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Abstract:
Today, solar arrays, fuel cells and wind energy are highly regarded as sources of clean energy. These
sources can deliver their energy to the grid or directly to the consumer. Usually the voltage level
produced in these sources is low and the need to increase the voltage level is. To solve this problem,
high voltage gain converters can be used as single-port and multi-port. In the proposed converter to
increase the voltage gain, the voltage multiplier circuit, the switched inductors and the switched
capacitor are used, and also the clamp circuit is used to solve the problem of energy stored in the
leakage inductor. One of the features of this converter is to share the components of the converter in
different modes. This is important to reduce the number of semiconductor elements in the construction
of the converter. In the proposed converter, the power transfer can be from solar array to load or from
solar array to battery or both. Also, in peak moments, solar array and battery consumption can provide
load power at the same time. In this paper, theoretical analysis has been used to evaluate the
performance of the proposed converters and the results of the converter simulation in Orcad software
have been presented to evaluate the accuracy of the theoretical analysis. Finally, a laboratory sample
of the proposed converter with a power of 200 watts and a frequency of 100 kHz has been
implemented, the results of which show the accuracy of the analysis of the theory and performance of
the proposed converter.
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چکیده :امروزه آرایههایی خورشیدی ،پیلهای سوختی و انرژی باد بهعنوان منابع انرژی پاک بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند.
این منابع میتوانند انرژی خود را به شبکه برق و یا بهطور مستقیم به مصرفکننده تحویل دهند .معموال سطح ولتاژ تولیدی در
این منابع ،پایین و نیاز به افزایش سطح ولتاژ است .برای حل این مشکل میتوان از مبدلهای بهره ولتاژ باال بهصورت یک
درگاهه و چند درگاهه استفاده نمود .در مبدل پیشنهادی برای افزایش بهره ولتاژ ،از مدار چند برابرکننده ولتاژ ،سلفهای
تزویج و خازن سوئیچ شده و هم چنین برای رفع مشکل انرژی ذخیره شده در سلف نشتی ،از مدار کلمپ استفاده میشود .یکی
از ویژگیهای این مبدل به اشتراک گذاشتن اجزای مبدل در حالتهای مختلف است که این مهم برای کاهش تعداد عناصر
نیمه هادی در ساخت مبدل به حساب میآید .در مبدل پیشنهادی انتقال توان میتواند از آرایه خورشیدی به بار و یا از آرایه
خورشیدی به باتری و یا هر دو باشد .همچنین در لحظات پیک مصرف آرایه خورشیدی و باتری میتوانند توان بار را همزمان
تامین کنند .در این مقاله برای بررسی نحوه عملکرد مبدلهای پیشنهادی از تحلیلهای نظری استفاده شده و برای بررسی
صحت تحلیلهای نظری نتایج شبیهسازی مبدل در نرمافزار ارکد ارائه شده است .سرانجام یک نمونهی آزمایشگاهی از مبدل
پیشنهادی در توان  200وات و فرکانس 100کیلوهرتز پیادهسازی گردیده است که نتایج بهدست آمده صحت تحلیل تئوری و
عملکرد مبدل پیشنهادی را نشان میدهد.
کلید واژهها :مبدل سه درگاهه ،مبدل بهره باال ،سیستم منبع انرژی ترکیبی
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تاریخ پذیرش مقاله1399/10/7 :
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 -1مقدمه
1

امروزه تنوع در منابع تولید انرژی و استفاده همزمان از چندین منبع انرژی باعث شده که سیستمهای انرژی ترکیبی بیشتر
مورد توجه قرار گیرند [ .]2،1مزایای مبدلهای چند درگاهه 2نسبت به مبدلهای یک درگاهه عبارت است از :قابلیت اطمینان
باالتر ،قابلیت انتقال بیشتر و راندمان باالتر .با توجه به این مزایا و همچنین وجود منابع تولید انرژی با خصوصیات مختلف
(ولتاژ – جریان) باعث توجه بیشتر به مبدلهای چند درگاهه شده است .میتوان به جای استفاده از چندین مبدل یک درگاهه
برای انتقال نیرو از هر منبع ورودی به بار خروجی ،از مبدل چند درگاهه استفاده کرد .در مبدل چند درگاهه میتوان هزینه،
اندازه و پیچیدگی سیستم را کاهش داد .مزیت دیگر مبدلهای چند درگاهه استفاده از دستگاههای ذخیره انرژی بهعنوان منبع
ورودی است [ .]4،3در شکل ( )1ساختارهای متداول برای اتصال منابع تولید انرژی به مصرفکننده نشان داده شده است.
شکل (-1الف) از دو مبدل یک درگاهه برای اتصال استفاده شده در حالی که در شکل (-1ب) از یک مبدل چند درگاهه برای
اتصال استفاده شده است.

(الف) دو مبدل یک درگاهه

(ب) یک مبدل سه درگاهه
شکل ( :)1سیستمهای انرژی تجدید پذیر
Figure (1): Renewable energy systems, a) Two converters of one port b) A three-port converter

در اکثر سیستمهای انرژی چند درگاهه وجود سیستم ذخیره انرژی الزامی است .بنابراین در اکثر مبدلهای چند درگاهه امکان
ذخیره سازی انرژی و استفاده مجدد از این انرژی فراهم شده است .این نوع مبدلها به عنوان مبدلها سه درگاهه شناخته شده
اند [ .]6،5منبع ابرخازن و باتری بهعنوان سیستم ذخیره انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر بهعنوان منابع تولید انرژی ،در
سیستمهای انرژی چند درگاهه بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند .از آنجا که بیشتر منابع انرژی تجدیدپذیر دارای
ولتاژ کم هستند ،روشهایی برای افزایش بهره ولتاژ مورد نیاز است .برای افزایش بهره ولتاژ ،روشهای زیادی مانند سلفهای
تزویج شده ،ترانسفورماتورهای جدا شده ،خازنهای سری ارائه شده است [ .]7در مرجع [ ]8بر اساس شارژ خازن با استفاده از
یک سوئیچ و اضافه شدن آن بهصورت سری با منبع و بار عمل میکند .همچنین برای کاهش استرس ولتاژ 3سوئیچ از مدار
کلمپ 4استفاده میشود .امکان دستیابی به سوئیچینگ نرم با استفاده سلف نشتی 5ترانسفورماتور معرفی شده است [.]10،9
ساختارهای پیشنهادی میتواند مشکالت مربوط به سیکل وظیفه 6را در مدلهای افزاینده ولتاژ برطرف کنند و عملکرد مبدل را
بهبود ببخشند .اخیراً ،براساسکاربردهای مختلف ،چندین توپولوژی ایزوله ]12،11[ 7و غیر ایزوله ،]14،13[ 8در مبدلهای
چند درگاهه ارائه شده است .در مبدلهای ایزوله وجود ترانسفورماتورها به همراه مدارهای اضافی باعث افزایش حجم ،هزینه و
پیچیدگی طراحی شده است [ .]16،15اگرچه مبدلهای سه درگاهه ایزوله کلیدزنی نرم را بهراحتی حفظ میکنند ،اما معموالً
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در این ساختارها از تعداد زیادی سوئیچهای نمیههادی استفاده میشود [ .]18،17برای مثال ،مبدل موجود در مرجع []19
پانزده سوئیچ و شش دیود دارد .در مرجع [ ]20ترکیﺐ سه روش سه سطحی ،استفاده از سلفهای کوپل شده و مدار کلمپ
پسیو تشکیل شده است .در مبدلهای سه سطحی اسـترس ولتاژ سوئیچها نصف مبدلهای دو سطحی پایه خواهـد بـود
[ .]22،21همچنین فرکانس ریﭙل جریان ورودی و خروجی مبدلهای سه-سطحی نیز دو برابر فرکانس ریﭙل جریان ورودی و
خروجی مبدلهای دو-سـطحی پایـه خواهد بود که این باعث کوچک شدن اندازه فیلتر مبدل خواهد شد .در مبدلهای دارای
9
سلف کوپل شده نیـز میتوان بـا تنظـیم نسـبت دور ترانس به بهره ولتاژ زیاد دست یافت .در مرجع [ ]23یک مبدل بوست
غیر ایزوله با سلف کوپل شده ارائه و تالش میگردد با کاهش تلفات سوئیچینگ و تلفات هدایتی ،راندمان مبدل را بهبود
ببخشد .در سالهای اخیر ،محققان ایدههای نو برای مبدلهای چند درگاهه  dc-dcبه ارمغان آوردند .مهمترین آنها به این شرح
است :کاهش تعداد عناصر سازنده ،انعطافپذیری در افزایش تعداد منابع ورودی برای ایجاد مسیرهای مجزای جریان انرژی،
افزایش ولتاژ و استفاده از روشهای سوئیچینگ نرم برای افزایش بهرهوری در مبدلهای چند درگاهه هستند .در این مقاله از
ساختار معرفی شده در [ ]24بهعنوان پایه مبدل پیشنهادی استفاده میشود که شامل مدار چند برابرکننده ولتاژ بر اساس
سلفهای تزویج شده و یک مدار کلمپ است .مبدلهای سه درگاهه دارای سه حالت کار هستند که به اینصورت عمل می-
کنند ،تامین انرژی بار و همچنین شارژ باتری (یک ورودی و دو خروجی) ،تامین انرژی بار توسط منبع و باتری بهصورت هم-
زمان (دو ورودی یک خروجی) تامین انرژی بار توسط باتری (یک ورودی یک خروجی) ،که در شکل ( )2نشان داده شده است.
در مبدل پیشنهادی برای افزایش بهره ولتاژ ،از مدار ضربکننده ولتاژ ،سلفهای تزویج شـده و بـرای از بـین بـردن ااـر القـایی
نشتی ،از مدار کلمپ استفاده میشود .یکی دیگر از ویژگی مبدل پیشنهادی ،به اشتراک گـذاری اجـزای مبـدل در حالـتهـای
مختلف ،برای کاهش تعداد عناصر نیمه-هادی در ساخت مبدل است .عملکرد مبـدل پیشـنهادی بـه حالـتهـای شارژ/دشـارژ
سیستم ذخیره انرژی بستگی دارد .که هر دو حالت میتوانند بهط ور مستقل از یکـدیگر کـار کننـد و انـرژی را از ورودیهـا بـه
خروجی منتقل کنند .در این مبدل شرایط کلیدزنی نرم 10برقرار نیست .ولی به واسطه اینکه جریان سلف نشتی از طریق دیـود
 DCتخلیه و نزدیک به صفر شده ،از استرس جریان سوئیچ در لحظهی روشن شدن جلوگیری میکنـد ،و دیگـر نیـاز بـه المـان
الکترونیکی اضافه در مدار نیست.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل( :)2حالت کار مبدلهای سه درگاهه الف) تامین انرژی بار و همچنین شارژ باتری (یک ورودی و دو خروجي) ب) تامین انرژی بار
توسط منبع و باتری به صورت همزمان(دو ورودی یک خروجي) ج)تامین انرژی بار توسط باتری (یک ورودی یک خروجي) د)کل حالتها
Figure (2): Operating mode of three-port converters, a) Load power supply as well as battery charge (one input and two outputs), b) Load
power supply by source and battery simultaneously (two inputs, one output), c) Battery power supply (one input one output), d) Total modes
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 -2ساختار پیشنهادی مبدل سه درگاهه بهره باال برای سیستمهای انرژی ترکیبي
در شکل ( )3مدار مبدل پیشنهادی مالحظه میشود .در این شکل سوئیچهای  S1و  S2بهعنوان سوئیچ اصلی مبـدل (بـرای هـر
مدار) عمل کرده و برای بازیافت انرژی سلف نشتی از دو مدار کلمپ فعال که شامل اجـزای  DC1و  CC1در مـدار بـاال و اجـزای
 DC2و  CC2در مدار پایین استفاده میکند .عناصر  CM1 ،CM2 ،DM1 ،DM2و  La2در مدار باالیی و عناصـر CM4 ،CM3 ،DM4 ،DM3
و  Lb2در مدار پایین برای تقویت افزایش ولتاژ استفاده شده است Lb1 ،La2 ،La1 .و  Lb2سلفهای تزویج هسـتند .ایـن مبـدل دو
حالت عملکردی اصلی دارد  .حالت اول ،زمانی است که باتری شارژ شده است و باتری به همراه آرایه خورشیدی انرژی را به بـار
تحویل میدهد .در این حالت مدار مربوط به سیستم ذخیره انرژی ،دقیقا مانند مدار باالیی ،انرژی را بـه بـار تحویـل مـیدهـد.
حالت دوم زمانی است که باتری نیاز به شارژ شدن دارد .در لحظاتی که میخواهیم باتری را شارژ کنیم با تغییر در مدار کنتـرل
بخش پایین ،سیستم ذخیره انرژی تبدیل به مبدل باک شده که از  S3به عنوان کلید اصلی و  S2کلید فرعی و همچنین سـلف-
های مغناطیسی  Lb1و  Lb2بهعنوان سلف برای شارژ باتری استفاده میکند .شکل ( ،)4شکل موجهای کلیدی مبدل پیشـنهادی
را در حالت عملکردی اول نشان میدهد.

شکل( :)3ساختار پیشنهادی مبدل سه درگاهه بهره باال برای سیستمهای انرژی ترکیبي
Figure (3): Proposed structure of high gain three-port converter for combined energy systems

 -3مدهای عملکرد ی مبدل پیشنهادی در حالت انتقال انرژی از باتری و آرایه خورشیدی به بار
در این حالت عملیاتی ،یک یا هر دو مدار انرژی بار را تامین کرده و دیود  Dc1مدارها را از یکدیگر جدا میکند .از آنجا که
حالتهای عملیاتی هر مدار شبیه به یکدیگر هستند و بهمنظور سادهسازی تجزیه و تحلیل ،عملیات مدار سمت پایین حذف
شده و عملیات مدار باالیی در مدهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد .در این حالت مبدل پیشنهادی در یک دوره کاری
دارای پنج مد است .پیش از اولین مد ،فرض بر این است که  DO1, S1روشن و  S3خاموش هستند .چون ظرفیت خازنهای
 Cm1, Cm2, CC1به اندازه کافی بزرگ هستند ،ولتاژ موجود در این خازنها را میتوان در تمامی مدها اابت در نظر گرفت .در
مدار معادل مبدل پیشنهادی ،سلفهای تزویج بهعنوان یک ترانسفورماتور ایدهآل با سلف مغناطیس کننده ( )Lmو سلف نشتی
( )Lkدر نظر گرفته شده و همچنین ،تمام عناصر نیمه هادی ایدهآل در نظر گرفته شده است .در شکل ( )5مدهای عملکرد
مبدل سیستم ذخیره انرژی در حالت تخلیه ،نشان داده شده است.
مد اول ) :(t0<t<t1در زمان  t0سوئیچ  Sروشن ،دیودهای  Dm1 ،Dc1و  Dm2خاموش و دیود  Doروشن هستند .مسیر عبور
جریان در شکل (-5الف) مالحظه میشود .معادله ولتاژ سلف تزویج شده اولیه  Vin=VLk +VLa1و همچنین ولتاژ  Vinدو سر
سیم پیچ سلف اانویه ( (La2قرار دارد .بنابراین جریان سلف نشتی ( ) Lkبهطور خطی افزایش و جریان سلف اانویه بهطور خطی
کاهش مییابد .سلف مغناطیسکننده ( )Lmتوسط منبع  Vinشارژ شده و دیودهای  Dm1و  Dm2شروع به هدایت میکنند .در
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زمان  t1با برابر شدن جریان سلف نشتی ( )_ILkبا  ILm+nIsمد کاری به پایان میرسد .در این روابط  Voولتاژ خروجی و
ولتاژ خازن کلمپ و  Vcmولتاژ خازن مدار چند برابرکننده ولتاژ است.

Vcc

شکل ( :)4شکل موجهای مبدل پیشنهادی
Figure (4): Proposed converter waveforms

()1
()2
مد دوم )  :(t1<t<t2در این فاصله زمانی سوئیچ  Sروشن ،دیود  Doو  Dc1خاموش و همچنین دیود  Dm1و  Dm2روشن هستند.
مسیر جریان عبوری در شکل (-5ب) نشان داده شده است .سلف مغناطیسکننده ( )Lmتوسط منبع  Vinشارژ در همین شرایط
ولتاژی که دو سر سیم پیچ اانویه ( (La2قرار دارد خازن  Cm1و  Cm2را بهصورت هم زمان شارژ و ولتاژ آنها برابر  nVinاست.
خازن  Coبار خروجی را تغذیه میکند .سوئیچ  Sخاموش و در زمان  t2این مد به پایان میرسد.
()3
()4
مد سوم )  :(t2 < t < t3در این مد سوئیچ  Sخاموش ،دیود  Doخاموش و دیودهای  Dm1, Dm2روشن هستند .جریان سلف نشـتی
از طریق دیود  ،Dc1خازن  Cc1را شارژ میکند .مسیر عبور جریان در شکل (-5ج) مالحظه مـیشـود .خـازن  Cm1و  Cm2توسـط
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ولتاژ سیمپیچ اانویه ( )La2شارژ میشود .خازن  Coبار خروجی تغذیه میکند .ولتـاژ سـیمپـیچ اانویـه ( )La2برابـر بـا  nLa1و در
لحظه  t3این مد به پایان میرسد.
()5
()6
مد چهارم )  :(t3<t<t4در این مد سوئیچ  Sخاموش ،دیود  Do1و  Dc1روشن ،مسیر جریان عبوری در شکل (-5د) مالحظه مـی-
شود .جریان سلف اانویه ( )La2کاهش یافته در همینصورت دیودهای  Dm1و  Dm2خاموش میشوند .دیـود  Dc1جریـان  Lmو Lk
را به سمت خازن  Cm1و  Cm2هدایت کرده و همچنین خازن  Cc1با خازن  Cm1و  Cm2سری میشود و از طریـق دیـود  Doانـرژی
بار را تامین میکند.
()7
()8
مد پنجم )  :(t4 < t < t5در این مد سوئیچ  Sخاموش ،دیود  Dc1خاموش و دیود  Doروشن است .مسیر جریان عبوری در شکل
(ه) 5-مالحضه میکنید .انرژی بار از طریق دیود  Doتامین میشود .جریان سلف نشتی( (Lkصفر و جریان سلف اانویه ( )La2
افزایش یافته است .در همین صورت این مد در زمان  t5به پایان میرسد.
()9
()10
 -4مدهای عملکردی مبدل پیشنهادی در حالت انتقال انرژی ازآرایه خورشیدی به باتری و بار
در این حالت ،انرژی تولید شده از منبع  Vinبیشتر از توان تقاضای بار است و سیستم ذخیره انرژی در صورت نیاز به شارژ ،از
انرژی اضافی منبع  Vinشارژ میشود .افزایش ولتاژ و استرس عناصر در این حالت همانند مبدل باک است [ .]25سیستم ذخیره
انرژی از طریق فاز پایین به عنوان مبدل باک شارژ میشود و مدار باال بار خروجی را تأمین میکند .در حالت شارژ سیستم
ذخیره انرژی ،برای کاهش استرس ولتاژ و جریان روی سوئیچهای مبدل باک ،باید در شرایط مرزی و پیوسته و حداقل و
حداکثر جریان سلف تعیین شود [ .]27،26مبدل پیشنهادی در حالت شارژ سیستم ذخیره انرژی دارای سه مد کاری است و
برای ساده سازی تجزیه و تحلیل ،فرض بر این است که مدار باالیی در عملکرد متمایز کلی خود در تهیه بار کار میکند .در
شکل ( )6اجزای مبدل که به شارژ سیستم ذخیره انرژی کمک میکند و در شکل ( )7مدهای عملکرد مبدل سیستم ذخیره
انرژی در حالت شارژ ،نشان داده شده است.
مد اول )  :(t0 < t < t1در این مد سوئیچ  S3روشن و همچنین جریان سلف مغناطیس کننده ( (ILm2مثبت میشود و مطابق با آن
افزایش مییابد .مسیر جریان عبوری در شکل (-7الف) نشان داده شده است.
()11
مد دوم )  :(t1 < t < t2در این مد سوئیچ  S3خاموش و بازیابی معکوس دیود بدنه سوئیچ  S2انجام شده است مسیر عبور جریان در
شکل (-7ب) نشان داده شده است.
()12
مد سوم )  :(t2 < t < t3در این مد سوئیچ  S3خاموش و جریان سلف مغناطیس کننده ( (ILm2از طریق دیود بدنه سوییچ S2
تخلیه میشود تا جریان به صفر برسد .مسیر عبور جریان در شکل (-7ج) نشان داده شده است.
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)
شکل ( :)5مدهای عملکرد مبدل سیستم ذخیره انرژی در حالت تخلیه
(الف) مد اول) ( ،(t0 < t < t1ب) مد دوم) ( ،(t1 < t < t2ج) مد سوم) ( ،(t2 < t < t3د) مد چهارم) ( ،(t3 < t < t4ه) مد پنجم) (t4 < t < t5
Figure (5): Operation modes of energy storage system converter in discharge mode
)First mode (t0 <t <t1), Second mode (t1 <t <t2), Third mode (t2 <t <t3), Fourth mode (t3 <t <t4), Fifth mode (t4 <t <t5

 -5تجزیه و تحلیل مبدل پیشنهادی
در این بخش ،تجزیه و تحلیل مبدل پیشنهادی که افزایش ولتاژ ،استرس ولتاژ و جریان عناصر نیمههادی و رویکرد طراحی مبدل را مـورد
بحث قرار داده است .برای ساده سازی تجزیه و تحلیل ،فرض بر این است که ولتاژهای موجود در  Cmو  CCاابت هستند ،تمام عناصر مدار
ایده آل هستند و مبدل در شرایط پایدار عمل میکند.

الف) مالحظات طراحی سیستم ذخیره انرژی در حالت تخلیه :هر مدار در حالت پایدار به دو حالت اصلی یعنی حالت روشن یا
خاموش سوئیچ اصلی کار میکند .هنگامی که سوئیچ اصلی هر مدار روشن باشد LM ،و  Cm1 ،Cm2از طریق  Vinشارژ میشوند.
()13
در حالت خاموش بودن سوئیچ اصلی  LMتخلیه میشود و ولتاژ آن برابر است با:
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)(الف

)(ب
 اجزای مبدل که به شارژ سیستم ذخیره انرژی کمک ميکند:)6( شکل
(الف) پیکربندی مدار (ب) پالس سوئیچها و شکل موج جریاني سلف تحت عملکرد حالت مبدل باک
Figure (6): Converter components that help charge the energy storage system
a) Circuit configuration b) Pulse switches and inductor current waveform under buck converter mode operation

)(الف

)(ب

)(ج
(t2<t<t3 ) (ج) مد سوم،(t1<t<t2 ) (ب) مد دوم،(t0<t<t1 )مدهای عملکرد مبدل سیستم ذخیره انرژی در حالت شارژ (الف) مد اول
Figure (7): Operating modes of energy storage system converter in charge mode
First mode (t0<t<t1), Second mode (t1<t<t2), Third mode (t2<t<t3)

)40(

:)7( شکل
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()14
با زدن  KVLدر مد اول و با استفاده از رابطه  Vcmولتاژ خازن  Vccبه صورت زیر محاسبه میگردد .در این رابطه  Voولتاژ
خروجی و  Vinولتاژ ورودی است.
()15
از طریق رابطه ( )13و ( )15رابطه بهره ولتاژ مبدل را به صورت زیر محاسبه میکنیم .در این رابطه  Dچرخهکاری است.
()16
در شکل ( )8بهره مبدل پیشنهادی به ازای ضریﺐ وظیفههای مختلف برای سه نسبت دور متفاوت نشان داده شده است.

شکل ( :)8نمودار بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی برحسب تغییرات ضریب وظیفه به ازای نسبت دورهای متفاوت
Figure (8): Chart of the proposed converter voltage gain based to the duty cycle changes for the different conversion ratio

ب) استرس ولتاژ و جریان :به دلیل استفاده از ساختار مدار کلمپ در مبدل پیشنهادی ،استرس ولتاژ سوئیچهای اصلی ،دیود
مدار چند برابر کننده ولتاژ ،دیود مدار کلمپ و دیود خروجی در حالت خاموش به شرح زیر است .شکل ( )9استرس ولتاژ در
سوئیچ اصلی در برابر سیکل وظیفه مختلف نشان داده شده است.
()17
()18
بیشترین استرس فعلی عناصر نیمه هادی در مبدل پیشنهادی زمانی اتفاق میافتد که تنها یکی از مراحل انتقال انرژی از یک
منبع ورودی به بار خروجی باشد .بنابراین ،استرس جریان فعلی دیودها و سوئیچها به شرح زیر قابل توصیف است.
()19
()20
()21
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شکل ( :)9استرس ولتاژ در سوئیچ اصلي در برابر سیکل وظیفه مختلف
Figure (9): Voltage stress on the main switch against different duty cycles

ج) طراحی سلف مبدل :با توجه به توان خروجی نامی مبدل مقدار متوسط جریان القایی مغناطیسی ) ILM(avgو ریﭙل جریان به
شرح زیر است.
()22
()23
با جایگذاری رابطه ( )22در ( )23و با استفاده از رابطه ( )18معادله سلف نشتی

 LMدر حالت مرزی بهدست آمده است.

()24
که حداکثر مقاومت بار در حالت مرزی میتواند  20درصد از توان خروجی نامی انتخاب شود .انتخاب مقدار  LMبیشتر از مقدار
تعیین شده توسط ( ،)24است و همچنین شرایط پیوسته برای هر دو مرحله در حالت تخلیه و شارژ سیستم ذخیره انرژی
تضمین میشود .در این رابطه  nنسبت دور سیم پیچ سلف تزویج شده است .بهصورت زیر تعریف میشود.
()25
 -6نتایج ساخت نمونه عملي
در ساخت مبدل پیشنهادی به دلیل سیکل وظیفه مناسﺐ از فرکانس کلیدزنی  100کیلوهرتز استفاده شده است .برای نشان
دادن قابلیت سیستم ذخیره انرژی و ایجاده بهره ولتاژ باال در مبدل پیشنهادی ،دو منبع ورودی  40ولت و  24ولت و ولتاژ
خروجی  400ولت انتخاب شده است .در حالت عملکردی اول ،ولتاژهای ورودی ،یک پارامتر اصلی برای طراحی سلف مبدل
باک است بهگونهای که مبدل در حالت هدایت مرزی کار کند ،با فرض کردن Vin= 40و  Vbattry= 24ولت این مقادیر شرط
انتخاب مقدار سلف مبدل پیشنهادی را فراهم ساخته و سیکل وظیفه سوئیچ برای هر مرحله را میتوان بهدست آورد .سیکل
وظیفه مطلوب در زمان  D=0/65حاصل شده بنابراین ،نسبت دور سیم پیچ سلفهای تزویج شده برای ترانسفورمر باال  1/8و
برای ترانسفورمر پایین  3/5انتخاب میشوند .در حالت تخلیه سیستم ذخیره انرژی ،سلف مغناطیس کننده برای هر مدار باید
به گونهای تعیین شود که مبدل در حالت پیوسته کار کند .با استفاده از رابطه ( )24که ارتباط بین سلف مغناطیسکننده،
مقاومت بار همراه با نسبت تبدیل سلف نشان میدهد .مقدار  Lm1و  Lm2بر اساس توان خروجی مشخص شده است .در حالت
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شارژ سیستم ذخیره انرژی ،مدار باالیی به عملکرد شارژ کمک نمیکند .اما ،سلف مغناطیسکننده سمت پایین بهعنوان سلف
مبدل باک عمل میکند .شکل ( )10تصویر مبدل پیشنهادی ساخته شده در آزمایشگاه نشان داده شده است.

شکل ( :)10تصویر مبدل پیشنهادی ساخته شده در آزمایشگاه
Figure (10): Image of the proposed converter made in the laboratory

برای تأیید عملکرد و ارزیابی عملکرد مبدل پیشنهادی ،نمونه اولیه  200واتی با مشخصات تعریف شده در جدول ( )1اجرا و
آزمایش میشود.
جدول ( :)1مشخصات عناصر نیمه هادی
Table (1): Characteristics of semiconductor elements

مقدار

پارامتر

نماد

40ولت
24ولت
400ولت
100کیلوهرتز

ولتاژ ورودی
ولتاژ باتری
ولتاژ خروجی
فرکانس کلید زنی
سوئیچ
دیود
خازن
خازن
خازن
سلف مغناطیس کننده
سلف مغناطیس کننده
سلف نشتی
سلف نشتی
نسبت دور
نسبت دور

Vin

IRFP260
MUR460

4.7µF
1.7µF
100µF
150µH
50µH
2µH
1µH
1.8
3.5

Vbattry
Vo
F
S1-S2
Dc1,Dc2,Dm1Dm4,Do1,Do2,Db
Cm1-Cm4
Cc1,Cc2
Co
Lm1
Lm2
Lk1
Lk2
n2/n1
n4/n3

شکل (-11الف) موج ولتاژ جریان سوئیچ اصلی (-11( )S1ب) موج ولتاژ جریان سوئیچ باتری (-11( )S2ج) موج ولتاژ و جریان
سوئیچ کمکی ( )S3است که طبق این تصویر ماکزیمم ولتاژ سوئیچها 115ولت محدود شده است .بنابراین استرس ولتاژ سوئیچ-
ها بسیار کمتر از ولتاژ خروجی مدار است .عملکرد سوئیچ اصلی و سوئیچ باتری دقیقا مانند هم میباشند و در لحظه  t0روشن
شدن سوئیچ با بازیابی معکوس دیود خروجی  Doتداخل دارد که در شکل (-11الف) و (-11ب) مشاهده میکنید .در این مبدل
شرایط کلید زنی نرم برقرار نیست .ولی به واسطه اینکه جریان سلف نشتی از طریق دیود  DCتخلیه و نزدیک به صفر شده ،از
استرس جریان سوئیچ در لحظهی روشن شدن جلوگیری میکند.
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شکل ( :)11الف) موج ولتاژ جریان سوئیچ اصلي ( ،)S1ب) موج ولتاژ جریان سوئیچ باتری ( ،)S2ج) موج ولتاژ و جریان سوئیچ کمکي ()S3
Figure (11): a) Main switch current voltage wave (S1) b) Battery switch current voltage wave (S2) c) Voltage switch and auxiliary switch
)current wave (S3

شکل ( )12موج جریان سلف نشتی همانطور که انتظار میرود در لحظه روشن شدن سوئیچ ،جریان سلف نشتی با یک شیﺐ
تند رو به افزایش است که علت آن مربوط به بازیابی معکوس دیود خروجی است و با خاموش شدن سوئیچ ،جریان سلف نشتی
از طریق دیود کلمپ کامال تخلیه میشود .شکل (-13الف) ولتاژ و جریان دیود کلمپ را نشان میدهد .در این تصویر هنگامی
که سوئیچ اصلی خاموش است جریان سلف نشتی از طریق دیود کلمپ تخلیه و خازن کلمپ ( )Dcرا شارژ میکند .شکل (-13
ب) موج ولتاژ و جریان دیود ( )Dmمدار چند برابر کننده ولتاژ است .در این تصویر هنگامی که سوئیچ روشن باشد سلف
مغناطیسکننده را شارژ کرده و همزمان انرژی را به سمت سلف اانویه القاء میکند و از طریق این دیودها ،خازنهای سوئیچ
شده شارژ میشوند .شکل (-13ج) موج ولتاژ و جریان دیود خروجی ( )Doاست که بازیابی معکوس دیود را نشان میدهد.
شکل ( )14موج جریان سلف مغناطیسکننده ( )Lm2مبدل پیشنهادی در حالت انتقال انرژی از آرایه خورشیدی به باتری و بار
است .باتری در صورت نیاز به شارژ با روشن شدن سوئیچ کمکی ( )S3جریان از منبع  Vinبه سمت  Lm2هدایت میشود و عالوه
بر این سلف مغناطیسکننده در شرایط مرزی عمل کرده و بهصورت یک مبدل باک باتری را شارژ میکند .شکل ( )15موج
ولتاژ خروجی ( )voاست .این تصویر صحت عملکرد مبدل با بهره ولتاژ باال را نشان میدهد.

شکل ( :)12موج جریان سلف نشتي
Figure (12): Induction leakage current wave
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شکل ( :)13الف) شکل موج ولتاژ و جریان دیود کلمپ ) ،(DCب) شکل موج ولتاژ و جریان دیود ( )Dmمدار چند برابر کننده ولتاژ ،ج)
شکل موج ولتاژ و جریان دیود خروجي ()Do
Figure (13): a) Voltage and current waveform of clamp diode (DC), b) Voltage and voltage waveform of diode (Dm) voltage multiplier circuit,
)c) Waveform voltage and current of output diode (Do

شکل ( :)14موج جریان سلف مغناطیس کننده ()Lm2
)Figure (14): Magnetic inductor current wave (Lm2

شکل ( )15موج ولتاژ خروجي()vo
)Figure (15): Output voltage wave (vo

بازده مبدل پیشنهادی در زیر بارهای مختلف و در حالتهای مختلف عملکرد در شکل ( )16نشان داده شده است .مبدل
پیشنهادی در حالت تخلیه سیستم ذخیره انرژی دارای راندمان  94/1درصد و در حالت شارژ سیستم ذخیره انرژی و در شرایط
بار کامل دارای راندمان  96/7درصد است.
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شکل ( :)16بهرهوری مبدل پیشنهادی در شرایط بار مختلف
Figure (16): The efficiency of the proposed converter under different load conditions

مبدل پیشنهادی ،برای هر ورودی یک مسیر جریان مستقیم به خروجی بهگونهای ارائه میشود که هر طرف بتواند بهطور
مستقل کار کند .بنابراین ،برداشت انرژی از هر منبع به راحتی قابل انجام است .بهمنظور کاهش تعداد اجزای مبدل ،برخی از
مؤلفهها نقشهای مختلفی را ایفا میکنند .بر این اساس ،دستگاه ذخیره انرژی با همان مؤلفههایی که در انتقال نیرو به بار
استفاده شده شارژ میشود .مبدل پیشنهادی از افزایش ولتاژ خوبی برخوردار است و همچنین تمام سوئیچها در حالتهای
مختلف از استرس ولتاژ و جریان کم برخوردار است .تمام این خصوصیات بدون افزایش قابل توجهی در مؤلفه نیمه هادی در
مقایسه با آاار مرتبط حاصل میشود .عالوه بر این ،مزیت مبدل پیشنهادی در مقایسه با مقاله [ ،]28کاهش استرس ولتاژ و
جریان سوئیچها است .و در مقایسه با مقاله [ ،]29از راندمان و خروجی مناسﺐتر و همچنین در مقایسه با مقاله [ ]30که از 4
سوئیچ استفاده میکند ،از پیچیدگی مدار کمتری برخوردار است .جدول ( )2مقایسه مبدل پیشنهادی و چند مبدل ارائه شده
را نشان میدهد.
جدول ( :)2مقایسه مبدل پیشنهادی و چند مبدل ارائه شده
Table (2): Comparison of the proposed converter and several converters presented

بهره ولتاژ

سوئیچ

دیود

راندمان

نوع مبدل

سوئیچینگ نرم

9

%96.7

مبدل پیشنهادی

ندارد

3

%95.3

مبدل پیشنهادی مرجع []28

دارد

4

5

مبدل پیشنهادی مرجع []27

دارد

3

3

%95.5

مبدل پیشنهادی مرجع []26

ندارد

4

4

%86

 -7نتیجهگیری
مبدل سه درگاهه برای کاربردهای ترکیبی در این مقاله ارائه شده که دارای ورودی برای منابع تولید انرژی مانند سلول سوخت
و منابع انرژی تجدیدپذیر و دارای درگاه برای دستگاههای ذخیره انرژی مانند باتری و فوق خازن است .در این مقاله یک مبدل
سه درگاهه بهره باال برای سیستمهای انرژی ترکیبی که دو مس یر جریان مجزا از هر منبع ورودی تا بار خروجی فراهم میکند
معرفی شده و بهمنظور کاهش تعداد اجزای مبدل ،برخی از مؤلفهها نقشهای مختلفی را ایفا میکنند .بر این اساس ،دستگاه
ذخیره انرژی با همان مؤلفههایی که در انتقال نیرو به بار استفاده شده شارژ میشود .در این مبدل از تکنیک سلفهای تزویج و
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 سلفهای تزویج شده در مبدل پیشنهادی همانند سلفهای مبدل.خازن سوئیچ شده برای افزایش ولتاژ استفاده میشود
 که این تکنیک، آنها میتوانند دو خازن را بهصورت موازی شارژ و بهصورت سری تخلیه کنند.فوروارد و فالیبک عمل میکنند
 انرژی سلف نشتی با استفاده از مدار کلمپ تخلیه و استرس ولتاژ روی کلید اصلی.موجﺐ افزایش بهره ولتاژ مبدل میگردد
-  در این مبدل شرایط کلید. هم چنین مشکل بازیابی معکوس دیود خروجی توسط سلف نشتی کاهش مییابد.کاهش مییابد
 مدار کلمپ مبدل را بهصورت فعال درآورد که شرایطDc زنی نرم برقرار نیست ولی میتوان با انتخاب یک سوئیچ به جای دیود
کلیدزنی نرم را با استفاده از سلف نشتی و تغییر جهت جریان آن در لحظههای خاموش بودن کلید اصلی و روشن بودن کلید
. تحلیل نظری را تأیید میکند، نتایج تجربی بهدست آمده از اجرای مبدل نمونه اولیه، سرانجام.کمکی برقرار نمود
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