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 مبدل سه سطحی یک بخشی اصالح ضریب توان

 

باال، تحقيقات بسياری انجام  DCای با ولتاژ لينک چند سطحی یک مرحله ac/dcمبدل های قدرت اصالح ضریب توان بهبود در راستای  - چکيده

این مبدل از دو کنترلر  پردازد. درولتاژ باال می DCسه سطحی ایزوله شده برای کاربردهای با لينک  ac/dcمبدل به بررسی یک  شد. این مقاله

را به عهده دارد، کنترلر خروجی نيز ولتاژ خروجی را کنترل  DCولتاژ لينک تنظيم و وظيفه ی اصالح ضریب توان شود. کنترلر ورودی استفاده می

رح کليدزنی آن می توان شکل دادن به جریان ورودی و تنظيم ولتاژ خروجی را به طور همزمان بدون معرفی کردن کليد . با این مبدل و طکندمی

شوند و ( روشن میDCM( در حالت انتقال ناپيوسته )ZCSاضافی در یک مرحله انجام داد. عالوه بر این، دوکليد ميانی تحت جریان صفر )

قابل تغيير است و می توان با تغيير آن ضریب توان را  DCشوند. در این طرح ولتاژ لينک ( روشن میZVSصفر )کليدهای باال و پایين تحت ولتاژ 

با نرم افزار و در انتها یک نمونه برای اثبات درستی عملکرد این مبدل  شودبررسی می های عملکرد این مبدلحالت ير داد. در این مقالهتغي

MATLAB/SIMULINK شودشبيه سازی می. 

 ZCS ،ZVS، ، مبدل سه سطحی، مبدل یک بخشیاصالح ضریب توان -كليد واژه

 مقدمه -1

با عمليات كند. الکترونيک قدرت یک گرایش از الکترونيک است كه انرژی گيرنده از منبع قدرت را به شکل مورد نياز بار تبدیل می

ها باعث به وجود آمدن اعوجاج در شکل الماناین  عمليات كليدزنییابيم. های نيمه هادی به خروجی مورد نياز دست میكليدزنی المان

 .دگردمیشود كه این خود سبب به وجود آمدن معایب زیادی از جمله كاهش ضریب توان موج جریان و ولتاژ خط می

موج ولتااژ و جریاان    وجود هارمونيک در شکل .كندچگونگی انتقال انرژی بين منبع و بار را بيان می (Power Factor)ضریب توان 

 .كردتوان از تمام توان تحویلی منبع استفاده گردد كه این بدان معناست كه نمیخط باعث كاهش ضریب توان می

برای مطابقات باا    ac/dcهای قدرت كه مبتنی بر كاهش اعوجاج هارمونيکی كل است،  مبدل  IEC 1000-3-2توجه به استاندارد  با

پایين در راستای بهبود كيفيت شابکه باه اساتفاده از     (THD)د با ضریب توان باال و اعوجاج هارمونيکی كل این استاندارد، جهت عملکر

 ظرفيت كامل خطوط انتقال نياز دارند.

هاای  مبادل  در كال باشاد.  لسی شکل منبع میباال ( به دليل جریان پا THDكم و  PFهر دو مشکل اصلی یکسوسازهای متداول ) 

های كليدزنی جریان ورودی را از حالت پالسی خارج كرده و آن را به صاورت سينوسای   كنترل زمان كاركرد المان اصالح ضریب توان با

ها ابتادا  . در اغلب این روشرسيدن به این هدف پيشنهاد شدهای زیادی از دیرباز تا كنون برای نيکتک آورند.هم فاز با ولتاژ خط در می

فركانس باال، جریاان ورودی را مبباور باه تبعيات از      كليدزنیشود سپس با تاژ منبع ساخته مییک جریان سينوسی مرجع همفاز با ول

نماید. در صورت تحقق این امر، جریان ورودی مبدل تقریباً سينوسی و همفاز با ولتاژ ورودی آن شده، لذا یکسوسااز در حکام   مرجع می

كننده ميزان توان دریافتی مبدل خواهاد  ، مقدار این مقاومت تعيينخواهد شد. با فرض مشخص بودن ولتاژ منبع  Rیک مقاومت خالص

نمایند. اگرچه هدف مقاومت با یکدیگر رقابت میتر شدن هرچه بيشتر به این های مختلف تصحيح ضریب توان، برای نزدیکبود. تکنيک

ساریع دینااميکی و ... باعاث افازایش امتيااز       اصلی بهبود ضریب توان است ولی قابليت های فرعی دیگری مانند افزایش راندمان، پاسخ

شاود. در ایان مواقاع براسااا نيااز و      گردد. گاهی رسيدن به یک هدف موجب از دست رفتن مزیت دیگری میهای ارائه شده میروش

3نژاد یانيرضا كو  2السادات فيقدرت اله س ديس، 1نازنين طيبی
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از طارف   شود، ولیمی THDاگرچه موجب كاهش  كليدزنیاهميت هركدام، باید تصميم گيری صحيح انبام شود. مثالً افزایش فركانس 

 یابد.دیگر تلفات كليدزنی بيشتر شده و راندمان كاهش می

( پسيو اسات.    Power Factor Correction)  PFCو بازده باال استفاده از مدارهای اصالح ضریب توان PFترین راه دستيابی به ساده

هاای جریاان ورودی فركاانس پاایين و     هارمونيکاین مدارها شامل فيلترهای القایی و خازنی به دنبال یک پل دیودی برای فيلتر كردن 

ها ساده و ارزان هستند، اكثراٌ سنگين و بزرگ هساتند.  . اگرچه این مبدل [1]باشندساختن جریان ورودی نزدیک به حالت سينوسی می

 گيرند.بنابراین برای كاربردهای محدودی مورد استفاده قرار می

این مبدل ها شاامل یاک مبادل    . [2ارائه شدند]بخشی دو  PFCهای ندازه مدار، مبدلبه منظور عملکرد در فركانس باال و كاهش ا

ایزوله شاده   dc-dcی شکل دهی جریان ورودی را به عهده دارند و همچنين شامل یک مبدل تمام پل هستند كه وظيفه ac/dc افزاینده

انعطاف پذیری در كنترل این مبدل ها، اجاازه ی بهيناه    .ندتنظيم می ك DCولتاژ لينک توجه به با را هستند كه خروجی مورد نياز نيز 

جداگاناه   مبدلها به دو این مبدل به هر حالدهد. پایين را می THDباال و  PFسازی مراحل قدرت، تنظيم ولتاژ خروجی سریع و كار با 

در زماان عملکارد در حالات كام بااری باه دليال         اهمبدل توانند گران باشند. عالوه بر این، اینبا كنترل مستقل نياز دارند، بنابراین می

 بازده پایينی دارند.مبدل های هر دو حضور تلفات ثابت بخش

 بخش هاای ها، در این مبدل [.3است] بخشییک  ac/dcهای یک روش مقرون به صرفه برای كاهش تعداد كليدها استفاده از مبدل

PFC  وdc-dc  ر یک مرحله، در واقع با باه اشاتراگ گذاشاتن برخای از كليادها و طارح       گنبانده می شود و عمليات آن د بخشدر یک

 گيرد.، به عنوان یک بافر قدرت قرار میبخشگيرد. یک واحد ذخيره ساز انرژی، سلف یا خازن، در بين این دو می انبامكنترلی 

هاای  تحقيقاات بساياری روی مبادل    .دارندی عملکرد بهتری بخشهای یک های پيشين این مبدلبا توجه به معایب و مزایای طرح

جریان تغذیه هستند كه باا اتصاال یاک     های، مبدلیبخشهای یک یک نوع از این مبدله است. تمام پل انبام گرفت ac/dcی بخشیک 

رناد،  ها می توانند یک ضریب توان نزدیک به واحد به دست آومبدلاگرچه این د. شونورودی مدار تمام پل تشکيل میسلف افزاینده به 

ولتاژ بااال روی   نوساناتها و تواند منبر به پيدایش فراجهشسمت اوليه هستند، كه می DCاما فاقد خازن ذخيره ساز انرژی روی لينک 

هاا رو  شاود كاه كااربرد ایان مبادل     میدر ولتاژ خروجی  Hz 120فركانس پایين  گهمچنين باعث ایباد یک ریپل بزر شود. DCلينک 

 [.4محدود می كند]

شوند. باا توجاه باه    كنترل می ،[، كه با استفاده از كنترل فركانس كليدزنی متغير5ی رزونانسی هستند]ها، مبدلهاع دیگر مبدلنو

 ی گسترده، بهبود طراحی آن )مخصوصاً اجزای مغناطيسی آن( سخت است.ها روی یک بازهمتغير بودن فركانس كليدزنی این مبدل

( باا یاک خاازن      PWMمدوالسايون پهناای پاالس )   از نوع مبادل   ،هااین مبدل .تاژ تغذیه هستندهای ولها، مبدلنوع دیگر مبدل

جریاان   SSPFC  (Single Stage PFC)هاای مبادل شاکالت  مهاا  سمت اوليه هستند. این مبادل  DCذخيره ساز انرژی متصل به لينک 

 ليناک ولتااژ روی   نوساناتها و مانع از فراجهش DCخازن لينک و  باشندمیفركانس كليدزنی ثابت  دارای و تغذیه و رزونانسی را ندارند

DC ی و ظاهر شدن مولفهac 120 Hz ها ممکن است تحت شرایط كام بااری و ولتااژ ورودی بااال دارای     مبدلشود. این در خروجی می

رای یک كنترلر برای كنترل ولتااژ  تنها دا  SSPFCهای مبدلاین است كه مشکل این طرح [. 6بيش از حد نياز باشند ] DC لينکولتاژ 

این مبدل باید با قطعات باا ولتااژ    ،DC لينکقابليت تنظيم شدن ندارد. با توجه به باال بودن ولتاژ  DC لينکخروجی می باشند و ولتاژ 

 .می باشدولت  DC 666 لينکولتاژ ، [7] مقاله یمبدل به عنوان مثال در های حبيم بسيار بزرگ ساخته شوند. نامی باال و خازن

شاود. همچناين در   ، از یک كنترلر مبزا برای كنترل ایان ولتااژ اساتفاده مای    DCبرای رفع مشکل عدم كنترل پذیری ولتاژ لينک 

كه در این طرح  ،[8]ارائه شدسه سطحی  SSTL (Single Stage Three Level)های ها ، مبدلآخرین طرح های موجود برای این مبدل

 باالتری را انتخاب كرد.DC  لينکتنش های ولتاژ روی كليدها كم شده است پس می توان ولتاژ  ،بودن مبدل با توجه به سه سطحی
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. در مقایساه باا   كردناد سه سطحی ایزوله شده برای كاربردهای كم تاوان ارائاه    ac/dc PFCیک مبدل داسمز و همکارانش [ 9در ]

ی استفاده می كند. این مبدل به عنوان یک رابط الکترونيکی كام هزیناه   طرح های سه سطحی پيشين این مبدل از تعداد اجزای كمتر

 باال نيازمند هستند، كاربرد دارد.  Dcبرای كاربردهای كم توان كه به ولتاژ لينک 

 یک بخشی سه سطحی  ac/dcبررسی مبدل  -2

نشان  1حی، همانطور كه در شکل ایزوله شده سه سط dc-dcدر این مبدل در واقع، یک پل دیودی و یک سلف به توپولوژی مبدل 

 شود.داده شده، اضافه می

.  

 .]9[یک بخشی سه سطح ac/dc. مبدل 1شکل 

به   S3و S2كار  داده شده است. در این طرح متداول، نسبت 2ایزوله شده سه سطحی متداول در شکل  dc-dcطرح كليدزنی مبدل 

شاود،  % تنظيم مای 56كليد پایين، نزدیک به  3كليد باال یا  3صورت ثابت، برای سادگی در كنترل و اطمينان از روشن نبودن هم زمان 

می شود. تداخل ایان دو سايگنال، تاا زماانی كاه از       DCروشن بودن هم زمان این كليدها موجب اتصال كوتاه شدن خازن لينک  چون

 ل كوتاه اجتناب شود، تأثيری روی عملکرد مدار ندارد.شرایط اتصا

باه مبادل متصال     1ارائه شده است. زمانی كه سلف افزاینده و یک پل دیودی مشابه شاکل   3طرح كليدزنی اصالح شده در شکل 

 ولتاژ ورودی به سلف افزاینده می شود.  قادر به اعمال تمام S3و  S2های گيت شود، تداخل سيگنال

 داده شده است. طرح كليد زنی به همراه تحليل ولتاژی و جریان  4در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 .طرح كليدزنی متداول .2شکل .]9[طرح كليد زنی پيشنهادی .3شکل
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بااا         S4 – S1و   S3 – S2كلياادهای 

   S3 – S2یکدیگر اختالف فاز دارند. نسبت كار 

 باشد به طوریکه دو سيگنال 5/6باید بيشتر از 

همپوشانی داشته باشاند. باا توجاه باه اینکاه      

جریان سالف ورودی ناپيوساته اسات و طارح     

درست بعاد از   S1كليد زنی به شرح زیر است؛ 

شاود، و باه طاور    روشن مای  S3خاموش شدن 

خاموش شاد، روشان     S2زمانی كه  S4مشابه، 

شود. یک وقفه باید بين روشن شدن فوری می

S3    و خاموش شادن فاوریS1   ه هماين  ، و با

برای جلاوگيری   S4و   S2ترتيب بين كليدزنی 

 از اتصال كوتاه، باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .]9[های ولتاژ و جریانبه همراه تحليل شکل موج . طرح كليدزنی پيشنهادی4شکل 
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 های عملکردالف. حالت

 شود.های عملکرد در این بخش توضيح داده میحالت

باه   Vdc /2–ال ولتااژ  ، با اعم  Cdc1روشن هستند. خازن باال،  S2و  S1( : در این حالت، هر دو كليد 5)شکل  [ t0 < t < t1] 1حالت 

در سامت   D8یاباد.  شود. جریان سمت اوليه به صورت خطی تحت ولتاژ ثابت افازایش مای  سمت اوليه ترانسفورماتور روی بار دشارژ می

است. در این حالت سلف افزاینده،   Vlo=Vdc/2N-Voشود و هدایت می كند. ولتاژ سلف خروجی ثانویه ترانسفورماتور بایاا مستقيم می

Lb كند.، در عملکرد مدار دخالت نمی 

.  

 .1. حالت5شکل

 

 D5. جریاان در انادوكتانس نشاتی از طریاق     ماناد میروشن  S2شود و خاموش می t=t1  ،S1( : در 6)شکل  [ t1 < t < t2] 2حالت 

برابار اسات. جریاان سالف       Vo–شود. ولتاژ سالف خروجای باا    شود. بنابراین، ولتاژ صفر سمت اوليه ترانسفورماتور اعمال میهدایت می

 یابد.خروجی به صورت خطی كاهش می

.  

 .2. حالت6شکل

هنوز روشن است. جریان اوليه پيوسته به صاورت   S2شود، در حالی كه روشن می t=t2   ،S3( : در 7) شکل  [ t2 < t < t3] 3حالت 

-خروجی به صورت مداوم تحت ولتاژ خروجای كااهش مای   شود؛ بنابراین، جریان سلف هرزگرد است و ولتاژ صفر سمت اوليه اعمال می

 یابد.شود و جریان ورودی به صورت خطی با ذخيره سازی انرژی در سلف افزایش میاعمال می Lbروی  Vinیابد. در ضمن، 
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.  

 .3. حالت7شکل

. در ایان  ماناد مای روشن  S3ه شود، در حالی كروشن می S4خاموش و  S2( : در ابتدای این حالت، 8)شکل [ t3 < t < t5]  4حالت 

یابد. جریان سلف باه  انتقال می DCهای لينک پذیرد. انرژی ذخيره شده در سلف ورودی به خازنفاصله زمانی، دو عمليات زیر پایان می

وكتانس شاود. جریاان در اناد   به طرف اوليه ترانسفورماتور اعمال می  Vdc/2یابد. در ضمن، كاهش می Vin-VDCصورت خطی تحت ولتاژ 

شود. در پایان ایان فاصاله زماانی، انارژی سالف      می  D7به   D8یابد، كه این كار باعث انتقال جریان خروجی از انتقال می Cdc2نشتی به 

گيارد. در  مای  دیودهای خروجی به صورت كامال انباام   شود و تغيير جریان درمنتقل می Dcهای لينک ورودی به طور كامل به خازن

ها زودتر از دیگری پایاان  و جریان ورودی، یکی از این عمليات DCكند. با توجه به ولتاژ لينک یگر جریان را هدایت نمید D8واقع دیود 

شاود و  انتقاال داده مای   DCبه ليناک   Lb، انرژی ذخيره شده در  t=t4كه در حال بررسی است، در زمان ای پذیرد. با توجه به نمونهمی

 گيرد.به طور كامل انبام می  D7به   D8ریان از ، تغيير ج t=t5پس از آن در 
.  

 
 

 .4. حالت8شکل

مت اولياه  باه سا   Vdc/2شاود و  روی باار دشاارژ مای     Cdc2مانناد و روشن می S4و  S3كليدهای  ( :9)شکل  [ t5 < t < t6] 5حالت 

 ماند.باقی می DCMی در صفر در حالت است. جریان ورود   Vlo=Vdc/2N-Voشود. ولتاژ روی سلف خروجی ترانسفورماتور اعمال می

.  

 .5. حالت 9شکل
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اجاازه ی عباور    D6ماند. در این حالت دیود روشن می S3شود و تنها خاموش می t=t6  ،S4( : در  16)شکل  [ t6 < t < t7] 6حالت 

 Vo– ولتااژ  به صورت خطی تحات  شود. جریان خروجیوليه اعمال میدهد و ولتاژ صفر به سمت اجریان نشتی را به صورت هرزگرد می

 یابد.كاهش می

.  

 .6. حالت 16شکل

 3شاود. ایان حالات شابيه باه حالات       شود. انرژی در سلف ذخيره میروشن می t=t7  ،S2( : در  11)شکل  [ t7 < t < t8] 7حالت 

 D6و این جریان از طریاق دیاود   است  3است، با این تفاوت كه در این حالت جهت جریان در سمت اوليه خالف جهت جریان در حالت 

 شود.به صورت هرزگرد هدایت می

.  

 .7. حالت11شکل

ماناد.  روشن باقی مای  S2شود، در حالی كه _روشن می S1خاموش و  S3( : در ابتدای این حالت، 12)شکل  [t8 < t < t10] 8حالت 

باه سايم پاي       Vdc/2–یاباد و ولتااژ   انتقال می DCک است، كه انرژی ذخيره شده در سلف به خازن های لين 4این حالت مشابه حالت 

  دهد.تغيير مسير می D8به   D7شود. در ضمن، جریان سلف خروجی از مت اوليه ترانسفورماتور اعمال میهای س

 

.  

 

 .8. حالت 12شکل
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 های مبدل. ویژگیب

 های دو بخشی پيشين دارد :مزایای زیر را نسبت به طرح مبدل مبدل پيشنهادی

ی ساه ساطحی برابار اسات و     ایزولاه شاده   dc-dcتعداد كمتری از كليدها و دیودها : تعداد كليدهای مبدل پيشنهادی با مبدل  .1

 dc-dcآید. تنها یک پل دیودی و سلف افزاینده باه بخاش   با تغيير طرح كليدزنی به دست می عملکرد با ضریب توان باال تنها

[، 9معرفای شاده پيشاين]    SSTLهای  زنی اضافی در مقایسه با توپولوژیيات كليداضافه شده است. هي  دیود و كليد یا عمل

هاای  توپولاوژی  نسابت باه  اجزای بيشاتری در  اختار سه سطحی ذاتی، این مبدل اضافه نشده است. با این حال، با توجه به س

SSFB [5]دارد. 

وی آید، ولتاژهاای ر یک مبدل سه سطحی به دست میاً از قابل انعطاف: از آنبا كه این مبدل یک بخشی، اساس DCولتاژ لينک  .2

شود. این ویژگی انعطاف بيشاتری در انتخااب ولتااژ ليناک     های دو بخشی یا تمام پل نصف میكليدها در مقایسه با توپولوژی

DC  دهد. در ولتاژ لينک پارامترها به ما میو در نتيبه، طراحیDC  باال، بازده مبدل در حالتDCM یابد؛ باا ایان   كاهش می

 دهد.باالتری را نتيبه می PFباالتر  DCشود، كه ولتاژ لينک ل، این مورد در بخش زیر تحليل میحا

بااالتر در حاالتی كاه جریاان ورودی      DCتواند از طریق ولتاژ لينک باالتر می PFهای قبلی، یب توان باال : با توجه به ویژگیضر .3

كند، جریان پياک از یاک شايب سينوسای باا      دل در یک ضریب كار ثابت عمل میمبناپيوسته است به دست آید. زمانی كه 

 13كند، همانطور كاه در شاکل   های سلف اعمال شود، پيروی میبه صورت موج سينوسی روی ترمينال Vin(t)توجه به اینکه 

نوسی است. اما زماانی كاه   شود. از این جهت، مقدار جریان ميانگين در یک دوره كليدزنی دارای شکل موج سيده مینشان دا

شود. بنابراین، متوساط جریاان در زماان خاموشای     های سلف اعمال میثابت به ترمينال DCكليد خاموش است، ولتاژ لينک 

باال اسات، شايب كااهش جریاان      DCكند. زمانی كه ولتاژ لينک كليدها روی دوره ی كليدزنی از حالت سينوسی پيروی نمی

اسات. رواباط ریاضای زیار نشاان      ی كليدزنی به حالت سينوسی نزدیکتر وسط جریان روی دورهبه طوری كه متبيشتر است، 

 ی این نتيبه گيری است.دهنده

 
 .DCM. شکل موج سلف ورودی در حالت 13شکل

 توان به صورت زیر قرار داد :ولتاژ ورودی را می

(1)                        ( ) sin( )Vin t Vm t 
باا   Lbروشن است، پياک جریاان سالف ورودی،     S3و  S2یمم مقدار ولتاژ ورودی سينوسی است. زمانی كه كليدهای ماكز Vmكه 

 شود :به صورت زیر محاسبه می 7و  3کرد های عملتوجه به حالت

(2            ), 1
| sin( ) |

( )Lb pk s
b

Vm t
i t D T

L


 

است. به این نکتاه   D1=Deff.2در دوره ی كليدزنی است، پس  نسبت كار به نمایندگی نيمی از تداخل زمانی كليدهای ميانه  D1هك
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شاود،  خااموش مای   S3و  S2باید توجه كرد كه فركانس ریپل جریان ورودی دو برابر فركانس كليدزنی است. وقتی كه یکای كليادهای   

 ، به صورت زیر محاسبه شود:8و  4پيک جریان سلف با توجه به حالت اوليه عملکرد 

(3          )| sin( ) |
( )

bL r s
b

Vdc Vm t
i D t T

L


                 

ی ست، با مساوی قرار دادن دو رابطاه تابع زمان ا Drرسد. مانی است كه جریان سلف به صفر مینسبت كار مربوط به مدت ز Drكه 

 شود:محاسبه می(  به صورت زیر 3( و )2)

(4             )1
| sin( ) |

( )
| sin( ) |

r
Vm t

D t D
Vdc Vm t







 

 شود :ی زیر محاسبه میی كليدزنی از رابطهرهتوسط جریان سلف در دوم

(5           )
, 1( ) ( )( ( ))

b b pkL Ts L ri t i t D D t    

 (:5ی )( در رابطه4( و )2یگذاری روابط )با جا

(6          )
2

1 1
( ) ( )

1 / | sin( ) |b

s
L Ts

b

VmD T
i t

L Vm Vdc t
  


 

 پس برای جریان ورودی داریم :

(7                  )
2

1 sin( )
( ) ( )

1 / | sin( ) |
in

b s

VmD t
i t

L f Vm Vdc t







 

 توان به صورت زیر نرمال سازی كرد :ا میین عبارت را

(8                  ),
sin( )

( ) ( )
1 / | sin( ) |

in normalized
t

i t
Vm Vdc t







 

 

 شوند :ت متداول از روابط زیر محاسبه میدر حال PFای و وان ورودی لحظهت

(9              )( ) ( )sin( )in m inP t V i t t 

(16        )P
PF

S
 

 ای به دست آورد.ان با انتگرال گيری از توان لحظهتو، را می Pتوان ميانگين، 

(11           )
0

1
( ) ( )in inP v t i t




  

 (12         )
2 2 2

1

0

sin ( )
( )

1 | sin( ) |

m

mb s

dc

V D t
P d t

VL f
t

V












 

 توانيم به صورت زیر جایگذاری كنيم:( را می16ت. بنابراین رابطه ی )اس  Vrms * Irms توان ظاهری برابر با 
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(13          )      

2

0

2

0

2 sin ( )
( )

1 | sin( ) |

sin( )
( ) ( )

1 | sin( ) |

m

dc

m

dc

t
d t

V
t

V
PF

t
d t

V
t

V


























 

باه صافر    Vm/Vdcشاود. اگار نسابت    محاسبه مای  Vdcو  Vmاساساً با نسبت بين  PFتوان دید، می 13مانطور كه در رابطه ی ه

 PFاسات،   Vrms 265و  Vrms 90شود. از آنبایی كه ولتاژ ورودی یک مقدار جهانی است، كه باين  نزدیک به یک می PFنزدیک باشد، 

متفاوت رسام شاده   DC های لينک ریان ورودی نرمال شده برای ولتاژ، شکل موج ج14ساساً یک تابع از ولتاژ خروجی است. در شکل ا

 است.

 

 .متفاوت DC. شکل موج جریان ورودی نرمال شده برای ولتاژهای لينک 14شکل

نسابت  بارای   PF، 15در شاکل   شود.ص میموج سينوسی خالجریان ورودی یک شکل  بی نهایت است، DCكه ولتاژ لينک زمانی 

Vm/Vdc  متفاوت رسم شده است. همانطور كه قابل مشاهده است با كاهش نسبت ولتاژ ورودی به ولتاژ لينکDC ،PF   نيز به كمتارین

 رسد.مقدار خود می

 
 .Vin=265 Vrmsمتفاوت در  DCبرای ولتاژ لينک  PF. 15شکل

است، به طوری كه عملياات   نترل مبدل مشابه مبدل دو بخشیاست، ك بخشیی یک كنترلرهای مستقل: اگرچه مبدل پيشنهاد .4

گيرد. این انعطاف پذیری طراحی مبادل  ی توسط كنترلرهای مستقل انبام میشکل دهی جریان ورودی و تنظيم ولتاژ خروج

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                  
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم سی کاربردیفناوری در مهند یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

   11 

تواناد در یاک   می DCلتاژ لينک سازد، از آنبایی كه وتر میهای یک بخشی مبتنی بر كنترلر تکی سادهرا در مقایسه با مبدل

 مقدار تعيين شده تنظيم شود.

مساتقل هساتند. در    در نتيبه آنها از توان بار وجود داردبازده در كم باری: در كم باری، تلفات ثابت مثل تلفات خازن پارازیتی  .5

ها روی كلياد  و ولتااژ  تر اسات ها كمكه تعداد كليداین دليل  ، تلفات ثابت كمتر است، بهدو بخشی PFCهای مقایسه با مبدل

 .شودنصف می

ی كليادزنی ر   دو بار در یاک دوره  S3و  S2های گيت شده : از آنبایی كه تداخل سيگنالفركانس ریپل جریان ورودی دو برابر  .6

ف دهاد از یاک سال   شود، كه این امر به ما اجازه مای رودی دو برابر فركانس كليدزنی میدهد، فركانس ریپل جریان سلف ومی

ماورد   EMIر استفاده كنيم. بعالوه، از آنبایيکه فركانس ریپل جریان ورودی دو بار شيفت داده شده است، فيلترهای تكوچک

 نياز كوچکتر هستند.

( بيان خواهد شاد. ایان   18عملکرد كم توان: مبدل پيشنهادی روی دوره كار یک محدودیتی دارد كه در بخش بعدی در رابطه ) .7

باشاد، بياان شاود. بارای یاک       Tsی كليدزنی شنی كليدها كه باید كمتر از دورهبه عنوان مبموع زمان روتواند محدودیت می

(، هميشاه مقاادیر   12محدود شود. با توجه به رابطاه )  5/6تواند به هر مقداری كمتر از می D1مقدار توان خروجی مورد نياز، 

انتخااب درسات پارامترهاا،     تزریاق كناد. باا    DCشده را به لينک تواند توان درخواست وجود دارد كه می fsو  Lbمحدودی از 

باه دسات    D1-0.5توان با رابطه ی را می D2تواند برای هر سطح قدرتی طراحی شود. به طور مشابه، مقدار ماكزیمم مبدل می

است. با ایان حاال،    ( در بخش بعدی داده شده17( و )16را مشخص كند در روابط ) D2تواند مقدار آورد. نسبت دورها كه می

، یان و چگالی شار باالی قابال توجاه دارد  تلفات هسته ای و هدایتی باالتری به علت پيک جر DCMانتقال توان باال در حالت 

دهد. به همين دليل، مبدل برای سطوح توان پایين مناسب است، جایيکاه ولتااژ ليناک    به نوبه ی خود بازده را كاهش می كه

DC ه ضروری باشد.باال و كاهش هزین 

 

 ج. مالحظات طراحی

-بااالیی را نشاان مای    PFكنند در حالت ماندگار از خاود  كار می DCMكه با نسبت كار ثابت در  PFCهای ( سلف ورودی: مبدل1

سالف   )12. باا اساتفاده از رابطاه )   اسات  ، نسبت كار و سلف ورودی DCاز ولتاژ لينک ، توان انتقال یافته تابعی  DCMدهند. در حالت 

 توان بصورت زیر استخراج كرد:ورودی را می

(14             )
2 2 2

1

0

sin ( )
( )

1 | sin( ) |

m
b

ms o

dc

V D t
L d t

Vf P
t

V












 

تواناد باه گوناه ای    يوسته یا گسسته باشاد یاا اینکاه مای    تواند پبه معيار طراحی میجریان سلف خروجی بسته  ( سلف خروجی:2

ير یابد تا بدین صورت اندازه سلف خروجی نيز كااهش یاباد.   تغي DCMطراحی شود كه در هنگام وجود بارهای سبک وضعيت مبدل به 

شاود،  مت اولياه ترانسافورماتور اعماال مای    توان بصورت زیر با توجه به حالتی كه ولتاژ صفر به سا مقدار سلف خروجی مورد نياز را می

 مشخص كرد.

(15             )
2

2(0.5 )

2

s o
o

x

D T V
L

P


 

 .  تحویل دهد CCMحداقل توان خروجی است كه عالقه داریم مبدل در حالت  نمایانگر كه در آن 
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 ( نسبت دورهای مبدل:3

اناد را  مشاخص شاده   كه بصاورت   و  های نسبت كار هر كدام از سویي كند ، عمل می CCMوقتی سلف خروجی در مد 

 ر محاسبه كرد:توان در حالت ماندگار بصورت زیمی

(16          )2
o

dc

NV
D

V
 

توان بصورت زیر نياز  را می DCMدهنده نسبت دورهای مبدل است. رابطه معادل برای نسبت كار در مد  نشان Nكه در این رابطه 

 نوشت:

(17           )2
2

2

(( 1) 1)

o

dc
s

o

L
D

V
RT

NV



 

 

 ( بدست آورد.17( یا )16از روابط ) ییک توان بارا می Nبسته به مد كاری مبدل 

های كاری كه بيانگر تهای  ولتاژ خروجی مستقل هستند اما مبموع نسبکل دهنده به جریان و تنظيم كنندههای شگرچه كنترلرا

، محادود باه     T یاا   های سر اوليه مبدل با روشن كردن كليدمی باشد و ولتاژ اعمال شده به  همپوشانی 

 است. 5/6

(18            )1 2 0.5D D  

 ه. کنترل مدار

كاه نسابت دوره    PIشکل می دهد بوسيله یک كنترلر  DCMكه بطور معمول به جریان ورودی در حالت عملکرد  DCولتاژ لينک 

اختالف فاز دارند. به منظاور روشان        ،  S3و  S2ای ل دندان ارههای حامشود. سيگنالكند، كنترل میرا تنظيم می S3و  S2كليدهای 

شود. به همين ترتيب، سيگنال حامال  ای مکمل استفاده می ارههای حامل دندانشود، شکل موجخاموش می S2در زمانی كه  S4كردن 

S1 ای مکمل ارهنيز از شکل موج حامل دندان S3د كه كنكند. این طرح تضمين میاستفاده میS1  وS4  شاوند كاه باه    زمانی روشن مای

، باه   S2و روشانی فاوری    S4خاموش شوند. ولتاژ خروجی با كنترل كردن وقفه زمانی قرار گرفته بين خاموشای فاوری    S3و  S2ترتيب  

با توجه باه  ری دیگ PIشود. تنظيم این وقفه از طریق كنترل تنظيم می S3و روشنی فوری  S1بين خاموشی فوری ی همين ترتيب، وقفه

 شاود وصل مای  PI( به كنترلر و ولتاژ سنس شده فيدبک ) خطای بين رفرنس گيرد. از طرفی انبام میولتاژ خروجی 

باه   DSPتواند در یک می S4و  S1كند. بنابراین، كنترل نسبت كار قابل تنظيم برای توليد می S1و  S4كه مقدار دوره كاری جبرانی برای 

 دست آید و اجرا شود.

 نتایج شبيه سازی: -3

. شاود پرداختاه مای  آن  یسااز  هيو باه شاب   شاود یما  ینمونه طراح کیطرح  نیا یمبدل و اثبات درست نیتر ا قيدق یبررس یرا

 است: رینمونه به صورت ز نیا یساز هياطالعات شب

 KHz 125 یدزنيا كل فركانس، W 566 یتوان خروج حداكثر، V 48 یجخرو ولتاژ، Hz 66 منبع فركانس، Vrms 96 یورود ولتاژ

 شود.ولت در نظر گرفته می DC  466نکيولتاژ ل حداكثرو 

 یهاا . سالف ميكنا یاساتفاده ما   μF 476 یبه انادازه  کیاز دو خازن هر  DC نکيل یهاخازن یتوجه به اطالعات داده شده برا با

 است. 1:2ترانسفورماتور  لی. نسبت تبدميدهیقرار م 166μFرا  ی. خازن خروجمیريگیدر نظر م 27μHرا   یو ورود یخروج
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دو بار همپوشانی دارند و هي   S3و  S2بينيد، كه در شکل میهمانطور  مبدل نشان داده شده است. نیا یدزنينمونه كل 16شکل  در

 كليد ر  نداده است. 3اتصال كوتاهی از طریق روشن بودن 

 .  

 ه كليدزنی مبدل.. نمون16شکل

 

 داده شده است. 17در شکل  DC نکيشده و ولتاژ ل کسوسازی یورود انیجر ،یولتاژ ورود یموج ها شکل

 

.  

 .DC. ولتاژ ورودی، جریان یکسوساز شده ورودی، ولتاژ لينک 17شکل

 

اسات و زوج   وساته يناپ یرودسالف و  انیا كناد. جر یم ینوسان كمولت 466 یدر حوال یبا دو برابر فركانس ورود DC نکيل ولتاژ

اساتفاده   یورود انیا كاردن جر  لتريف یبرا LC یمدار خارج کیمبدل از  نیشوند. در ایم یدزنيبا نسبت كار ثابت كل S3-S2 یدهايكل

 ارائه شده است. 18در شکل  یورود لتاژشده و و لتريف یورود انیشده است. جر

 

.  

  یورود لترشدهيف انیو جر یولتاژ ورود .18شکل
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PF راتييتغآنها مشاهده كرد.  ینوسيو حالت س ،یورود انیولتاژ و جر قيبا تطب توانیباال را م PF  دیا د 26تاوان در شاکل   یمرا .

 رسد.یبه مقدار واحد م باٌیتوان در انتها تقر بیضر دينيبیهمانطور كه م

.  

  . ضریب توان19شکل
 داده شده است. 26تور در شکل ترانسفورما هياول سمتو ولتاژ  انیجر یهاموج شکل

 

.  

 ترانسفورماتور هيو ولتاژ سمت اول انی. جر26شکل
 یدهايا از كل یکا یكاه   یشود. وقتا یترانسفورماتور اعمال م هياول  يپ ميشوند، ولتاژ صفر به سیروشن م یانيم یدهايكه كل یوقت

ترانسافورماتور اعماال    هيا به سامت اول  DC نکياز ولتاژ ل یميشوند، نیروشن م S4 ای S1 یدهايشود و هركدام از كلیخاموش م یانيم

 ای S1با  ییبه تنها S3 ای S2كه  یو وقت ابد،ییكاهش م یتحت ولتاژ خروج یسلف خروج انیجر دها،يتداخل كل انشود. در طول زمیم

S4 تحت  یسلف خروج انیشود، جریروشن مVdc/2N-Vo ارائه شده است. 21در شکل  یسلف خروج انی. ولتاژ و جرابدییم شیافزا 

 

.  

 . ولتاژ و جریان سلف خروجی.21شکل

  

شود تاا در انتهاا در   یشارژ م یبه صورت نوسان یولتاژ خروج دينيب یشود. همانطور كه مینشان داده م 22در شکل  یخروج ولتاژ
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 ماند.یثابت م یكم یليشود و با نوسان خیولت ثابت م 48ولتاژ 

 

.  

 خروجی.. ولتاژ 22شکل

  

   نتيجه گيری

باال باا   PF. این مبدل ی برای كابردهای كم توان پرداخته شدسه سطح یک بخشی ac/dc PFCدر این مقاله، به بررسی یک مبدل 

ایزولاه   dc-dcو یک پل دیودی به مبادل   PFCدهد. یک سلف رد با نسبت كار ثابت را ارائه میتعداد كمتری از كليدها و دیودها ، عملک

بهبود یافته اسات. فركاانس    ای سازگاری با عملکرد یک بخشیسه سطحی معمول اضافه شده است، در حالی كه طرح كليدزنی برشده 

 .ی استفاده كردكوچکتر PFCاز سلف  و برابر فركانس كليدزنی شده كه با توجه به این ویژگی می توانریپل جریان ورودی د
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