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 ساختاربا ترانس و راکتوربین سلولی  طراحی
)inter cell transformer(جدید

 ۲، وحیده السادات صادقی۱بابک گودرزیان
 goudarzianbabak@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علوم و تحقیقات خمین،۱

 vs_sadeghi@gut.ac.ir، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگاناستادیار گروه برق ۲

 

 

موازی سازی سلول های اینورتر فرکانس باال مزایای  -چکیده

یادی دارد که از آن جمله می توان افزایش توان، مزیت اقتصادی،  ز

یکی، کاهش حجم، افزایش قابلیت اطمینان را  افزایش راندمان الکتر

است  مدهآوجود هراهکارهای متنوعی جهت موازی سازی ب .نام برد

بینابین که قابلیت ترکیب با  و جدید ه یک روشئدر این مقاله با ارا و

-های دیگر را دارد و با استفاده از اعمال تغییرات روی اصلی روش
ین وبدیهی ین قطعه هر مبدل یعنی ترانسفورمرتر جدید  روشیک  ،تر

و سپس به ده است ی شحاطر  های مبدل سلول موازی سازی برای

یتم طراحیئارا اصلی  و محاسبات و اعمال تولرانس ه الگور

 .پرداخته شده است راهکار و طرحبه بررسی  اختالف بین اینورترها

تقسیم ،ترانس بین سلولی ،اینورتر،موازی سازی-کلمات کلیدی

یان   جر

  مقدمه -١

کترونیک قـدرت و لهای جدید در حوزه اباتوجه به ظهور نیمه هادی

 کاهش قابل توجـه حجـمباتراین قطعات با فرکانس باال باساخت مبدلها 

جدیـد  هایروشـ قطعـات و مبدلهای ساخته شـده بـا روبرو هستیم ولی

 مواجه هستند. محدودیت نسبی توانبا

های القایی کـاهش ابعـاد تـا یـک کندر گرم MOSFETاستفاده از 

چهارم و افزایش راندمان از هفتاد و پنج درصد تا نود و شش در صد را در 

جوشکاری قـوس الکتریکـی . همچنین در کاربردهای ]۲[بر داشته است 

کاهش قابل مالحظه وزن و ابعـاد  ،استفاده از منابع تغذیه فرکانس متوسط

این دستگاه ها را به همراه داشته است. ولی در منابع تغذیه فرکانس بـاال و 

) هنوز المپ هـای هـای خـأل تعیـین کننـده kW۵۰kHz,۵۰۰توان باال (

و هزینه باال و نیـاز بـه تغذیـة هستند. با توجه به عمر کم و راندمان پایین 

ولتاژ باال، جایگزینی این تجهیزات با سـوئیچ هـای قـدرت نیمـه هـادی 

 تواند بسیار مفید باشد. می

راهکارهــای متنــوعی بــرای مــوازی ســازی مبــدلهای   از اینــرو

AC/DCیاAC/AC یاDC/AC ارایه شده است که هر کدام مزایا و معایب

 باشند.میخود را دارا 

هـای توزیـع جریـان راهکارهای موازی سازی به دو دسته کلی روش

و  ( Active Current-Sharing Methods) هـای افتـی  فعـال و  روش

(Drop methods)  تقسیم می شوند که با توجه به فرکانس بـاالی کـار و

های توزیع  . از روش] ۶ [می شودتولید نویز زیاد از روشهای افتی استفاده 

علیرغم مزایـای که  ستدر کاربردهای متفاوت استفاده شده اجریان فعال 

 .]۷-۱۱[دارند kHz۲۰۰فرکانس کاری زیر زیاد

 
 تقسیم بندی کلی راهکارهای موازی سازی:۱شکل

 )ICT(ترانس بین سلولیتقسیم جریان بامعرفی -۲

لی طور کهب ترانس بین سلولی یا راکتور(در سیستمهای فرکانس پایین)

با تزویج قوی که باعـث تعـادل  یک هسته با دو سیم پیچعبارت است از 

طـور هجریان بـار بـ می شودو باعث  می شوددرترانسفورمر M.M.Fقوی

 مساوی بین دو شاخه تقسیم شود.

 ، ICTجهت تقسیم جریان با استفاده از ترانس بین سلولی 

(inter cell transformer)                           : ـــود دارد ـــی وج ـــار کل دو راهک

۲-۱- ICTها با انجام دادن ازتزویج سلفاستفاده که با :رایش یکپارچهآدر

پیچی روی یک هسته مغناطیسی است و از لحاظ آرایش به سه دسته  سیم

ای رایش دایـرهآرایش دایره ای و ،آرایش نردبانیآکه شامل  می شودتقسیم 

 باشد.از هسته استاندارد می بااستفاده
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سیستم از تعـداد زیـادی تـرانس دو که در آن  :رایش جداگانهآ- ۲-۲

وند. ش به راه های مختلفی به هم متصل میپیچه تشکیل شده است که  سیم

تعداد ترانس های استفاده شده مورد استفاده بر اساس روش موازی سازی 

می تواند مساوی یا بیشتر از تعداد سلول های اینـورتر باشـد. اسـتفاده از 

ترانس های جداگانه جهت توسعه با استفاده از اینورتر های کوچک بیشتر 

 متمرکز بر این نوع آرایش است.حاضرمقاله .]۱۳[مورد توجه است 

 )SymmetricCascadeآبشاری متقارن (-۲-۲-۱

 
 Symmetric cascadeجداگانه با آرایش ICTاستفاده از  :۲شکل 

آبشاری متقارن به تعداد زیادی ترانس احتیاج دارد ولی اندوکتانس     

 .کمی هم نیاز دارد

 (cyclic parallel)موازی چرخشی   -۲-۲-۲

 
 cyclic parallelجداگانه با آرایش ICTاستفاده از :۳شکل 

تعداد مساوی با سلول ها نیاز دارد ولی مدار موازی چرخشی به 

 فیلترینگ ضعیفی هم دارد.

 (cyclic cascade)آبشاری چرخشی -۲-۲-۳

 
 Cyclic cascadeجداگانه با آرایش  ICTاستفاده از :۴شکل 

این آرایش هم به تعداد مساوی ترانس بین فازی نیاز دارد و قابلیت 

 فیلترینگ معمولی هم دارد.

 (symmetricparallel)موازی متقارن -۲-۲-۴

 
 Symmetricparallelجداگانه در آرایش  ICT:۵شکل 

 این آرایش جهت موارد جریان باال استفاده می شود.

 ای) آرایش جدید پیشنهادی(زنجیره ۲-۲-۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای آرایش جدید ترانس زنجیره :۶شکل

ای  زنجیرهبعنوان ترانس آن را این آرایش جدید پیشنهادی که     

ترانسفورمر کاهنده و یا افزاینده و  تواندمی کنیم و همزماننامگذاری می

، متداول باشد جهت کلیه کاربردهای اینورتری(ICT) ترانس بین سلولی 

 .می شودطراحی و محاسبه  

به دلیل وجود شکاف هوایی از حفاظت دربرابر اتصال این ساختار 

هر گونه امپدانسی اعم Xi. در عمل به جای امپدانس استکوتاه برخوردار 

-از سلف و خازن و مقاومت و یا حتی دیود قابل استفاده است و کاربری
. ولتاژ خروجی هر سلول می شودهمزمان پوشش داده  DCو  ACهای 

و با سلول قبلی و بعدی به  می شوداینورتر به دو قسمت در دو ترانس وصل 

گیرد. این  و آرایش زنجیری شکل صورت می شدهطور مغناطیسی کوپل 

-توسط اندوکتانس Xiو اختالف مقادیر  می شوداتفاق در ثانویه هم تکرار 
. مزیت عمده این آرایش یکسان بودن ساختار دگرد میهای ترانسهااصالح 

ترانس و سلول اینورتر برای کاربردهای تکی وموازی و برابری تعداد 

نیز و ابلیت موازی کردن با تعداد زیاد و قها باسلولهای اینورتر ترانس

 DCوقابلیت جبران تولرانس قطعات خصوصا در کاربردهای جریان باال 

.  ایراد آن پیچیدگی نسبی سیم کشی و باشد می که بسیار بحرانی هستند

 طراحی و محاسبات آن است که مشکل به نظر می رسد.
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 طراحی ترانس بین سلولی-۳

 
 سلولیترانس بین : ۷شکل 

 :)برقرار است۱معادله ( در شرایط تطبیق    

)۱(  

بنابراین به جز افت اهمی و تلفات اهمی و شار پراکندگی هیچ گونه     

 
ً
ترانسـفورماتور اســت(      افـت دیگـری نـداریم و از انجـا کــه مـدار عمـال

محدودیت فرکـانس در حـد قطعـات سـوئیچ   )   و  

قدرت نیز دیگر وجود ندارد. از این رو، مزایای کنترل افقی بدون تلفات را 

 داریم.

 ]:۱۴در شرایط عدم تطبیق [

)۲( 
 

 

)۳( 
 

 

)۴( 
 

 پارامترهای اولیه -۳-۱

  اینورترجریان متوسط هر 

  ماکزیمم انحراف جریان  

 f فرکانس اینورتر

 j چگالی جریان

  اندوکتانس راکتور

  شار اشباع

 A سطح مقطع هسته

  مقاومت ویژه هادی

  شکاف هوایی هسته

  مساحت پنجره

 

     

 محاسبه و طراحی-۳-۲

)۵( 
σ  

 

تقریبـا بــرای مــس و کــه  معــادل  μعمــق نفـوذ و  کـه 

 می شودالومینیوم یک فرض 

 :ماکزیمم قطر سیم ترانس

)۶(  

 :سطح مقطع الزم هر رشته سیم ورودی

)۷(  

 

 : تعداد سیم الزم برای هر رشته

)۸(  

 

 :رلوکتانس 

)۹(  

 

 : پیچ تعداد دور الزم برای هر سیم

)۱۰(  

 

 : gا ی Aافزایشعدم شرط  در صورت

 

)۱۱(  

 

 :(سایز هسته) Aافزایش وجود در صورت عدم و گیری سیم ایج       

)۱۲(  

 در شرایط تطبیق در ترانس زنجیره ای داریم:

)۱۳(  
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 : Aافزایش  یاو  چک کردن اشباع هسته

)۱۴( 
 

 

 محاسبه تعداد دور ثانویه:

 

)۱۵(  

:با توجه به ولتاژ باس وتقسیم اولیه ترانسفورمرمونه ن طراحی -۳-۳

ولت  ۳۰۰ولتاژ روی هر ترانس بصورت مساویودر نظر گرفتن ولتاژ 

.اولیه به  می شودولت  ۱۵۰لتاژ  ولتاژ اولیه ترانس و   مستقیمجهت باس 

ستفاده از ورق مسی به ضخامت نیم میلیمتر و پهنای ادور و با  ۱۲تعداد 

مپر بر آسی میلیمتر جهت سطح مقطع پانزده میلیمتر با چگالی جریان سه 

هفتاد کیلو  آمپر در فرکانس ماکزیمم ۴۵میلیمتر مربع و جریان ماکزیمم 

 .می شودمیکرومتر) طراحی  ۲۴۷نفوذ هرتز (عمق 

 
 اولیه ترانسفورمر:۸شکل

ثانویه ترانسفورمر: ثانویه ترانسفورمر با استفاده از شش الیه ورق نیم 

جریـان بیشـینه  میلیمتر بصورت موازی وسه چهارم دور جهت رسیدن به

فرکانس هفتـاد  وآمپر تحت چگالی جریان پنج آمپر بر میلیمتر مربع  ۴۵۰

 .می شودکیلو هرتزوسه چهارم دور با توجه مالحظات ساخت طراحی 

 
 ثانویه ترانسفورمر:۹شکل

با   EE110هسته ترانسفورمر:هسته ترانسفورمر با استفاده از فریت 

. چگالی شار بیشینه تقریبی می شودمیلیمتر انتخاب  ۳۶*۳۶سطح مقطع 

نیم تسال(تجربیات قبلی) ولی با توجه به نامشخص بودن سازنده هسته 

.با می شودفریت و شرایط فعلی بازار طراحی ما  به یک دهم تسال محدود 

توجه به مقادیر فوق به فرکانس کمینه چهل کیلو هرتز جهت ترانسفورمر 

 رسیم.  می

 
 EE110هسته فریت :۹شکل 

 ترانسفورمر مونتاژ شده:

میلیمتر ۲قطعات فوق بصورت دو تکه مجزا مونتاژ وبا شکاف هوایی  

شوند استفاده از شکاف هـوایی بـا توجـه بـه جریـان بـی بـاری سوار می

باشد .جهت  الزامی می  نهایت در حالت کوپلینگ کامل( بی

تر شدن محاسبات شـبیه سـاز (سـاخت مـش) از سادگی نمایش و سبک

نمایش قطعات جانبی شامل عایقهای الکتریکـی و فیکسـچرهای مونتـاژ 

 ۰٫۸تا Kلذا با استفاده از شکاف هوایی میزان کنیم.ترانس صرف نظر می

 . می شودکاهش داده 

 
 ترانسفورماتور مونتاژ شده:۱۰شکل 

 :معادالت اصلی مدار-۳-۴

)۱۶( 
 

 

 

)۱۷( 
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 شرایط بدون بار

)۱۸(  

 

)۱۹(  

 

 شرایط بار

)۲۰( 
 

 

 محاسبات طرح-۴

 .می شودکیلو هرتز در نظر گرفته  ۱۰۰فرکانس کاری برای ترانس 

)۲۱(  

)۲۲(  

 

)۲۳(  

 

)۲۴(  

)۲۵(  

 

)۲۶(  

 

)۲۷(  

 

)۲۸(  

 

)۲۹(  

 

 
 مدار معادل مغناطیسی ترانسفورمر:۱۱شکل

 

)۳۰(  

 

)۳۱(  

 

)۳۲(  

 

)۳۳(  

 

 در حالت بی باری جریان اولیه و محاسبه ولتاژ خروجی-۴-۱

)۳۴( 
 

 

)۳۵(  

 

 5kWمحاسبه برای بار دو سلول با توان-۴-۲

)۳۶(  

 

)۳۷(  

 

)۳۸(  

 

)۳۹(  
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 حراف جریان با اختالف زمان سوییچمحاسبه ان-۴-۳

 )۴۰( 

 

Variable time operator:           
 

 

 

 

 
 400kHzمحاسبه جریان بی باری در فرکانس -۴-۴

 

 
 400kHzمحاسبه جریان با بار در فرکانس -۴-۵

 

 کامل محاسبات نرم افزار اجرای-۴-۶

 
 labviewاجرای نرم افزار محاسبات با نرم افزار:۱۲شکل

 
یان به ازای :۱۳شکل  انحراف جر

 جمع بندی-۵

استفاده از ترانس بین سلولی جدید با کاهش حجم وانحراف کـم جریـان  

اولیه همراه است .ضمن اینکه ترانسفورمر مورد استفاده هم قابلیت کاهنده 

و افزاینده یعنی ترانسفورمر عادی وهم قابلیت تقسیم جریان بعنوان راکتور 

ترانس به نظـر کارگیری این همشکلی که در ب اما باشد. بین فازی را دارا می

باشـد  مـی )100kHz( اری در فرکانسهای پایینب رسد جریان زیاد بی می

باری هشتاد درصد جریان بار کامل است البتـه در  ای که جریان بی گونه هب

لـی در ووجـود نمـی آیـد  هموارد بار ثابت مانند گرمکن القایی  مشکلی ب

 این تـرانس کاربردزمایشی آتوان نسبی پایین نمونه با توجه به  حالت کلی

 باشد. منطقی می )400kHzهای باال با همین توان( جهت فرکانس
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