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Abstract: The nine-switch inverters with two sets of three phase terminals are one of the improved topologies and in place of the back
to back twelve inverters which are interested for many authors in recent years. This inverter is used by two modes of pulse width
modulation: constant frequency (CF) and different frequency (DF). One of the disadvantages of using conventional methods, the Shootthrough probability in the arms of inverter, which leads to a decrease in circuit reliability. This paper proposes a new modulation
method that by using two auxiliary carrier waves in addition to the main carrier wave generates gating signals of nine-switch inverter.
In this method, adjustable three phase voltages are generated in inverter’s terminals, without any shoot-through in inverter’s legs. The
new protected modulation doesn’t need to realize the load currents direction and it generates simple and protected gating signals such
that the quality of terminal waveform has considerable improvement respect to other methods. These performances of the proposed
modulation are verified by the Matlab simulations results.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،مبدلهای الکترونیک قدرت با ویژگیهایی چون حجم
کوچک ،قابلیت اطمینان باال و هزینه پایین مورد توجه زیادی قرار
گرفتهاند .بهعنوانمثال ،مبدل ماتریسی] [7-6ساختاری است که در آن
خازن الکترولیت پرحجم  DCمورد استفاده در مبدلهای متداول AC-
 ،DC-ACبا چینش مناسب عناصر نیمههادی حذف شده و تبدیل به
ساختاری متراکم با قابلیت اطمینان باال شده است .در راستای
فعالیتهای انجامشده در جهت کاهش المانهای پسیو در مبدلها،
ساختارهایی با عناصر کاهشیافته ،نیز پیشنهاد شده است .اینورتر با
چهار بازو ( [1] )B4و اینورتر با پنج بازو ] [1نمونههایی از این مبدلهای
توسعهیافته میباشند که در نوع اول ،فاز سوم به نقطه مشترک اتصال
خازنهای  DCمتصل است و در نوع دوم ،یک فاز از هر مجموعه سهفاز،
بهصورت مشترک به بازوی پنجم اتصال دارند .مبدلهای نه-کلیده ]،[4
ساختارهای جدیدی با تعداد المانهای کاهشیافته میباشند که با توجه
به قابلیت کنترل همزمان دو ترمینال ،در کاربردهایی چون ،منابع تغذیه
بیوقفه ،[3 ،1] 1محرکه موتور با سرعت تنظیمپذیر ،[63] 2درایو موتور
ششفاز] ،[66بهبوددهنده کیفیت توان] ،[62سیستمهای خورشیدی3
] [63و توربینهای بادی ] ،[67مورد استفاده قرار میگیرند.
مبدل نه-کلیده از سه کلید در هر بازو و دو مجموعه ورودی یا
خروجی مطابق با شکل  6تشکیل شده است .این مبدل در ویژگیهایی
چون ،اتصال کوتاه شدن منبع  DCو بیشینه دامنه ولتاژ قابل دستیابی،
مانند اینورتر  VSIمحدودیتهایی دارد .مبدل نه-کلیده نسبت به مبدل
پشتبهپشت و مبدل ماتریسی به ترتیب  %33و  %13از تعداد کلید کمتر
برخوردار میباشد ].[63-3
یکی از پدیدههای غیرقابل اجتناب در اینورترها ،روشن شدن
همزمان کلیدهای مشترک در یک بازو میباشد که منجربه اتصال کوتاه
شدن منبع  DCو آسیب جدی مدار میشود .از مهمترین عواملی که
سبب وقوع این پدیده میشوند میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛ )6
تداخل الکترومغناطیسی ( )EMIکه باعث روشن شدن ناخواسته کلیدها
میشود )2 .خواص غیرخطی و عدم تساوی پارامترهای الکتریکی کلیدها
هنگام تولید ،که منجر به تاخیرهایی در روشن و خاموش شدن کلیدهای
مشترک در یک بازو میشود .لذا برای حفاظت مدار و جلوگیری از وقوع
چنین پدیدهای ،زمان استراحت 4برای جلوگیری از روشن شدن همزمان
کلیدهای مشترک در یک بازو و اتصال کوتاه شدن منبع  DCپیشبینی
میشود .روشهای مختلفی جهت کاهش زمان استراحت ] [22-61و
حذف زمان استراحت ] [27-23در مقاالت پیشنهاد شده است.
رویکردهای حذف زمان استراحت در ] [27براساس سلولهای
کلیدزنی معادل اینورتر میباشد .این سلولهای کلیدزنی معادل،
متشکل از حداقل دو کلید قابلکنترل و سری با یک دیود مسدودکننده
جریان میباشند .بنابراین نیازی به تزریق زمان استراحت در پالسهای
کلیدزنی نخواهد بود .در این روش ،با توجه به جهت جریان بارهای دو
خروجی ،چهار حالت قابل وقوع است که حذف زمان استراحت در سه
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حالت آن با استفاده از سلولهای کلیدزنی معادل و یک حالت آن (جریان
ترمینال باال مثبت و جریان ترمینال پایین منفی) با اختصاص سیگنال
مرجع باال برای کلید پایین و سیگنال مرجع پایین برای کلید باال و تالقی
با سیگنال حامل ،انجام میشود (بازه جابهجایی) .بنابراین ،فقط در بازه
جابهجایی ،زمان استراحت به پالسهای کلیدزنی تزریق میشود .استفاده
از رویکرد حذف زمان استراحت در اینورتر نه-کلیده معایب زیر را دارد:
در بارهای غیرخطی ،تشخیص پالریته جریان بهعلت نوسان جریان در
حوالی نقاط عبور از صفر 5مشکل خواهد بود لذا احتمال روشنشدن
همزمان سوئچهای یک بازو در تغییر سلولهای کلیدزنی وجود خواهد
داشت .بعالوه ،زمان استراحت تولیدشده در بازه جابهجایی ،کامالً وابسته
به جریانهای بار خواهد بود و غیرقابل تنظیم میباشد .نیاز به سختافزار
اضافی جهت تعیین پالریته جریان دارد که منجر به افزایش هزینه و
پیچیدگی سیستم خواهد شد.
جهت استفاده مطمئنتر از اینورترهای نه-کلیده ،این مقاله ،روش
مدوالسیون جدیدی پیشنهاد میدهد که در آن عالوه بر سیگنال حامل
اصلی ،با استفاده از دو سیگنال حامل کمکی ،زمانهای استراحت
قابلتنظیمی در پالسهای کلیدزنی کلیدها قرار داده میشود بنابراین
کلیدزنی کلیدها ،بدون احتمال وقوع هرگونه اتصال کوتاهی در بازوها
انجام میشود .در این روش نیازی به تعیین پالریته جریان بار نخواهد
بود و کلیدزنی با روش ساده و یکنواختی در همه بازهها بهصورت مطمئن
انجام میپذیرد.

 -2مدوالسیون پهنای پالس اینورتر نه-کلیده
در روشهای متداول مدوالسیون پهنای پالس 6مورد استفاده در
اینورترهای نه-کلیده ،از مقایسه سیگنال حامل با سیگنالهای مرجع
ترمینال باال و پایین ،سیگنالهای گیت بهترتیب برای کلید باال و پایین
تولید میشوند .سیگنال گیت کلید میانی نیز از  XORمنطقی بین
سیگنال گیت کلیدهای باال و پایین تولید میشود .براساس فرکانس
ترمینالهای خروجی ،دو رویکرد جهت مدوالسیون اینورتر نه-کلیده
پیشنهاد شده است که در شکل  2نشان داده شده است ].[62-3
ترمینالهایی با فرکانسهای غیریکسان )DF( 7و فرکانسهای یکسان8
( .)CFدر رویکرد  ،DFفرکانس ترمینالها از هم مستقل بوده درحالیکه
دامنه خروجیها محدود است (شکل -2الف) .در رویکرد ،CF

SZU
A1
B1
C1
A2
B2
C2

SZM

SYU

SYM

SXU

SXM
Cdc

SZL

SYL

DC-Link
Source

SXL

شکل  :1ساختار اينورتر نه-کليده ][3
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ترمینالهایی با فرکانس یکسان و فازهای بههم وابسته داشته اما دامنه
ولتاژ بزرگتری قابل استحصال خواهد بود (شکل -2ب) .مطابق با شکل
 2واضح است که در رویکرد  ،DFمجموع اندیس مدوالسیون ترمینالهای
باال و پایین ،کوچکتر مساوی یک است .درحالیکه در رویکرد ،CF
مجموع اندیس مدوالسیون ترمینالها میتواند بزرگتر از یک هم باشد
(برای ترمینالهایی با فاز یکسان تا مقدار  2خواهد رسید) .عدم استقالل
پالسهای کلیدزنی کلید میانی در اینورتر نه-کلیده ،حالتهای
ممنوعهای را به نحوه روشن شدن کلیدهای مشترک در بازوهای این
مبدل تحمیل میکند .برای روشنتر شدن این موضوع ،فاز  A1و  A2از
V.Ref U
V.Ref L

SU
SM
SL

الف)
V.Ref U
V.Ref L

SU
SM
SL

ب)
شکل  :2مدوالسيون متداول پهنای پالس ( )PWMمورد استفاده در

اينورترهای نه-کليده؛ الف)  ،DFب) [3 -63] CF
یک بازو را در نظر بگیرید .حالت ممنوعه در این اینورتر اتصال همزمان
فاز  A1به قطب منفی منبع  DCو اتصال فاز  A2به قطب مثبت منبع
 DCمیباشد .حالتهایی که در هر لحظه فقط یک کلید روشن است
برای تولید زمانهای استراحت و حفاظت مبدل در برابر اتصال کوتاه
مورد استفاده قرار میگیرد .حالتهایی که در آن همه کلیدهای یک بازو
همزمان خاموش هستند (شناوری ولتاژ) نیز جزو حالتهای ممنوعه بوده
و منجر به غیرقابل کنترلشدن فازهای خروجی خواهد شد .در این حالت
ولتاژ خروجی به شدت به جریان بار وابسته و شناور خواهد بود .بنابراین،
فقط سه حالت کلیدزنی از هشت حالت ممکن در هر بازو امکانپذیر
خواهد بود ] .[3در جدول  6این سه حالت با{ }3{ ،}6و {}-6
نامگذاری شدهاند که 𝐽 به 𝑋 𝑌 ،و 𝑍 اشاره داشته و𝑈  𝑀 ،و 𝐿 بهترتیب
عناصر نیمههادی باال ،میانی و پایین اینورتر نه-کلیده میباشند .با توجه
به این سه حالت ،در مجموع 24 ،بردار ممکن کلیدزنی برای اینورتر نه-
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کلیده قابل وقوع میباشد که به پنج گروه اصلی زیر قابل تقسیم
میباشند:
 بردارهای صفر (سه بردار) :ترمینالهای باال و پایین در وضعیت صفر
قرار دارند .در این حالت ،بارها اتصال کوتاه بوده و جریانی از منبع
به بارهای متصل به ترمینالهای باال و پایین جاری نمیشود.
 بردارهای باال-فعال (شش بردار) :جریان از منبع بهسمت بار متصل
به ترمینال باال جاری شده در حالیکه ترمینال پایین در حالت صفر
قرار دارد.
 بردارهای پایین-فعال (شش بردار) :جریان از منبع بهسمت بار
متصل به ترمینال پایین جاری شده در حالیکه ترمینال باال در حالت
صفر قرار دارد.
 بردارهای یکسان (شش بردار) :جریان از منبع ،در فازهای مشابه
بارهای متصل به هر دو ترمینال جاری میشود.
 بردارهای تمام فعال (پنج بردار) :جریان از منبع ،با وضعیت فازی
مختلف در ترمینال باال و پایین جاری میشود.

 -3مدوالسیون پهنای پالس با تزریق زمان استراحت
در اینورترهای دوسطحی متداول ،حفاظت مبدل در برابر اتصال کوتاه،
امری ضروری میباشد که این کار بهطور معمول ،با تزریق زمان استراحت
در پالسهای کلیدزنی کلیدهای مشترک در هر بازو ،انجام میشود .زمان
استراحت با ایجاد تأخیر بسیار کوچکی در لحظه روشن شدن کلیدها ،از
روشن شدن همزمان آنها جلوگیری کرده و مانع آسیب دیدن مدار
خواهد شد ] .[3 -63در اینورترهای نه-کلیده نیز یکی از راههای متداول
حفاظت مدار در برابر روشنشدن همزمان سه کلید موجود در هر بازو،
تزریق زمان استراحت به پالسهای کلیدزنی کلید باال ( 𝑈𝐽𝑆) و کلید
پایین ( 𝐿𝐽𝑆) ،قبل از گیت  XORمنطقی میباشد ] .[3 -63با تزریق زمان
استراحت به پالسهای کلیدزنی کلیدها ،شکلموج ولتاژ ترمینالها نسبت
به حالت قبل از اعمال آن ،متفاوت خواهد بود که خطای ولتاژ ( اختالف
ولتاژ خروجی قبل از تزریق زمان استراحت نسبت به ولتاژ پس از اعمال
آن) را میتوان بهصورت تقریبی بهشکل پالسهای مستطیلی در نظر
گرفت .بهعنوان نمونه ،شکلموج خطای ولتاژ ترمینالها پس از تزریق
زمان استراحت نسبت به جریانهای خروجی در شکل  3نمایش داده
شده است .مطابق با شکل ،مساحت هر پالس و تعداد پالسها بهترتیب
𝑑𝑡 × 𝑐𝑑𝑉 و 𝑇 𝑛𝑝 = 2 × 𝑇𝑚⁄2میباشد .که 𝑐𝑑𝑉 𝑇𝑐 ،𝑡𝑑 ،و 𝑚𝑇 به
1

𝑐

ترتیب ،ولتاژ منبع  ،DCزمان استراحت و دوره تناوب سیگنالهای حامل
و مرجع میباشند.
جدول  :1وضعيت روشن-خاموش بودن عناصر نيمههادی در
بازوهای اينورتر نه-کليده
کليد

{}1

{}0

{}-1

𝑼𝑱𝑺
𝑴𝑱𝑺
𝑳𝑱𝑺

روشن
روشن
خاموش

روشن
خاموش
روشن

خاموش
روشن
روشن
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-Vdc

h
td

Error
Error
)VA2(n)-VA2(o) VA1(n)-VA1(o

td

IA1 & IA2

Tm/2

شکل  :3شکلموجهای ايدهآل و واقعی و خطای ولتاژ خروجی

در شکل موج  PWMایده آل ،هارمونیک های غالب در حوالی
فرکانس کلیدزنی متمرکز بوده و هارمونیک های پایین حذف
میشوند .اما به علت تزریق زمان استراحت در پالس های کلیدزنی،
ولتاژ خروجی شامل هارمونیک های مرتبه پایین مانند مرتبه های 1ام
و 4ام به خصوص در فرکانس های کلیدزنی باال خواهد شد .پالس های
مستطیلی خطای ولتاژ را میتوان به صورت تقریبی مانند یک موج
مربعی با فرکانس برابر با فرکانس ترمینال ها دانست .اگر  hدامنه موج
مربعی باشد سپس:
𝑚𝑇
𝑑𝑡 × 𝑐𝑑𝑉 × 𝑝𝑛 =
2
𝑐𝑑𝑉
× 𝑐𝑓 = ℎ
𝑑𝑡 ×
2
×ℎ

() 6

با استفاده از سری فوریه برای موج مربعیn ،امین هارمونیک خطای
ولتاژ برابر خواهد بود با:
() 2

… 𝑛 = 1, 3, 5

𝑑𝑡 𝑐𝑑𝑉 𝑐𝑓4ℎ 4
=
𝜋𝑛
𝜋𝑛

پالسهای کلیدزنی کلیدهای باال و پایین اینورتر استفاده میشود.
حاملهای کمکی عالوه بر مشارکت در تولید پالسهای کلیدزنی کلید
میانی ،برای تولید زمانهای استراحت نیز استفاده میشود .بهطوریکه،
اگر سیگنال حامل پایین )  (𝑉𝑐𝑟𝑟3بزرگتر از سیگنال مرجع ترمینال
باال ) 𝑈 𝑓𝑒𝑅𝑉( باشد و همچنین اگر سیگنال حامل باال )  (𝑉𝑐𝑟𝑟1کوچکتر
از سیگنال مرجع ترمینال پایین ) 𝐿 𝑓𝑒𝑅𝑉( باشد ،فرمان روشن شدن
کلید میانی صادر میشود .بلوک دیاگرام تولید پالسهای کلیدزنی در
روش حاملهای کمکی در شکل  1نشان داده شده است .روش
مدوالسیون با حاملهای کمکی با توجه به فرکانس و دامنه
ترمینالهای خروجی ،به دو دسته کلی  CFو  DFحفاظت شده تقسیم
میشوند.
 -4-1مدوالسیون  CFحفاظتشده
در رویکرد  CFحفاظتشده ،همانند  CFمتداول ،اگر مجموع دامنه
سیگنالهای مرجع باال و پایین ،از بیشینه و کمینه مقدار سیگنالهای
حامل تجاوز نماید ،میتوان با ایجاد اختالف فاز محدودی بین
سیگنالهای مرجع ,از تداخل این دو سیگنال جلوگیری بهعمل آورد.
تحلیل ریاضی زیر ،رابطه بین حداکثر دامنه سیگنالهای مرجع نسبت
به اختالف فاز مجاز بین آنها را بهخوبی روشن میکند .سیگنالهای
مرجع سهفاز با معادالت زیر را درنظر بگیرید:

() 3

= 𝑛𝑉

 -4مدوالسیون پهنای پالس پیشنهادی با استفاده از
حاملهای کمکی
با اضافه کردن دو سیگنال حامل کمکی و تغییر کوچکی در نحوه تولید
پالسهای کلیدزنی ،به روش مدوالسیونی دست خواهیم یافت که با
جابهجایی عمودی سیگنالهای حامل کمکی ،بازههایی در پالسهای
کلیدزنی ،جهت حفاظت مبدل در برابر اتصال کوتاه بهوجود میآید بدون
اینکه هارمونیکهای ناخواستهای در ولتاژ ترمینالهای اینورتر ظاهر
شود.
در این روش مدوالسیون عالوه بر سیگنال حامل اصلی (متقارن و
بدون جابهجایی عمودی) ،از دو سیگنال حامل کمکی هم فرکانس با
سیگنال حامل اصلی نیز استفاده میشود که نسبت به حامل اصلی،
جابهجایی عمودی به سمت باال و پایین دارند .ارتباط سیگنالهای
حامل با سیگنالهای مرجع در تولید فرمانهای کلیدزنی در شکل 7
نشان داده شده است .از سیگنالحامل اصلی )  (𝑉𝑐𝑟𝑟2برای تولید

Serial no. 81

مدوالسیون پهنای پالس ایمن . . .

𝑉𝐴1 (𝑡) = 𝑀1 sin(𝜔1 𝑡 + 𝜃) + 𝑉𝑜1
𝜋2
𝑉𝐵1 (𝑡) = 𝑀1 sin (𝜔1 𝑡 + 𝜃 − ) + 𝑉𝑜1
3
𝜋2
(𝑡) = 𝑀1 sin (𝜔1 𝑡 + 𝜃 + ) + 𝑉𝑜1
{𝑉𝐶1
3
𝑉𝐴2 (𝑡) = 𝑀2 sin(𝜔2 𝑡 ) + 𝑉𝑜2
𝜋2
𝑉𝐵2 (𝑡) = 𝑀2 sin (𝜔2 𝑡 − ) + 𝑉𝑜2
3
𝜋2
(𝑡) = 𝑀2 sin (𝜔2 𝑡 + ) + 𝑉𝑜2
{ 𝑉𝐶2
3

که  𝜔1و  𝑀1 ، 𝜃 ، 𝜔2و  𝑉𝑜2 𝑉𝑜1 ،𝑀2و به ترتیب فرکانسهای زاویهای،
اختالف فاز ،اندیسهای مدوالسیون و مقدار جابهجایی عمودی
سیگنالهای مرجع ترمینالهای باال و پایین میباشند .در مدوالسیون
 𝜔1 = 𝜔2 ،CFو حدود اختالف فاز مجاز بین سیگنالهای مرجع < 0
𝜋 < 𝜃 میباشد .حال اگر سیگنالهای مرجع  𝑉𝐵1 ،𝑉𝐴1و  𝑉𝐶1به اندازه
 1 − 𝑀1 − 𝑣𝑐𝑟𝑟3بهسمت باال و سیگنالهای مرجع  𝑉𝐵2 ،𝑉𝐴2و 𝑉𝐶2
بهاندازه  𝑀2 − 1 + 𝑣𝑐𝑟𝑟1به سمت پایین انتقال یابند آنگاه بیشینه دامنه
ولتاژ در ترمینالها بهدست خواهد آمد .اگر  𝑣𝑐𝑟𝑟3و  𝑣𝑐𝑟𝑟1بهترتیب مقدار
جابهجایی عمودی سیگنالهای حامل کمکی پایینی و باالیی باشند ،با
توجه به اینکه در در اینورترهای نه-کلیده ،سیگنال مرجع ترمینال باال،
همواره باالتر از سیگنال مرجع ترمینال پایین است لذا:
() 7

𝑀1 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜃) + 1 − 𝑣𝑐𝑟𝑟3 − 𝑀1 ≥ 𝑀2 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 ) +
𝑀2 + 𝑣𝑐𝑟𝑟1 − 1
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Vcrr1
Vcrr2
Vcrr3

مدوالسیون پهنای پالس ایمن . . .

V.Ref U

V.Ref L

SU
SM
SL

شکل  :4سيگنالهای حامل اصلی و کمکی بههمراه سيگنالهای

سیگنال مرجع پایین مماس خواهد بود .بهعبارتدیگر ،مجموع دامنه دو
سیگنال رفرنس ،کوچکتر مساوی  1 − 𝑣𝑐𝑟𝑟1 − 𝑣𝑐𝑟𝑟3است که مشابه
با محدودیت ایجاد شده در مدوالسیون  DFاست که در بخش بعد مورد
بررسی قرار میگیرد.
با اضافه کردن مؤلفه هارمونیک سوم به شکل موجهای سهفاز
سینوسی مرجع ،میتوان اندازه مؤلفه اصلی ولتاژ خط اینورتر را بدون
ایجاد فوق مدوالسیون ،حدوداً تا  6/61افزایش داد .بیشینه مقدار ممکن
 𝑀2پس از تزریق مؤلفه هارمونیک سوم ،بهصورت زیر قابل محاسبه
خواهد بود:

مرجع جهت توليد پالسهای  PWMدر روش پيشنهادی

𝑀2

() 4
SU
IB1 IC1

-

SM

+
-

VREF L
VCRR1

+
-

VCRR3
VREF U

OR

IA2
IB2 IC2

SL

𝑀

VCRR2
VREF L

+
-

به ازای 𝑀 =  𝑀1 = 𝑀2بیشینه مقدار 𝑀 در حالت همفازی 𝜃 = °3

مساوی با

پيشنهادی

به ازای مقادیر مشخصی از  𝑀1و 𝜃 ،به نامساوی زیر خواهیم رسید:
2 + (𝑀1 sin(𝜔𝑡 + 𝜃) − 1 ) − 𝑣𝑐𝑟𝑟1 − 𝑣𝑐𝑟𝑟3
) 𝑡𝜔(1 + sin

≤ 𝑀2

با توجه به رابطه باال  ،𝑀2به 𝑡𝜔 𝑣𝑐𝑟𝑟1 ،و  𝑣𝑐𝑟𝑟3وابسته خواهد بود
و بیشینه مقدار  𝑀2بهازای مقدار مشخصی از 𝑡𝜔 ،از عبارت
 sin(𝜔𝑡 + 𝜃) = 1و حداقل مقادیر  𝑣𝑐𝑟𝑟1و  𝑣𝑐𝑟𝑟3تعیین میشود که
نسبت به مدوالسیون متداول  CFبه اندازه

𝑣𝑐𝑟𝑟1 +𝑣𝑐𝑟𝑟3
) 𝑡𝜔(1+sin

کمتر شده

است که مقدار بسیار کوچکی میباشد.
جهت درک بهتر از معادله باال فرض میکنیم 𝑀 =  ،𝑀1 = 𝑀2به
معادله سادهتر  1میرسیم.
()1

2 − 𝑣𝑐𝑟𝑟1 − 𝑣𝑐𝑟𝑟3
)𝜃 (2𝜔𝑡 +
𝜃
2 − 2 sin (2 ) cos
2

مؤلفه کسینوسی در معادله باال مقادیری بین ( -6به ازای

≤𝑀

𝜔𝑡 = −𝜋 −

 𝜃2و  )𝜔𝑡 = 𝜋 − 𝜃2و ( 6بهازای  )𝜔𝑡 = − 𝜃2بهازای تغییرات 𝑡𝜔 از 𝜋 تا
𝜋 – خواهد داشت .بنابراین بیشینه مقدار 𝑀 در بدترین شرایط ،مقدار
2−𝑣𝑐𝑟𝑟1 −𝑣𝑐𝑟𝑟3
𝜃

) (2+2 sin
2

خواهد بود .باتوجه به اینکه 𝜋 ≤ 𝜃 < ،3لذا

<3

 sin (𝜃2 ) ≤ 1و بیشینه مقدار 𝑀 در حداقل مقدار ممکن مخرج کسر
یعنی در  sin (𝜃2 ) = 3خواهد بود که مقدار

𝑣𝑐𝑟𝑟1 +𝑣𝑐𝑟𝑟3
2

 1 −در حالت

همفاز بودن دو سیگنال مرجع  𝜃 = °3است .اگر حالت غیر همفازی
𝑣𝑐𝑟𝑟1 +𝑣𝑐𝑟𝑟3

1

 𝜃 = °613را در نظر بگیریم ،بیشینه مقدار 𝑀 برابر با
خواهد بود که در این وضعیت سیگنال مرجع باال فقط با نقاط بیشینه
4

Serial no. 81

2 − 𝑣𝑐𝑟𝑟1 − 𝑣𝑐𝑟𝑟3
≤
(2𝜔𝑡 + 𝜃) 1
𝜃
1
)𝜃 + sin 3(𝜔𝑡 ) − sin 3(𝜔𝑡 +
√3 − 2 sin (2 ) cos
2
6
6

() 1

شکل  :5بلوگ دياگرام توليد پالسهای  PWMدر مدوالسيون

() 1

≤

1
√3
)
)
𝑡𝜔(2 + sin(𝜔𝑡 + 6 sin 3

VREF U
VCRR2

+

IA1

√3 1
+ sin 3(𝜔𝑡 + 𝜃) ) − 𝑣𝑐𝑟𝑟1 − 𝑣𝑐𝑟𝑟3
2
6

2 + (𝑀1 sin(𝜔𝑡 + 𝜃) −

−

2

2−𝑣𝑐𝑟𝑟1 −𝑣𝑐𝑟𝑟3
√3

است که به اندازه

𝑣𝑐𝑟𝑟1 +𝑣𝑐𝑟𝑟3
√3

نسبت به

مدوالسیون  CFکالسیک با تزریق هارمونیک سوم ،کمتر خواهد بود .جهت
درک بهتر و جامعتر فرآیند مدوالسیون در روش پیشنهادی ،شکلموج
مدوالسیون سهفاز بههمراه توالی کلیدزنی در هر دوره تناوب سیگنال
حامل ،در شکل  1نشان داده شده است .مطابق با شکل ،سه جفت سیگنال
}  𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐶1و {𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐶2

مرجع }  𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐴1و  𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐵1 } ،{𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐴2و  {𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐵2و
به ترتیب سیگنالهای فازهای ترمینال باال و پایین اینورتر نه-کلیده
میباشند .در این روش مدوالسیون دو بازه تمام صفر { }-6، -6، -6و {6
 }6، 6،در الگوریتم کلیدزنی وجود دارد که در شروع و پایان هر نیمسیکل
سیگنال حامل تولید میشوند .در بازه تمام-صفر ،دو ترمینال اینورتر،
خروجی صفر خواهند داشت .در بازههای { }3، -6، -6و { }6، 6، 3فقط
یکی از ترمینالها خروجی صفر داشته و ترمینال دیگر در حالت فعال
میباشد که به این وضعیت ،بازه نیمه-فعال میگوییم .در بازه نیمه-فعال،
جریان از منبع  ،DCفقط به یکی از ترمینالهای باال یا پایین جاری
میشود .بهطوریکه در بازه { }3، -6، -6ترمینال باال فعال و ترمینال پایین
صفر است ،در حالیکه در بازه { ،}6، 6، 3ترمینال پایین فعال بوده و
ترمینال باال صفر است .سه بازه { }6، 3، -6{ ،}6، -6، -6و {}6،6، -6
بازههای تمام-فعال است که در این وضعیت ،با توجه به توالی کلیدزنی،
جریان از منبع  ،DCبه هردو ترمینال باال و پایین جاری میشود و دریافت
حداکثر توان از منبع ،قابل حصول خواهد بود .در مدوالسیون CF
حفاظتشده ،عالوه بر این بازهها ،شش بازه دیگر جهت حفاظت مبدل در
برابر اتصال کوتاه وجود دارد که در آنها حداقل یکی از کلیدها در حال
تغییر وضعیت از خاموش به روشن میباشد .بازههای استراحت متناظر با
تغییر وضعیت کلید در هر بازو ،با  DTدر شکل  1مشخص شده است.
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V.Crr1
V.Crr2
V.Crr3

Tc/2

V.Ref A1
V.Ref A2
V.Ref B1
V.Ref B2
V.Ref C1
V.Ref C2
1,1,-1

1,1,1
1,1,DT
1,1,0
1,1,DT

1,DT,-1

1,-1,-1

DT,-1,-1

1,0,-1
1,DT,-1

0,-1,-1
DT,-1,-1
-1,-1,-1

شکل  :6توالی کليدزنی در مدوالسيون  CFحفاظتشده

 -4-2مدوالسیون  DFحفاظتشده
در این روش مدوالسیون ،ولتاژهایی با فرکانس متفاوت در ترمینالهای
باال و پایین اما بهصورت حفاظتشده در برابر اتصال کوتاه تولید
میشوند  .از کاربردهای این روش مدوالسیون میتوان به کنترل دو
موتور با سرعتهای متفاوت ،بهعنوانمثال در اتومبیلهای برقی یا در
سیستم تغذیه فضاپیماها اشاره کرد .در این روش مدوالسیون نیز از دو
دسته سیگنال مرجع مطابق با رابطه  3استفاده میشود که در آن
 𝜔1 ≠ 𝜔2است .در روش مدوالسیون  DFحفاظتشده مجموع اندیس
مدوالسیونها  𝑀1 + 𝑀2 ≤ 1 − 𝑉𝑐𝑟𝑟1 − 𝑉𝑐𝑟𝑟3بوده که با تزریق
هارمونیک سوم حدوداً  6/61میشود  .جهت جلوگیری از عدم تداخل
سیگنالهای مرجع ،قیود مشابهای با رویکرد  CFحفاظتشده ،در
 𝜃 = °613باید درنظر گرفته شود.
در شکل  4شکلموج سیگنال حامل بههمراه سیگنالهای مرجع با
توالی کلیدزنی تولیدشده در رویکرد مدوالسیون  DFنشان داده شده
است که سیگنالهای مرجع ترمینال باال (  𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐵1 ،𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐴1و )𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐶1
باالتر از سیگنالهای مرجع متناظرشان در ترمینال پایین ( ،𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐴2
 𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐵2و  )𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐶2قرار دارند .در روش مدوالسیون  DFحفاظتشده،
بازههای تمام-صفر { }3، 3، 3{ ،}-6، -6، -6و { }6، 6، 6در
نیمسیکل سیگنال حامل تولید میشوند که نتیجه آن ،ترمینالهایی با
ولتاژ خط صفر خواهد بود .در چهار بازه ،بازههای نیمه-فعال ایجاد
میشود که در آن فقط یکی از ترمینالها در وضعیت فعال بوده در
حالیکه ترمینال دیگر در بازه صفر قرار دارد .در بازههای {،}3، -6، -6
{ }3، 3، -6ترمینال باال در وضعیت فعال بوده در حالیکه ترمینال پایین
در وضعیت صفر است .بازه عکس آن یعنی در { }6، 3، 3و {}6، 3، 6
ترمینال پایین در وضعیت فعال بوده در حالیکه ترمینال باال در وضعیت
صفر است .در مدوالسیون  DFحفاظتشده ،عالوه بر این هفت بازه،
شش بازه دیگر جهت اعمال زمان استراحت به کلیدها وجود دارد که
منجر به افزایش قابلیت اطمینان و کارکرد صحیح مبدل میشوند که
این بازهها در شکل  4با  DTنمایش داده شدهاند .بهطور خالصه میتوان
گفت که در مدوالسیون  DFحفاظتشده عالوه بر بازههای  ،DTبازههای
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تمام صفر و نیمه-فعال وجود دارند و بازههای تمام-فعال در این روش
مدوالسیون ظاهر نمیشوند که یکی از تفاوتهای آن نسبت به روش
مدوالسیون حفاظتشده  CFمیباشد .همچنین برخالف روش
مدوالسیون  CFحفاظتشده ،هر دو سیگنال مرجع نسبت به متوسط
سیگنال حامل اصلی ،متقارن نبوده بهطوری که سیگنالهای مرجع
ترمینال باال (  𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐵1 ،𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐴1و  )𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐶1جابهجایی عمودی رو به باال
و سیگنالهای مرجع ترمینال پایین (  𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐵2 ،𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐴2و ،)𝑉𝑅𝑒𝑓 𝐶2
جابهجایی عمودی رو به پایین دارند بنابراین ،شکلموج ولتاژ ترمینالها
در مدوالسیون  DFحفاظتشده ،تنزل کیفیت بیشتری نسبت به
مدوالسیون  CFحفاظتشده خواهند داشت.
با توجه به اینکه هر کلید در هر دوره تناوب سیگنال حامل ،چهار
بار تغییر وضعیت میدهد لذا در بازههای کلیدزنی تولیدشده توسط
مدوالسیونهای  CFو  DFحفاظتشده ،چهار بازه  DTبرای هر بازوی
اینورتر وجود دارد .در تغییر وضعیت هر بازو در هر لحظه ،فقط یک کلید
از حالت خاموش به حالت روشن تغییر وضعیت میدهد لذا زمان
استراحت در هر تغییر وضعیت بازو ،فقط به کلید میانی اختصاص داده
میشود .مطابق با جدول  2در تغییر وضعیت از { }-6به { ،}3از { }3به
{ ،}6از { }3به { }-6و از { }6به { ،}3زمان استراحت فقط به کلید میانی
اعمال میشود و سایر کلیدها با الگوریتم مشابهی مانند روش متداول،
کلیدزنی میشوند ،در حالیکه در مدوالسیون متداول ،زمانهای
استراحت به هر سه کلید باال ،میانی و پایین بازوهای اینورتر اعمال
میشوند.
همانطور که در بخشهای قبل اشاره شد ،در روشهای PWM
مورداستفاده در اینورترهای نه-کلیده ،معموالً از جابهجایی عمودی
سیگنالهای مرجع ترمینال باال بهسمت باال (  )𝑉𝑜1و سیگنالهای مرجع
ترمینال پایین بهسمت پایین (  )𝑉𝑜2استفاده میشود .حال با توجه به
اینکه سیگنالهای مرجع نسبت به مقدار متوسط سیگنال حامل تقارن
ندارند ،شکلموجهای ولتاژ خروجی ،هارمونیکی خواهند بود .جهت
تعدیل این موضوع ،روش مدوالسیون متقارن برای سیگنال مرجع غالب

V.Crr1
V.Crr2
V.Crr3

Tc/2

V.Ref A1
V.Ref B1
V.Ref C1
V.Ref B2
V.Ref C2
V.Ref A2
0,0,-1
0,1,0
1,1,1
0,0,-1
0,DT,0
DT,1,1
0,DT,-1
0,0,0
0,1,DT
DT,-1,-1
0,0,DT
0,1,0
-1,-1,-1

شکل  :7توالی کليدزنی در مدوالسيون  DFحفاظتشده
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جدول  :2زمان استراحت در توالی کليدزنی بهازای تغيير وضعيت هر
بازو
{}0{→}-1

{}1{→}0

{}0{→}1

{}-1{→}0

3 →6

6 →6

6 →6

6 →3

𝐔𝐉𝐒

6→ 3

3→ 6

6→ 3

3→ 6

𝐌𝐉𝐒

6 →6

6 →3

3 →6

6 →6

𝐋𝐉𝐒

𝐓𝐃

𝐓𝐃

𝐓𝐃

𝐓𝐃

𝑀2

1
0.8
0.6
0.4
0.2
1.2

1

0.8

0.6

0.2

0.4

0

M1

الف)
Third Harmonic Symmetrical
Third Harmonic Non-Symmetrical
Non-symmetrical

1.2
1
0.8

≤

M2

() 3

1
1 + (𝑀1 sin(𝜔𝑡 + 𝜃) + sin 3(𝜔𝑡 + 𝜃) ) − 𝑉𝑐𝑟𝑟1 − 𝑉𝑐𝑟𝑟3
6
1
√3
) 𝑡𝜔(+ sin(𝜔𝑡 ) + sin 3
2
6

Non-Symmetrical
Third Harmonic Non-Symmetrical
Third Harmonic Symmetrical

1.2

M2

پیشنهاد میشود که ابتدا سیگنال حامل غالب ( سیگنال حامل با دامنه
بزرگتر) تعیین میشود .بهعنوانمثال فرض کنید سیگنال مرجع غالب
𝑈 𝑓𝑒𝑅𝑉 است ،بنابراین  𝑀1 > 𝑀2خواهد بود .به سیگنال مرجع غالب
جابهجایی عمودی اعمال نمیکنیم بنابراین ،این سیگنال نسبت به
متوسط سیگنال حامل اصلی(صفر) ،متقارن خواهد بود .این کار از
بهوجود آمدن هارمونیکهای ناخواسته در ولتاژ ترمینال باال جلوگیری
بهعمل میآورد .درنتیجه بار یا منابع متصل به ترمینال باال (فازهای ،𝑉𝐴1
 𝑉𝐵1و  ،)𝑉𝐶1شکلموجی با کیفیت مطلوب خواهند داشت .برای سیگنال
مرجع پایین (غیرغالب) ،امکان تقارن حتی با تزریق سیگنال هارمونیک
سوم میسر نخواهد بود .زیرا سیگنال مرجع 𝐷 𝑓𝑒𝑅𝑉 همواره باید پایینتر
از 𝑈 𝑓𝑒𝑅𝑉 قرار گیرد .بنابراین سیگنال مرجع 𝐷 𝑓𝑒𝑅𝑉 جابهجایی عمودی
بهسمت پایین خواهد داشت بهطوریکه که با سیگنال مرجع 𝑈 𝑓𝑒𝑅𝑉 ،در
هر سیکل ،فقط در یک نقطه تماس دارد .با جابهجایی اعمالشده به
𝐷 𝑓𝑒𝑅𝑉 ،این سیگنال ،دیگر نسبت به متوسط سیگنال حامل اصلی
متقارن نبوده و بار یا منبع متصل به ترمینال پایین (فازهای  𝑉𝐵2 ،𝑉𝐴2و
 ،)𝑉𝐶2تنزل کیفیت خواهند داشت .این اتفاق در حالت  𝑀1 < 𝑀2نیز
بهطور مشابه قابل وقوع خواهد بود که در این شرایط به سیگنال مرجع
𝑈 𝑓𝑒𝑅𝑉 جابهجایی عمودی اعمالشده در حالیکه 𝐷 𝑓𝑒𝑅𝑉 نسبت به
سیگنال حامل متقارن خواهد بود .طبیعی است که در حالت دوم ،بار یا
منابع متصل به ترمینال باال اندکی تنزل کیفیت خواهند داشت .با
استفاده از این رویکرد ،با فرض اینکه اندیس مدوالسیون و جابهجایی
فازی سیگنالهای مرجع ،در معاالت  4و  1صادق باشند ،نامساوی زیر
برای سیگنال مرجع غیرغالب با تزریق هارمونیک سوم قابل تعریف
میباشد:

رویکرد  PWMحفاظتشده متقارن با تزریق هارمونیک سوم( 10متناظر
با معادله  ،)3بیشینه مقدار  Mهمواره به ترمینال غالب اختصاص داده
میشود بهطوری که ،مجموع اندیسهای مدوالسیون در هر حالت ،تقریباً
کمتر از  6/2شود .طبیعیست که در رویکرد  PWMحفاظتشده
نامتقارن( 11متناظر با معادله  )1نسبت به رویکرد با تزریق هارمونیک
سوم ،همواره اندیس مدوالسیون با دامنه کمتری قابل انتظار میباشد که
در شکل نیز بهوضوح نشان داده شده است .البته نتایج فوق در همه
حالتها صادق نبوده و تابع پارامترهایی چون 𝜃 و 𝑑𝑡 (کم اهمیت تر از
𝜃) میباشند .جهت بررسی میزان تأثیر اختالف فاز بین سیگنالهای
مرجع روی اندیس مدوالسیون ترمینال پایین ،شکلموجهای سه رویکرد
متناظر با معادالت  4 ،1و  3به ازای تغییرات 𝜃 از  3تا 𝜋 و 𝑀1 = 3/1
در شکل ( 1ب) رسم شدهاند .مطابق با شکل ،رویکرد  PWMحفاظتشده
با تزریق هارمونیک سوم (متناظر با معادله  )4بیشترین مقدار  𝑀2و
رویکرد  PWMحفاظتشده متقارن با تزریق هارمونیک سوم (متناظر با
معادله  )3به ازای  ،𝜃 > 𝜋⁄2مقدار  𝑀2بزرگتری نسبت به رویکرد
 PWMحفاظتشده نامتقارن (متناظر با معادله  )1خواهد داشت.
عالوه بر بیشینه اندیس مدوالسیون قابل دستیابی در روشهای
 ،PWMکیفیت شکلموج خروجی اینورتر نیز یکی دیگر از پارامترهای
مهم جهت سنجش میزان کارایی مبدلها میباشد .لذا ،در این بخش،
کیفیت شکل موج خروجی روش مدوالسیون پیشنهادی با روش استفاده
از سلولهای کلیدزنی معادل ارائهشده در ] ،[27با استفاده از پارامتر
اعوجاج هارمونیکی کل مورد مقایسه قرار گرفته شده است .در این بررسی
عالوه بر مقایسه ترمینالها بهصورت مستقل ،معیار کلیتری جهت بیان

0.6
0.4

جهت درک بهتر از رویکردهای  PWMحفاظتشده مورد بحث در
بخشهای قبل ،ارتباط اندیسهای مدوالسیون ترمینال باال و پایین
متناظر با معادالت  4 ،1و  3بهازای مقادیر ثابت  𝜃 = 𝜋⁄6و𝑉𝑐𝑟𝑟1 = 𝜇𝑠6
=  𝑉𝑐𝑟𝑟3در شکل ( 1الف) رسم شده است .مطابق با شکل ،در رویکرد
 PWMحفاظتشده با تزریق هارمونیک سوم( 9متناظر با معادله ،)4
بیشترین مجموع اندیسهای مدوالسیون قابل استفاده خواهد بود .در
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0.2
pi

pi/2
3pi/4
)Phase difference (degree

pi/4

0
0

ب)

شکل  :8ا رتباط انديس مدوالسيون ترمينال پايين در رويکردهای PWMحفاظتشده
نامتقارن (معادله  ،)5نامتقارن هارمونيک سوم (معادله  )7و متقارن هارمونيک سوم
(معادله  )9نسبت به؛ الف) انديس مدوالسيون ترمينال باال ،ب) اختالف فاز 𝜽
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کمی کیفیت شکلموجهای دو ترمینال بهصورت توامان ،معرفی میشود
که با رابطه زیر بیان میشود:
𝑛𝐷𝐷𝐻𝑇 × 𝑝𝑈𝐷𝐻𝑇
× 100
𝑛𝐷𝐷𝐻𝑇 𝑇𝐻𝐷𝑈𝑝 +

()63

= 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐷𝐻𝑇

در این رابطه 𝑇𝐻𝐷𝑈𝑝 ،و 𝑛𝐷𝐷𝐻𝑇 بهترتیب اعوجاج هارمونیکی ترمینال
باال و پایین اینورتر نه-کلیده میباشند .مقدار 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐷𝐻𝑇 مبدل در روش
پیشنهادی و روش ارائهشده در ] [27برحسب تغییرات اندوکتانس بار
متصل به ترمینال پایین نسبت به اندوکتانس ترمینال باال ،بهازای 3/4
= ( 𝑉𝑜1 = 3/2 ،𝑀1در رویکرد نامتقارن)2µs ،𝑉𝑜2 =-3/1 ،𝑀2 = 3/7 ،
= 𝑑𝑡 و 𝑧𝐻  𝑓1 = 𝑓2 = 13در جدول  ،3لیست شده است .در این بررسی،
مقدار اندوکتانس بار سه فاز متصل به ترمینال باال مقدار ثابت 𝐻𝑚 61
=  𝐿1فرض شده است و بهازای تغییرات اندوکتانس بار سهفاز ترمینال
پایین بهاندازههای  6/33× 𝐿1 ،𝐿1 ،3/14× 𝐿1 ،3/33× 𝐿1و  2× 𝐿1و
همچنین اختالف فاز سیگنالهای مرجع ،مقادیر 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐷𝐻𝑇 اینورتر در
رویکردهای  PWMحفاظتشده متقارن و نامتقارن متناظر با معادالت 4
و  ،3با روش ارائهشده در ] [27محاسبه شدهاند .مطابق با جدول  ،3روش
مدوالسیون ارائهشده در ] 𝑇𝐻𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ،[27باالتری بهازای تغییرات ،𝐿2
نسبت به روش پیشنهادی تولید میکند همچنین در اختالف فاز 33
درجه 𝑇𝐻𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ،در روش پیشنهادی (متقارن و نامتقارن) تغییرات
چندانی نداشته درحالیکه این تغییرات در روش ارائهشده در ] [27زیاد
بوده و منجر به تنزل کیفیت شکلموج خروجی اینورتر میشود.
از دالیل مهم تأثیرپذیری روش ارائهشده در ] [27بهازای تغییرات
اندوکتانس بار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
این روش مدوالسیون با استفاده از دیودهای سری سدکننده جریان
(سلولهای کلیدزنی معادل) ،از اتصال کوتاه شدن هر بازو جلوگیری
میکند .باتوجه به پالریته جریان ترمینال باال و پایین ،چهار وضعیت
برای این روش مدوالسیون قابل تعریف است که در سه وضعیت ،از
سلولهای کلیدزنی معادل و در یک وضعیت ( 𝐼𝐴1 > 3و  )𝐼𝐴2 < 3همه
کلیدهای مشترک در یک بازو خاموش هستند که اندازه این بازههای
خاموشی ،غیرقابل کنترل بوده و به شدت وابسته به اندازه و اختالف فاز
جریان دو ترمینال میباشد .لذا هرچقدر میزان اختالف جریان دو

مدوالسیون پهنای پالس ایمن . . .

ترمینال بیشتر شود ،بازههای خاموشی نیز طوالنیتر شده و منجر به
شناوری ولتاژ و تنزل کیفیت شکلموج خروجی خواهد شد که جدول
 3نیز مبین این موضوع میباشد .مطابق با این جدول ،رویکرد PWM
حفاظتشده متقارن ،پایینترین مقدار اعوجاج را نسبت به دو روش دیگر
دارد .جهت مقایسه بیشتر روشهای فوقالذکر ،طیف هارمونیکی
ترمینالهای باال و پایین اینورتر نه-کلیده به ازای𝐻𝑚 𝐿1 = 61و 𝐻𝑚
 𝐿2 = 1و  𝜃 = 3در شکل  3رسم شده است .با توجه به نتایج ،روشن
است که روش مدوالسیون استفاده از سلولهای کلیدزنی معادل ارائهشده
در ] ،[27شدت هارمونیکی باالتری در حوالی فرکانس حامل و ضرایب
آن دارد که حذف آن توسط فیلتر را با مشکل مواجه میکند .بالعکس،
روش مدوالسیون حفاظتشده متقارن ،همواره هارمونیکهای با شدت
پایینتری در حوالی فرکانس حامل و ضرایب آن تولید میکند که نشان
از کیفیت بهتر شکلموج خروجی این روش مدوالسیون دارد.
برای بررسی بیشتر ،در این بخش ،مقایسه بین  THDو دامنه مؤلفه
اصلی ولتاژ ترمینالها در روش مدوالسیون پیشنهادی با روش متداول
تزریق زمان استراحت (ایجاد تأخیر در روششدن کلید) ارائه شده است.
محاسبات بهازای زمانهای استراحت مختلف ،و مقادیر 3/3 ،𝑀1 = 3/1
=  𝑀2 = 3/3 ،𝑉𝑜1و  𝑉𝑜2 =-3/1در جدول  7ارائه شده است .همچنین
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐷𝐻𝑇 اینورتر نه-کلیده ،در این دو روش ،در شکل  63مورد مقایسه
قرار گرفتهاند .طبق جدول  ،7با افزایش بازه زمان استراحت ،دامنه مؤلفه
اصلی ولتاژ ترمینالها به دلیل کاهش بازههای مؤثر اتصال بار به منبع
 DCکاهش خواهد یافت .تزریق زمان استراحت با استفاده از روش
پیشنهادی ،همواره کیفیت و دامنه باالتری نسبت به روش متداول خواهد
داشت که اندازه آن با توجه به پارامترهای بار ،فرکانس کلیدزنی و مقدار
ولتاژ منبع تغییر خواهد بود .مطابق با شکل  ،63اعوجاج هارمونیکی
توامان ( 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐷𝐻𝑇) دو ترمینال باال و پایین با افزایش زمان استراحت
روند افزایشی خواهد داشت که دلیل آن با توجه به رابطه  3قابل توجیح
است .با افزایش 𝑑𝑡 ،دامنه مولفههای هارمونیکی خطای ولتاژ افزایش پیدا
خواهد کرد که نتیجه آن ،افزایش  THDدر شکل  63میباشد ،که در
روش پیشنهادی ،وضعیت بهتری نسبت به روش متداول تزریق زمان
استراحت دارد.

جدول  :3مقايسه 𝐥𝐚𝐭𝐨𝐓𝐃𝐇𝐓 در سه روش  PWMحفاظتشده متقارن و نامتقارن با روش سلولهای کليدزنی معادل
روش پيشنهادی (متقارن)

روش پيشنهادی (نامتقارن)

روش سلولهای کليدزنی معادل][24

اختالف فاز  33درجه

همفاز

اختالف فاز  33درجه

همفاز

اختالف فاز  33درجه

همفاز

L2

2/334

2/331

3/212

3/212

3/174

3/737

3/33L1

6/117

6/117

6/133

6/133

2/131

2/211

3/14L1

6/216

6/212

6/726

6/726

6/173

6/771

L1

6/223

6/222

6/271

6/271

6/214

6/23

6/33L1

3/3334

3/3333

6/633

6/633

6/26

6/631

2L1

Serial no. 81
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THD= 5.42%

THD= 9.36%
0
0

-30

)Mag (dB

-20

-20
-30

-40

-40
-50

-50

4k

5k

2k
3k
)Frequency (Hz

1k

)Mag (dB

-10

-10

5k

0

4k

ترمينال باال

2k
3k
)Frequency (Hz

1k

0

ترمينال پايين
الف)
THD= 8.67%
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0
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شکل  :9طيف هارمونيکی ترمينالهای باال و پايين اينورتر نه-کليده در روشهای ،الف) ارائه شده در در ] ،[24ب)  PWMحفاظت شده
نامتقارن ،ج)  PWMحفاظتشده متقارن
همانگونه که در بخشهای قبل به آن اشاره شد ،تنها تفاوت روش PWM

پیشنهادی نسبت به روش متداول ،نحوه تولید و قرارگیری زمان
استراحت در پالسهای کلیدزنی میباشد .که در روش متداول هر سه
کلید در تولید زمان مرده سهیم هستند در حالیکه در روش پیشنهادی،
تنها کلید میانی این وظیفه را برعهده دارد .با توجه به اینکه هر کلید
در هر دوره تناوب سیگنال حامل ،چهار بار تغییر وضعیت میدهد لذا در
بازههای کلیدزنی تولیدشده توسط مدوالسیون پیشنهادی ،چهار بازه DT
برای هر بازوی اینورتر وجود دارد .در تغییر وضعیت هر بازو در هر لحظه،
فقط یک کلید از حالت خاموش به حالت روشن تغییر وضعیت میدهد
لذا زمان استراحت در هر تغییر وضعیت بازو ،فقط به کلید میانی

Serial no. 81

اختصاص داده میشود .در حالیکه در روش متداول ،زمان استراحت به
هر سه کلید اعمال میشود .لذا ،تعداد بازههای زمان استراحت در دو
روش با هم برابر است .با توجه به برابر بودن تعداد دفعات روشن و
خاموش شدن کلیدها در هر سیکل ،تلفات کموتاسیون در دو روش
یکسان است .در مورد تلفات هدایتی میتوان گفت که در روش
پیشنهادی با توجه به کاهش زمان روشن بودن کلید میانی (وجود زمان
مرده) ،و افزایش بازه روشن بودن کلیدهای باال و پایین (عدم وجود زمان
مرده) تلفات هدایتی کلید میانی کاهش یافته در حالیکه تلفات هدایتی
کلیدهای باال و پایین افزایش مییابد (به اندازه کاهش آن در کلید
میانی) .درنتیجه تلفات کل (مجموع تلفات هدایتی و کموتاسیون) در
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روش پیشنهادی نسبتبه روش متداول تغییری نخواهد داشت .نمودار

جدول  :4مقايسه 𝐃𝐇𝐓 در روش  PWMپيشنهادی با روش متداول تزريق

تلفات هدایتی و کموتاسیون روش پیشنهادی و همچنین بازدهی
مبدل به ازای پارامترهای 𝑧𝐻( 𝑓1 = 𝑓2 = 13در رویکرد  )CFو 𝑧𝐻 13
= ( 𝑓2 = 13 𝐻𝑧 ،𝑓1در رویکرد  ،) DFولتاژ منبع  233ولت و زمان
استراحت 𝑠𝜇  𝑡𝑑 = 2در شکل های  66و  62ارائه شده است .در
شکل های  66تلفات هدایتی و کموتاسیون در دو رویکرد  CFو DF
به ازای تغییرات اندیس مدوالسیون نشان داده شده است .همان طور

زمان استراحت

که در بخش های قبل بیان گردید در رویکرد  ،Dfبیشینه اندیس

Fundamental
پايين

باال

پايين

باال

روش

3/11

1/27

71/6

22/6

Conventional

7/21

1/12

72/4

23/4

Proposed

3/11

1/2

71

26/3

Conventional

7/67

1/16

77/7

26

Proposed

3/12

1/61

74/1

22/2

Conventional

7/32

1/7

71/2

26/3

Proposed

3/41

1/63

71/3

22/4

Conventional

3/36

1/21

71/7

26/4

Proposed

3/4

1/33

71

22/3

Conventional

3/41

1/61

74/1

22/2

Proposed

در این بخش ،جهت تصدیق کارایی روش مدوالسیون  CFو

DF

حفاظتشده ،شبیهسازی کامپیوتری با نرمافزار سیمولینک متلب انجام

8

4
6
)Dead-Time (us

2

بههمراه طیف هارمونیکی جریان ترمینالها در شکل  63نمایش داده
شده است که طیف هارمونیکی شکلهای باال و پایین بهترتیب مربوط به

شکل  :10منحنی 𝒍𝒂𝒕𝒐𝑻𝑫𝑯𝑻 روش  PWMپيشنهادی با روش
متداول تزريق زمان استراحت بهازای زمانهای استراحت مختلف

Conduction Loss
Switching Loss
1.1 1.2

1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Modulation index

انجامشده با رویکرد متقارن ،فرض شده است که سیگنال مرجع غالب،
ترمینال باال است بنابراین  𝑽𝒐𝟏 = 3و سیگنال مرجع پایین جابهجایی

توسط روش مدوالسیون حفاظتشده متقارن دارد .این شرایط درحالی
است که ترمینال پایین (سیگنال مرجع غیرغالب) نیز تنزل کیفیت در
شکلموج خروجی نداشته است.

Serial no. 81

Conduction Loss
Switching Loss

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6
Modulation index

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

)P(w

بهسمت پایین خواهد داشت .با توجه به شکل  THD ،63ترمینال باال
نامتقارن مقدار کمتری دارد که نشان از کیفیت بهتر شکلموج تولیدی

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

الف)

جریان ترمینال باال و پایین اینورتر میباشند .در شبیهسازیهای

(سیگنال مرجع غالب) در هر دو رویکرد  DFو  CFنسبت به روش

1.3
0

)P(w

پذیرفته است .شکلموجهای ولتاژ و جریان ترمینالهای باال و پایین

63

1.4

PWM

متقارن و نامتقارن و در فرکانس کلیدزنی  2 kHzو  𝑽𝒅𝒄 = 233Vانجام

1

1.5

3/6 ،𝑴𝟏 = 3/1

= 𝟏𝒐𝑽 𝑴𝟐 =3/7 ،و  𝑽𝒐𝟐 =-3/1در رویکرد  CFدر دو روش

1

1.6

شده است .شبیهسازیها بهازای مقادیر ثابت 3/21 ،𝑽𝒐𝟏 = 3/7 ،𝑴𝟏 = 3/1

= 𝟐𝑴 و  𝑽𝒐𝟐 =-3/41در رویکرد  ،DFو مقادیر ثابت

7

Proposed PWM
Conventional PWM

10

 -5شبیهسازی

2

Equivalent THD

مدوالسیون  3/1است .با افزایش اندیس مدوالسیون ،بازه های مؤثر
اتصال بار به منبع افزایش یافته و درنتیجه جریان جاری شده به بار
افزایش خواهد یافت که منجر به افزایش تلفات هدایتی و کموتاسیون
اینورتر خواهد شد .عالوه بر تلفات عناصر نیمه هادی  ،بازدهی مبدل
یکی دیگر از پارامترهایی است که در این بخش مورد بررسی قرار
گرفته شده است .در شکل های  62بازدهی روش  PWMپیشنهادی
و روش متداول با معیار نسبت توان مفید خروجی (حاصل از مؤلفه
اصلی جریان) به توان ورودی نشان داده شده است .مطابق با شکل
 ،62روش  PWMپیشنهادی در هر دو رویکرد  CFو  ،DFبازدهی
باالتری نسبت به روش متداول دارد که دلیل آن تولید شکل موج
ولتاژ با کیفیت بهتر و هارمونیک پایین تر نسبت به روش متداول
میباشد.

THD
td
)𝐬𝝁(

ب)
شکل  :11تلفات هدايتی و کموتاسيون در رويکرد؛ الف)  ،CFب) DF
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120

همچنین با دقت در طیف هارمونیکی جریان ترمینال غالب (ترمینال
باال) ،میتوان دریافت که در رویکرد نامتقارن ،هارمونیکهای جانبی
بیشتری در حوالی فرکانس کلیدزنی و مضارب آن ،نسبت به رویکرد
متقارن ،وجود دارد .که حذف آنها توسط فیلتر را با مشکل مواجه
میکند .دامنه مؤلفه اصلی شکلموج های خروجی در فرکانس اصلی Hz
 13در روش  CFو فرکانس اصلی  613 Hzدر روش  DFبرخالف تغییرات
در  ،THDبیتغییر و ثابت مانده است.
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Modulation index

1

1.2

)Efficiency(%

80

 -6نتیجهگیری

الف)

در این مقاله ،قبل از ارائه روشهای مدوالسیون ایمن در اینورتر نه-
کلیده ،ابتدا محدودیتهای ذاتی و معایب روشهای متداول حفاظت
اینورتر در برابر اتصالکوتاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .دو روش
 PWMمتداول جهت حفاظت اینورتر نه-کلیده در برابر اتصالکوتاه ،با
روش پیشنهادی مورد مقایسه قرار گرفت که در یکی از آنها با تزریق
زمان استراحت در پالسهای کلیدزنی و در دیگری بدون تزریق هیچ
زمان استراحتی بلکه از طریق دیودهای سدکننده جریان ،از وقوع اتصال
کوتاه در بازوهای اینورتر جلوگیری بهعمل آورده میشد .روش
مدوالسیون حفاظتشده با استفاده از حاملهای کمکی (روش
پیشنهادی) نسبت به روشهای متداول ،عملکرد بهتری در مقابل
تغییرات پارامترهای الکتریکی بار داشته و از کیفیت شکلموج
مناسبتری برخوردار است.
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ب)
شکل  :12بازدهی روش پي شنهادی و روش متداول در رويکرد؛
الف)  ،CFب) DF
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