chattering phenomenon when compared with conventional sliding controllers. Simulation
results are presented to confirm the effectiveness of the proposed controller in comparison to other controllers.
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 -1مقدمه
امروزه مبدلهاي تشدیدي براي کاربردهاي مختلف از جمله :انرژيهاي
نووو ،باتسووت الکترونیکووی ،منووابع  dcو گرمووایش القووایی پیشوونهاد
م ویشوووند [ .]1-3در مقایسووه بووا مبوودلهوواي بووا کلی ودزنی سووخت،
ساختارهاي تشدیدي مزیتهاي بسیار دارند .در مبودلهواي تشودیدي
مولفه توان تلفاتی کلیدزنی حذف میشود و از آن جوا کوه تلفوات ردر
مبدلهواي با کلیدزنی سوخت بوا فرکوانس کلیودزنی متناسو اسوت
مبدلهواي تشدیدي میتوووانند در فورکووانسهوواي بسویار بواتتر از
مبدلهاي  PWMکار کنند [ 1و  .]4فرکانس کاري بات منجر به اندازه
کوچکتر و وزن کمتر این مبدلها شده و در نتیجه در منوابع بوا تووان
بات به کار میروند.
در بین ساختارهاي مختلف ،مبدل تشدیدي سري-موازي ،ترکیبی
از مزایاي مبدل تشدیدي سري و مبدل تشدیدي مووازي را دارا اسوت.
نکته اینجاست که کنترل مبدلهاي تشدیدي به علوت دینامیوکهواي
غیرخطی آنها ،بسیار پیچیده است .حول مشوکل کنتورل مبودلهواي
فرکانس بوات در کاربردهواي عملوی اهمیوت زیوادي دارد .راه کارهواي
کنترلی مختلفی شامل روشهاي خطی و غیرخطی ارائوه شوده اسوت.
روشهاي خطی داراي کارآیی خوبی تنها در یوک نقطوه کوار هسوتند،
حال آن که روشهاي غیرخطی مورد توجه خاصی قرار گرفتوهانود کوه
ناشی از پاسخ گذرا ،مقاوم بودن و رفتار پایدار در مقابل تغییورات بوار و
ولتاژ ورودي است [ .]7کنترلکننوده غیرخطوی بور خوالف روشهواي
کنترل خطی ،به طوور مسوتقیم اثورات غیرخطوی را در دامنوه وسویع
پاسخگو است و در سیستمهایی که پارامترهواي مودل آنهوا شوناخته
شده نیست ،قابل استفاده هستند.
نمونهاي از کنترل غیرخطی در [ ]6با عنوان کنترلکننده لغزشی
براي مبودلهواي افزاینوده پیشونهاد شوده اسوت .در [ ،]8سوه نووا از
الگوهاي کلیدزنی براي سه دسته از مبودلهواي تشودیدي بوه منظوور
دستیابی به عملکرد کلیدزنی ولتاژ صفر ،مورد مطالعه قرار گرفتهانود و
مبدل تشدیدي سري-موازي خصوصویات برتوري را نشوان داده اسوت.
براي دستیابی به کلیدزنی  ZVSروشهاي تغییور فرکوانس کلیودزنی
سنتی و مدوتسیون شیفت فاز به کوار گرفتوه شوده اسوت .ولوی روش
تغوییر فورکوانس به محودوده وسویع تغییور فرکوانس کلیودزنی بوراي
دستیابی به  ZVSاحتی اج دارد تا سراسر محدوده بار را پوشش دهود،
در حووالی کووه روش شویفت فوواز در فرکووانس ثووابت بووه تووغییرات
عملکورد  ZVSمیرسد[ .]3کواربرد دیگور کنتورل فواز را مویتووان از
ترکی آن با کنترل انتگرالی براي مبدل تشدیدي بوه دسوت آورد [،1
.]12
اخیراً کنترلکنندهاي براي بهبود بازدهی مبدل تشدیدي LLCبوا
عنوان کنترل حالت پیدرپوی ر Burst-mode controlبوه کوار رفتوه
است .در این روش کنترلکننده از سه الگوي کلیدزنی استفاده میکند
تا بازدهی افزایش یابد [.]11 ،12
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اموا وجوود عواملی هم چون نامعینی ،نویز و اغتشاش تحقق کنترل
کنندههاي طراحی شده براي سیستمهاي عملی را همواره دچار مشکل
میکنند .به منظور مقابله با چنین عواملی توالشهواي بسویاري بوراي
کنترل سیستمهاي غیرخطی با روش کنترل لغزشی انجام گرفته اسوت
[.]13
در مقام مقایسه میتوان گفت که در طراحی کنتورل کننودههواي
خطی  PIبه منظور انتخاب پارامترها باید بوین سورعت پاسوخ گوذرا و
پایداري ،تعادل برقرار کورد ،بوه طووري کوه بوا کواهش زموان صوعود،
باتزدگی ولتاژ افزایش مییابد که کنترل لغزشی فاقود چنوین اشوکالی
است .اما از طورف دیگور ،بوه دلیول وجوود یوک محودوده نوامعینی در
پارامترها ،کنترل لغزشی با مشکل نوسوانات فرکوانس بواتي سویگنال
کنترلی موسوم پدیده وزوز مواجه است [.]14
در [ 17و  ]11ترکی خطیسوازي فیودبک ورودي-خروجوی بوا
کنترل لغزشی ،موج کنترل مقاوم و عملکرد کلیدزنی ولتاژ صفر براي
مبدل تشدیدي سري-موازي شوده اسوت ،اموا مشوکل پدیوده وزوز در
سیگنال کنترلی این روش وجود دارد و به دلیل گسسته بودن سیگنال
کنترلی ولتاژ خروجی داراي ریپول اسوت .راه حول ممکون اسوتفاده از
کنترلکننده تطبیقی است که قادر است رفتار خود را در مقابل تغییور
دینامیکهاي سیستم و اغتشاشات اصالح نماید.
کنترل تطبیقی و کنترل لغزشی رکنترل مقواوم بوراي مقابلوه بوا
عدم قطعیت پارامتري سیستم استفاده میشوند .اما تفواوتهوایی بوین
این دو روش کنترل وجود دارند .در واقع ،کنترل تطبیقی از نظر مقابله
با عدم قطعیتها در پارامترهاي ثابت یا پارامترهایی متغیر ،نسوبت بوه
کنترل مقاوم رلغزشی ارجحیت دارد .دلیل اصلی هم در رفتار یادگیري
است که در سیستمهواي کنتورل تطبیقوی وجوود دارد .کنتورلکننوده
تطبیقی عملکرد خود را در حین تطبیق بهبود مویبخشود ،در صوورتی
که به طور ساده یک کنترلکننده مقاوم سوعی مویکنود کوه عملکورد
سازگار را حفظ کند .دلیل دیگر این است که کنترلکننده تطبیقوی یوا
نیاز کمی به اطالعات پیشینی درباره پارامترهاي سیستم دارد ،یوا ایون
که اصالًًٌ هیچ نیازي به این اطالعات نودارد ،در صوورتی کوه معمووتًًٌ در
یک کنترل کننده مقاوم تزم است که تخموینهواي پیشوینی معقوولی
درباره محدوده پارامترها مهیا باشد.
ایده اصلی در کنترل تطبیقی این است که پوارامترهواي نوامعلوم
سیستم بر اساس سیگنالهاي اندازهگیري شده به صوورت بوه هنگوام،
تخمین زده شوند و در انجام محاسوبات ورودي کنتورل از پارامترهواي
تخمین زده شده استفاده شود [.]16
در [ ]18به کمک روش پسگام ،با توجه به مدل غیرخطی مبودل
تشدیدي سوري و بوار نوامعین ،بوه طراحوی کنتورل فیودبک خروجوی
تطبیقی پورداخته شوده اسووت .طراحوی ایون کنتورلکننوده نیواز بوه
مشاهدهگر حالت دارد که پیچیدگی محاسباتی زیادي به دنبال داشوته
است و در طراحی آن تنها نامعینی و تغییر در بار مد نظر بوده است.

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 43, No. 2

 /31مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،44شماره 1

در این مقاله براي اولین بار روش جدیدي بوراي کنتورل تطبیقوی
مبدل تشدیدي سري-موازي به کمک خطیسازي بوا فیودبک ورودي-
خروجی پیشنهاد شده است .این روش پیشنهادي عالوه بور دارا بوودن
مزایاي کنترل لغزشی ،معای این کنترلکننوده مقواوم را نیوز برطورف
میکند .مزیت مهم دیگر کنترلکننده تطبیقی طراحی شده نسبت بوه
کنترل کنندههاي تطبیقی سابق این است که نه تنها عودم قطعیوت در
بار بلکه نامعینی در تمامی عناصور الکتریکوی مبودل و ولتواژ ورودي را
پوشش میدهد.
براي طراحی کنتورلکننوده پیشونهادي در ابتودا دینامیوکهواي
غیرخطی مبدل بر اساس خطیسازي ورودي-خروجی ،به صورت خطی
تبدیل میشود .از آن جا که در برخی از پارامترهاي مبدل تشودیدي از
جمله بار عدم قطعیت وجود دارد ،روش کنترل تطبیقوی بوراي تحمول
این عدم قطعیتها و تخمین پارامترهاي نوامعلوم موورد اسوتفاده قورار
میگیرد ،به طووري کوه قوانون تطبیوق ،اطالعوات پارامترهوا را از روي
خطاهاي ردیابی نسبت به مدل مرجع استخراج میکند.
کنترلکننده پیشنهادي عالوه بر سادگی طراحی و مقواوم بوودن،
مشکل پدیده وزوز و ریپل ولتواژ خروجوی موجوود در کنتورل لغزشوی
[ ]17را نیز رفع کرده است .ترکی کنتورل تطبیقوی بوا خطویسوازي
فیدبک ورودي-خروجی و اسوتفاده از روش شویفت فواز بوراي کنتورل
کلیدها ،امکان عملکرد مبودل در فرکوانس ثابوت و کواهش تلفوات بوا
کلیدزنی در ولتاژ صفر را فراهم آورده است.
مراحل طراحی کنترل تطبیقی در این مقاله بدین شرح اسوت :در
ابتدا به عنوان مقدمات طراحوی ،روش مدوتسویون شویفت فواز بوراي
کنترل کلیدزنی و مودل دینوامیکی سویگنال بوزر مبودل تشودیدي
سري-موازي ارائه شده است .آغاز مراحل اصلی طراحی از سوادهسوازي
مدل دینامیکی پیچیده مبدل به کمک خطیسازي بوا فیودبک ورودي
خروجی بوده است .سپس به علت وجود نامعینی در پارامترهاي موجود
در مدل پس از خطیسازي ،قضیهاي براي تطبیق پارامترها بیان شوده
است .در نهایت پایداري کنترلکننده پیشنهادي با تابع لیاپانوف اثبوات
و نتایج شبیهسازي براي تایید کارآیی طرح کنترلی ارائه شده است.
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حدود  2/2انتخاب میشود تا حتیاتمكان با انتخاب تعداد دور بیشتور
براي ترانسفورماتور ،از اشباا هسته جلوگیري شود .در این شبیهسوازي
از ظرفیت خازنی و اندوكتانس نشتی ترانسفورماتور صرفنظر شده است
ولی چنانچه مقادیر  Llو  CTراندوكتانس و خازن نشتی هوم مشوخ
باشد میتوان به ترتی اثر آنها را در  Lfو  Cpلحاظ کرد.
با توجه به شکل ر ، 2عملکرد کلیدزنی در ولتاژ صفر ،زمانی تحقق
مییابد که جریان ورودي به تانک تشدیدي نسوبت بوه ولتواژ خروجوی
اینورتر پسفاز باشد.
در روش شوویفت فوواز از دو زاویووه کنتوورل  γ1و  γ 2اسووتفاده
میشود ،زاویه اول ثابت است و زاویه بین جریان تشدید و ولتواژ سواق
 Aاینورتر تمام پل تعریف میشود .زاویه دوم بوه طوور پیوسوته تغییور
میکند تا ولتاژ خروجی را کنترل کند و زاویه بوین جریوان تشودید و
ولتاژ ساق  Bاینورتر تمام پل اسوت .زموان صوفر مانودن سوطا ولتواژ
خروجی اینورتر با کاهش و افوزایش زاویوه  γ 2بوه ترتیو  ،افوزایش و
کاهش مییابد و انرژي منتقل شده از منبع به تانک تشدیدي بوه طوور
متناظر تغییر کرده تا به این ترتی ولتاژ خروجی کنتورل شوود .اولوین
هارمونیک ولتاژ خروجی اینوورتر  Vab1بور حسو ولتواژ ورودي  Vinو
زاویه  γ 2به صورت رابطه ر 1بیان میشود:
4.Vin
γ
) .cos( 2
π
π

ر1

=) Vab1 (γ 2

جزئیات عملکرد روش شیفت فاز را میتوان در [ ]11یافت.

شکل ر : 1مبدل تشدیدي سري-موازي dc-dc

 -2روش شیفت فاز
ساختار مبدل تشدیدي سري-مووازي در شوکل ر 1نشوان داده شوده
است .این مبدل شامل یک تانک رمحفظه تشدیدي مرتبه سه بوا یوک
ترانسفورماتور فرکانس بات است کوه از طریوق یوک اینوورتر تموام پول
تحری وک م ویشووود و در سوومت ثانوی وه ترانسووفورماتور و قبوول از بووار،
یکسوکننده و فیلتر پایین گذر قرار دارد.
ترانسفورماتور مورد استفاده در این مدار از نوا فركانس بات بوده و
با توجه به فركانس ولتاژ اولیه آن باید بتواند در فركانس بویش از 122
كیلوهرتز كار كند .از این رو هسته آن باید از نوا فریت بوده و با توجوه
به رابطه  N = E  4.44 × f × A × Bmax تعداد دور اولیه و ثانویه
آن به دست میآید كوه در آن  Bmaxبسوتگی بوه نووا فریوت داشوته و

Serial No. 66

شکل ر : 2شکل موجهاي روش شیفت فاز

 -3مدل دینامیکی سیگنال بزر
در این بخش مدل سیگنال بزر متوسط مبدل تشدیدي سري موازي
 dc-dcمعرفی شده که در بخش بعد براي طراحی کنترلکننوده موورد
استفاده قرار گرفته است .در [ ]17روش مناسبی براي به دسوت آوردن
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مدل سیگنال بزر متوسط به کار رفته و این مدل بوه صوورت روابوط
ر 2تا ر 8بیان شده است:
ر2

d iL 1  8

=  2 Vab1  Vcs cos s  Vcp cos p 
dt Ls  π


ر3

dV cs iL
= cos s
dt
Cs
8 if 
dV cp 1 
=
 iL cos p  2 
dt
Cp 
π n

d if 1  V cp
= 
 Vo 
dt Lf  n


ر4
ر1
ر7

dV o 1
Vo
= [ if 
]
dt Co
R

ر6

i
d s
=ωs  L sin s
dt
Cs V cs

sin p

ر8

iL
Cp V cp

=ωs 

d p

d 4 Vo
d3 Vo
d 2 Vo
d 2 Vcp
+
a
+
a
a
=0
3
2
1
dt 4
dt 3
dt 2
dt 2

ر11
که در آن

d 2 V cp
2

dt

a4

معادل با رابطه ر 12است:
d 2 V cp
8
8
= 2
cos p Vab1 - 2 V o
2
dt
π C p Ls
nπ Lf

ر12

1
1
 cos p coss V cscos 2 p V cp
C p Ls
C p Ls

-

dp
8
1
V cp  i L sin p
Cp
dt
n π Lf

-

2 2

مدل دینامیکی خطیسازي شده مبدل به صوورت رابطوه ر 13بوا
جایگذاري رابطه ر 12در رابطه ر 11بدست میآید:
2

4

3

d Vo
d Vo
d Vo
+ b3
+ b2
+ b1 Vo - F= 0
ر13
4
3
dt
dt
dt 2
معادل ضرای  b1تا  b4و  Fبه ترتی در روابط ر 14و ر 11آمده
b4

است:

dt
nLf Cp Ls π 2

به طوري که  ωsفرکانس زاویهاي کلیدزنی و متغیرهاي با عالمت
بار مقادیر متوسط محلی هستند  s .و   pبه ترتی اختالف فاز ولتاژ
خازن سري و موازي نسبت به جریان تشدید هسوتند .سوایر متغیرهوا

8R cos p

ر14

= , b3

C p Ls
nLf cos p

متناظر با شکل ر 1عبارتنود از Vcp :ولتواژ خوازن مووازي Vcs ،ولتواژ

nCo Lf Cp Ls π 2
8 cos p
2

= , b1

nCp Ls π

8 cos p

= b4
= b2

خازن سري Vo ،ولتاژ خروجی if ،جریان سلف خروجوی و  iLجریوان
تشدید .هم چنین عالمت" "-مبین متووسط متغیرهواي الكتریوكی می-
باشد.

π 2 Ls tg p
d p
π 2 coss
F= u V csiL
8
8
dt
ر11
2
 π cos p

C p Ls
-
+ 2
 V cp

8
n Lf cos p 

رابطه ر 11نشان میدهد کوه متغیور  Fشوامل ورودي  uاسوت و

اولین گام بوراي اعموال روش خطویسوازي فیودبک ورودي-خروجوی،
تعیین درجه نسوبی معوادتت حواکم بور مبودل اسوت .درجوه نسوبی
کوچکترین تعداد مشتقگیري از متغیر خروجی اسوت توا زموانی کوه
متغیر کنترلی ورودي به طور صریا ظواهر شوود .بوا اسوتفاده از مودل
سیگنال بزر متوسط در بخش قبل ،درجه نسبی از روابط ر 1و ر12
برابر  4تعیین شده است:

میتوان از آن به عنوان متغیور کنترلوی بوراي بوه دسوت آوردن قوانون
کنترل در رابطه ر 13استفاده کرد .بنابراین تا بدین جا یک مدل ساده
شده از مبدل مطابق رابطه ر 13به دست آمده است .از این مدل براي
طراحی کنترلکننده استفاده شده است .تزم به ذكور اسوت كوه بوراي
مقابله با نامعینیهاي پارامتري مویبایسوت طورح کنترلوی داراي یوک
فرایند تطبیقی باشد .به این ترتی در بخش بعد به ارائه قانون کنتورل،
قانون تطبیق پارامتر و طراحی کنترل تطبیقی پرداخته شده است.

 -4خطیسازي با فیدبک ورودي-خروجی

  di Vo

u  dt i


ر1
 =0 , i=1,2,3

  di Vo 
ر12

  0 , i=4
u  dt i 
ولتاژ ورودي به محفظه تشدید  Vab1به عنوان ورودي  uدر نظور

گرفته شده است .به این ترتی  ،با چهار بوار مشوتقگیوري از  Voیوک
رابوطه مستقیم بین ولتوواژ خووروجی  Voو سویگنال ورودي  uایجواد
میشود و میتووان از ایون ورودي در کنتورل رفتوار ردیوابی خروجوی
استفاده کرد .رفتار دینامیکی حلقه باز ولتاژ خروجی به صوورت رابطوه
ر 11به دست میآید:

Serial No. 66

 -1طراحی کنترل تطبیقی
براي طراحی کنترل تطبیقی ،در ابتدا میبایست قانون کنترل انتخواب
شود .به این منظور ،یک خطاي ترکی شده  Sبه صوورت رابطوه ر17
تعریف شده است:
)(3

ر17
که در آن
ر16

)(3

)(3

S= Vo - Vor

 Vorمطابق رابطه ر 16است:
)(3

)(3

Vor = Vod - λ 2 e(2) - λ1e - λ 0 e
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ب وه طوووري کووه  Vodولتوواژ خروج وی مرجووع ،خطوواي خروج وی
 e = Vo - Vodو چند جمله اي مشخصه سیسوتم خطوی معوادل آن
 Δ(D)= D3 + λ 2 D2 + λ1D + λ0میباشد كه یوک چنود جملوهاي
پایدار بر حس متغیر تپالس  Dاست.
با توجه به رابطه ر 13و این موضوا که پارامترهاي مبدل نامعلوم
هستند ،قانون کنترل با رابطه ر 18بیان میشود:
)(2

ر18

)(4

)(3

F= b4 Vor - kS + b3 Vo + b2 Vo + b1 Vo

که در آن  b1تا  b 4پارامترهاي تخمین زده شدهاند و  kیک ثابت
هم عالمت  b 4است .انتخاب  Fبه صورت رابطه ر 18و جایگوذاري آن
در رابطه ر 13به دینامیک خطاي ردیابی ر 11منجر میشود:
)(2

ر11

)(3

)(4

که در آن  b = bˆ - bاست .رابطوه ر 11را مویتووان بوه صوورت
رابطه ر 22بازنویسی کرد:
1 b4
) b 4 Vor (4) + b3 Vo (3) + b1 Vo (2
p + ( k b4 ) 

=S

+ b1 Vo 

که  pمتغیر تپوالس اسوت و توابع تبودیل ) H(pبوا رابطوه ر21
تعریف میشود:
1 b4
) p + ( k b4

ر21

= )H(p

با دقت در رابطه ر 11میتوان دریافت کوه در صوورت معلووم در
نظر گرفتن تمام پارامترهاي سیستم ،ریعنی  ، b = 0سمت راست ایون
رابطه برابر با صفر میشد .در این صوورت همگرایوی نموایی  Sحاصول
میآمد و همگرایی خطاي  eرا تضمین میکرد.
اما در طراحی کنترل تطبیقی که پارامترها نامعلوم هستند ،قضویه
 1را میتوان براي به دست آوردن قانون تطبیق و اظهار نظور در موورد
پایداري کلی طرح کنترل تطبیقی مبدل تشدیدي سري-موازي نوشت.
قضیه  :1معادله دینامیکی ر 22را در نظر بگیرید ،اگر  Sسویگنال
خروجی اسکالر با توابع تبودیل حقیقوی کوامالً مببوت ) H(pبوه  Voو
مشتقات آن مرتبط باشد ،در صورتی که تغییرات  i =1, 2,3, 4 , biاز
روابط ر 22تبعیت کند ،آنگاه  Sو  b iکران دار کلی هستند:
)(4

b̂ 4 = - δ. sgn(b 4 ). S. V or ,
b̂1 = - δ. sgn(b 4 ). S. V o ,

ر22

, j= 2,3

)(j

b̂ j = - δ. sgn(b 4 ). S. V o

که در آن  δبهره تطبیق نامیده میشود و یک ثابت مببت اسوت.
با وجود روابط ر ، 22اگر  Voو مشتقات آن نیز کران دار باشوند ،آنگواه
براي  t نتیجه میشود. S  0 :
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ر23

3


V= b 4 S2 + δ -1  b 4 2 +  bi 2 
i=1



مشتق تابع لیاپانوف مطابق رابطه ر 24به دست میآید:

b4S+ kS= b4 Vor +b3 Vo + b2 Vo + b1 Vo

ر22

بنا بر قضیه  ،1اگر سیگنال  b iبه صورت رابطه ر 22به خروجوی
 Sوابسته باشد ،کلیه حالتهاي سیستم کران دار بوده و سیستم پایدار
کلی است.
عملکرد کنترل تطبیقی به بهره تطبیق  δبستگی دارد .اگور بهوره
کوچک انتخاب شود ،عمل تطبیق آهسته صوورت مویگیورد و خطواي
ردیابی گذرا بزر خواهد بود و بر عکس ،بهوره خیلوی بوزر موجو
نوسانی شدن پارامترها و در نتیجه تحریک دینامیکهواي مودل نشوده
میشود.
اثبات :تابع لیاپانوف انتخابی به صورت رابطه ر 23در نظر گرفتوه
میشود:

ر24

3


V= 2 b4 SS+ δ  2b4 bˆ 4 + 2 bi bˆ i 
i=1


-1

با جایگذاري  Sاز رابطوه ر 11و مشوتق ضورای تخمینوی ̂ bاز
روابط ر 22به طور مشخ درسوتی رابطوه ر 21بوا در نظور گورفتن
) ، .  sgn(.)  (.مورد تایید است:
ر21

V= - 2 k . S2

بنابراین پایداري کلی سیستم کنترل تطبیقی بوه سوادگی اثبوات
میشود.
نکته قابل توجه در رابطه ر 11این است که براي به دست آوردن
مقدار  Fباید مقادیر عناصر  Ls ،Cpو  Lfمعلوم باشند .از این رو مقوادیر
نامی این عناصر از جدول  1جایگذاري میشود.
رابطه ر 22پارامترهواي نوامعلوم سیسوتم را بوا شورایط مختلوف،
تطبیق میدهد تا ولتاژ خروجی مبدل به درستی تنظیم شود .از روابوط
ر 14نیز دریافت میشود که ضرای  biترکیبی از اندازه عناصر مداري
است پس تخمین پارامترها ،در واقع عملکورد تطبیقوی کنتورلکننوده
پیشنهادي در مقابل نامعینی در تمامی مقادیر عناصر موداري از جملوه
سلف و خازنهوا و بوار است .به ایون ترتیو مویتووان ادعوا کورد کوه
کنترلکننده تطبیقی پیشنهادي در برابر تغییر در هور یوک از ضورای
قانون کنترل ،مقاوم است و ایوون مطلو معووادل اسوت بووا ایون کوه
کنترلکننده تطبیقی در برابر تغییرات ساختاري مبل تغییر در عناصور
ذخیره کننده انرژي و تغییرات بار ،مقاوم است و این نکتوه در طراحوی
انجام گرفته ،بسیار حائز اهمیت است .زیرا بر خالف کنترل کنندههواي
تطبیقی سابق که اغل براي نامعینی در بار یا یک عنصر مداري بوراي
مبدلهاي مشابه طراحی شدهاند ،کنترلکننده پیشنهادي از جامعیوت
بسیار باتیی در پوشش نوامعینی در تموامی پارامترهوا و بوار برخووردار
است.
براي به دست آوردن کنترل تطبیقوی بوا عملکورد بهتور در برابور
نامعینی پارامترها ،سیگنال تحریک سینوسوی بوا دامنوه کوم بوه ولتواژ
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مرجع اضافه شده و از این طریق همگرایی خطاي ردیوابی بوه صوفر در
حضور یا عدم حضور نامعینی پارامتري تضمین شده است.
بودین ترتوی مقدار  Fاز رابطه ر 18و قوانون تطبیوق بوه دسوت
میآید .با استفاده از رابطه ر 11مقدار  uکه در واقع همان  Vab1است،
مشخ میگردد .در نهایت رابطه ر 1براي تعیین مقدار مناس زاویه
شیفت  γ 2به کار برده میشود .ساختار کلی کنترلکننده پیشونهادي را
میتوان در شکل ر 3مشاهده کورد .شوکل ر 4کنتورل تطبیقوی را بوا
جزئیات بیشتر و مطابق مراحل طراحی و روابط به کوار رفتوه نموایش
میدهد.
از طراحیهاي انجام گرفته در این مقاله مویتووان بوراي انتخواب
قوانین تطبیق در مورد دیگر مبدلهاي تشدیدي و سیستمهاي مشوابه
استفاده کرد و روش کار را در قال قضیه  1و لوم موجوود در ضومایم،
دنبال کرد.

شکل ر : 3ساختار کنترلکننده تطبیقی پیشنهادي

شکل ر : 4بلوک دیاگرام کنترل تطبیقی بر اساس روابط به کار رفته

 -7نتایج شبیهسازي
کارآیی کنترلکننده پیشنهادي از طریوق شوبیهسوازي بوا سویمولینک
 Matlabبا مقادیر عناصر جدول  1و در مقابل  4تغییر پلوهاي مختلوف
بررسی شده است .ابتدا بار و سپس ولتاژ مرجع تغییور داده شودهانود و
سپس عملکرد پایدار کنترلکننوده هنگوام افوزایش در ولتواژ ورودي و
دیگر افزایش پلهاي خازن خروجوی نموایش داده شوده اسوت .سولف و
خازنهاي موجود در مدار ایدهآل در نظر گرفته شدهاند.

شکلموج حالت ماندگار ولتاژ خروجی اینوورتر بوه هموراه جریوان
تشدید در شکل ر 1مشاهده میشود که بیانگر رعایت شرط کلیودزنی
در ولتاژ صفر است ،چرا که ولتاژ هر کلید در لحظوه روشون شودن ،بوه
دلیل عبور جریان تشدید از دیود موازي با آن کلید ،برابور صوفر اسوت.
رعایت این شرط از لحاظ کاهش تلفات توان حائز اهمیت است.
شکل ر ، 7ولتاژ خروجی مبدل تشدیدي را براي ولتاژ مرجوع 12
ولت نشان میدهد .به طور واضا سرعت و دقت کنترلکننده تطبیقوی
پیشنهادي قابل برداشت است.
پایداري کنترلکننده تطبیقی پیشنهادي در حضور تغییور پلوهاي
جریان بار در شکل ر 6نمایان است .چنان که دیده میشود بوا وجوود
تغییر ناگهانی مقاومت بار و در نتیجه ایجاد افزایش  42درصدي جریان
بار در لحظه  12میلیثانیه ،مطابق شکل ر ، 8کنترلکننوده در تعقیو
ولتاژ مرجع موفق است .سیگنال کنترلی اعمال شده به مبدل در حوین
این تغییر جریان بار ،در شکل ر 1آمده است .براي پوشوش اثور تغییور
مقاومت بار ،با زیاد شدن مقدار زاویه شیفت  ، γ 2انرژي منتقل شوده از
منبع به تانک تشدیدي افزایش یافته و ولتاژ خروجی ثابت مانده اسوت.
نوسانات با دامنه کم موجود در سیگنال کنترلی حوول مقودار متوسوط
این سیگنال ،به علت افزودن یک سیگنال تحریک به ولتاژ مرجع اسوت
تا با تحریک دائم ،عملکرد کنترل و ردیابی را بهبود بخشد.
در کنترل لغزشی طراحی شوده در [ ،]17مطلووب آن اسوت کوه
حالت دینامیکی سیستم باید به سطا لغزش طراحی شده برسود ولوی
در عمل و در لحظه رسیدن ،نوسانات فرکانس بات با دامنوه کوم حوول
سطا رخ میدهد .به این نوسانات ،پدیده وزوز گفته میشود .عدم دقت
در مقدار سطا لغزش و یا آنی نبودن کلیودزنی منجور بوه پدیوده وزوز
میشود .این پدیده که در سیگنال کنترلی نیوز قابول تشوخی اسوت،
مشکالتی چون استهالک قسمتهاي مکانیکی ،تحریک دینامیکهواي
مدل نشده و  ...را به دنبال دارد .در روش کنترل تطبیقی پیشنهاد شده
در این مقاله ،سیگنال کنترلی به طور پیوسوته مویتوانود هور مقوداري
متناظر با ولتاژ مرجع ،در محدوده حداقل و حداکبر مجاز زاویه شویفت
داشته باشد ،بدون این که بین دو مقدار به طور گسسوته نوسوان کنود.
شکل ر ، 1سیگنال کنترلی طرح پیشنهادي را فاقد پدیوده وزوز نشوان
میدهد به طوري که در بازههاي زمانی که تغییري در پارامترهاي مدار
ایجاد نشده است ،زاویه شیفت اعمالی به مبدل مقداري ثابت دارد.

جدول  :1مقادیر عناصر الکتریکی استفاده شده در شبیهسازي مبدل
R

Co

Lf

n

Cs=Cp

L

E

122Ω

2uF

2mH

1

122nF

12uH

12v

شکل ر : 1ولتاژ خروجی اینورتر به همراه جریان تشدید در حالت ماندگار

Serial No. 66

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 43, No. 2

 /31مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،44شماره 1

شکل ر : 7ولتاژ خروجی مبدل تشدیدي براي ولتاژ مرجع  12ولت

شکل ر : 6ولتاژ خروجی مبدل با  42درصد افزایش پلهاي جریان بار

کنترل تطبیقی با خطی سازي فیدبک ...

لحظه  12میلیثانیه به مقدار  11ولت افوزایش یافتوه اسوت کوه ولتواژ
خروجی مطابق با شکل ر 12به سرعت این تغییر را دنبال نموده است.
قابل ذکر است که مبدل تشدیدي سري-موازي قادر اسوت بوه صوورت
هم افزاینده و هم کاهنده عمل کند ،از ایون رو بوا وجوود ولتواژ ورودي
برابر  12ولت ،خروجی مبدل به تبعیت از مرجع به ولتاژهاي  12ولت و
 11ولت دست مییابد.
در برخی کاربردهاي عملی با این وجود کوه ولتواژ ورودي مبودل
تشدیدي ثابت نیست ،تزم است ولتاژ خروجی مبدل تببیوت شوود ،در
این حالت مبدل به صورت رگوتتور كوار مویکنود .بوراي مبوال ،ولتواژ
خروجی سلولهاي خورشیدي که در شرایط و زمانهاي مختلف تغییور
میکند و ثابت نیست ،میتواند نقش ولتاژ ورودي را بوراي یوک مبودل
تشدیدي داشته باشد .در شبیهسازي ،ولتاژ ورودي از  12ولوت بوه 11
ولت تغییر داده شده و کنترل کننده تطبیقی ایون تغییور پلوهاي را بوه
خوبی پوشش داده است ،آن چنان که ،ولتاژ خروجی روي مقدار مرجع
 12ولت مطابق با شکل ر 12ثابوت مانوده اسوت .شوکلمووج جریوان
خروجی نیز براي این تغییور در ولتواژ ورودي ،در شوکل ر 13ترسویم
شده است.
در شبیهسازيهاي انجام شده براي بررسی عملکرد کنترلکننوده
تطبیقی ،هنگام اعمووال تغییور در هوور یووک از پوارامترهواي مبودل،
کنترلکننده پیشونهادي ،طووري ضورای فیودبک ورودي-خروجوی را
تنظیم میکند که مقدار زاویه شیفت فاز مناس  γ 2به کلیدهاي مبدل
اعمال شود و ولتاژ خروجی ،ولتاژ مرجع را دنبال کند.

شکل ر 42 : 8درصد افزایش پلهاي در جریان بار

شکل ر : 12ولتاژ خروجی با تغییر پلهاي ولتاژ مرجع از  12Vبه 11V

شکل ر : 1سیگنال کنترلی  γ 2با  42درصد افزایش پلهاي جریان بار

عملکرد مبدل بوا کنترل تطبیقی پیشونهادي در هنگوام افوزایش
پلهاي در ولتاژ مرجع را میتوان در شکل ر 12و شکل ر 11مشواهده
کرد .ولتاژ مرجع در ابتدا روي مقدار  12ولوت ثابوت اسوت ،سوپس در

Serial No. 66

شکل ر : 11جریان خروجی با تغییر پلهاي ولتاژ مرجع از  12Vبه 11V
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شکل ر : 12ولتاژ خروجی با تغییر پلهاي ولتاژ ورودي از  12Vبه 11V

شکل ر : 11جریان خروجی مبدل با افزایش  12درصدي خازن خروجی

شکل ر : 13جریان خروجی با تغییر پلهاي ولتاژ ورودي از  12Vبه 11V

شکل ر : 17مقایسه سرعت پاسخ کنترل کنندههاي تطبیقی و لغزشی براي
افزایش  12درصدي خازن خروجی

در نهایت با افزایش  12درصودي ظرفیوت خوازن خروجوی  Coدر
لحظه  12میلیثانیه مقاوم بودن کنترلکننده بررسی شده است .نتیجه
این تغییور در شوکل ر 14و شوکل ر 11آموده اسوت و بیوانگر پاسوخ
مناس و پایدار کنترل تطبیقی پیشنهادي در برابر نامعینی در عناصور
الکتریکی مبدل است.
سرعت پاسخ در کنترلکننده تطبیقی پیشونهادي در مقایسوه بوا
کنترلکننده لغزشی براي این افزایش ظرفیت خازن خروجی در شوکل
ر 17قابل مشاهده است .با وجود آنکه حجم محاسوبات بوراي کنتورل
تطبیقی بیشتر از کنترل لغزشی است ،پاسخ گذراي سریع کنترلکننده
پیشنهادي مشهود است.

بوراي مشوواهده تواثیر وجووود تحریوک در سویگنال مرجوع ،ولتوواژ
خروجی مبدل در حالت ماندگار ،در حضور و عدم حضور این سویگنال
در شکل ر 16نمایش داده شده است.

شکل ر : 16مقایسه ولتاژ خروجی مبدل تشدیدي در حضور یا عدم حضور
سیگنال تحریک

شکل ر : 14ولتاژ خروجی با افزایش  12درصدي خازن خروجی

Serial No. 66

مزیت دیگر کنترلکننده پیشنهادي لغزشی-فازي بر کنترلکننده
لغزشی ،با ترسیم همزمان ولتاژ خروجی مبدل براي هر دو کنترلکننده
در شکل ر 18نمایان شده است .از شکل ر 18دریافوت مویشوود کوه
ریپل ولتاژ خروجی هنگام استفاده از کنترل تطبیقی کمتر از ریپول آن
در کنترل لغزشی است .این تفواوت در ریپول ولتواژ خروجوی بوه نووا
عملکرد این کنترل کنندهها بستگی دارد ،چرا که در کنتورل تطبیقوی
سیگنال کنترلی به طور پیوسته تغییر میکند ولوی در کنتورل لغزشوی
تغییرات این سیگنال ،گسسته است.
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شکل ر : 18مقایسه ریپل ولتاژ خروجی مبدل تشدیدي در کنترل تطبیقی و
لغزشی

وجود جریان و ولتاژهاي سینوسی در تانک تشدیدي مبدل عالوه
بر کاهش تداخل الکترومغناطیسی و امکان کلیودزنی ولتواژ صوفر و/یوا
جریان صفر ،طراحی فیلتر را نیز سادهتر مویکنود .شوکلهواي ر 11و
ر 22به ترتی شکلموجهاي سینوسی جریان تشدید و ولتواژ ورودي
به ترانسفورماتور رولتاژ خازن موازي را نمایش میدهند.
مجموعوه ترانسفورماتور و دیودها ،موودار یکسوسوواز را تشکیوول
میدهد .جریان ورودي به ترانسفورماتور ،شکلموج نموایش داده شوده
در شکل ر 21را دارا است .این جریان پوس از یکسوسوازي و عبوور از
فیلتر خروجی به جریان  dcخروجی تبدیل میشود.

شکل ر : 11جریان حالت تشدید

کنترل تطبیقی با خطی سازي فیدبک ...

شکل ر : 21جریان ورودي به ترانسفورماتور

 -6نتیجهگیري
در این مقاله ،کنترل کننده تطبیقی جدیودي بوه کموک خطویسوازي
فیدبک ورودي-خروجی براي یک مبدل تشدیدي سري-مووازيdc-dc
با عملکرد شیفت فاز طراحی شد .هدف از طراحی ایون کنتورلکننوده
تطبیقی این است که خروجوی مبودل تشودیدي را وادار کنود توا یوک
خروجی مرجع دلخواه را با وجود عدم قطعیت پارامتري به طور مجانبی
دنبال کند .به منظور سادهسازي دینامیوک غیرخطوی پیچیوده مبودل
تشدیدي ،از روش خطیسازي ورودي-خروجی بهره برده شود .پوس از
خطیسازي دینامیک مبدل با فیدبک ورودي-خروجی ،ضرای نامعلوم
فیدبک با استفاده از قانون تطبیق به صوورت بوه هنگوام و خودکوار در
شرایط مختلف نامعینی و تغییر پارامتر ،تنظیم شدند تا ولتاژ خروجوی،
ولتاژ مرجع را دنبال کند.
در نهایت پایداري طرح کنترل پیشنهادي با تعریف توابع لیاپوانوف
مناس اثبات شده اسوت .بوا هودف اسوتفاده بوراي دیگور مبودلهواي
تشدیدي و سیستمهاي مشابه ،چگونگی به دست آوردن قانون تطبیوق
در قال یک قضیه بیان شده است.
نتایج شوبیهسوازي برخوی ویژگویهواي سوودمند کنتورلکننوده
پیشنهادي را نشان داد از جملوه :کلیودزنی ولتواژ صوفر ،مقواوم بوودن،
فرکانس کلیدزنی ثابت ،پاسخ گذراي سریع ،بوه عوالوه کواهش ریپول
ولتاژ خروجی و حذف پدیوده وزوز از سویگنال کنترلوی در مقایسوه بوا
کنترل لغزشی .به عالوه خصوصیت مهم دیگر طرح پیشونهادي ،مقواوم
بودن در مقابل نامعینی نه تنها در بار بلکوه در تموامی عناصور موداري
اسوت .مبوودل حاضور بووا اسوتفاده از کنتوورل کننوده پیشوونهادي بووراي
کاربردهایی نظیر تغییر سطا ولتاژ و تنظیم ولتاژ به ویژه در ارتبواط بوا
انرژيهاي نو قابل استفاده است.
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لم :معادله دینامیکی ر 21را در نظر بگیرید:
ر21
شکل ر : 22ولتاژ ورودي به
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ترانسفورماتور رVcp

ε(t) = H(p) c Y (t) f(t) 
T

که ) ε(tیک سیگنال خروجی اسکالر را بوا توابع تبودیل حقیقوی
کامالً مببت ) H(pبه ) Y(tیوک بوردار توابع زموان  ، m×1مورتبط
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 یک بردار قابولf(t)  یک ثابت نامعلوم وc ، متغیر تپالسP .میسازد
27 از رابطوه رY(t)  در صورتی که تغییورات. استm×1 اندازهگیري
. کران دار کلی استY(t)  وε(t)  آنگاه،تبعیت کند
Y(t) = -sgn(c) γ ε f(t)

27ر

 نیز کورانf  اگر27 با وجود رابطه ر. یک ثابت مببت است که
. ε(t)  0 : نتیجه میشودt   آنگاه براي،دار باشد
 بوه27 به صوورت رابطوه رY(t)  اگر سیگنال ورودي،بنابراین لم
 کلیه حالتهاي سیستم کران دار هستند و، وابسته باشد، ε(t) خروجی
.سیستم پایدار کلی است
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