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 بهعنوان جایگزینی برای روشهای متعارف، راهبرد جدیدی از مدوالسیون پهنای پالس مبتنی بر مفهوم تجزیه مدار پایه، در این مقاله:چکیده
 یکسوساز ویینا در هر ناحیه کاری معین به دو مبدل بوست، براساس روش پیشنهادی.مدوالسیون ناپیوسته در یکسوساز ویینا پیشنهاد گردیدهاست
 در مقایسه با سایر روشهای، ازطرفی.دوسطحی تجزیهشده که این امر کاهش چشمگیری در پیچیدگی طراحی کنترلکننده بههمراه خواهدداشت
، در این مقاله. راهبرد پیشنهادی سبب کاهش تلفات کلیدزنی در فرکانسهای کلیدزنی مشابه نیز میگردد،متعارف مدوالسیون پهنای پالس پیوسته
 نتایج. کیلوهرتز برروی یکسوساز ویینا صورت گرفتهاست10  وات و فرکانس کلیدزنی882 پیادهسازی نرمافزاری روش کنترلی تحت توان نامی
شبیهسازی موید برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روشهای مدوالسیون پیوسته و ناپیوسته بهترتیب از نقطهنظر کاهش تلفات و کاهش پیچیدگی
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Abstract: In this paper, a novel pulse width modulation strategy based on circuit level decoupling concept is presented for Vienna
rectifier as an alternative of conventional discontinuous modulation methods. Based on the proposed strategy, the Vienna rectifier can
be decoupled into two two-level boost converters in every defined operating section, and though the controller design will be simplified.
Moreover, compared to conventional continuous PWM methods, the proposed scheme, can also results in reduction of the switching
loss by one third at the same switching frequencies. In this paper, the software implementation of the control technique has been carried
out on Vienna rectifier under 882w output power and10 KHz switching frequency. The simulation results prove the effectiveness of
the proposed method over other continuous and discontinuous modulation schemes, in terms of loss reduction and reduced complexity
in control structure.
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 -1مقدمه
یکسوسازهای سهفاز فعال و غیرفعال در کاربردهای بسیاری از قبیل
سیستمهای ولتاژ باالی جریان مستقیم ) ،(HVDCمنابع تغذیه بدون
وقفه ) (UPSو محرکههای سرعت متغیر 2مورداستفاده قرار میگیرند .در
تمامی ساختارهای موجود یکسوسازها ،وجود هارمونیک در جریان
ورودی مسئله مهمی بهشمار میرود ،که سبب کاهش کیفیت توان و

روش جدید مدوالسیون . . .

در این تحقیق اگرچه مشکل موجود در روش  CB-PWMبرطرف
گردیده ،اما روش قابل قبولی جهت مقابله با نامتعادلی ولتاژ باس  DCدر
آن ارائه نشدهاست.
1
در مرجع[ ،]11از روش کنترل جریان هیسترزیس جهت دستیابی
3
به جریان ورودی سینوسی استفادهشده که این روش تحت فرکانس
کلیدزنی متغیر اجرا میگردد.

اعوجاج در ولتاژ خروجی میگردد .ازطرفی دستیابی به ضریب توان
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C

ورودی واحد چالش دیگر مطرحشده در ارتباط با ساختارهای مذکور
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میباشد .در یکسوسازهای غیرفعال بهمنظور غلبه بر موارد فوقالذکر،
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میتوان از انواع فیلترهای غیرفعال ،فعال و یا ترکیبی استفاده نمود که

Dc

نهایتًا منجر به افزایش هزینه و تلفات سیستم و درنتیجه کاهش راندمان

Db

Da

خواهدشد .تاکنون ساختارهای گوناگونی از یکسوسازهای سهفاز ارائه
شدهاست[،]1-4که هر یک دارای مزایا و معایبی در کاربردهای مختلف
میباشند.
امروزه در بین یکسوسازهای فعال سهفاز ،یکسوساز ویینا که یک
مبدل بوست سهسطحی یکسویه میباشد ،بهدلیل مزایایی ازجمله
ساختار مداری و کنترلی سادهتر ،تداخل الکترومغناطیسی و استرس ولتاژ
پایینتر ،تلفات کلیدزنی پایینتر و هزینه کمتر ،باالخص در کاربردهای
تولید توان بادی و سیستمهای مخابراتی مورد توجه روزافزون محققین
قرار گرفتهاست[ .]4 -6یکسوساز ویینا با  6دیود و  3کلید دوجهته ،یکی
از ساختارهای قابلقبول در تصحیح ضریب توان ( )PFCو تقویت ولتاژ
خروجی به شمار میآید .ساختار کلی این یکسوساز در شکل ( )1نشان
داده شدهاست.
روشهای کلیدزنی و تکنیکهای کنترلی متعددی برای یکسوساز
ویینا ارائه شدهاست که کامالً متفاوت از تکنیکهای کنترلی سایر
ساختارهای سهفاز است .هدف از کنترل این مبدل ،کاهش اعوجاج
هارمونیکی در جریان ورودی ،متعادلسازی ولتاژ باس  ،DCبهبود ضریب
توان ورودی و کاهش تلفات میباشد .در مراجع[ ، ]7-9روش کنترلی
مدوالسیون بردار فضایی برای یکسوساز ویینا ارائهشده که در آن بهعلت
وابستگی ولتاژ فاز به جهت جریان ورودی ،تعیین بردار ولتاژ اعمالشده
بهمنظور تولید بردار مرجع و زمان استمرار آن ،بسیار پیچیدهتر و
زمانبرتر از ساختارهای سهفاز متعارف میباشد .روش دیگر ،روش
مدوالسیون پهنای پالس بر پایه موج حامل ) (CB-PWMبوده که در آن
از دو موج حامل جهت تحقق مدوالسیون پهنای پالس ) (PWMاستفاده
میگردد[ .]8 ،7در این روش ولتاژ نقطه خنثی باس  DCبا افزودن ولتاژ
آفست به سیگنال مرجع ولتاژ فاز ،قابلکنترل بوده که این مسئله سبب
کلیدزنی پیوسته شده و درنتیجه به این نوع کلیدزنی ،روش مدوالسیون
پهنای پالس پیوسته ) (CB-CPWMاطالق میگردد8 .محاسبه ولتاژ
اعمالشده و زمان استمرار آن در روش  CB-CPWMسادهتر میباشد،
اما پیادهسازی عملی آن جهت همزمانسازی دو موج حامل با فرکانس
برابر چندان ساده به نظر نمیرسد .درمرجع [ ،]10روش  PWMبرای
یکسوساز ویینا با استفاده از یک موج حامل اجرا و پیادهسازی شدهاست.
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4

شکل  :1شماتیک مداری یکسوساز ویینا []7

6

اغلب روشهای مدوالسیون پیوسته متعارف ،به خوبی قابلیت رفع
چالشها و دستیابی به اهداف کنترلی موردنظر را دارا میباشند ،اما
درعینحال راهبرد مناسبی جهت کاهش تلفات کلیدزنی و کاهش
دگی کنترلکننده در آنها ارائه نشدهاست .روش مدوالسیون پهنای
پیچی
5
0
پالس ناپیوسته ) (DPWMازحیث راندمان نسبت به سایر روشهای
کلیدزنی کاراتر بوده و در برخی موارد برتری مشهودی نسبت به
روشهای  PWMپیوسته بهخصوص در کاربردهای عملی دارا میباشد.
چنانچه تلفات کلیدزنی در یک مبدل مدنظر نباشد ،راهبردهای فرکانس
باال همانند مدوالسیون پهنای پالس مبتنی بر موج حامل و روشهای
مشابه برای کنترل آن بسیار مناسب خواهدبود .در مقابل ،در
سیستمهایی که راندمان باال از حداکثر اهمیت برخوردار است،
بهکارگیری روشهایی که منجر به کاهش تلفات کلیدزنی خواهندشد،
مطلوب میباشد .بهعبارتی دیگر ،درحالیکه بهدلیل استفاده از یکسوساز
سهسطحی ویینا ،مشخصههای عملکردی مطلوب در ولتاژهای متوسط و
توان باال بهدست میآید ،تلفات کلیدزنی نیز بهطرز قابلمالحظهای
کاهش خواهدیافت[.]13-15
در مرجع [ ،]13روش  DPWMتوسط مدوالسیون بردار فضایی
7
1
شاخص مدوالسیون اجرا شدهاست.
) (SVMو در گسترهی محدودی از
اگر چه واحدهای میکروکنترلر گرانقیمت ارائهدهنده عملکرد مطلوب
میباشند ،اما پیادهسازی روش  DPWMمبتنی بر  SVMبهنظر مشکل
میآید .در مرجع [ ،]14روش  PWMناپیوسته مبتنی بر موج حامل که
ولتاژهای مرجع با افزودن ولتاژ آفست در هر فاز تعیین میشوند ،پیشنهاد
شدهاست .در این روش ،متعادلسازی ولتاژ باس DCمجددًا با افزودن
آفست به ولتاژ مرجع ساختهشده ،امکانپذیر میباشد .روش ارائهشده
نسبت به روش  DPWMمبتنی بر  ،SVMسادهتر بوده و پیادهسازی آن
9راحتتر میباشد.
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در یکسوساز ویینا ،نقطه خنثی باس  DCاز طریق کلیدهای
نیمههادی به ورودی متصلبوده و بههمینجهت عدمتعادل در ولتاژ باس
 DCاز چالشهای مهم در این ساختار به شمار میرود .لذا در تمامی
روشهای کنترلی موجود برای یکسوساز ویینا ،از حلقه کنترلی فیدبک و
کنترلکننده  PIبهمنظور متعادلسازی ولتاژ خازنها استفاده
شدهاست[ .]15-17بدیهی است که بهکارگیری کنترلکننده حلقه بسته
اضافی ،خود نیازمند سنسور ولتاژ اضافی و تنظیمات کنترلکننده بوده
که درنهایت هزینه و پیچیدگی سیستم را افزایش خواهدداد[.]18
در مقاله پیشرو ،روش  PWMناپیوسته جدید مبتنی بر مفهوم
تجزیه مدار پایه) (CLD12برای یکسوساز ویینا معرفی گردیدهاست .در
راهبرد مذکور ،در هر 60درجه از ولتاژ ورودی ،یکسوساز به دو مبدل
بوست دوسطحی تجزیه میشود که هر یک بهطور مستقل کنترل
میگردند .که بهتبع آن ،طراحی کنترلکننده حلقه بسته بسیار سادهتر
شده و به روشهای بهکاررفته برای مبدلهای  DC-DCمحدود خواهدشد.
روش کنترلی پیشنهادی نیاز به حلقه فیدبک اضافی جهت متعادلسازی
ولتاژ خازنها را مرتفع ساخته و تنها نیازمند یک موج حامل جهت انجام
مدوالسیون و تولید سیگنالهای کلیدزنی میباشد .بهعالوه در کنار
مزایای فوقالذکر ،کاهش تلفات کلیدزنی را نیز بهدنبال داشته که این
مسئله در کاربردهای ولتاژ متوسط/باال بسیار تاثیرگذار خواهدبود.
در بخش ،2مفهوم تجزیه مدار پایه معرفیشده و با توجه به آن
راهبرد جدید مدوالسیون ناپیوسته برای یکسوساز ویینا پیشنهاد
میگردد .تغییرات ولتاژ باس  DCدر روش مذکور در بخش 3موردبررسی
قرار گرفتهاست .بهمنظور تائید عملکرد روش مذکور در کاهش تلفات
کلیدزنی ،روابط مربوط به دو روش کنترلی پیشنهادی و متعارف برای
ساختار ویینا ،در بخش  4ارائه و تلفات کلیدزنی محاسبه گردید .درنهایت
در بخش ،5مزایای روش موردنظر با ارائه نتایج شبیهسازی ،تحت توان
خروجی 882کیلووات و فرکانس کلیدزنی  10کیلوهرتز ،مورد ارزیابی
قرار گرفتهاست.

روش جدید مدوالسیون . . .
13

ناحیه خاموش نگه داشتهشده و کلیدهای باقیمانده با سیکل کاری
)  (d p , d nکلیدزنی میشوند .از طرفی دیگر ،در نواحی

)  (60  120 ,180  240 , 300  360ولتاژ یک فاز همواره منفیتر
از دو فاز دیگر بوده و براساس راهبرد پیشنهادی،کلید با بیشترین ولتاژ
در کل سیکل خاموش خواهدماند .شکل ( ،)3مدل مداری یکسوساز را
در نواحی  Iو  IIنشان میدهد.
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 -2روش تجزیه مدار پایه

(ب)

با توجه به شکل( ،)1ساختار یکسوساز ویینا دارای شش دیود بهصورت
پل دیودی ،سه کلید دوجهته(  ،) S a ، S b ، S cالقاگرهای ورودی( ، Lb ، Lc

) Laو خازنهای باس  ) C ، C ( DCمیباشد .ولتاژهای  V sb ، V saو Vsc
 ،مطابق شکل) )2و بهواسطه کلیدزنی کلیدهای دوجهته در ورودی
یکسوساز تولید میشوند .شکل( )2ولتاژهای سهفاز ورودی یکسوساز
ویینا را نشان میدهد .هر سیکل از ولتاژ خط را میتوان به  6ناحیه 60
درجهای تقسیم نمود .با بررسی شکل موج ولتاژهای سهفاز ،مشاهده
میشود که در نواحی )  ، (0  60 ,120  180 , 240  300ولتاژ دو
فاز همواره مثبت و ولتاژ فاز دیگر همواره منفی میباشد .لذا در این
نواحی ،مدوالسیون برروی کلیدهای دوفاز همعالمت انجامشده،
درحالیکه کلید مربوط به فاز دیگر ،حالت خود را در کل ناحیه حفظ
میکند .به بیانی دیگر ،کلید مربوط به فاز با عالمت متفاوت ،در کل
2
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شکل  :3مدار معادل یکسوساز ویینا در هر  60درجه؛
الف)  (0  60 ) i  a, cب) (60  120 ) i  b, c








مطابق شکل(-3الف) ،در ناحیه ،Iازآنجا که ولتاژ فازهای  aو  cمثبت
میباشند ،لذا امکان اتصال به پایه منفی باس  DCرا نداشته و کلیدهای
 S1 , S 2بین پایههای  Pو  nکلیدزنی میگردند .سیکل کاری کلیدهای
 S1 , S 2بهصورت زیر تعریف میشود:
T0 S 2

, dn 

T0 S1

dp 

()1
T
T
که در آن ، T0 S (i  1,2) ،مدت زمان هدایت هر کلید و  ، Tدوره تناوب
کلیدزنی میباشند .با اعمال اصل تعادل ولتاژ تمامی القاگرهای موجود
i

در ناحیه ،Iطی یک سیکل کلیدزنی از رابطه( )2حاصل میگردد:
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Van d p  (Van  E )(1  d p )  0 
 p
E


E

Vcn
V
d

(
V

E
()
1

d
)

0
cn
n
 cn n
d 
n

E


()2

در رابطه فوق ، E ،ولتاژ هر یک از خازنهای باس  DCو )Vi n (i  a, b, c

 ،ولتاژهای فاز ورودی میباشند.
براساس تحلیلی مشابه ،در ناحیه ،IIولتاژ فازهای  bو  cمنفی بوده و
لذا کلیدهای  S1 , S 2بین پایههای  nو  Nکلیدزنی میشوند .بهطور
مشابه ،براساس اصل تعادل ولتاژ القاگر در یک سیکل کلیدزنی ،رابطه()2
بهصورت زیر بازنویسی میگردد:
E  Vnb

dp 
Vnb d p  (Vnb  E )(1  d p )  0 

E


E

Vnc
V
d

(
V

E
()
1

d
)

0
nc
n
 nc n
d 
n

E


()3

معادالت ( )2و ( ،)3روابط دو مبدل بوست دوسطحی را بیان میکنند.
مدارات معادل مربوطه در شکل( )4ترسیم شدهاند .نهایتا ،با اعمال
تحلیل مشابه برروی کل شش ناحیه از سیکل خط ،یکسوساز ویینا در
نواحی )  (0  60 ,120  180 , 240  300و
از
یک
هر





)  ، (60  120 ,180  240 , 300  360به دو مبدل بوست دوسطحی
تجزیه میگردد که کنترل هر یک بهطور مستقل صورت میگیرد .لذا
براساس مفهوم تجزیه مدار پایه ،از پیچیدگی طراحی کنترل حلقه بسته
کاستهشده و به روشهای کنترل مبدلهای  DC-DCمحدود خواهدشد.
مزیت روش پیشنهادی که ساختار یکسوساز را به دو مبدل بوست در هر
ناحیه  60درجهای تجزیه میکند ،نسبت به روشهای متعارف ،از دید
پیچیدگی کنترل حلقه بسته موردنیاز میباشد .بدینترتیب که کنترل
حلقه بسته در روش پیشنهادی مشابه با کنترل مبدل بوستی که عمل
تصحیح ضریب توان را انجام میدهد ،است.




Da+
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+

P

Sa

E

)Van(Vp

n

-

(الف)
-

n
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E

Db-

)Vnb(Vn
Lb

N

+

(ب)
شکل  :4مدار تجزیهشده یکسوساز ویینا درهر  60درجه.


الف) )  (0  60ب) ) (60   120

روش جدید مدوالسیون . . .
جدول  :1منطق کنترلکننده پیشنهادی
تعیین سیگنال مدوالسیون

تعیین سیگنال گیت

ناحیه

dt

dn

dp

Contn

Contp

Sb

Sc

Sa

E  Vcn

E  Van

I

Sa

Sc

Sb

E  Vnc

E  Vnb

II
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Sb
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E  Vbn

E  Van

III
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Sc
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E  Vnc

E  Vna

IV
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Sc

Sb

E  Vcn

E  Vbn

V

Sc

Sb
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E  Vnb

E  Vna

VI

در مقاله پیشرو ،با الهام از مرجع [ ،]19متناسب با نیازمندیهای
یکسوساز ویینا در روش  CLD-DPWMتغییراتی صورت پذیرفتهاست.
بدینترتیب که با توجه به خاصیت تقویتکنندگی یکسوساز ویینا،
ساختار مذکور در هر  60درجه به دو مبدل بوست دوسطحی تجزیه
میگردد .بلوک دیاگرام ارائهشده در شکل  ،5مراحل پیادهسازی روش
کلیدزنی برمبنای مدار پایه را مستقل از ساختار مبدل نشان میدهد که
عبارتند از؛  -1انتخاب ناحیه -2 ،تعیین سیگنال مدوالسیون -3 ،هسته
کنترلی  PWMو  -4تعیین سیگنال گیت .بخشهای ذکرشده در بلوک
دی اگرام موردنظر ،مطابق با ساختار مبدل و متناسب با نیازمندیهای
یکسوساز ،براساس روابط ( )3( ،)2و جدول ( )1طراحی شدهاند.
در بخش انتخاب ناحیه ،ناحیه کاری فعال با ارزیابی سیگنال مرجع
*
 ) d abcمشخص میشود .در بخش انتخاب سیگنال مدوالسیون،
ورودی (

سیگنالهای کنترلی فعال (  ) Cont p , Contnبا توجه به ناحیه موردنظر
انتخاب میشوند .سپس سیگنالهای مدوالسیون منتخب  ،در واحد
کنترلی  PWMبا موج حامل مقایسهشده و سیگنالهای سیکل کاری (
 ) d p , d nتولید میگردند .که سیگنالهای  d p , d nدرواقع از اعمال
روش  PWMساده برروی دو مبدل بوست مدلشده در هر ناحیه،
استخراج میشوند .نهایتًا ،سیگنالهای سیکل کاری به هدف راهاندازی
کلیدهای  S b ، S aو  ، S cبراساس اطالعات بخش اول تعیین و ارسال
میگردند .لذا طبق تحلیل ارائهشده در جدول ( ،)1الگوریتم مدوالتور
ساده بوده و بسیار راحتتر و سریعتر از روشهای متعارف ،ازجمله روش
مدوالسیون بردار فضایی ،پیادهسازی و پردازش خواهدشد.
ساختار کلی سیستم کنترل حلقه بسته در شکل ( )6ارائه شدهاست.
با توجه به شکل مربوطه ،ساختار کنترلی شامل دو حلقه میباشد .یک
حلقه جریان داخلی ،بهمنظور دستیابی به جریان ورودی سینوسی و یک
حلقه ولتاژ خارجی با هدف تثبیت ولتاژ خروجی یکسوساز در ساختار
موردنظر بهکارگرفته شدهاست .الزم به ذکر است که در سایر روشهای
موجود برای یکسوساز ویینا ،متعادلسازی ولتاژ خازنهای باس ،DC
مستلزم بهکارگیری حلقه فیدبک دیگری نیز بوده که همانطورکه در

نحوه آنالیز و استخراج سیگنالهای کلیدزنی در هر ناحیه در
جدول( )1ارائه شدهاست .در جدول مربوطه d t ،به کلیدی اختصاص دارد

بخشهای پیشین اشاره گردید ،روش پیشنهادی از این امر مستثنی

که در ناحیه موردنظر همواره خاموش میباشد.

میباشد.
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*
 (VDCبا ولتاژ واقعی
در شکل ( ،)6از مقایسه ولتاژ مرجع خروجی )
)  ، (VDCدامنه جریان مرجع )ˆ (iتولید میشود .ازطرفی ،فاز ولتاژهای

سهفاز شبکه )  (Vabcتوسط بلوک 14PLLاستخراجشده و سیگنالهای
سهفاز با اختالف  120درجه تولید میگردند .به هدف دستیابی به ضریب
توان واحد ،این سیگنالهای سهفاز در دامنه جریان مرجع ضربشده و
*
 ( iabcبرای حلقه کنترل جریان حاصل
سیگنالهای مرجع جریان )
میشود .درنهایت ،با عبور خطای جریان ورودی از یک کنترلکننده PI
*
 ) d abcبرای روش کلیدزنی
مناسب ،سیگنالهای سیکل کاری مرجع (
 CLD-DPWMپیشنهادی فراهم خواهندشد.

*da* d b* dc

ا ت اب ا یه

Sa
Sb

تعیی
سی نال ی

Sc

dp
dn

شکل  :5بلوک دیا

هسته
کنترلی
PWM

Vabc

Vienna
Rectifier

CLD-DPWM
BLOCK

sin 
)sin (  120
)sin (  120



*
dabc

*
iabc

PI
Controller

iabc

-

+

ˆi

PI
Controller

شکل  :6بلوک دیا رام سیستم کنترل لقه بسته

()6

که در آن ) ، d i 0 (i  a, b, cنسبت زمانی روشنبودن کلید مربوط به هر
فاز میباشد .بهعنوان نمونه در ناحیه ،Iکلید مربوط به فازهای  aو
بهترتیب با سیکل کاری  d pو  d nکلیدزنی میشوند .اما ازآنجا که کلید
c

فاز  bخاموش میباشد ،لذا به نقطه خنثی متصلنشده و با توجه به رابطه
( )6خواهیمداشت:
in  d pia  0  ib  dnic  (1  Van )ia  (1  Vcn )ic
()7
I

رابطه فوق برای نواحی ( )II-VIنیز بهصورت زیر بازنویسی میگردند:
()8

inII  0  ia  d pib  dnic  (1  Vnb )ib  (1  Vnc )ic

()9

inIII  d pia  d nib  0  ic  (1  Van )ia  (1  Vbn )ib

()10

inIV  d pia  0  ib  dnic  (1  Vna )ia  (1  Vnc )ic

()11

inV  0  ia  d pib  dnic  (1  Vbn )ib  (1  Vcn )ic

()12

inVI  d pia  d nib  0  ic  (1  Vna )ia  (1  Vnb )ib

با جایگذاری ( )4در روابط ( )7-12و جمع این روابط ،مقدار جریان
تزریقی به نقطه خنثی و یا خروجی از آن در یک سیکل از ولتاژ ورودی
حاصل میشود:
*VDC
)in  4 sin(   )  4 sin(    120
()13
 4 sin(    120)  0
Vdc
با توجه به نتایج حاصله مشاهده میشود که ولتاژ نقطه خنثی در طول
یک سیکل از ولتاژ ورودی ،دچار انحراف نشده و درنتیجه ولتاژ خازنها
بهطور طبیعی و بدون نیاز به حلقه فیدبک متعادل خواهندشد.

 -3بررسی ولتاژ قطه خنثی
در بررسی موردنظر ،ولتاژ و جریانهای ورودی یکسوساز با فرض اینکه
سینوسی و متعادل میباشند ،بهصورت زیر نوشته میشوند:
) I a  I m sin(t  

()4

i n  d a 0 i a  d b 0 ib  d c 0 i c

رام روش کلیدز ی پیشنهادی )(CLD-DPWM

3-phase
PLL

Sabc

Cont p
تعیی
 Contسی نال
n
مدوالسیون

*
d abc

روش جدید مدوالسیون . . .

Va   sin t

)Vb   sin(t  120) I b  I m sin(t    120

 -4محاسبه تلفات کلیدز ی
تلفات کلیدزنی شامل توان تلفشده در بازه قطع و وصل قطعات
نیمههادی بوده و با فرکانس کلیدزنی رابطه مستقیم دارد .تلفات کلیدزنی
شامل تلفات قطع و وصل ماسفت و تلفات بازیابی معکوس دیود میباشد
و برای سیستمهای القایی بهصورت زیر تعریف میشود [20و:]21

)Vc   sin(t  120) I c  I m sin(t    120

که در آن؛
()5

,   t

Vm
E

) ) f swVDS I sw( pk ) (t sw( on )  t sw( off





در رابطه فوق Vm ،دامنه ولتاژ ورودی یکسوساز و  فرکانس زاویهای
شبکه است.





()15
()16



PswT  EonT  EoffT . f sw
PswM 


PswD  E onD  E off D . f sw  E off D . f sw



1
 QrrV D f sw
2



PswD

زمانیکه کلید مربوط به یک فاز روشن میشود ،جریان به نقطه

که  Pswو  Pswبهترتیب تلفات کلیدزنی ماسفت و دیود Eoff ،و E on
بهترتیب ،تلفات انرژی حالت قطع و وصل قطعات f sw ،فرکانس

صفر منحرف میشود .جریان نقطه خنثی در طول یک سیکل از ولتاژ

کلیدزنی V DS ،ولتاژ حالت قطع دوسر کلید I sw( pk ) ،حداکثر جریان

خط ،از رابطه زیر حاصل میگردد:

کلیدزنی ماسفت Qrr ،بار بازیابی معکوس دیود t sw(off ) ،و )t sw(on

خنثی وارد و یا از آن خارجشده و درنتیجه ،پتانسیل نقطه خنثی از مقدار

Serial no. 86
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زمانهای قطع و وصل ماسفت و  VDحداکثر ولتاژ اعمالشده به دوسر
دیود میباشند .بهمنظور محاسبه تلفات کلیدزنی در ساختار یکسوساز
موردنظر ،پارامترهای کلید و دیود به شرح زیر میباشند:
tsw( on )  75 ns , tsw( off )  84 ns , VD  0.99 V , Qrr  400 nC ,
rd  0.1 , Rds ( on)  0.46  , f sw  10 kHz

الزم به ذکر است ازآنجا که در روش پیشنهادی ،هر کلید تنها به
مدت  240درجه در هر سیکل خط هدایت میکند ،لذا برطبق روابط
( )16و ( ،)17تعداد دفعات کلیدزنی قطع و وصل ماسفت و دیود متناظر
با آن در پل دیودی 2/3 ،برابر حالت  CB-PWMخواهدبود:
()16

N on  N off 

 2
  f sw Eon  Eoff 
 3

()17

همانند سایر روشهای ناپیوسته موجود ،دستخوش تغییرات شده و
اعوجاج هارمونیکی آن نسبت به سایر روشهای پیوسته موجود تا حدی
افزایش یافته که این مسئله برای تمامی روشهای ناپیوسته اجتنابناپذیر
میباشد.
طبق شکلهای مذکور THD،جریان ورودی یکسوساز در روش
متعارف برابر  %1.88و در روش مورد پیشنهادی  %2.96میباشد که از
حد مجاز  %5تجاوز نکردهاست .لذا ،در مقابل سایر مزایای اشارهشده برای
روش پیشنهادی ،این مقدار افزایش  THDقابلتوجیه به نظر میرسد.

N on  N off 

2 f
2 f
Psw  f   sw Eon   sw Eoff
3 f
3 f

براساس مقادیر فوق و روابط تحلیلی ارائهشده ،تلفات کلیدزنی قطعات
نیمههادی در روش  CB-PWMمتعارف و روش CLD-DPWM
پیشنهادی ،برای کل سهفاز محاسبه و بهترتیب معادل  1/692و 1/128
وات میباشند.

0.9

0.88 0.89
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0.85 0.86 0.87

0.81
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2
0
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-8
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0.8

)Time (s

(الف)
ic

ia

 -5تایج شبیهسازی

()18

0.88

0.83

0.8

)Time (s

(ب)
شکل  :7تایج شبیهسازی برای :الف) جریان ورودی فازa؛ ب)
جریانهای سهفاز ورودی

M 

Fundemental(50Hz)=6.623 , THD=1.88%

100

Harmonic order

80

لذا:

60
40

3Vm  Vdc

()19
در رابطه فوق Vm ،دامنه ولتاژ شبکه میباشد.

پارامترهای سیستم شبیهسازیشده در جدول ( )2ارائه شدهاند.

20
0

20

18

شکل :8

16

14

طیف هارمو یکی جریان ورودی یکسوساز در روش CB-
PWM

جدول  :2پارامترهای شبیهسازی
القاگر ورودی

L  5 mH

خازن

باسdc

100
Harmonic order

80
60

C1 , C 2  1300 F

40
20

ولتاژ مرجع خروجی

Vdc  210 V

فرکانس کلیدزنی

f s  10 KHz

فرکانس پایه

f m  50 Hz

شکل  :9طیف هارمو یکی جریان ورودی یکسوساز در روش

مقاومت بار

RL  50 

پیشنهادی

مقادیر القاگر و خازنهای ارائهشده در جدول ( )2براساس مرجع
[ ]23و مقادیر ولتاژهای ورودی و خروجی یکسوساز طراحی شدهاند.
ساختار موردنظر ،براساس مقادیر جدول ( )2و با توجه به بلوک
دیاگرام حلقه بسته شکل ( )6در نرمافزار متلب مورد شبیهسازی قرار
گرفتهاست .شکل ( ،)7شکل موجهای جریان یکسوساز را برای فاز  aو
برای هر سهفاز نشان میدهد .طیف هارمونیکی جریان ورودی یکسوساز
در روش پیوسته موجود و روش پیشنهادی در شکلهای ( )8و ( )9ارائه
شدهاند .بر این اساس مشاهده میشود که جریان ورودی یکسوساز

Serial no. 86

Fundemental(50Hz)=6.585 , THD=2.96%

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

همچنین شکلموجهای ولتاژ و جریان ورودی فاز  aدر شکل ()10
نمایش داده شدهاند .با بررسی شکل مشاهده میشود که جریان ورودی
کامالً همفاز با ولتاژ شبکه بوده و ضریب توان واحد حاصل گردیدهاست،
که این مسئله موید کارایی کنترلکننده ارائهشده میباشد.
شکل ( ،)11ولتاژ باس  DCرا که مجموع ولتاژهای خازنهای هر
باس میباشد ،نشان میدهد .در حضور کنترلکننده پیشنهادی ،ولتاژ
باس  DCکامالً از مقدار مرجع 210ولت پیروی میکند .برطبق طراحی
انجامشده ،ریپل ولتاژ خروجی در مقداری کمتر از  %1تنظیم شدهاست.
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`

در این بخش ،جهت تأیید صحت عملکرد روش کنترلی تجزیه مدار پایه،
یکسوساز نشان دادهشده در شکل ( )1با توان خروجی نامی  882وات
مورد شبیهسازی قرار گرفتهاست .با توجه به مرجع [ ،]22حداکثر
شاخص مدوالسیون مجاز در یکسوساز ویینا از رابطه زیر حاصل میشود:

)Input Current (A

2 f sw

3
f



f sw
f
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0.9

0.89

0.87 0.88

0.86

0.85

0.84

0.83

0.82

0.81

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9

)Time (s

شکل  :10ولتاژ شبکه و جریان ورودی یکسوساز
)DC link Voltage (V

)Time (s

شکل  :11شکل  :11ولتاژ باس  DCدر ضور بار اهمی خالص

Sa Switching Signal

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.84

0.835

0.83

0.825

0.82

0.815

0.81

0.085

0.8

)Time (s

شکل  :12سی نال کلیدز ی فاز ()a

شکلهای ( )13-15بهترتیب نحوه تغییرات لحظهای و متوسط
جریان نقطه خنثی ،بههمراه ولتاژ خازنهای باس  DCدر روش کنترلی
پیشنهادی را نمایش میدهند .مطابق شکل ( )13و ( )14مشاهده
میشود که ،تغییرات جریان نقطه خنثی در هر سیکل کامالً متقارن بوده
و درنتیجه مقدار متوسط جریان تزریقی به نقطه خنثی یکسوساز برابر
صفر خواهدبود .با بررسی شکل ( )15مشاهده میشود که روش مذکور
بهطور طبیعی و بدون نیاز به حلقه فیدبک اضافی ،بهخوبی قابلیت
متعادلسازی ولتاژ خازنها را دارا میباشد.
درنهایت ،براساس نتایج شبیهسازی میتوان نتیجه گرفت که راهبرد
پیشنهادی ،عالوه بر بهکارگیری تمامی مزایای یکسوساز ویینا ،منجر به
کاهش پیچیدگی و حجم سیستم کنترلی ،زمان پردازش و تلفات کل
سیستم خواهدشد.
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شکل  :13مایش لحظهای جریان قطه خنثی
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9

)Time (s

شکل  :14مقدارمتوسط جریان تزریقی به قطه خنثی در هر سیکل
ورودی
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9

)Capacitors Voltages (V

بهمنظور ارزیابی کارایی روش پیشنهادی در کاهش تلفات کلیدزنی،
سیگنال کلیدزنی مربوط به فاز ( )aدر شکل ( )12ارائه شدهاست .با توجه
به شکل مشاهده میشود که پیرو مطالب ذکرشده در بخش قبل ،کلید
مربوط به هرفاز در ساختار موردنظر به مدت  1/3از هرسیکل ورودی
کلیدزنی نشده و خاموش میباشد .که این مسئله موید کاهش حدود
 33%تلفات کلیدزنی خواهدبود.

)Time (s

)in ave ( A
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0.8 0.81
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160
140
120
100

)Nuetral Point Current (A
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100
80
60
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0
-20
-40
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0.8
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)Time (s

شکل  :15مقدارمتوسط ولتاژ خازنهای سری باس  DCدر روش
پیشنهادی

 -6تیجه یری
در این مقاله ،یک روش کنترلی جدید برای یکسوساز ویینا با بهکارگیری
مفهوم تجزیه مدار پایه و به هدف کنترل پارامترهای مختلف یکسوساز
ارائه شدهاست .براساس روش پیشنهادی ،ساختار یکسوساز سهفاز در هر
 60درجه از سیکل ورودی به دو مبدل بوست دوسطحی تبدیل میشود.
مزایای روش ارائهشده برای یکسوساز ویینا عبارتند از )1 :سادهسازی
طراحی کنترلر -هسته کنترلی در روش مذکور توسط تمامی روشهای
کنترلی DC-DCقابل اجرا میباشد )2 .کاهش تلفات کلیدزنی -در این
روش در هر ناحیه تنها دو از سه کلید موجود در مبدل تحت فرکانس
باال کلیدزنی میشوند )3 .عدمنیاز به طراحی حلقه فیدبک جهت
متعادلسازی ولتاژ خازنهای باس  .DCنتایج شبیهسازی بهمنظور تائید
عملکرد روش پیشنهادی ارائه شدهاند .با توجه به نتایج مشاهده میشود
که روش مدوالسیون ناپیوسته CLDبهخوبی قابلیت حفظ ضریب توان
ورودی در مقدار واحد ،کاهش تلفات کلیدزنی سیستم به مقدار  1/3و
متعادلسازی ولتاژ خازنهای باس  DCرا دارا میباشد.
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