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  چكيده

است.  روبه افزايشها  تي، گرايش به سمت اين مبدلهاي سن هاي تشديدي نسبت به مبدل امروزه به دليل بازده باال و تلفات كم مبدل
در اين مقاله روش كنترلي مبتني بر فيدبك حالت  .يكي از مشكالت اين روش استها،  فركانس باالي كليدزني در اين مبدلتلفات ناشي از 

تلفات  شدنحداقل  آن حاكي از طراحي شده نتايج شبيه سازي و ساخت نمونهاست.  گرديدهارائه  كليدزني داقل كردن تلفاتبه منظور ح
از  سيستم كنترل است.كاري با استفاده از حداقل كردن تأخير زماني  هاي القائي و سخت هاي مورد استفاده در كوره كليدزني در مبدل

در هاي مورد استفاده در مدار كنترلي و  پايين بودن تعداد المانايزوله بودن ورودي نسبت به خروجي،  توان به مزاياي اصلي اين طراحي مي
    .اشاره نمودتر بودن ساخت سيستم كنترل  جه اقتصادينتي

 .هاي تشديد، تأخير زماني تلفات كليدزني، مبدل هاي كليدي: واژه

 

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد 1
 

 )استاديارعضو هيات علمي ( 2
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 مقدمه -1
2Fهاي سنتي مبدلدر 

عدم كليد زني در به دليل  1
امري كليدزني  باالي تلفاتجريان و ولتاژ صفر، وجود 

ه اين موضوع ب[9F1]  مرجع  كه در ناپذير استاجتناب 
 پرداخته شده است.

3Fهاي تشديد مبدل 

هايي هستند كه امكان  ، مبدل2
به صورت ذاتي  يا جريان صفر را وصفر  ولتاژ كليدزني در

كاهش تلفات كليد زني  سبب كنند و همين امر فراهم مي
هاي  تشديد در مقايسه با مبدلمبدلهاي شود.  در آنها مي

4Fخطي

5Fهاي مدوالسيون پالس و مبدل 3

بسيار  فوايدداراي  4
تر بودن  هساد، تلفات كليد زني پايين تر زيادي از جمله

 رس كمتر كليدهااست و هاي الكترومغناطيسييزحذف نو
ها  برخوردارند. يكي از مهم ترين خصوصيات اين مبدل
تر  كليد زني در فركانس باالست كه منجر به حجم پايين

كنترلي، از منظر  .شود قطعات استفاده شده در مبدل مي
هاي تشديد باالتر  ل در مبدلسرعت سيستم كنتر

زني و  در مقابل به دليل فركانس باالي كليد ،[10F2]است
بت به تري نس تخيد داراي كنترل سعناصر در حال تشد

 .باشند هاي سنتي مي مبدل
داراي دودسته المان ذخيره كننده  تشديدمبدلهاي 

ثابت ي دارا خازن خروجي معموال يك : انرژي هستند
داراي ثوابت زماني عناصر در حال تشديد و  زماني باال

 تشديد. كنترل مبدلهاي كوچكتر نسبت به فيلتر خروجي
از طريق كنترل نسبت فركانس كليدزني به فركانس 

شود در گذشته از عناصر با ثابت زماني  تشديد انجام مي
  [11F3]شد اي كنترل استفاده مير خروجي برباال يعني فيلت

اند كه استفاده  زه كارشناسان به اين نتيجه رسيدهاما امرو
 زماني كمتري داراي ثوابتاز عناصر در حال تشديد كه 

به  [12F4]در. كنترل بهتر مبدل خواهد شد بسب هستند
پرداخته شده است و  تشديدآناليز فضاي حالت مبدل هاي 
مورد  [13F5]در  ها اين مبدل تعدادي از روش هاي كنترل

                                                           
1 Switching Converter 
2 Resonant Power Converter 
3 Linear Power Regulator 
4 PWM Converter 

 ئه شده توسط اين مقالهروش ارا. استبررسي قرار گرفته 
مبتي بر فيدبك از ولتاژ خازن و جريان سلف در حال 

فيدبك رسيدن  علت استفاده از اين دو .تشديد مي باشد
ها در مكان  به كمترين ثابت زماني از طريق جايابي قطب

از . باشد ميهاي فيدبك حالت  دلخواه مبتني بر روش
عموما به عنوان مبدل تشديدي در  مبدلآنجاييكه اين 

و در اين نوع  گيرد كوره هاي القائي مورد استفاده قرار مي
ولتاژ خروجي از اهميت  ريپل درعدم وجود استفاده 

نيز در اين طرح  فيلتر خروجي پسباشد  برخوردار نمي
 جايي نخواهد داشت. 

بك هاي حالت روشي مبتني بر فيد [14F6]مرجع  در
 در اين مقاله .براي كاهش تلفات كليدزني ارايه شده است

را تا حد قابل قبولي كاهش  مستقل از تغييرات بار تلفات
ه از فيدبك جرياني در كنترل علت استفاد .داده شده است

گويي رعت پاسخافزايش س و سادگي مدار كنترلي ،مبدل
براساس استراتژي كلي اين مقاله  .باشدمدار كنترلي مي

نحوه به دست آوردن  .سطح انرژي است دورد مدار در كارك
مورد بررسي قرار گرفته است.  ]4[ اين سطوح انرژي در

شوند سطح انژي مدار افزايش  بسته ميزماني كه كليد ها 
كليدها و عبور جريان از ديودهاي و بعد از خاموشي   يافته

داري از شارژ به منبع باز ها مقمعكوس موازي ترانزيستور
اما مشكل اين روش داشتن تاخير زماني مربوط . گرددمي

تشديد  درشود مدار  مي سببكه  هاست IGBTبه درايو 
 تلفات كليد كه اين خود سبب افزايش و كار نكندل كام

 .شود زني مي
به دست  و سازي با استفاده از خطي [15F7] مرجع در

روشي  ،آوردن روابط خطي بين ورودي و خروجي مبدل
در اين  .هاي كنترل خطي ارايه شده است مبتني بر روش

سلف جريان فيدبك گرفتن از  ازطريق كنترل مبدل  مقاله
. در ابتدا معادالت حالت گرفته استو ولتاژ خازن صورت 

به دليل است.  گرديده سيستم نوشته شده و سپس نرمال
با تقسيم زمان غير خطي بودن معادالت حالت سيستم 

ر قسمت معادله ديفرانسيل كاري مبدل به دو ناحيه در ه
سازي  هدف نزديك  با . اين مقالهاستشده يافته خروجي 

نوسي كامل سعي در ولتاژ خازن در حال تشديد به سي
اما براي به  دن تلفات و تثبيت خروجي داشته،ازبين بر
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ه نداده دن ضريب فيدبك حالت روش خاصي ارائدست آور
تلفات را . به همين دليل اين طرح نيز به طور كامل است

در اين مقاله ساختار جديدي از  .سازد نمي حداقل
 .هاي تشديد مورد بررسي قرار گرفته است مبدل

هاي اخير با استفاده از كنترلر هاي ميكرو و  در سال
روش هاي مختلفي ارائه شده است.  پردازنده هاي ديجيتال

تعداد  اشاره نمود كه [16F8]كه از آن جمله ميتوان به مرجع 
از معايب باالي المان هاي مورد استفاده در مدار كنترلي 

 . آنها مي باشد
وشي سعي شده است با ارائه رمقاله  اين در

سيستماتيك كنترل كننده مورد نظر طراحي گرديده 
است. نتايج شبيه سازيها و ساخت نمونه طراحي شده 

مشكالت قبلي و كاهش تلفات كليد  شدنحاكي از برطرف 
 زني دارد. 

 مبدل حاكم بر معادالت حالت  -2
نمايش داده  1شماتيك مدار مورد مطالعه در شكل 

 شده است.

Vdc

C2

CQ1

Q2

D1

D2

D3

D4

L

L
o

ad

C1
+
E
-

 : شماتيك مدار مورد مطالعه1شكل 

، نشان داده شده 2بار استفاده شده در اين نوع مبدل در شكل 
 است.

 

 1: بارهاي استفاده شده مبدل شكل 2شكل 

 IGBT، ترانزيستورهاي Q2و  Q1در اين مدار كليدهاي 
 6F1در يك ساختار نيم پل هستند كه% 50با دوره عملكرد 

خروجي به منظور  قرار داده شده درديود  چهارقرار دارند. 
 . مورد استفاده قرار مي گيرديكسوسازي ولتاژ 

نشان داده شده، بار مورد استفاده  2همانگونه كه در شكل 
در اين مبدل از نوع اهمي نبوده و در دسته بارهاي 

گيرد. در اين صورت همواره خروجي  قرار مي  7F2رلوكتانسي
شود، در نتيجه  اعمال مي 8F3دو سر يك سيم پيچ مبدل به

از ديد خروجي مبدل همواره شاهد اتصال كوتاه خواهيم 
 بود.

روابط زير در بارهاي رلوكتانسي حاكم است، همچنين با 
 شود: اين روابط تغيير جريان خروجي مبدل توجيه مي

𝐹 = 𝑁𝐼 = ℛ𝜑                                                              (1) 

ℛ = 𝑔
𝜇0𝜇𝑟𝐴𝑐

                                                               (2) 

) تنها عامل متغير رلوكتانس 2) و (1باتوجه به رابطه ( 
باشد كه اين تغيير به سبب تغيير هسته سيم پيچ  مي

افتد و تغيير رلوكتانس با توجه به رابطه  خروجي اتفاق مي
 ) باعث تغيير جريان سيم پيچ خروجي خواهد شد. 1(

به دليل تغييرات كم رلوكتانس سيم پيچ خروجي از 
ركامل، بررسي وضعيت مبدل در شرايط بي باري تا با بي

باري مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي وضعيت بي 
باري با تقريب قابل قبولي وضعيت بار كامل را نيز توجيه 

 خواهد كرد.

 .توان نوشت مي) را 4) و (3روابط ( 1در بار القايي شكل 

𝐿
𝑑𝑖
𝑑𝑡

= −𝑣 + 𝐸(𝑡)                                                      (3) 

                                                           
1 Half bridge 
2 Reluctance 
3 Coil 
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𝑐
𝑑𝑣
𝑑𝑡

= 𝑖 + 𝑎𝑏𝑠 �
𝑣𝑜
𝑅𝐿
�                                                  (4) 

و  z1   ،z2، متغيرهاي نرمال سازي روابط فوق به منظور
z3 :بصورت زير تعريف مي شوند 

𝑧1 =
𝐼𝐿
𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒

=
𝑖
𝐸
𝑅𝑜

                                                        (5) 

𝑧2 =
𝑣
𝐸

                                                                          (6) 

𝑧3 =
𝑣𝑜
𝐸

                                                                         (7) 

نرمال ولتاژ  z2  شده سلف، نرمالجريان  z1در آن كه 
خروجي نرمال شده ولتاژ  z3 خازن در حال تشديد وشده 
 است.

) و 8مقدار امپدانس مشخصه مدار تشديد در رابطه (
 ) آورده شده است.9فركانس تشديد مدار در رابطه (

𝑅𝑂 = �𝐿
𝐶

                                                                      (8) 

𝜔𝑜 =
1

√𝐿𝐶
                                                                    (9) 

در با تغيير سلف و خازن  همانطور كه مالحظه مي گردد
تغيير  دامپدانس مشخصه و فركانس تشديحال تشديد، 

  .خواهد كرد

) روابط 10) و تغيير متغير (9) و (8با توجه به روابط (
 آيد. ) به دست مي11(

𝜏 = 𝜔𝑜𝑡                                                                      (10) 

𝐿 =
𝑅𝑜
𝜔𝑜

       ,      𝐶 =
1

𝑅𝑜𝜔𝑜
     ,      𝑄 =

𝑅𝑜
𝑅𝐿

           (11) 

) 4) و (3( تگذاري روابط فوق در معادال يپس از جا
 م داشت : يخواه

𝑧1̇ = −𝑧2 + 𝑢                                                            (12) 

�̇�2 = 𝑧1 +
𝑅𝑜
𝑅𝐿
𝑎𝑏𝑠(𝑧3)                                             (13) 

سازي  براي خطي بودن روابطير خطي با توجه به غ
  .را اعمال مي نماييمشروط زير معادالت 

𝑖𝑓   𝑧3 > 0                 

 𝑧1̇ = −𝑧2 + 𝑢        ,              �̇�2 = 𝑧1 + 𝑄𝑧3         (14) 

𝑖𝑓   𝑧3 < 0             

 𝑧1̇ = −𝑧2 + 𝑢        ,              �̇�2 = 𝑧1 − 𝑄𝑧3         (15) 

با توجه به معادالت فوق ماتريس حالت به صورت زير 
ولتاژ  توان از با توجه به مقدمه ميشود.  محاسبه مي

 خروجي صرف نظر كرد:

�̇� = �0 −1
1 0 � 𝑧 + �10� 𝑢                                           (16) 

 اگر فيدبك حالت بصورت زير در نظر گرفته شود.

𝑢 = [−�́�1 −�́�2] �
𝑧1
𝑧2�                                             (17) 

فيدبك جريان سلف  بهره، مبين k1ضريب كه در آن 
ولتاژ خازن  فيدبك بهرهمبين   k2درحال تشديد و ضريب 

به دليل سختي تغيير  k1ضريب  باشد. در حال تشديد مي
با توجه به  k2ضريب  شود. داده ميقرار  1در گين جرياني 

گذاري  . با جايخواهد شدهدف كنترل مبدل محاسبه 
 :) خواهيم داشت17) در(16رابطه (

�̇� = �−�́�1 −1 − �́�2
1 0

� 𝑧                                          (18) 

به معادله مرتبه  دست آوردن معادله مشخصه سيستمبه با 
خواهيم رسيد. در اين معادله باتوجه به محل  A(s)دوم 

در حالت كلي سه نوع جواب داريم: قرارگيري ريشه ها، 
 يابي هدف مقاله دست، ميراي بحراني ، زيرميرا. فوق ميرا 

به منظور حداقل كردن تاخير زماني  ترين پاسخ سريع به
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موجود در مدار كنترل است، كه رسيدن به كمترين تلفات 
رو فوق ميرا  هاي پيش پس گزينه را به دنبال خواهد داشت.
گزينه فوق ميرا به دليل ديده از و ميراي بحراني است. 

 برروي كليدها شدن اورشوت در خروجي و افزايش استرس
مانده ميراي بحراني  شود. پس تنها گزينه باقي نظر مي صرف

خواهد ريشه مضاعف  تدر اين حال A(s)معادله است. 
 شود: به صورت زير محاسبه مي k2پس ضريب  داشت.

𝐴(𝑠) = 𝑠2 + ��́�1�𝑠1 + �1 + �́�2� = 0                  (19) 

∆= 0   →      �́�2 = 0.250                                        (20) 

در باال با فرض نرمال سازي معادالت مقادير محاسبه شده 
 براي محاسبه مقادير واقعي داريم: به دست آمده است.

𝑢 = [−�́�1 −�́�2] �
𝑧1
𝑧2� = [−�́�1 −�́�2]

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑖
𝐸
𝑅𝑜
𝑣
𝐸 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
     (21) 

𝑘1 =
�́�1
𝐸
𝑅𝑜�

          ,              𝑘2 =
�́�2
𝐸

                        (22) 

 هاي كنترل مبدل روش -3
استفاده كنترل مبدل  ي را ميتوان برايختلفهاي م روش

كه در اين قسمت به آنها مزايا و نمود كه هريك داراي 
   .اشاره مي گردد

 فيدبك از جريان ترانسفورماتور -3-1

روش كنترلي مبتني بر فيدبك جريان مدار مربوط به 
 .آمده است 3شكل  در ترانسفورماتور

Q

QSET

CLR

S

R

IL
Q1
Q2

+
-

 شماتيك مدار كنترل فيدبك جريان: 3شكل 

در اين روش كنترل تنها از جريان ترانسفورماتور (كه 
 شدهبه عنوان فيدبك استفاده  )هستنيز  Cجريان خازن 

 سببگردد. اين عمل  با صفر مقايسه مي اين جريان و
شود كه با هر بار صفر شدن جريان، جاي كليدهاي  مي

% به وجود 50لكرد و دوره عم يافتهروشن و خاموش تغيير 
فركانس كليدزني در اين حالت برابر با فركانس تشديد آيد. 

 خازن با سلف ترانسفورماتور است.

دارد تأخير زماني موجود  وجود روش كه در اينمشكلي 
يو است (اين تأخير زماني شامل: درا در مدار كنترل

IGBT باشد هاي موجود در مسير مدار كنترل مي و گيت .(
شوند كه مدار به تشديد كامل نرود.  مي سبباين تأخيرها 
 ، چراكهشود ايجاد تلفات كليدزني مي باعثاين موضوع 

كليد در ولتاژ و يا جريان غير صفر روش و خاموش 
 گردد. مي

اين تأخير زماني كه بيشتر آن به علت تأخير زماني درايو 
IGBT ا اين تواند با تعويض درايو حل شود. ام ، ميهاست

اره علت آن در بخش تست راه حل امكان پذير نيست. درب
  صحبت خواهد شد. آزمايشگاهي

فيدبك از جريان ترانسفورماتور و ولتاژ  -3-2

   خازن 

مدار مربوط به كنترل مبتني بر فيدبك از جريان 
نمايش داده شده  4شكل  درترانسفورماتور و ولتاژ خازن 

 .است
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  : شماتيك مدار كنترل فيدبك جريان و ولتاژ4شكل 

در اين روش كنترل با مقايسه ضريبي از ولتاژ خازن با 
ضريبي از جريان سلف ترانسفورماتور عمل كنترل انجام 

كليدزني متناسب با . در اين روش نيز فركانس پذيرد مي
 فركانس تشديد سلف و خازن است.

تفاوتي كه اين روش كنترل با روش قبل دارد در اين است 
اي  به نقطه K2و  K1توان با تنظيم درست ضرايب  كه مي

 به وجود نيايد. كنترل تأخير زماني در سيستمرسيد كه 
 محاسبهبيان شد  2ضريب از روابطي كه در بخش  2اين 
 .شود مي

 شبيه سازي -4
هاي كنترلي بيان شده در  با توجه به روشدر اين بخش 

ها شبيه سازي PSIMو با استفاده از نرم افزار  3بخش 
 . است صورت پذيرفته

 1براي انجام شبيه سازيها مشخصات مدار بصورت جدول
 مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

 : مشخصات مدار1جدول 

250 V E 
3/0  mH L 
5 µf C 

 

، 2با استفاده از مدار كنترلي شكل و جدول با توجه به 
جريان مدار تشديد نسبت به ولتاژ مجموعه شكل موج 

 باشد. مي 5سلف و خازن به صورت شكل 

 Time (s) 

كنترل فيدبك : شكل موج ولتاژ و جريان در حضور 5شكل 

 جريان

در نمودار باال، شكل سينوسي قرمز رنگ مربوط به جريان 
آبي رنگ مربوط به و موج مربعي  مجموعه در حال تشديد

 ولتاژ مجموعه سلف و خازن است.

اين سيستم  بكارگيري، با مالحظه مي گرددگونه كه  همان
شود و تأخير  كنترل، مدار به طور كامل وارد تشديد نمي

 ميكروثانيه در مدار وجود دارد. 20زماني معادل 

و  K2و  K1و پيدا كردن مقادير  )20با استفاده از رابطه (
، شكل موج 3همچنين استفاده از مدار كنترل شكل 

جريان مدار تشديد نسبت به ولتاژ مجموعه سلف و خازن 
   .خواهد شد 6را به صورت شكل 

 

 

 

0.0026 0.003 0.0034 0.0032 0.0028 0.0036 

200 

0 

-200 
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Time (s) 

كنترل فيدبك : شكل موج ولتاژ و جريان در حضور 6شكل 

 ولتاژ و جريان

 

 001/0و  031/0در اين كنترل به ترتيب  K2و  K1مقدار 
 باشد. مي

كه مشكل تأخير  مشاهده نمودتوان  ، مي6با توجه به شكل 
مدار واقعاً وارد تشديد شده است. زماني حل شده است و 

توان  حالت نيز مي دواين موضوع را با پيك جريان در 
مقايسه شكل موج هاي  8و  7ل اشكا .مشاهده نمود

مربوط به استفاده از فيدبك جرياني و فيدبك جريان و 
 . ولتاژ را نشان ميدهد

مدار برتري  نشان دهندهسازي فوق  شبيه دومقايسه 
نسبت به مدار شكل  4شكل  ي نمايش داده شده در كنترل

  .باشد مي 3

 

 

 

 

 Times (s) 

Times (s) 

 با (الف) گر : شكل موج خروجي مقايسه7شكل 

 و جريان فيدبك ولتاژ فيدبك جريان (ب)با

مقايسه ولتاژ خازن با جريان شود  مي همانطور كه مالحظه
سيگنال اعمالي به گيت ايجاد پيشفازي در  موجبسلف 

شكل موج گردد و باعث همفاز شدن  ترانزيستورها مي
   شود. ميجريان و ولتاژ مجموعه در حال تشديد 

 تست آزمايشگاهي -5 .1
 دهد. نماي كلي مدار تحت آزمايش را نشان مي 8شكل 

0.004 

0.0032 0.0036 0.0034 0.003 0.0028 0.0026 

0.003 

0.003 

0.004 

1 

0 

1 
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 : نماي كلي مدار8شكل 

را نشان مبدل كنترل اين ساخته شده مدار مربوط به  9شكل 
 .دهد مي

 

 : نماي مدار كنترل9شكل 

شكل موج جريان مدار تشديد نسبت به ولتاژ  10شكل 
مجموعه سلف و خازن در حضور كنترل فيدبك جريان و 

 دهد. ولتاژ را نشان مي

 

: شكل موج ولتاژ و جريان با استفاده كنترل فيدبك 10شكل 

 جريان و ولتاژ 

Time/div  ميكروثانيه و 10در خروجي فوقVolt/div 
 10xولت است كه با يك پروب  5موج مربعي برابر با 

 5موج سينوسي برابر با  Volt/div گيري شده است. اندازه
در لحظه صفر  شود همانگونه كه مشاهده ميولت است. 

شدن شكل موج مربعي، جريان سينوسي نيز به صفر 
موج با  دواين است كه اين موضوع نشانگر همفازي  رسيده

ديودهاي هرزگرد كليدها يكديگر و عدم روشن شدن 
در اين صورت تلفات كليدزني به حداقل مقدار  باشد. مي

 خود رسيده است. 

هاي  روش بقيهقابل ذكر است كه تلفات در مقايسه با 
كنترلي حداقل شده اما به طور كامل به صفر نرسيده 

 است.

 گيري نتيجه -6
در اين مقاله يك كنترلي مبتني بر فيدبك حالت طراحي و 
ساخته شد كه موجب كاهش تلفات كليد زني مي گردد. 

به دليل نحوه محاسبات و بدست آوردن در روش ارائه شده 
تغييري در الگوريتم معادالت حالت سيستم، تغييرات بار، 
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كند. در نتيجه اين مبدل در مقابل  كليدزني ايجاد نمي
  اما اگر از اين مبدل در بار باشد. تغييرات بار مقاوم نمي

مشكل بحث شده در باال ايجاد  نامي استفاده شود
 شود.  نمي

توان  ميبه منظور مقاوم كردن مبدل در مقابل تغييرات بار 
هاي ديگر كنترل مانند كنترل تطبيقي و يا مقاوم  از روش

 . توان مورد بررسي قرار داد را مي
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