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كه جهت اتصال برق توليدي اين نوع نيروگاهها نياز به تجهيزات الكترونيك قدرت از جمله  خورشيدي است يكي از انرژيهاي نو انرژي– چكيده

از جمله اين مبدلها، مبدل بوست  .اصلي سيستمهاي فتوولتائيك هستند مبدلهاي الكترونيك قدرت و روشهاي كنترل آنها شالوده .مبدلها است
 كاهش تلفات مبدل بوست سه سطحي تحقيق شده است و با استفاده از تكنيكهاي يلهبهبود راندمان بوس در اين مقاله بر روي .سه سطحي است
 .ارائه شده است و نهايتا مبدل جديد ، تحليل شده و سپس نتايج شبيه سازي.، تلفات سوئيچينگ در اين مبدل كاهش يافته استسوئيچينگ نرم 

مبدل هاي بهره باال، دل بوست سه سطحيبم فتوولتائيك ،سيستم هاي ،  انرژي خورشيدي كليد واژه-

 

1- 0Bمقدمه 

انرژي هاي نو مي تواند به عنوان جايگزيني براي وابستگي 
سنتي ما به سوخت هاي فسيلي و همچنين رفع آلودگي هاي 

به .از مصرف سوخت هاي فسيلي باشندزيست محيطي ناشي 
از انرژيهاي تجديد پذير مي توان از انرژي باد،  اي نمونهعنوان 

توولتائيك انرژي ف.انرژي خورشيدي و پيل هاي سوختي نام برد
توجه زيادي را از لحاظ سادگي استفاده و پياده سازي در ميان 

در حقيقت ظرفيت .ساير انرژي هاي نو به خود جلب كرده است
نصب شده در زمينه انرژي خورشيدي نسبت به انرژي باد و 
هيدرو مقدار كمتري به خود اختصاص داده است همچنانكه 

اي خورشيدي در حال هزينه اقتصادي توليد انرژي از سلول ه
به .كاهش بوده و بازدهي اين روش ها در حال افزايش مي باشد

نظر مي رسد انرژي توليدي از روش فتوولتائيك در آينده سهم 
به منظور استفاده از  .بيشتري را به خود اختصاص خواهد داد

انرژي خورشيدي و تكنولوژي فتوولتائيك به سلول هاي 
ند مبدل هاي الكترونيك قدرت خورشيدي و مدارات واسط مان

از آنجاييكه ولتاژ توليدي سلول هاي خورشيدي . نيازمند هستيم 
پايين است لذا به منظور باال بردن ولتاژ ، مجبور به استفاده از 

روش هايي مانند اتصال سري و موازي اين سلول ها و همچنين 

 .استفاده از مدارات الكترونيك قدرت مي باشيم

2- 1B سطحيمبدل بوست سه 

در يك دوره كليد زني در بوست سه سطحي مبدل عملكرد 
 .چهار وضعيت زير قابل بررسي مي باشد

  S2و    S1در اين حالت سوئيچهاي :  t1< t < 0  :حالت اول
خاموش    D2و    D1در نتيجه هر دو ديود .روشن هستند

 .هستند

روشن و   S1در اين حالت سوئيچ : t2< t <  t1 :حالت دوم

   D2خاموش و    D1در نتيجه ديود .خاموش است  S2سوئيچ  
 .روشن است
در اين حالت مشابه حالت اول : t3< t <  t2 :حالت سوم

و    D1روشن بوده در نتيجه هر دو ديود   S2و    S1سوئيچهاي 
D2   خاموش هستند 

خاموش و   S1در اين حالت سوئيچ : t4< t <  t3  :حالت چهارم

   D2روشن و    D1در نتيجه ديود .روشن است  S2سوئيچ  
 . خاموش است

در مبدل بوست سه سطحي تلفات هدايتي با كاهش استرس 

 بوست سه سطحي با راندمان باال
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ولتاژ سوئيچ ها كاهش مي يابد ولي تلفات سوئيچينگ در اين 
همچنين به علت باال بودن جريان ، تلفات . مبدل زياد است 

اليي دارد كه باعث ايجاد تلفات بازيافت معكوس ديود مقدار با
 .سوئيچينگ مي شود

 مبدل پيشنهادي-3
نشان داده شده است به مبدل  1همانگونه كه در شكل 

يك مدار كمكي براي عملكرد مدار به صورت بوست سه سطحي 
اين مدار شامل سوئيچ كمكي . سوئيچينگ نرم اضافه شده است 

همچنين يك . مي باشد  Lrو سلف رزنانس  Crو خازن رزنانس 
سلف كوپل شده با سلف رزنانس و دو ديود نيز اضافه  شده اند 

كه انرژي جذب شده از سلف رزنانس را به خروجي مبدل منتقل 
اين مدار كمكي موجب عملكرد سوئيچ هاي مبدل به . مي كنند 

در لحظه روشن شدن و همچنين موجب عملكرد   ZVSصورت 
در لحظه روشن شدن و  ZCSبه صورت   M3  سوئيچ كمكي 

اين امر تلفات سوئيچ ها را كاهش داده . خاموش شدن  مي شود 
و بازده مبدل را افزايش مي دهد و عملكرد سوئيچينگ نرم ايجاد 

 .مي كند
 

V PULSE

V PULSEV PULSE

Cr

Lr

90 v

Lin

Lr3

Lr4

M3

M1

M2

C1

C2

D1

D2

D3

D4

R1Cs

 
 شماي يك مبدل بوست سه سطحي ارتقاء يافته -1شكل 

بايستي به نحوي  ZVSبراي عملكرد مبدل پيشنهادي به صورت 
شود كه قبل از روشن شدن دو سوئيچ اصلي ، ولتاژ انجام كنترل 

در لحظه  ZVSبه صفر رسيده باشد و به اين ترتيب  ها دو سر آن
همچنين در . روشن شدن دو سوئيچ اصلي بدست خواهد آمد 

افزايش لحظه خاموش شدن نيز ولتاژ آن دو سوئيچ به صورت نرم 
در لحظه  ZCSمكي نيز داراي عملكرد سوئيچ مدار ك .مي يابد

اين مبدل در هر نيم . خاموش شدن و روشن شدن مي باشد 

سيكل داراي چهار مد كاري مي باشد كه در ادامه توضيح داده 
 :.خواهد شد

 M3سوئيچ . روشن است   M1و  M2سوئيچ  1در حالت 
. مي كنيم  را خاموش M1،سوئيچ  t0در لحظه . خاموش است 

به خاطر خازن اسنابر به آرامي  M1بنابراين ولتاژ دو سر سوئيچ 
كاهش پيدا مي كند و به صفر  M1جريان سوئيچ .افزايش مي يابد

 .مي رسد
  M1روشن است و سوئيچ   M2سوئيچ  در حالت دوم

 t1در لحظه .شارژ مي شود Linاز طريق   C1خازن . خاموش است 
 ZCSبه صورت  M3سوئيچ . م را روشن مي كني M3سوئيچ 

كاهش يافته و به صفر   M3ولتاژ دو سر سوئيچ . روشن مي شود 
طي رزنانس  Lrجريان سلف نشتي   M3با روشن شدن . مي رسد 

  .خاموش مي شود D1افزايش يافته و  Linتا سطح جريان  Crبا 
به  Crو  Lrرزنانس  D1بعد از خاموش شدن  در حالت سوم

 .تخليه مي شود Csادامه مي يابد و  Csهمراه 
 

با توجه به . را روشن مي كنيم  M1سوئيچ در حالت چهارم 
. روشن مي شود  ZVSاين سوئيچ به صورت   Csتخليه خازن 

و سوئيچ   Lrاز طريق سلف نشتي  Crهمچنين در ادامه رزنانس 
 .تخليه مي شود  M2و   M1هاي 

4- 2Bشبيه سازي 

 ORCADه را در نرم افزار در اين قسمت مبدل ارائه شد
شبيه سازي كرده و مقايسه اي بين نتايج در دو حالت عملكرد 

ورودي اين مدار يك . سوئيچينگ نرم و سخت انجام خواهيم داد 
ولت  308ولتاژ خروجي نيز . ولتي مي باشد  DC  90منبع ولتاژ 

راندمان مبدل بر . عمل مي كند CCMمبدل در مود .مي باشد
و  در حالت % 95زي در حالت سوئيچينگ سخت اساس شبيه سا

 .مي باشد% 97سوئيچينگ نرم 
 .مقدار خازن اسنابر در حالت شارژ از فرمول زير محاسبه مي شود

𝑉𝑉𝐶𝐶 =
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐶𝐶
∗ ∆𝑡𝑡 

 :ر حالت روشن شدن سوئيچ كمكيد

𝐼𝐼𝑟𝑟 =
�𝑉𝑉𝑜𝑜 −

𝑖𝑖1
𝑖𝑖2

∗ 𝑉𝑉𝑜𝑜�

𝑍𝑍𝑟𝑟
∗ sin𝜔𝜔𝑡𝑡 
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𝑍𝑍𝑟𝑟 = √(
𝐿𝐿𝑟𝑟
𝐶𝐶𝑠𝑠

) 
𝑖𝑖1

𝑖𝑖2
= √(

𝐿𝐿𝑟𝑟
𝐿𝐿𝑟𝑟3

) 

 1اي المان هاي مدار مبدل در جدولشده برمقادير داده 
اين شبيه سازي براي يك مبدل با بار اهمي . آورده شده است

شماتيك اين مدار شبيه  3و  2شكل هاي  .انجام گرفته است
در دو حالت سوئيچينگ نرم  ORCADسازي شده در نرم افزار 

 .و سخت را نشان مي دهد 

در شبيه سازي مدار در حالت مقادير المانهاي مورد استفاده . 1جدول
 سوئيچينگ نرم

 

 اجزاي مدار مقادير

Fμ20  خازن خروجيC1 

Fμ20  خازن خروجيC2 

Hμ100  سلف وروديLin 

Hμ10    سلف مدار كمكيLr 

Hμ500 سلف كوپل شده 

 nF20  خازن رزنانسCr 

 nF2    خازنCs 

90V ولتاژ منبع ورودي 

200Ω مقاومت خروجي 

100KHz 
فركانس سوئيچينگ 

 سوئيچ اصلي

200KHz 
فركانس سوئيچينگ 
 سوئيچ مدار كمكي

0.98 
 ضريب كوپلينگ 

 
 

 
 مبدل جديد در عملكرد سوئيچينگ نرم  -2شكل 

 

 
  مبدل جديد در عملكرد سوئيچينگ سخت -3شكل 

همانگونه كه مشاهده مي شود تلفات سوئيچينگ در حالت 
بازده كلي مدار افزايش يافته سوئيچينگ نرم كاهش يافته و 
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همچنين بعلت نداشتن همپوشاني ولتاژ و جريان امكان . است
مدار  وجود دارد و از اثرات نويزعملكرد مدار در فركانسهاي باالتر 

همچنين مي توان المانهاي سوئيچينگ با .نيز كاسته مي شود
 .حجم كمتر و و وزن كمتر استفاده نمود

در حالت سوئيچينگ سخت  S1 وئيچنتايج شبيه سازي س 4شكل 
 در حالت سوئيچينگ نرم را نشان مي دهد  5و شكل 

 

 
درعملكرد سوئيچينگ سخت  M1شكل موج جريان و ولتاژ سوئيچ  -4شكل . 

 4و ) براي ولتاژ(ولت  40هر مربع افقي يك ميكروثانيه و هرمربع عمودي(
 )است) براي جريان (آمپر 

 

 
هر (درعملكرد سوئيچينگ نرم  M1شكل موج جريان و ولتاژ سوئيچ  -5شكل 

 5و ) براي ولتاژ(ولت 50مربع افقي يك ميكرو ثانيه و هرمربع عمودي 
 )است) براي جريان(آمپر

همانطور كه مالحظه مي شود همپوشاني ولتاژ  وجريان در 
 ZVTموقع روشن شدن به صفر رسيده و سوئيچ در شرايط 

همچنين در زمان خاموش شدن نيز ولتاژ  .روشن مي شود 
 .سوئيچ به صورت نرم افزايش مي يابد

همچنين مشاهده مي شود كه سوئيچ در مدار كمكي نيز موقع 
عمل مي كند و موقع روشن شدن  ZCSخاموش شدن در شرايط 

نتايج عملكرد جريان  6شكل . عمل مي نمايد ZCSبه صورت 
 .دهدولتاژ سوئيچ مدار كمكي را نشان مي 

 

 
هر (درعملكرد سوئيچينگ نرم  M3شكل موج جريان و ولتاژ سوئيچ  -6شكل 

 4و )براي ولتاژ(ولت  40مربع افقي يك ميكروثانيه و هرمربع عمودي 
 )است) براي جريان(آمپر

  
نتايج نشان مي دهد در سوئيچ اصلي نيز همپوشاني ولتاژ و 

و تلفات در اثر اضافه شدن اين سوئيچ در كاهش يافته جريان 
باعث افزايش بازده كلي  ZVTاين شرايط . مدار كاهش مي يابد 

 .مدار شده و مبدل را به مبدل با بازده باالتر تبديل مي كند
 

 نتيجه گيري -5
امروزه با توجه به ولتاژ پايين توليدي توسط سلول هاي         

خورشيدي نيازمند استفاده از مبدل هايي با بهره باال و جريان 
به . زياد در كاربردهاي متصل به شبكه اين سلول ها هستيم 

علت اثر سايه خورشيد ، تمايل به موازي كردن اين سلولها وجود 
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ولت توليد مي كنند كه دارد بنابراين ولتاژ در حدود چند ده 
 .بايستي توسط مبدل افزايش يابد

مبدل بوست متعارف يكي از مبدل هايي است كه در         
زمينه ساخت مدارات بهبود ضريب توان تك فاز و سه فاز و 

رگوالتورهاي سوئيچينگ قدرت و به منظور افزايش ولتاژ خروجي  
تاژ باالتر و تقاضاي همزمان با افزايش نياز به ول. استفاده مي شود 

بيشتر در اين زمينه مجبور به استفاده از مبدل هايي با طراحي 
 .بهتر و بهره باالتر و قيمت مناسب تر هستيم 

يكي از اين مبدل ها مبدل بوست سه سطحي متعارف مي 
در اين مبدل با توجه به كاهش استرس ولتاژ سوئيچ ها ، . باشد 

ي تلفات سوئيچينگ در اين تلفات هدايتي كاهش يافته است ول
همچنين در اين مبدل با توجه به باال بودن . مبدل زياد است 

جريان ، تلفات بازيافت معكوس ديود مقدار زيادي دارد ، كه 
در اين پژوهش و با . باعث ايجاد تلفات سوئيچينگ مي شود 

توجه به موارد ذكر شده يك مدار اكتيو جهت كاهش تلفات 
به وسيله مدار اكتيو اضافه شده عملكرد . ديد سوئيچينگ ارائه گر

بوده و همچنين  ZVSسوئيچ ها در زمان روشن شدن به صورت 
و هنگام  ZCSسوئيچ كمكي نيز هنگام خاموش شدن به صورت 

بدين ترتيب . عمل مي كند  ZCSروشن شدن به صورت 
همپوشاني ولتاژ و جريان در زمان هاي ذكر شده كاهش يافته و 

 .ب تلفات سوئيچينگ كاهش مي يابد بدين ترتي
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