43 شماره پیاپی

1931  بهار،1  شماره،74  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

خازنی با بهره/ افزاینده جدید مبتنی بر کلیدزنی سلفیDC-DC مبدل
ولتاژ بسیار باال
 دانشجوی کارشناسی ارشد،2 استادیار؛ مریم پرنادم،1مهدی سلیمی
m.salimi@iauardabil.ac.ir -

 ایران-  اردبیل-  دانشگاه آزاد اسالمی-  واحد اردبیل-  گروه مهندسی برق و الکترونیک-1
m.pornadem@iauardabil.ac.ir -  ایران-  اردبیل-  دانشگاه آزاد اسالمی-  واحد اردبیل-  گروه مهندسی برق و الکترونیک-2
 میتوان باا. بدون ترانسفورمرِ متقارن بهمنظور افزایش بهره ولتاژ آن ارائه شده استDC  بهDC  در این مقاله ساختار جدیدی از مبدلهای:چکیده
 ساختار ارائهشاده مبتنای بار. حداکثر بهره ولتاژ مبدل و همچنین تنش کلیدهای قدرت را بهدلخواه تنظیم نمود،توسعه ماژوالر سیستم پیشنهادی
(PWM) سلف کلیدزنیشونده بوده و بهگونهای طرح شده است که همه کلیدهای مبدل توسا یاک مادار مدوالسایون پهناای باناد/مدارات خازن
 بههمین دلیل در کنترل حلقاه بساته. جریان کلیه سلفها و ولتاژ خازنهای کلیدزنیشونده مدار در حالت دائمی و گذرا برابر است.کنترل میشوند
 همچناین کاارایی مبادل پیشانهادی باا. نیازی به کاربرد سنسورهای متعدد ولتاژ و جریان برای اندازهگیری همه متغیرهای حالت نمیباشد،مبدل
 عملکارد آن در مادهای کااری، ضمن پیادهسازی عملای مبادل پیشانهادی، در پایان.مدارات مشابه موجود بهطور نسبتاً جامعی مقایسه شده است
 با در نظر گرفتن یک، باالخره. نتایج عملی درستی تحلیلهای تئوریک ارائهشده را اثبات میکند.پیوسته و ناپیوسته جریان سلف آزمایش شده است
 نتایج شابیهساازی و آزمایشاگاهی. پاسخ حلقه بسته مبدل تحت تغییرات مقاومت بار و ولتاژ ورودی مطالعه میشود،کنترلکننده خطی دوحلقهای
 ولتااژ مبادل را،بهدستآمده نشان میدهد که میتوان فق با استفاده از فیدبک جریان یکی از سلفهای کلیدزنیشونده در حلقه کنترلی خروجای
.بهطور پایداری تنظیم نمود
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Abstract: In this paper, a novel transformerless DC-DC boost converter with very high voltage gain is proposed. By modular
extension of the proposed structure, more improvements can be obtained in converter voltage gain and switch stress. The developed
converter is designed using switched inductor/capacitor circuits and all of the switches are controlled by a single pulse width
modulation (PWM) unit. In the presented topology, inductors current and capacitors voltage are equal during different transient and
steady-state conditions. For this reason, in the closed-loop control of the proposed chopper, multiple voltage and current sensors are
not required for measurement of the state variables. Also, performance of the proposed converter is compared with similar circuits
which are reported in recent years. Experimental response of the proposed converter is investigated in both Continuous (CCM) and
Discontinuous Conduction Modes (DCM) of operation. The experiment results are provided to verify the theoretical analysis.
Finally, using a standard linear double-loop controller, closed-loop response of the developed converter is regulated under load and
input voltage changes. It is shown that a unique current feedback is enough for regulation of the converter output voltage.
Keywords: Maximum voltage gain, modular extension, switched-inductor, switched-capacitor, state variables.
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 -1مقدمه
امروزه کامالً اثبات شده است که استفاده روزافزون از انرژیهای فسیلی
تأثیرات منفی گستردهای بر روی محی زیست در مقیاس جهاانی دارد.
از طرفی دیگر سوختهای فسیلی تجدیدپذیر نبوده و در صاورت عادم
توجه کافی به منابع جایگزین ،در آینده مشاکل کمباود مناابع انارژی
اجتنابناپذیر خواهد بود .یکی از مهمتارین مناابع انارژی تجدیدپاذیر،
انرژی خورشیدی است و در سالهای اخیر تولیاد انارژی الکتریکای باا
استفاده از سلولهای خورشیدی موردتوجه جدی قرار گرفته اسات ،1
 .]2ضمناً استفاده از سیستمهای تولید انرژی الکتریکی خورشیدی همه
مزایای مربوط به تولید پراکنده را نیز شامل میشود ].[9
با توجه به مشخصه ولتاژ-جریان سلولهای خورشایدی ،معماوالً از
یک طبقه مبدل  DCبه  DCبهمنظور ردیابی نقطاه تاوان مااکزیمم در
سیستم هاای تولیاد انارژی الکتریکای خورشایدی اساتفاده مایشاود.
همچنین ،با در نظر گرفتن ولتاژ نسبتاً پاایین سالولهاای خورشایدی،
استفاده از مبدل  DCبه  DCافزاینده میتواند خروجای سیساتم تولیاد
انرژی الکتریکی خورشیدی را به سطح ولتاژ موردنیاز بار برساند.
یکی از مهمترین ویژگیهای مبادل  DCباه  DCاساتفادهشاده در
سیستمهای تولید انارژی الکتریکای خورشایدی آن اسات کاه جریاان
کش ایدهشااده از منبااع ورودی پالساای شااکل نباشااد .در حقیقاات ،در
مبدلهای  DCبه  DCکه جریان منبع ورودی دارای ریپل باالیی است،
اساساً عالوه بر اینکه امکان تنظیم نقطه کار پانل خورشیدی در نقطاه
توان ماکزیمم مقدور نیست ،ممکن است طول عمر سیستم نیز بهطاور
چشمگیری کاهش یابد ] .[7در چنین کاربردی مبدلهایی ترجیح داده
میشوند که در آن سلف مبدل مستقیماً باه منباع  DCورودی متصال
باشد .بههماین دلیال ،مبادل  DCباه  DCافزایناده اساتاندارد کااربرد
گستردهتری در سیستمهای تولید انرژی الکتریکی خورشیدی نسبت به
سایر مبدلهای  DCبه  DCمانند فالی بک ،کاهنده/افزاینده و  ...دارد.
به طور خالصه ،از بین مبدلهاای  DCباه  DCغیرایزولاه ،معماوالً
مبدل افزاینده بهمنظاور افازایش ساطح ولتااژ ورودی بیشاتر اساتفاده
میشوند .بااینوجود زمانی که ولتاژ خروجای موردنیااز از ولتااژ ورودی
خیلی بزرگتر باشد ،باید چرخه کار مبادل باه یاک نزدیاک باشاد .در
چنین حالتی ریپل جریان سلف افزایش مییابد که باعث افزایش تلفات
مبدل و درنتیجه کاهش بازده کل میشود  .]1 ،1میتوان با استفاده از
اتصال متوالی دو و یا چند مبدل افزاینده ،حداکثر بهره ولتاژ سیستم را
بهطور مؤثری افزایش داد .بااینحال واضح است که چنین روشی هزینه
کل سیستم را شدیداً افزایش میدهاد .همچناین ،چناین مبادلهاایی
اصطالحاً بارهای تاوان ثابات  )CPL: Constant Power Loadsنامیاده
میشوند و کنترل حلقه بسته آنها در مقایسه با مبدلهای  DCبه DC
استاندارد بسیار پیچیادهتار اسات ] .[4اساتفاده از روشهاای کنترلای
غیرخطی و تطبیقی –که پیادهسازی آنهاا مساتلزم محاسابات نسابتاً
باالیی است– در مبدلهای  DCبه  DCرایج است ].[1
با استفاده از سلفهای تزویجشده در مبدلهای غیرایزوله و تعیاین
نسبت تبدیل آنها میتوان بهره ولتاژ را باال بارد ،باااینوجاود در ایان
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مدارات استفاده از اسنابر در دو سر کلیدهای قدرت الزامی خواهاد باود
تا انرژی ذخیرهشاده در سالف نشاتی را جاذب کناد .ایان کاار باعاث
پیچیدگی مدار و کاهش بازده خواهد شد.
در مراجااع  ،]11 ،3اسااتفاده از تکنیااک کلم ا فعااال در چنااین
مبدلهایی پیشنهاد شده است تا ضمن تنظایم ولتااژ دو سار کلیادها،
انرژی ذخیرهشده در سلف نشتی را بر بار تخلیه کند که این امار باعاث
بهبود بازده سیستم میشود .بااینوجود ،جریان ورودی مبدل ارائهشاده
کامالً پالسی شکل میشود و ممکن است باعث ایجاد تشدید بین سالف
نشتی و خازنهای مزاحم شاود .همچناین ،باا افازایش نسابت تبادیل
سلفها ،میزان سلف نشتی در سیمپیچهای مبدل زیااد مایشاود .ایان
مورد به طور مؤثری باعث افزایش تنش ولتااژ کلیادهای قادرت مبادل
شده و راندمان را کاهش میدهد.
بههمین دلیل استفاده از مبدلهای  DCبه  DCبادون ترانسافورمر
در این مقاله موردتوجه قرار گرفته است .اساساً استفاده از مبدلهایی با
کلیدزنی سلفی/خازنی در سالهای اخیر موردتوجه جادی قارار گرفتاه
است .در این روش ،ایده کلی نسبتاً ساده است .در مادتزماان روشان
بودن کلید کنترلشده ،المانهای ذخیرهکننده انرژی بهصورت همزمان
شارژ شده و همگی باهم در محدوده زمانی بعدی ،کل انرژی خود را در
بار تخلیه میکنند .بههمین دلیل بهره ولتاژ مبدل بهطرز قابالتاوجهی
افزایش خواهد یافت.
مثالً در ] ،[11استفاده از خازنهای کلیدزنیشاونده بارای افازایش
بهره ولتاژ مبدلهای  DCبه  DCپیشنهاد شده اسات .کلیادزنی مبادل
ارائهشده طوری صورت میپاذیرد کاه ریپال ولتااژ خروجای و جریاان
ورودی قابلقبول است .مدار ارائهشده دارای حداکثر بهاره ولتااژ شاش
برابری است .اگرچه حذف سیمپیچ از ساختار مبادلهاای  DCباه DC
ممکن است کمک شایانی به کاهش وزن و هزینه بکند ،بااینحال تعداد
قابل توجهی کلید کنترلشده در ساختار مبدلهای  DCبه  DCمبتنای
بر خازن های کلیدزنیشاونده الزم اسات .ماثالً در مرجاع ] [11دوازده
کلید کنترلشده موردنیاز بوده و باههماین دلیال کاربردهاای صانعتی
چنین مداراتی کمتر گزارش شده است .از طرفی دیگر ،در مبادلهاای
مبتنی بر سلفهای کلیدزنیشونده چنین مشکلی وجود ندارد.
همچنین در مبدلهای مبتنی بر کلیدزنی خازنی اگرچه میتوان به
بهره ولتاژ باالیی رسید ،اما جریان منبع ورودی بهصورت پالسی باوده و
رگوالسیون خ و بار ضعیف است .از طرفی دیگر مقدار بهره باهوسایله
ساختار مدار از قبل تعیین میشود .با ترکیب خازن کلیادزنیشاونده و
مبدلهای  DCبه  DCمیتوان بهره ولتاژ را افزایش داده و امکان تنظیم
ولتاژ را فراهم کرد .مهمترین مشکل چنین مداراتی عدم امکاان توساعه
ماژوالر سیستم بهمنظور بهبود پارامترهای کارایی مبدل ماثالً افازایش
بهره یا کاهش تنش کلیدهای قدرت) است  .]19 ،12بههماین دلیال،
در مواقعی که بهره ولتاژ باال موردنیااز اسات؛ بایاد چرخاه کاار مبادل
افزایش یابد.
یک راهکار ساده برای افزایش بهره ولتااژ مبادلهاای  DCباه DC
جایگزین نمودن سیمپیچ مبدلهای موجود با سلفهای کلیدزنیشونده
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 Louدر مقالاه ][17

است .باهعناوانمثاال ،چناین تکنیکای در مبادل
گزارش شده است .بااینحال ،بهدلیل قرار گرفتن کلید کنترلشده ایان
مبدل بهصاورت ساری باا منباع ورودی ،بادیهی اسات کاه در مبادل
ارائهشده جریان ورودی بهصورت کامالً پالسی شکل خواهد بود .استفاده
از سااااختارهای اینترلیاااود میاااانالیا اهای) ممکااان اسااات کماااک
قابلمالحظهای به کاهش ریپل جریاان ورودی در مبادلهاای  DCباه
 DCنماید ] .[11 ،11اگرچه بهره ولتاژ چنین مبدلهایی کمی بیشتر از
مبدل  DCبه  DCافزاینده استاندارد است ،ولای هناوز باهانادازه کاافی
برای سیستمهای تولید انرژی الکتریکی خورشیدی بدون ترانسفورماتور
متصل به شبکه بزرگ نیست.
در مرجع ] ،[14سلفهای کلیدزنیشونده باه سااختار یاک مبادل
 DCبه  DCاستاندارد افزاینده افزوده شده است .درنتیجاه ،بهاره ولتااژ
ال در صاورت اساتفاده از دو سالف
بیشتری باه دسات آماده اسات .ماث ً
کلیدزنیشونده بهره مبدل بهصورت )  G  (1  D ) (1  Dخواهد بود ،که
در آن  Dچرخه کار مبدل اسات .در مادار ارائاهشاده در ] [14جریاان
ورودی تقریباً پیوسته بوده و همچنین پیچیدگی مدل مبدل پیشنهادی
بیشتر از مبدلهای اساتاندارد نیسات .درنتیجاه باهساادگی مایتاوان
کنترلکننده حلقه بسته مربوطه را نیز پیادهسازی کرد .باااینحاال ،در
مدتزمان خاموش بودن کلید کنترلشده مبدل ،کل ولتاژ خروجای باه
دو سر آن اعمال میشود و امکان استفاده از ترانزیستورهای ولتاژ پایین
بهمنظور کاهش تلفات مبدل مقدور نخواهد بود.
اگرچه استفاده از دوبرابرکننده ولتااژ در مرجاع ] [11بارای بهباود
ضریب توان و کاهش تنش ولتاژ کلیدهای کنترلشاده پیشانهاد شاده
است ،بااینوجود ،در روش ارائهشده تنش ولتاژ دیودهاا همچناان زیااد
است .در ] ،[13چند مبدل  DCبه  DCافزایناده بادون ترانسافورمر باا
بهره ولتاژ باال بهمنظور کاهش تنش ولتاژ کلیادهای کنتارلشاده ارائاه
شده است .در مدارات پیشنهادی ،دو سالف مشاابه در محادوده زماانی
روشن بودن کلید کنترلشده بهصورت موازی شارژ شده و در محادوده
خاموش شدن کلید ،بهصورت سری در بار تخلیه میشوند .سااختارهای
مداری ارائهشده نسبتاً سااده هساتند و در ماد کااری پیوساته جریاان
سلف ،حداکثر بهره ولتاژ آنها )  G  (3  D ) (1  Dاسات .اگرچاه تانش
ولتاااژ کلیادهای قاادرت تقریبااً مساااوی نصااف ولتاااژ خروجاای اساات،
بااینحال در مدارات ارائهشده ،امکان توسعه مااژوالر مبادل ارائاهشاده
بهمنظور افزایش هرچه بیشاتر بهاره و همچناین کااهش تانش ولتااژ
کلیدهای قدرت مطالعه نشده است .همچنین در مادت زماان خااموش
بودن دیود مبدل ،کال ولتااژ خروجای در آن افات مایکناد و امکاان
استفاده از دیودهای سریع شاتکی باهمنظاور کااهش تلفاات کلیادزنی
مبدل مقدور نخواهد بود .از مدار ارائاهشاده در مرجاع ] [13باهعناوان
بلوک سازنده سلول  DCبه  DCماژوالر در این مقاله استفاده میشود.
در ][13

در مرجع ] [21امکان توسعه ماژوالر مبدلهای ارائاهشاده
با استفاده از چندین سلف کلیدزنیشونده بهمنظور افزایش بهاره ولتااژ
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بررسی شده است .مالحظه میشود که بهره مبدل پیشانهادی در مادار
متقارن ارائهشده با استفاده از چهاار سالف کلیادزنیشاونده باهصاورت
)  G  (1  3D ) (1  Dخواهد بود .در مدارات ارائهشده تنش ولتاژ کلیاد
کنترلشده مساوی نصف ولتاژ خروجای و ولتااژ دیاود معاادل کال آن
است .در ] ،[21اگرچه میتوان با توسعه ماژوالر مبدل ارائاهشاده بهاره
ولتاژ را باز هم افزایش داد ،ولی امکان کاهش هرچه بیشتر تانش ولتااژ
کلیدهای مبدل مقدور نمیباشد.
بااهمنظااور اسااتفاده همزمااان از مزایااای هاار دو روش خااازنهااا و
سلفهای کلیدزنیشاونده ،در ] [21یاک مبادل  DCباه  DCافزایناده
بدون ترانسفورمر با بهره باال ارائه شده است .چنین ایدهای ممکن است
عالوه بر افزایش بهره مبدل به کاهش تنش ولتاژ کلیدهای قادرت نیاز
کمک میکند .در ساختار ارائاهشاده فقا از یاک کلیاد کنتارلشاده
استفاده شده است .بااینحال بهره ولتاژ مبدلهای ارائاهشاده باهانادازه
کافی بزرگ نیست .همچنین بهدلیال ساری باودن کلیاد کنتارلشاده
مبدل ارائهشده با منبع ورودی ،جریان ورودی بهصاورت پالسای شاکل
خواهد بود.
بهمنظور کاهش تنش ولتاژ کلیدهای قادرت و هماینطاور بهباود
بهااره ولتاااژ ،یااک مباادل  DCبااه  DCافزاینااده مبتناای باار کلی ادزنی
سلفی/خازنی در ] [22ارائه شاده اسات .مبادل پیشانهادی از سااختار
ورودی-موازی و خروجی-سری در ساختار خود اساتفاده مایکناد .در
حقیقت روش ارائهشده در ] [22توسعه مبدلهای افزاینده میان الیهای
دو فاز است .نشان داده شده است که بهاره مادار پیشانهادی از رابطاه
)  G  (4) (1  Dبهدست میآید .با توجه باه سااختار مادار پیشانهادی
مالحظه میشود که مدل فضای حالت متوس گیریشاده مبادل دارای
شش متغیر حالت مختلف است .بههمین دلیل بدیهی اسات کاه بارای
پیادهسازی کنترلکننده حلقاه بساته آن سنساورهای ولتااژ و جریاان
متعددی نیاز خواهاد باود کاه هزیناه نهاایی کال سیساتم را باهطاور
چشمگیاری افازایش خواهاد داد .همچناین مادار ارائاهشاده در ][22
نیازمند خازنهای ولتاژ باالی متعددی است .عالوه بر همه ایان ماوارد،
عدم امکان توسعه ماژوالر مبدل پیشنهادی از دیگر مشکالت مهم روش
ارائهشده در ] [22است.
در ] [29یک روش ماژوالر بارای پیاادهساازی مبادل  DCباه DC
افزاینده با بهره ولتاژ باال و تنش پایین کلیدهای قدرت پیشانهاد شاده
است .روش استفادهشده مبتنی بر خازن/سلفهای کلیدزنیشونده باوده
و بهسادگی برای افزایش هرچه بیشتر بهره قابل توسعه است .بااینحال،
در مبدل ارائهشده در این مقاله نیز ولتاژ خازنهای مبدل نسابتاً بااال و
در محدوده ولتاژ خروجی است .همچنین مدل فضای حالت این مبادل
نیز در مقایسه با مبدلهای استاندارد بسیار پیچیدهتر است.
بهطور خالصه ،اگرچه در مبدلهای  DCبه  DCمبتنی بر کلیدزنی
خازنی/سلفی محدودیت مربوط به بهره ولتاژ و تانش کلیادهای قادرت
حل شده است ،بااینحال تعدد تعداد سلف و خازن در چناین ماداراتی
منجر به پیچیدگی باالی مبدل شده و افزایش تعداد متغیرهای حالات،
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بهطور چشمگیری هزینه پیادهسازی کنترلکننده حلقه بسته را افزایش
میدهد.
مهمترین ویژگایهاای یاک مبادل  DCباه  DCقابالاساتفاده در
سیستم های تولید انارژی الکتریکای خورشایدی بادون ترانسافورماتور
متصل به شبکه را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:
 -1بهره ولتاژ باالی مبدل بهمنظور امکان حاذف ترانسافورماتور
افزاینده در ساختار سیستم
 -2اتصال مستقیم منبع ورودی به سلفهاای مبادل باهمنظاور
جلوگیری از اعمال جریان پالسی شکل به پانل خورشیدی
 -9امکان توسعه ماژوالر ساختار مبدل بهمنظور افازایش هرچاه
بیشتر بهره و کاهش تنش ولتاژ کلیدهای قدرت
 -7امکان استفاده از کلیدهای نیمههادی ولتاژ پایین باهمنظاور
بهبود راندمان نهایی مبدل
 -1عدم نیاز به سنسورهای متعدد برای اندازهگیاری متغیرهاای
حالت و سادگی پیادهسازی کنترلکننده حلقه بسته
بر اسااس جساتجوی صاورت گرفتاه ،تااکنون مقالاهای کاه هماه
ویژگیهای فوق را پوشش دهد گزارش نشده است .در این مقاله مبادل
 DCبااه  DCباادون ترانساافورمر جدیاادی بااا اسااتفاده از کلیاادزنی
سلفی/خازنی برای دساتیابی باه بهاره ولتااژ بااال و ساایر ویژگایهاای
فوقالذکر پیشنهاد شده است .ساختار مبدل پیشنهادی طوری است که
با اضافه کردن ماژوالر طبقه خازنهای کلیدزنیشونده ،میتاوان تانش
ولتاژ کلیدهای کنترلشده را بهطور نامحادودی کااهش داد .همچناین
سلف/خازنهای مبدل پیشنهادی بهصورت کامالً مشابه شاارژ و دشاارژ
میشوند .درنتیجه علیرغم تعدد تعداد المانهای ذخیارهکنناده انارژی
در ساختار پیشنهادی ،پیچیدگی مدل و کنترلکنناده حلقاه بساته آن
در حد مبدلهای  DCبه  DCاساتاندارد خواهاد باود .همچناین کلیاه
کلیدهای مبدل فق با یک سیگنال ،کلیدزنی میشوند .علیرغام بهاره
بسیار باالی مبدل پیشنهادی ،حداکثر ولتااژ کلیاد و خاازنهاای مادار
پیشنهادی تقریباً در محدوده ولتاژ ورودی است.

 -2مبدل  DC-DCارائهشده
 -1-2سلول تکطبقه با کلیدزنی سلفی/خازنی
ساختار مبدل افزایناده باا اساتفاده از سالف/خازن کلیادزنیشاونده در
شکل  1نشان داده شده است که متشکل از یاک سالول مثبات و یاک
سلول منفی است .در مدتزمانی که سیگنال کلیدزنی فعال اساتD P 1 ،
روشاان و  D Pخاااموش ماایشااود .در ایاان حالاات ساالف و خااازن
کلیدزنیشونده بهصورت موازی با منبع ولتاژ ورودی قرار میگیرند .ولی
در وضعیت کلیدزنی صفر D P 1 ،خاموش و  D Pروشان مایشاود .در ایان
حالت سلف و خازن کلیدزنیشونده باهصاورت ساری قارار مایگیرناد.
عملکرد سلول منفی نیز کامالً مشابه سلول مثبت است.

Serial no. 79
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𝟏𝒏𝑺

𝟏𝒑𝑫

𝒑𝑫

+

𝟏𝒏𝑪
𝟏𝒏𝑳

𝒕𝒖𝒐𝑽
𝒏𝑫

𝟏𝒏𝑫

−

𝟏𝒑𝑳

𝑳𝑹

𝑪

𝟏𝒑𝑪

𝒏𝒊𝑽

𝟏𝒑𝑺

شکل  :1مبدل افزاینده مبتنی بر کلیدزنی خازنی/سلفی

 -2-2توسعه ماژوالر مبدل  DC-DCافزاینده ساختار پیشنهادی
قابلیت توسعه ماژوالر در یک مبدل  DCبه  DCبهره باال ،از ویژگیهای
مهم آن است .در حقیقت با در نظار گارفتن چناین ماوردی مایتاوان
بهطور نامحدودی بهره ولتاژ مبدلهاای  DCباه  DCرا افازایش داد .در
شکل  2مدار توسعهیافته مدار شکل  1آورده شده اسات .هماانطاوری
کاااه مالحظاااه ماایشاااود ،در ایااان مااادار از )  (m  nسااالف/خازن
کلیدزنیشونده استفاده میشود .همچنین  nسالول مثبات و  mسالول
منفی در نظر گرفته شده است .البته با در نظر گرفتن لزوم تقارن مدار،
اغلب  n  mانتخاب میشود .افزایش تعداد سلفهای کلیادزنیشاونده
باعااث افاازایش بهااره مباادل و بهبااود ریپاال جریااان ورودی مایشااود.
همچنین افزایش تعداد خازنهای کلیدزنیشونده عالوه بر بهبود بهاره،
منجر به کاهش تنش ولتاژ کلیدهای کنترلشده خواهد شد.

 -3تحلیل مبدل پیشنهادی در حالت ماندگار
ساختار مبدل  DCبه  DCپیشانهادی باهازای  n  m  9در شاکل 9
الف) نشان داده شده است .با توجه به شکل  9ب) ،فرض میشود کاه
همه کلیدها بر اساس چرخه کار یکسانی کلیدزنی میشاوند .همچناین
اندازه همه سلفهای مبدل با هم برابر در نظر گرفته شده است .بهطاور
مشابه همه خازنهای کلیدزنیشونده دارای ظرفیت یکسانی هستند .باا
توجه به عملکرد متقارن مدار ،جریان همه سلفها و ولتااژ خاازنهاای
کلیدزنیشونده در حالتهای مختلف با هم مساوی خواهند بود .بهطاور
مشابه با مبدل افزاینده استاندارد ،خازن فیلتر خروجی نیز بهموازات بار
وصل شده است .با در نظر گرفتن مقادیر نسبی مقاومات باار ،فرکاان
کلیدزنی و اندازه سلفهای استفادهشده ،مبدل پیشنهادی ممکن اسات
در مد هدایتی پیوسته و یا ناپیوسته جریاان سالف عمال کناد .شاکل
موجهای مربوط به ولتاژ و جریان سلفهای مبدل با توجه به عملکارد
متقارن آن مساوی هستند) در شکل  7الاف) و ب) نشاان داده شاده
است .همچنین در این شکل تغییرات جریان خازن خروجی نسابت باه
سیگنال کلیدزنی در مدهای مختلف کاری نشان داده شده است.
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𝟑𝟐𝑫′

𝟐𝟏𝑫′

(الف) مبدل چندسلولی مبتنی بر کلیدزنی خازنی/سلفی با ساختار متقارن

)

(

𝑶

𝑷

𝒎𝒏𝑺

𝑰

𝒏𝒑𝑫
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𝒎𝒏𝑫

𝑰

𝒏𝒑𝑪
𝒏𝒑𝑺

𝑶

𝑮

(

(ب) سلول کلیدزنیشونده منفی  mام

)

(ج) سلول کلیدزنیشونده مثبت  nام

شکل  :2مبدل چندسلولی مثبت و منفی مبتنی بر کلیدزنی خازنی/سلفی
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(الف) مبدل  DCبه  DCپیشنهادی بهازای ()n = m = 3
𝟑𝐧𝐒 𝐝𝐧𝐚 𝟐𝐧𝐒 𝐓𝐨 𝐒𝐩𝟏 , 𝐒𝐩𝟐 , 𝐒𝐩𝟑 , 𝐒𝐧𝟏 ,

𝐥𝐚𝐧𝐠𝐢𝐒 𝐠𝐧𝐢𝐡𝐜𝐭𝐢𝐰𝐒

𝐌𝐖𝐏

𝐲𝐭𝐮𝐃
𝐞𝐥𝐜𝐲𝐂

(ب) سیگنال کلیدزنی در مبدل پیشنهادی
شکل  :3ساختار مداری مبدل پیشنهادی و سیگنال کلیدزنی مربوطه

 -1-3مد کاری پیوسته جریان سلف
فرض میشود که قبل از صفر شدن جریان سلف در مدتزمان غیرفعال
بودن سیگنال کلیدزنی ،وضعیت کلیدهای کنترلشده تغییر میکنند تا
دوباره جریان مربوطه زیاد شود .اصول کار مبدل پیشنهادی را میتاوان
به دو حالت تقسیمبندی کرد:

Serial no. 79

حالت  :[𝑡0, 𝑡1 ] 1در طی این بازه زمانی ،سیگنال کلیادزنی مبادل
فعال میشود و مدار معادل مبدل در شاکل  5الاف) نشاان داده شاده
است .در این حالت کلیه سلفها و خازنهای کلیدزنیشونده باهصاورت
موازی با منبع ورودی قرار میگیرند .مالحظه میشاود کاه سالفهاای
مبدل مستقیماً به منبع ولتاژ ورودی وصل میشوند و جریانهای آنهاا
بهصورت مشابهی افزایش خواهد یافت .خازنهای کلیدزنیشونده نیز تا
سطح ولتاژ ورودی شارژ میشوند.
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𝑓𝑓𝑜𝑡

𝑠𝑇

در ایاان حالاات دیودهااای  D Pو  D nخاااموش بااوده و کاال اناارژی
موردنیاز بار توس خازن خروجی تأمین میشود .باهساادگی مایتاوان
نشان داد که در این حالت ولتاژ در هر یک از سالفهاا باهصاورت زیار
خواهد بود:
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(الف) شکلموجهای مبدل پیشنهادی در مد کاری پیوسته
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(ب) شکلموجهای مبدل پیشنهادی در مد کاری ناپیوسته
شکل  :4شکل موجهای مختلف مبدل در مدهای کاری پیوسته و
ناپیوسته جریان سلف

Serial no. 79

2

3

S on  S off
V o  7V in
)
6

( t on V in  t off

V
7D
 o 
V in 1  D

GCCM

همچنین با در نظر گرفتن شکل  1ب) ،بهسادگی میتاوان تانش
ولتاژ کلیدهای قدرت را بهصورت زیر محاسبه کرد:
V o  V in
V  V in
, V S p V S n 2  o
,
2
2
4

V o  V in
6

𝒏𝒊𝑽𝟕 𝑽𝒐 −
(−
)
𝟔

𝟐

1

بااا توجااه بااه تعریااف چرخااه کااار واضااح اساات کااه  t on  DT Sو
 t off  (1  D )T Sاست .با در نظر گرفتن این تعاریف میتوان بر اساس
رابطه  )7بهره مبدل پیشنهادی را در مد کاری پیوسته جریاان سالف
بهصورت زیر محاسبه کرد:

)1

t

2

)9

𝒏𝒊𝑽

𝟏

1

( V L p V L p V L p V L n V L n V L n  

)1

t

2

با توجه به منفی بودن این ولتاژ بادیهی اسات کاه در ایان حالات
بهتدریج جریان سلفها کاهش مییابد .بهعبارتدیگر انرژی ذخیرهشده
در هسته سیمپیچها به خروجی منتقل میشود .با در نظر گرفتن رابطه
توازن ولت-ثانیه در سیمپیچهای  L P 1 - L n 3میتوان بهسادگی رواب زیر
را استخراج کرد:

𝒐𝑽𝜟

t

3

3

1

حالات  :[𝑡1, 𝑡2 ] 2در ایاان بااازه زمااانی ،ساایگنال کلیاادزنی مباادل
غیرفعال میشود و مدار معادل مبدل در شکل  1ب) نشان داده شاده
است .در این حالت کلیه سلفها و خازنهای کلیدزنیشونده باهصاورت
سری قرار میگیرند .با فرض اینکه کلیه خازنهای مبادل ولتااژ اولیاه
خود را از وضعیت کلیدزنی قبلی حفظ کردهاناد ،باهساادگی مایتاوان
نشان داد که ولتاژ در هر یک از سلفها بهصورت زیر خواهد بود:
)2

𝟏

2

3

𝟏𝑰

t

V L p V L p V L p V Ln V Ln V Ln V in

V S p V S n1 
1

V S p V S n 3 
3

 -2-3مد کاری ناپیوسته جریان سلف
در محدوده زمانی غیرفعال بودن سیگنال کلیدزنی ،ممکن است جریان
سلف تا صفر نیز کاهش یافته و برای مادتزماان معینای صافر گاردد.
فرض میشود که در محدوده صفر شدن ولتااژ و جریاان سالف در ماد
هدایتی ناپیوسته ،ولتاژ خازنهای مختلف مبادل بادونت تغییار و ثابات
باقی میماند .بهطور مشابه با در نظر گارفتن تعاادل ولات-ثانیاه ولتااژ
سلفها بر اساس شکل  7ب) میتوان بهسادگی بهره مبادل را در ماد
کاری ناپیوسته بهصورت زیر محاسبه کرد:
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𝒑 𝑳𝒊

𝟏

+

𝒏 𝑪𝒗

𝟏

+

𝟐

−

𝟑

+

−

+

−

𝒕𝒖𝒐𝑽

−

+
𝒏 𝑳𝒗
𝟑
−

+
𝒏 𝑳𝒗
𝟐
−

𝒏 𝑳𝒗

𝟏

𝒏 𝑪𝒗

𝒏 𝑪𝒗

+

𝒕𝒖𝒐𝑰

𝑪

𝑳𝑹

𝒗𝑳 𝒑+

𝒗𝑳 𝒑+

𝒐𝒄𝒊

𝟑

𝟐

−

−

+

+

−

−

𝒑 𝑪𝒗

𝒑 𝑪𝒗

𝟐

𝟑

𝒗𝑳 𝒑+
𝟏
−
+

𝒏𝒊𝑽

−

𝒑 𝑪𝒗

𝟏

−

(الف) مدار معادل مبدل در هنگام فعال بودن سیگنال کلیدزنی t 0  t  t 1
+

+

𝒏 𝑺𝑽

𝒏 𝑺𝑽
−

𝟏

+

𝟐

𝒏 𝑺𝑽

−

𝟑

−

𝒑 𝑳𝒊

+

𝟏

𝒐𝒄𝒊

𝒕𝒖𝒐𝑰
𝒕𝒖𝒐𝑽

𝒏𝒊𝑽

𝑪

𝑳𝑹

−

+

+

𝒑 𝑺𝑽

𝒑 𝑺𝑽

𝟑

+

𝟐

−

−

𝒑 𝑺𝑽

𝟏

−

(ب) مدار معادل مبدل در هنگام غیرفعال بودن سیگنال کلیدزنی و صفر نبودن جریان سلف t1  t  t 2

+

𝒐𝒄𝒊

𝒕𝒖𝒐𝑰
𝒕𝒖𝒐𝑽

𝑳𝑹

𝑪

−

(ج) مدار معادل مبدل پیشنهادی در محدوده صفر شدن جریان سلف t 2  t  t 3

شکل  :5مدارات معادل مبدل پیشنهادی بهازای وضعیتهای مختلف کلیدزنی در مدهای کاری پیوسته و ناپیوسته جریان سلف .در مد کاری
پیوسته ( )CCMفقط امکان تشکیل حالتهای (الف) و (ب) وجود دارد ،بهطوریکه در آن  t1  DT Sو  t 2  T Sخواهد شد .در مد کاری
ناپیوسته ( )DCMامکان تشکیل هر سه مدار (الف)( ،ب) و (ج) وجود دارد که در اینصورت مقادیر زمانی مختلف بهصورت ، t1  DT S
 t 2  (1  )TSو  t 3  TSخواهد شد.
Vo
7  D  7

V in
1 D  

)4

G DCM 

بااینحال با توجه به نامعین بودن مقدار  ، استفاده از رابطه فاوق
بهمنظور محاسبه بهره مبدل در مد کاری ناپیوسته سرراست نیست.
محاسبه حداکثر جریان سلفها در مد کاری ناپیوساته )  (I LPباا در
نظر گرفتن ولتاژ دو سر سلف در بازههای زمانی مختلف انجام میشود.
حالت  :[𝑡0, 𝑡1 ] 1در محدوده زمانی فعال باودن سایگنال کلیادزنی در
شکل  7ب) میتوان رابطه زیر را در نظر گرفت:
)1

V in dt

DT S
0



1
L

di L 

I LP
0



یا:
V in
DT S
L

)3
که . L p  L p  L p  Ln  Ln  Ln  L
3

Serial no. 79

2

1

3

2

1

I LP 

حالاات  :[𝑡1, 𝑡2 ] 2در ماادتزمااان غیرفعااال شاادن ساایگنال کلی ادزنی
میتوان رابطه زیر را نوشت:
)11

V o  7V in
Dn TS
6L

I LP 

حالت  :[𝑡2, 𝑡3 ] 3در طی این بازه زمانی که مدار معادل در شکل 1ج)
نشان داده شده میشود .بار توس خازن تأمین میشاود .مایتاوان باا
مساوی گرفتن رواب  )3و  )11مقدار  D nرا باهصاورت زیار محاسابه
کرد:
)11

6 V in D
V o  7V in

Dn 

با در نظر گرفتن شکل  7ب) میتوان متوسا جریاان خاازن در
یک دوره تناوب را بهصورت زیر محاسبه کرد:
)12

1
D n T S I LP  I o T S
1
 2
 D n I LP  I o
TS
2

I CO
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جدول  :1عملکرد مبدل طراحیشده بهازای مقادیر متفاوت  mو n
مبدل  DCبه DC
خازن/سلف کلیدزنیشونده
با ساختار متقارن
n m 9

خازن/سلف کلیدزنیشونده
چندسلولی
n m

مبدل  DCبه DC
خازن/سلف کلیدزنیشونده
با ساختار متقارن
n m 1

مبدل  DCبه DC
خازن/سلف کلیدزنیشونده
با ساختار متقارن
n m 2

کلیدها

2

4

6

دیودها

4

01

سلفها

2

4

06
6

n m

خازنها

3

5

7

n  m 1

بهره ولتاژ
در مد کاری پیوسته
بهره ولتاژ
در مد کاری ناپیوسته
ولتاژ سلفها

3D
1 D

5D
1 D

7D
1 D

1 D

3 1
4D 2

9
2 2
L

5 1
8D 2

25 
2 2
L

7 1
12D 2

49 
2 2
L

3 G
Vo
2G

5 G
Vo
4G

7 G
Vo
6G

 m  n  1  G V
o
 m  n G

G 1
Vo
2G

G 1
Vo
4G

G 1
Vo
6G

G 1
Vo
(m  n )G

تنش ولتاژ کلیدها

 m  n  1  D
2 m  n  D 2

L



2

 m  n  1

 m  n  1  1
2

2

 -3-3مد کاری مرزی
اگر لحظه تغییر وضعیت کلیدهای مبدل از خااموش باه روشان دقیقااً
منطبق بر لحظه صفر شدن جریانهاای سالف باشاد ،اصاطالحاً گفتاه
میشود که مبدل در مد کاری مرزی اسات .بادیهی اسات کاه در ایان
حالت مقدار بهره ولتاژ  ،در مدهای کاری پیوساته و ناپیوساته مسااوی
است .در حقیقت با مساوی گرفتن دو رابطه  )1و  )11داریم:
2

)11
شکل  :6شرایط مرزی مبدل پیشنهادی

با جایگذاری معادالت  )11و  )11در رابطه اخیر میتوان معادلاه
زیر را استخراج کرد:
V in 2 D 2 T S
V
 o
L V o  7V in  R

)19

I CO  3

بدیهی است که در حالت ماندگار متوس جریان خازن صفر اسات.
بههمین دلیل با صفر گرفتن رابطه  )19میتوان نتیجه گرفت که:
V in 2 D 2 T S
V
 o
L V o  5V in  R

)17

3

در نتیجه بهسادگی میتوان با در نظر گرفتن رابطه  )17بهره ولتاژ
مبدل پیشنهادی را در مد کاری ناپیوسته جریان سلف باهصاورت زیار
محاسبه کرد:
)11

Vo 7 1
12 D 2
 
49 
V in 2 2
L

G DCM 

14  2 D 

تغییرات   LBمبدل پیشنهادی برحسب تغییرات چرخه کار ورودی
در شکل  1نشان داده شده است .بدیهی است که اگر در یک نقطه کاار
معین ،مقدار   Lبزرگ تر از   LBباشد ،مبادل در ماد کااری پیوساته
) (CCMقاارار خواهااد داشاات .در غیاار ایان صااورت مااد کاااری مباادل
ناپیوسته ) (DCMخواهد بود .البته با توجه به اینکه ،این رواب تقریبی
هستند و در استخراج آنها تأثیر المانهای مزاحم مختلف لحاظ نشده،
ممکن است خطای قابلتوجهی داشته باشاند .ایان موضاور در بخاش
بعدی بهدقت بررسی میشود.
 -4-3تحلیل مبدل پیشنهادی در حالت کلی
میتوان بهسادگی نشان داد که تنش ولتاژ کلیدهای قادرت باهصاورت
زیر میشود:
n

V max , S p  V max , S n , V max , S p  V max , S n ,  , V max , S p

L
که در معادله فوق
RT S

Serial no. 79

1

2

2

1

)14

V  V in
 o
m n

m

 V max , S n

ولتاژ هر یک از سلفها نیز بهصورت زیر خواهد بود:
m

  L است.

D 1  D 

 L   LB 

)11

V L p  V L p    V L p  V Ln  V Ln    V Ln
2

1

n

2

V o   m  n  1 V in

m  n 

1
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.

𝑳𝒓
+

𝑹

𝟑𝑿
−

𝑳𝒓
𝑿𝟐+

𝑳𝒓
𝑿𝟐+
−

−

𝑪 𝟏𝑿

𝟏𝑿

𝑪𝒓

𝟏𝒏𝑳

𝟏𝑿

𝑪𝒓

𝑿𝟐+
−

𝑳𝒓
𝑿𝟐+
−

𝑪𝒓

𝑳𝒓
𝑿𝟐+

𝑪𝒓 𝟏𝑿

𝑪𝒓 𝟏𝑿

𝟑𝒑𝑳

𝟑𝒏𝑳

𝟐𝒏𝑳

−

𝑳𝒓
𝑿𝟐+
−

𝒏𝒊𝑽

𝑪𝒓 𝟏𝑿

𝟏𝒑𝑳

𝟐𝒑𝑳

.

(الف) سیگنال کلیدزنی فعال است.
𝟑𝒑𝑪 𝑪𝒓

𝟑𝒑𝑳

𝑳𝒓 𝑿𝟐+

𝑿𝟐+

𝑹

𝑿

𝟑−

شکل  :7بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی بهازای مقادیر مختلف  mو n

)13

V o  m  n  1  D

V in
1 D

اساساً المانهای مزاحم یک مبدل  DCبه  DCافزاینده تأثیر بااالیی در
حداکثر بهره قابلدسترسی آن دارند .در بخش قبل رفتار حالت ماندگار
مبدل پیشنهادی در حالت ایدهآل مطالعه شد .بااینحال نتاایج حاصاله
در یک مبدل واقعی دقیق نخواهد بود .در این بخش ،با در نظر گارفتن
مدل سازی فضای حالت متوس گیاریشاده مبادل پیشانهادی ،نقاش
مقاومتهای سری معادل سلف و خازنهای کلیادزنیشاونده در پاساخ
حالت گذرا و ماندگار مطالعه میشود.
 -1-4مدلسازی دینامیکی مبدل پیشنهادی
علیرغم تعدد المانهای ذخیرهکننده انرژی در مبدل پیشنهادی ،باا در
نظر گرفتن عملکرد متقارن سیستم ،جریان کلیه سلفها و ولتااژ هماه
خازنهای کلیدزنی با هم مساوی است .بههمین دلیل ،جریاان یکای از
سلفها ،ولتاژ یکی از خازنهای کلیدزنی و ولتاژ خازن خروجی بهعنوان
متغیرهای حالت در نظر گرفته شدهاند .باا در نظار گارفتن اصاول کاار
مبدل پیشنهادی که در بخش قبلی بهتفصیل به آن اشاره گردید ،مادار
معادل سیستم در مدتزمان فعال بودن سیگنال کلیادزنی در شاکل 1
الف) آورده شده است.در این حالت ،با استفاده از قوانین سااده ماداری
بهسادگی میتوان مدل فضای حالت مبدل را بهصورت زیر نوشات .ایان
معادالت در فاصله زمانی  0  t  DT Sرفتار دینامیکی مبادل را نشاان
میدهد.

+

𝟐𝒏𝑪 𝑪𝒓

𝟏𝒏𝑳
𝑳𝒓

+𝑿 −
𝟐

𝟑𝒏𝑪 𝑪𝒓

𝟐𝒏𝑳
𝑳𝒓

𝟑𝒏𝑳

+𝑿 −

𝑳𝒓

𝟐

(ب) سیگنال کلیدزنی غیرفعال است.

G

 -4تحلیل رفتار مبدل پیشنهادی با در نظر گرفتن تأثیر
المانهای مزاحم

Serial no. 79

𝑪

𝑿𝟐−

بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی برحسب تغییارات چرخاه کاار ورودی
بهازای مقادیر مختلف  mو  nدر شکل  4نشان داده شده اسات .بادیهی
است که با افزایش  mو  nبهره ولتاژ ،افزایش مییابد .همچنین عملکرد
مبدل  DCبه  DCارائهشده بهازای مقادیر مختلف  mو  nدر جادول 1
نشان داده شده است.

𝑳𝒓 𝑿𝟐+

𝑳𝒓
𝒏𝒊𝑽

𝟏𝒏𝑪 𝑪𝒓

درنتیجه در مد کاری پیوسته بهره ولتاژ بهصورت زیر است:

𝟐𝒑𝑳

−

−

−

+

𝟐𝒑𝑪 𝑪𝒓

𝟏𝒑𝑪 𝑪𝒓

𝟏𝒑𝑳

𝟏𝑿

شکل  :8مدار معادل مبدل پیشنهادی بهازای وضعیتهای مختلف
کلیدزنی و با در نظر گرفتن المانهای مزاحم

)21

rL
V
x 1  in
L
L

x1  

)21

1
V
x 2  in
rC C
rC C

x2  

)22

1
x3
RC

x3  

همچنین با غیرفعاال شادن سایگنال کلیادزنی در فاصاله زماانی
 DT S  t  T Sو در نظر گارفتن مادار معاادل سیساتم پیشانهادی در
شکل  1ب)  ،بهسادگی مدل مبدل بهصورت زیر بهدست میآید:
)29

rL  rC
1
1
V
x1  x 2 
x 3  in
L
L
6L
6L

)27

1
x1
C

)21

x1  

x2  

1
1
x1 
x3
C
RC

x3 

مجموعه معادالت  )21تا  )22بهمدت  DT Sو معاادالت  )29تاا
 )21بهمدت  1  D T Sبرقرار هستند .بههمین دلیل میتوان با ضرب
دسته اول معادالت در  Dو دسته دوم در  1  D مدل فضاای حالات
متوس گیریشده مبدل پیشنهادی را در یک دوره تناوب محاسبه کرد:
)21

)24
)21

r
1
r

x 1    L  C 1  D   x 1  1  D  x 2
L
L
L


1
V

1  D  x 3   5D  1 in
6L
6L

1
1
V
Dx 2  D in
1  D  x 1 
C
rC C
rC C
1
x3
RC



1

x2  

1  D  x
C

x3 
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شکل  :9تغییرات بهره مبدل  DCبه  DCپیشنهادی برحسب چرخه کار
(مقدار مقاومت بار  1511اهم و مقاومتهای مزاحم سلف و خازن

شکل  :11مقایسه بهره مبدل پیشنهادی با روشهای مختلف دیگر

کلیدزنیشونده  1/5اهم در نظر گرفته شدهاند).

مجموعه معادالت  )21تا  )21رفتار دینامیکی مبادل پیشانهادی
را در مد کاری پیوسته جریان سلف نشان میدهد .بهسادگی میتوان با
افزودن مدتزمان صفر شدن جریان سالف باه مادل ارائاهشاده رفتاار
گذرای سیستم را در مد کاری ناپیوسته نیز استخراج نمود.
 -2-4استخراج رفتار ماندگار سیستم
پ از راهاندازی اولیه سیستم ،افزایش ولتاژ خروجی تا محدوده نهاایی
و سپری شدن پاساخ گاذرای مبادل ،بادیهی اسات کاه مشاتق کلیاه
متغیرهای حالت در مدل فضای متوس گیریشده مبدل صافر خواهاد
شد؛ بهطوریکاه  x 3 V o , x 2 V C , x 1  I Lاسات .باا صافر گارفتن
طرف دوم معادالت  )24و  )21میتوان نشان داد که:
D V in  V C 

)23

1  D  rC

)91

Vo
1

 D R

IL 

IL 

با مساوی قرار دادن دو معادله اخیر میتوان نشان داد که:
)91

rC
Vo
DR

V C V in 

باالخره با قرار دادن  I Lاز رابطه  )23و  V Cاز رابطاه  )91و صافر
گرفتن معادله  ،)21میتوان بهاره مبادل پیشانهادی را در ماد کااری
پیوسته جریان سلف و با در نظار گارفتن الماانهاای مازاحم مربوطاه
بهصورت زیر محاسبه کرد:
Vo
V in

)92

GCCM 

7D
rL  1  D  rC
1  D  rC  1  D
6
6


1

D
R
DR





بهوضوح مالحظه میشود که با صفر گرفتن المانهای مزاحم در رابطاه
 )92بهره حالت ایدهآل در معادله  )1بهدست میآید.
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 -5ارزیابی کارایی مبدل  DCبه DCپیشنهادی با روشهای
موجود
در این بخش ،ابتدا چگونگی تغییرات بهره مبادل پیشانهادی برحساب
تغییرات چرخه کار ورودی در شکل  3نشان داده شده است.
این منحنی با توجه به بهره مبدل پیشنهادی در مد کاری پیوساته
جریان سلف در معادله  )92ترسایم شاده اسات .مقاومات باار مبادل
 1111اهم و مقاومت سری معادل سلف و خازنهای مربوطه  1/1اهام
در نظاار گرفتااه شاادهانااد .بااهمنظااور سااادگی ماادلسااازی دینااامیکی،
تأثیربخشی از مقاومتهای مازاحم مانناد کلیاد و دیودهاای قادرت در
معادله  )92لحاظ نشده است ،بههمین دلیل مقاومتهای معادل سلف
و خازنهای کلیدزنی در این شکل اندکی بزرگ در نظر گرفته شدهاناد.
بااین حال مالحظه میشود کاه مادار پیشانهادی دارای حاداکثر بهاره
قابلقبولی است.
همچنین با در نظر گارفتن عملکارد حالات ایادهآل در ماد کااری
پیوسته جریاان سالف ،بهاره ولتااژ مبادل  DCباه  DCپیشانهادی در
مقایسه با سایر مبدلهای بدون ترانسفورمر موجود در مراجاع مختلاف
در شکل  11مقایسه شده است .مالحظه میشود که در محدوده نشاان
دادهشده از چرخاه کاار ورودی ،مبادل  DCباه  DCپیشانهادی بهاره
بزرگتری نسبت به سایر روشهای موجود دارد.
همانطوری که در مقدمه مقاله به آن اشاره شد ،عالوه بر بهره
ولتاژ ،پارامترهای دیگری نیز در کارایی مبدلهای  DCبه  DCاهمیت
فوقالعادهای دارند .مثالً میتوان به تنش ولتاژ کلیدهای قدرت اشاره
کرد .هرچه افت ولتاژ کلیدها در یک مبدل پایینتر باشد ،اساساً امکان
استفاده از ترانزیستورهای ولتاژ پایین مقدور بوده و نهایتاً راندمان
سیستم افزایش خواهد داشت .از طرفی دیگر ،در ولتاژهای بسیار باال
اساساً ترانزیستورهایی با فرکان کلیدزنی باال که مناسب مبدلهای
 DCبه  DCاست ،توسعه پیدا نکرده است.
از دیگر ویژگیهای مطلوب یک مبدل  DCبه  DCتعداد متغیرهای
حالت در مدل دینامیکی سیستم است .در حقیقت با توجه باه ماهیات
فاز-غیرحداقل مبدلهای افزاینده ،معموالً امکان کنترل مساتقیم ولتااژ
خروجی مقادور نباوده و نموناهبارداری از کلیاه متغیرهاای حالات در
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جدول  :2مقایسه کارایی مبدل پیشنهادی با سایر روشهای موجود
نام روش

Hybrid POEL
][14

SI/SC
][17

Voltage
doubler
][18

High
Step-Up
][19

Hybrid
SI/SC
][20

Ultra
Step-Up
][21

Voltage
Quadrupler
][22

مبدل
پیشنهادی

0
4
3
2

0
2
2
3

2
2
2
2

2
0
2
0

2
7
4
0

0
5
2
4

2
4
2
4

6
06
6
7

1 D 
D

1 D 

1 D
1 D

تنش کلیدهای کنترلشده

 2V o 
 1  D  V in



Vo

2
1 D
Vo
2

1 D
1 D
Vo
2

1  3D
1 D
V o V in
2

3 D
1 D
2V o
3 D

4
1 D
Vo
4

7D
1 D
V o V in
6

جریان ورودی
تعداد متغیرهای حالت مدل
امکان توسعه ماژوالر

ناپیوسته
7
بله

پیوسته
2
بله

پیوسته
7
خیر

پیوسته
9
خیر

پیوسته
2
بله

ناپیوسته
7
خیر

پیوسته
1
خیر

پیوسته
9
بله

پارامتر
تعداد کلیدهای قدرت
تعداد دیودهای قدرت
تعداد سلفها
تعداد خازنها
بهره ولتاژ

پیادهسازی کنترلکننده حلقه بسته الزامی اسات .بادیهی اسات اضاافه
شدن هر مدار نمونهبردار برای ولتااژ خاازن و یاا جریاان سالف باعاث
پیچیدگی سیستم و افزایش هزینه نهایی آن میشود .مالحظه میشاود
که در مبدل  DCبه  DCپیشنهادی ،علیرغم تعدد سلف و خاازنهاای
کلیدزنی ،پیچیدگی مدل مربوطه در حد مبدلهای اساتاندارد افزایناده
است.
از دیگاار مزایااای مباادل پیشاانهادی ،روشاان/خاموش شاادن کلیااه
کلیدهای مبدل فق با یک سیگنال کلیدزنی است .بهطاور خالصاه در
جدول  2کارایی مبادل پیشانهادی در مقایساه باا روشهاای موجاود
مقایسه شده است .همچنین حداکثر ولتاژ اعمالشده به همه خازنهای
کلیدزنیشونده مدار مساوی ولتاژ ورودی است و خازنهای ولتاژ بااالی
اضافی نیاز نمیباشد .بهطور خالصه در این مقاله یک مبدل  DCبه DC
افزاینده با بهره ولتاژ بسیار باال ارائه شده است که علیرغم تعدد تعاداد
المانهاای کلیادزنی افات ولتااژ دو سار کلیادهای آن در مادتزماان
خاموش بودن بسیار کمتر از ولتاژ خروجی است .ولتاژ کاری کلیادهای
قدرت مربوط به مراجع مختلف در جدول  2آورده شده است .بههماین
دلیل میتوان گفت که علیرغم تعدد المانهای کلیدزنی ،باا توجاه باه
ولتاژ پایین کلیدهای کنترلشده در مدار پیشنهادی امکاان اساتفاده از
دیودها و ماسفتهای سریع جهت کاهش تلفات کلیدزنی مقدور بوده و
بههمین دلیل راندمان نهایی بسیار باال خواهاد باود .بادیهی اسات کاه
شمارش تعداد دیودها و کلیدهای قدرت مبدلها به طور مستقیم بارای
مقایسه آنها کافی نیست و حتمااً بایاد ولتااژ و جریاان آنهاا نیاز در
مقایسه در نظر گرفته شود.

 -6نتایج شبیهسازی و آزمایشگاهی
بهمنظور ارزیابی کارایی و درستی روش ارائهشاده ،مبادل  DCباه
پیشنهادی توس نارمافازار  MATLAB/Simulinkشابیهساازی شاده
است .همچنین یک نمونه آزمایشگاهی با محدوده ولتاژ ورودی 21-11
ولات ،خروجای 111-211ولاات و تاوان خروجاای  21واتای طراحاای و
ساخته شده است .بهمنظور بهبود راندمان مبدل پیشنهادی از کلیدهای
DC

Serial no. 79

ولتاژ پایین در پیادهسازی عملی آن اساتفاده شاده اسات .همچناین از
یک سنسور اثر هال بهمنظاور انادازهگیاری جریاان سالفهاای مبادل
استفاده میشود .ولتاژ ورودی از طریق منابع تغذیاه اساتاندارد موجاود
تأمین میشود .در خروجی مبدل و باهماوازات باار ،از دو خاازن ساری
بهعنوان فیلتر خروجی هر یاک باه ظرفیات  741میکروفااراد اساتفاده
شده است .همچنین خاازنهاای 111میکروفااراد  91ولتای باهعناوان
خازنهای کلیدزنیشونده در مدار پیشنهادی در نظار گرفتاه شادهاناد.
مقاومت بار خروجی 1111اهم است .همچنین ساختار شبیهسازیشاده
نیز بهازای  m  n  9است .پاسخ سیستم در هر دو مد کاری پیوسته
و ناپیوسته جریان سلف بررسی شده است.
 -1-6مد کاری پیوسته جریان سلف
در این حالت سلفهای مبدل موردنظر یاک میلای هاانری و فرکاان
کلیدزنی  111کیلوهرتز انتخاب شده است .مقادار دقیاق ولتااژ ورودی
اعمالشده به مبدل  3ولت و مقدار چرخه کار سیگنال کلیدزنی تقریبااً
 1/1انتخاب شده است .نتایج مربوط به این آزمایش در حالات مانادگار
در شکل  11آورده شده است.
شکل موج جریان سلف شکل  11الف) نشان میدهد کاه در ایان
حالت مبدل در مد هدایتی پیوسته قرار دارد و ولتاژ خروجی شاکل 11
ج) تقریباً  171ولت است .البته باا در نظار گارفتن رابطاه  )1مقادار
 177ولت برای خروجی بهدست میآید .همچنین مالحظه میشود کاه
ولتاژ خازنهای کلیدزنی شکل  11د) در مدار ثابت باوده و تقریبااً تاا
مقدار ورودی شارژ شده است .باالخره در شکل  11ب) ،تغییرات ولتاژ
سلف در چند دوره کلیدزنی آورده شده اسات .مالحظاه مایشاود کاه
متوس آن در یک دوره تناوب صفر است .واضح است که در مدتزمان
فعال بودن سیگنال کلیدزنی ولتاژ سلف تقریباً مساوی ورودی است .در
این حالت متوس جریان ورودی حادود  1/19آمپار اسات .باه هماین
دلیل متوس تاوان ورودی  17/14وات و تاوان خروجای  19/114وات
خواهد بود که نشاندهنده راندمان  13درصادی مبادل پیشانهادی در
نقطه کار ماوردنظر اسات .همچناین در شاکل  12بهاره ولتااژ مبادل
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(الف) جریان سلف

(ج)ولتاژ خروجی

(ب) ولتاژ سلف

(د) ولتاژ خازنهای کلیدزنیشونده

شکل  :11پاسخ مبدل پیشنهادی در حالت ماندگار

مبدل  DC-DCافزاینده جدید . . .

(الف) ولتاژ خروجی

(ب) جریان و ولتاژ سلف

(ج) ولتاژ خازن کلیدزنیشونده
شکل  :13پاسخ مبدل پیشنهادی در حالت مد کاری ناپیوسته

 -3-6پاسخ حلقه بسته مبدل پیشنهادی نسبت به تغییرات بار و
ورودی

شکل  :12مقایسه بهره ولتاژ مبدل  DCبه  DCپیشنهادی در حالت عملی
با مدل ارائهشده (معادله )32

پیشنهادی در حالت عملی بهازای چند چرخه کاار مختلاف نشاان داده
شده است .مالحظه میشود که نتایج حاصله تطابق قابلقبولی باا مادل
ارائهشده در معادله  )92دارد.
 -2-6مد کاری ناپیوسته جریان سلف
واضح است که کاهش فرکان کلیدزنی و یا مقدار سالف ،مبادلهاای
 DCبه  DCرا به مد کاری ناپیوسته جریان سلف نزدیکتر میکناد .در
این آزمایش از فرکان کلیادزنی  1کیلاوهرتزی اساتفاده شاده اسات.
ولتاژ ورودی  3و خروجی تقریباً  211ولت است که تقریباً نشاندهناده
بهره 21برابری برای مبدل ارائهشده است .در ایان آزماایش نیاز شاکل
موجهای ولتاژ و جریان سلف ،ولتاژ خروجی و ولتاژ خازنهای کلیدزنی
بهترتیب نسبت به سیگنال کلیدزنی که دارای چرخه کاار  11درصادی
است ،در شکل  19نشان داده شده است.

Serial no. 79

موضور غیرحداقل-فاز بودن مبدلهای  DCبه  DCافزاینده بهعنوان
یکی از چالشهای اساسی در طراحی کنترلکننده ولتاژ این مبدلها
مطرح شده است .در  ]27نشان داده شده است که در تابع تبدیل
ولتاژ مبدلهای  DCبه  DCافزاینده و کاهنده/افزاینده یک صفر سمت
راستی وجود دارد و به همین دلیل ممکن است کنترل مستقیم ولتاژ
خروجی در این حالت منجر به ناپایداری گردد .استفاده از روش
غیرمستقیم کنترل ولتاژ خروجی بر اساس کنترل جریان سلف
مبدلهای غیرحداقل-فاز در  ]27مطرح شده است که شمای کلی آن
در شکل  17الف) آورده شده است.
در این روش ،ابتدا جریان موردنیاز سلف )  (I refبرای رساندن ولتاژ
خروجی مبدل به مقدار مرجع )  (V refمحاسبه میگردد .سپ با
استفاده از یک کنترلکننده جریان مناسب ،کلید موجود در ساختار
مبدل طوری روشن و خاموش میشود که جریان عبوری از سلف
مساوی  I refگردد .اگرچه میتوان با استفاده از رواب حاکم بر رفتار
مبدل در حالت دائمی بهسادگی ارتباط بین ولتاژ خروجی و جریان
سلف را محاسبه و در روش کنترلی غیرمستقیم استفاده نمود ،ولی
چنین راهکاری با دو معضل عمده همراه است:
 -1برای محاسبه جریان سلف در چنین حالتی مقادیر دقیق مقاومت
بار و ولتاژ ورودی الزم است .بههمین دلیل ،استفاده از این روش در
صورت تغییرات اشارهشده نمیتواند دارای عملکرد مناسبی باشد.
 -2معموالً هنگام مدلسازی ،اثرات المانهای مزاحم در نظر گرفته
نمیشود .مثالً از افت ولتاژ دو سر کلید قدرت و دیود نیمههادی ،تلفات
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𝐟𝐞𝐫𝐕

𝐟𝐞𝐫𝐈

𝐮

مبدل  DC-DCافزاینده جدید . . .

(الف) کنترل غیرمستقیم ولتاژ خروجی در مبدلهای  DCبه DC

غیرحداقل-فاز
𝐨𝐕

𝐋𝐢

𝐡𝐠𝐢𝐡 𝐝𝐞𝐬𝐨𝐩𝐨𝐫𝐏
𝐂𝐃 𝐠𝐚𝐢𝐧 𝐃𝐂 −
𝐫𝐞𝐭𝐫𝐞𝐯𝐧𝐨𝐜

𝐮

𝐌𝐖𝐏

𝐝 𝐭𝐧𝐞𝐫𝐫𝐮𝐂
𝐫𝐞𝐥𝐥𝐨𝐫𝐭𝐧𝐨𝐂
)𝐏(

−

𝐞𝐠𝐚𝐭𝐥𝐨𝐕
𝐟𝐞𝐫𝐈
𝐫𝐞𝐥𝐥𝐨𝐫𝐭𝐧𝐨𝐂
+
)𝐈𝐏(

𝐟𝐞𝐫𝐕

−

+

)𝐩𝐨𝐨𝐥 𝐫𝐞𝐧𝐧𝐢( 𝐤𝐜𝐚𝐛𝐝𝐞𝐞𝐟 𝐭𝐧𝐞𝐫𝐫𝐮𝐜 𝐫𝐨𝐭𝐜𝐮𝐝𝐧𝐈

(الف) پاسخ ولتاژ خروجی مبدل (آزمایشگاهی)

)𝐩𝐨𝐨𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐨( 𝐤𝐜𝐚𝐛𝐝𝐞𝐞𝐟 𝐞𝐠𝐚𝐭𝐥𝐨𝐯 𝐭𝐮𝐩𝐭𝐮𝐎

(ب) کنترل غیرمستقیم ولتاژ خروجی مبدل افزاینده بر اساس تنظیم
جریان سلف مبدل
شکل  :14کنترلکننده دوحلقهای طراحیشده برای مبدل پیشنهادی

مربوط به سیمپیچ و مقاومت سری معادل خازن خروجی در معادالت
حاکم بر رفتار دینامیکی و حالت ماندگار مبدل صرفنظر میگردد.
اگرچه در کاربردهای توان-پایین ممکن است تأثیر این المانهای
تلفکننده انرژی قابل صرفنظر کردن باشد ،ولی در مواقعی که
مقاومت بار مبدل بهطور قابلمالحظهای کوچک است ،نمیتوان از تأثیر
آنها چشمپوشی نمود .مهمتر اینکه ،المانهای مزاحم اشارهشده
شدیداً تابع دما و نقطه کار مدار هستند و اساساً نمیتوان مقدار ثابتی
را برای آنها در نظر گرفت.
با توجه به این مطالب ،روشن است که نمیتوان بر اساس رواب
حاکم بر رفتار حالت ماندگار مبدل ،ارتباط  I refو  V refرا تعیین نمود.
درنتیجه ،فقدان فیدبک مستقیم از ولتاژ خروجی در ساختار نشان
دادهشده در شکل  17الف) نیز میتواند منجر به خطای حالت ماندگار
گردد عالوه بر خطای حالت ماندگار کنترلکننده مد لغزشی) .بههمین
دلیل تالش شده است که با اضافه کردن فیدبک مستقیم ولتاژ خروجی
در هنگام محاسبه  I refاین مشکل مرتفع گردد.
ساختار کلی کنترلکننده استفادهشده در این مقاله در شکل 17
ب) نشان داده شده است .همانطوری که در قسمت باال اشاره گردید،
بهدلیل حضور یک صفر سمت راستی در تابع تبدیل ولتاژ خروجی
مبدل ،در مبدلهای  DCبه  DCافزاینده باید از حلقه فیدبک جریان
سلف استفاده شود .ابتدا با توجه به خطای ولتاژ خروجی و در یک
حلقه خارجی ،مقدار مطلوب جریان سلف محاسبه میگردد .سپ با
استفاده از یک کنترلکننده جریان مناسب ،فرمان کلیدزنی مبدل
بهمنظور کنترل جریان و برقراری رابطه  i L  I refدر یک حلقه
داخلی ،تولید میگردد .چنین ساختاری اصطالحاً کنترل دوحلقهای
نامیده میشود  .]21لذا استفاده از حلقه داخلی جریان میتواند بهنحو
چشمگیری سرعت پاسخ دینامیکی سیستم را نیز بهبود بخشد .با توجه
به یکسان بودن مقدار جریان سلفهای مبدل پیشنهادی ،حلقه جریان
نشان دادهشده در این شکل میتواند مربوط به هریک از سیمپیچها
باشد .بهمنظور مطالعه دقیقتر ،فرض شده است که سیمپیچهای مبدل
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(ب) پاسخ ولتاژ خروجی (شبیهسازی کامپیوتری)
شکل  :15پاسخ حلقهبسته مبدل پیشنهادی بهازای تغییرات پلهای
همزمان در مقادیر مقاومت بار و ولتاژ ورودی

در این شبیهسازی دارای  11درصد تلوران نسبت به پارامترهای نامی
در مد کاری پیوسته هستند .با توجه به اینکه خطای جریان سلف در
کنترل حلقه بسته مهم نیست ،بههمین دلیل استفاده از یک
کنترلکننده تناسبی در حلقه داخلی جریان کافی خواهد بود .در شکل
 ،11پاسخ حلقه بسته مبدل ارائهشده در حالت آزمایشگاهی و
شبیهسازی) نسبت به تغییرات  111درصدی مقاومت بار از  1111اهم
به  411اهم در لحظه  1/1ثانیه نشان داده شده است .همچنین فرض
شده است که در لحظه  1/9ثانیه ولتاژ ورودی مبدل از  3به  12ولت
افزایش یافته است .در این شکل ولتاژ مرجع خروجی  111ولت در نظر
گرفته شده است .مالحظه میشود که پاسخ کنترلکننده خطی
طراحیشده در مبدل افزاینده ارائهشده پایدار است .همچنین واضح
است که کنترلکننده استفادهشده برای مبدل ارائهشده کامالً مشابه
مبدلهای  DCبه  DCاستاندارد بوده و علیرغم تعدد المانهای
ذخیرهکننده انرژی ،نیاز به کاربرد سنسورهای اضافهای نیست .شایان
ذکر است که برای کنترلکننده جریان حلقه داخلی بهره تناسبی 1/7
و در حلقه ولتاژ خارجی بهره تناسبی  1/1و بهره انتگرالی  2انتخاب
شده است.

 -7نتیجهگیری
با در نظر گرفتن سلف/خازنهای کلیدزنیشونده ،در ایان مقالاه مبادل
 DCبه  DCافزاینده بدون ترانسفورمر جدیدی پیشنهاد شده است .مدار
ارائهشده دارای بهره ولتاژ باالیی بوده و همچنین تنش ولتااژ کلیادهای
قدرت در آن نسبتاً پایین است .بهسادگی مایتاوان باا توساعه مااژوالر
مبدل پیشنهادی ،ضمن افزایش بهره ولتاژ ،تنش ولتاژ کلیدهای قادرت
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 همچنااین عل ایرغاام حضااور چناادین ساالف و خااازن.را کاااهش داد
 مدل مبدل پیشنهادی مشابه مبدل افزایناده اساتاندارد،کلیدزنیشونده
بوده و فق سه متغیر حالت در مدل فضای حالت متوسا گیاریشاده
 بهدلیال قارار گارفتن سالفهاای مبادل.مبدل پیشنهادی وجود دارد
 شاکل ماوج جریاان ورودی مبادل،بهصاورت ساری باا منباع ورودی
 در کاربردهاایی از.پیشنهادی پالسی شکل نبوده و تقریبااً صااف اسات
ًسیستم های تولید انرژی الکتریکی خورشایدی کاه بهاره ولتااژ نسابتا
 استفاده از مبدل پیشنهادی میتواند بهعناوان گزیناه،باالیی الزم است
 همچنین ضمن پیادهسازی یک نمونه آزمایشاگاهی.کارآمد مطرح شود
 رفتار سیساتم در مادهای کااری پیوساته و،از مبدل افزاینده ارائهشده
11  مالحظه میشود که بهازای چرخه کاار.ناپیوسته بررسی شده است
 باوده و رانادمان19  بهره ولتااژ مبادل حادود،درصدی در مد پیوسته
 همچنین چگاونگی تنظایم ولتااژ. درصد دارد13 قابل قبولی در حدود
خروجی با استفاده از کنترلکننده استاندارد دوحلقاهای مطالعاه شاده
، مالحظه میشود که علیرغم تعدد المانهای ذخیرهکننده انرژی.است
نیاز به کاربرد سنسورهای اضاافهای بارای کنتارل حلقاه بساته مبادل
.پیشنهادی نیست
تقدیر و تشکر
این تحقیق توس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل در قالب یک طرح
تحقیقاتی حمایات شاده اسات کاه بادینوسایله از کلیاه مسائوالن و
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