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پيشنهاد شده با ساختارهای ديگر بدون ترانسفورماتور از نقطهنظر راندمان اخذ شده ،مقايسه شده است .نتايج حاصله حاکي از
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 -2سيستم تحت مطالعه و مدهای بهرهبرداری
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شکل ( :)1ساختار اينورتر پيشنهاد شده

در شکل ( )1ساختار پیشنهادشده برای اینورترهای متصلشده به
شبکه  PVبدونترانسفورماتور ارائه شده است .اینورتر تمامپل
پیشنهادشده از چهار کلید تشکیل شده که هر کلید با یک خازن
موازی شده و یک دیود موازی معکوس آن قرار گرفته است و در نهایت
توسط یک فیلتر به شبکه وصل شده است .در ساختار پیشنهادشده،
سلف فیلتر و خازن موازی با کلید بهعنوان منابع تشدید عمل
مینمایند و موجب شکلگیری شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر در مدار
است .در ساختار پیشنهادشده ،یک خازن موازی با  PVدر سمت ولتاژ
ورودی قرار داده شده است و هیچگونه مدار کمکی ندارد .در ساختار
پیشنهادی مقدار سلف فیلتر باید به گونهای انتخاب شود که هم به
عنوان فیلتر و هم به عنوان یک منبع تشدید عملکرد مناسبی داشته
باشد و همچنین مقدار خازن فیلتر باید به گونهای انتخاب شود که به
عنوان فیلتر درست عمل کرده و بر روی کلیدزنی در ولتاژ صفر کلیدها
هیچگونه اثری نگذارد.
عضوهای تشدید کلیدها ( ، )C1-C4سلف فیلتر  Lو دیودهای
موازی معکوس ( )D1-D4بهمنظور بهرهبرداری کلیدزنی نرم برای
کلیدهای ( )S1-S4معرفی شده ،که در شکل ( )1نشان داده شده است.
 Cو  Lفیلتر متصلشده به شبکه را تشکیل میدهند و خازن Cin
بهعنوان تثبیتکننده ولتاژ ورودی به صورت موازی با  PVمتصل شده
است .بهعنوان پیش فرض ،باید مقدار خازن در قسمت  DCبرای
رفتارکردن بهعنوان یک منبع ولتاژ ثابت ،به قدر کافی بزرگ باشد.
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در سالهای اخیر منابع انرژی تجدیدپذیر از قبیل سیستمهای
فتوولتائیک ( )PV2و توربین بادی ( )WT3نقش مهمی را در رفع نیاز
انرژی ایفا مینمایند .مبدلهای تکفاز با توان پایین (کمتر از  )5kwدر
کاربردهای منابع انرژی تجدیدپذیر متصلشده به شبکه تکفاز بهویژه
برای سیستمهای  PVاستفاده میشود [ .]1,2طراحی این مبدلها
بهطور کلی میتواند متناسب با ترانسفورماتور فرکانس خط یا یک
ترانسفورماتور فرکانس باال باشد که با ولتاژ  DCمبدل و جداکردن
آرایه  PVاز شبکه تطبیق داده شده است .بهدلیل مشکالتی شامل
اندازه بزرگ ،وزن زیاد و قیمت این ترانسفورماتورهای فرکانس باال،
تمایل به حذف آنها در هنگام طراحی مبدلها وجود دارد .عالوهبراین،
حضور ترانسفورماتورهای فرکانس باالی چند مرحلهای ،باعث کاهش
قابلمالحظهای در بازدهی سیستم شده است .بهمنظور رفع این
مشکالت ،اینورترهای فتوولتائیک متصلشده به شبکه بدون
ترانسفورماتور برای دستیابی به هزینه نصب و راهاندازی کمتر ،بازدهی
باالتر ،اندازه کوچکتر و وزن کمتر بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته
است .درعینحال ،وقتیکه ترانسفورماتور حذف شود ،یک اتصال فلزی
بین شبکه و آرایه  ،PVتشکیل شده ،که در نتیجه یک ولتاژ مد
دیفرانسیلی ایجاد میشود؛ و میتواند باعث ایجاد جریان نشتی
قابلمالحظهای از طریق حلقه تشکیل شده از خازنهای پارازیتی،
سلفهای فیلتر ،پل و شبکه شود .بنابراین جریان نشتی حالت مشترک،
هارمونیک جریان شبکه و تلفات سیستم را افزایش میدهد و تداخل
الکترومغناطیسی قوی بوجود میآورد که امنیت شبکه را مورد مخاطره
قرار میدهد .ساختارهایی از قبیل ساختار اینورتر نیمپل و ساختار
اینورتر تمامپل برای حداقلنمودن جریان نشتی و باالبردن بازدهی
اینورترهای متصلشده به شبکه  PVبدون ترانسفورماتور پیشنهاد
شده است .مزیت اصلی ساختار اینورتر نیمپل این است که ولتاژ حالت
مشترک نوسانی را میتواند حذف نماید و جریان نشتی در این اینورتر
تقریبا متمایل به صفر میباشد .با این وجود ،عیب اصلی این اینورترها
نیاز داشتن به ولتاژ ورودی باالی  700 Vdcبرای همخوانی با
کاربردهای  230 Vacبوده [ ]3و این درحالی است که در اینورترهای
تمامپل در یک سیستم مشابه تنها به  350 Vdcنیاز میباشد.
مشکالت عمده موجود در اینورترهای  PVبدون ترانسفورماتور عبارتند
از اینکه اینورترها نبایستی هیچ جریان نشتی داشته باشند[ ]4و نیز
دستیابی به راندمان باال برروی یک رنج بار گسترده بسیار مشکل
میباشد .به منظور رفع این موارد ،یک ساختار اینورتر متصل به شبکه
 PVبدونترانسفورماتور تکفاز بهبودیافته در این مقاله ارائه شده است.
از ویژگیهای اصلی اینورتر بهبودیافته میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1جداکردن  PVاز شبکه در حالتهای هرزگرد (مراحل سوم
وچهارم مدهای عملکرد) (این مورد تضمینکننده این است
که در سیستم ،جریان نشتی بسیار کمی تولید شود)؛

 )2تثبیت ولتاژ مد مشترک برای تضمین حذف کاملل جریلان
نشتی؛
 )3استفاده از تکنیلک کلیلدزنی نلرم بلرای تملامی کلیلدهای
پیشنهادی اینورتر ارائهشده (چراکه استرس ولتاژ را در زمان
خاموش و روشن شدن کلیدها از بین میبرد)؛
 )4اضافهکردن یک خازن در سمت ولتاژ ورودی (ملوازی )PV
برای تثبیت ولتلاژ ورودی(همیشله ولتلاژ تولیلد شلده PV
یکسان نیست).

 -1-2آناليز اصلي بهرهبرداری

روشن میشود .مشابه مرحله اول S1 ،و  S3روشن هستند.
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 -2-2آناليز مدهای عملکرد
مرحله اول) در این مرحله (شکل (()2الف)) ،کلیدهای S1 , S3

روشن هستند و کلیدهای  S2 , S4خاموش میباشند .جریان سلف از
یک مقدار منفی به یک پیک جریان مثبت افزایش مییابد (مقدار
پیکتاپیک به مقدار اندوکتانس بستگی دارد) .ولتاژ سرتاسر خازن C3
صفر است در حالی که ولتاژ خازن  ، C4برابر با  Vinاست ( Vinهمان
ولتاژی است که در خازن ورودی به صورت ثابت در دسترس است).
مرحله دوم) با توجه به شکل (()2ب) ،کلید  S2وقتی که جریان
سلف برابر با بیشترین مقدار جریان مثبت بوده ،خاموش است .در این
زمان C3 ،شارژ میشود ،در حالی که  C4تا زمانی که دیود  D4روشن
شود ،دشارژ میشود .دشارژ شدن  C4تا مقدار صفر ،به معنای آمادگی
برای ولتاژ کلیدزنی در ولتاژ صفر برای کلید  S4است.
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مرحله سوم) در این مرحله (شکل (()2ج)) ،جریان سلف
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مرحله چهارم) در این مرحله (شکل (()2د)) ،کلید  S4روشن
است ،جریان سلف بهطور خطی به بیشترین مقدار منفی کاهش یافته و
در این مرحله جهت جریان سلف تغییر مینماید .از آنجا که هر دو
کلید باال روشن هستند ،ولتاژ خروجی اینورتر و همچنین جریان
ورودی صفر است.
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(ج) :مرحله سوم

مرحله پنجم) در این مرحله (شکل (()2هل)) ،کلید  S4خاموش

C4

میشود .خازن  C4به اندازه  Vinشارژ شده و  C3نیز تا صفر دشارژ
میشود تا جاییکه دیود  D3روشن شود .همانند مرحله دوم ،دشارژ
شدن  C3تا مقدار صفر به معنای آمادگی برای ولتاژ کلیدزنی در ولتاژ
صفر برای کلید  S3است.

L

S4

D4

D1 C1

C

Cin

GRID
C2 S3

C3

مرحله ششم) با توجه به شکل (()2و) ،این مرحله دوباره یک
مرحله هرزگرد است ،دیود  D3جریان سلف را آزادانه میچرخاند .در
این مرحله نیز سیگنال به گیت  S3فرستاده شده و تا زمانی که جریان
از یک مقدار منفی به صفر برسد ،جریان کلید از دیود عبور میکند.

S1

D3

S2

D2

(د) :مرحله چهارم
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خروجی از طریق دیود هرزگرد  D4و  S1در یک حلقه گردش نموده،
در حالی که  S3خاموش باقی میماند .این عمل به کلیدزنی ولتاژ صفر
 S4کمک مینماید .در این مرحله سیگنال به گیت کلید  S4فرستاده
شده ،تا در ابتدا جریان از دیود عبور کرده و جریان از یک مقدار منفی
به مقدار صفر برسد و از کلید عبور نماید.

C4

S4

D1 C1

S1
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این بخش بر آنالیز اصلی بهرهبرداری تمرکز میکند .بهطورکلی در نیم
سیکل مثبت جریان در شبکه S1 , S3 ،روشن بوده و  S2 , S4خاموش
است .در نیم سیکل منفی  S1 , S3خاموش و  S2 , S4روشن هستند.
برای توضیح کلیدزنی در ولتاژ صفر ،خروجی اینورتر در حالت
ماندگار با توجه به پالریته ولتاژ خروجی میتواند به دو دسته Vinv> 0
و  Vinv < 0تقسیم شود .در این قسمت مراحل بهرهبرداری برای حالت
 Vinv > 0توضیح داده شده است.

مرحله هفتم) در این مرحله (شکل (()2ز)) S3 ،تحت ولتاژ صفر
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D4

D1 C1

S1

L

 -3ويژگيهای بهرهبرداری و طراحي پارامترهای
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(و) :مرحله ششم
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در این مرحله از مقاله طریقهی راهاندازی مدار و چگلونگی مقلداردهی
ابزارهای مدار بحث شده است.

 -1-3روش توليد سيگنالهای کليد زني

(هـ) :مرحله پنجم
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برای درایو کلیدها روشهای مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای
مزایا و معایبی میباشند[ .]5بهعنوان مثال برای اینورترهای بدون
ترانسفورماتور ،یکی از روشهای مرسوم استفاده از مدوالسیون
 SPWM4تک قطبی است .در این مدوالسیون پهنای پالس در هر
زمان متفاوت است .در این مقاله برای راهاندازی کلیدها از سیگنالهای
موج مربعی با پهنای پالس ثابت استفاده شده است (به دلیل قرار
گرفتن در حالت کلیدزنی در ولتاژصفر تمامی کلیدها و زمان روشنی و
خاموشی کلیدها همواره با هم برابر است) .بهگونهای که در رنج بار
گسترده دارای رفتار یکسان بوده ،زیراکه مقدار بار بر نوع و شکل
سیگنالهای ارسالی هیچگونه تاثیری ندارد .در شکل ( )3سیگنالهای
مورد استفاده در کلیدهای اینورتر نشان داده شده است و می توان
زمان مرده را در ارسال سیگنالها به گیت مشاهده کرد .این زمان
مرده ،همان زمان الزم برای تشدید المانهای تشدید در شکلگیری
شرایط مناسب برای کلیدزنی در ولتاژ صفر میباشد.
Grid voltage
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شکل ( :)3سيگنالهای مورد استفاده در کليدهای اينورتر

S4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
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 -2-3طراحي پارامترهای مخزن تشديد
برای دستیافتن به کلیدزنی در ولتاژ صفر باید تناسلبی بلین فرکلانس
کلیدزنی و منابع تشدید برقرار باشد .برای پیدا کلردن مقلدار مناسلب
سلف و خازن باید مقدار آنها در محدوده خاصی قرار گیرد.
نللرص صللعود جریللان در کلیللدها ) (Kبلله سلللف تشللدید ( )Lبللر
حسب( )Hو ولتاژ آرایه  )UPV( PVبر حسب( )Vمتکی است .با توجله
به این موضوع میتوان برای مقدار سلف به عنوان یک منبع تشلدید در

108

Downloaded from jiaeee.com at 12:00 +0330 on Tuesday November 20th 2018

C2 S3
D3

C4

در جدول ( )1روشن و خاموش بودن هریک از عناصر مدار به طور
خالصه نشان داده شده است.

اینورتر ارائهشده ،محدوده خاصی تعریف کردکه بله معادلله زیلر اشلاره
داده میشود:
U
()1
L  PV

C5
D5
S5
D3

S3

D1

D7

2K

L1

GRID

ترانسفورماتور
C5
D5

S5
S3

D3

L5a

S1

D1

D5a

S5a

L1

PV

Da
GRID

Cdc

C1
L4a

L2

C3

D3

S4

C2

D4a

S4a

L2a
S2

D2

D2a

S2a

(الف) H5
D3a
S3

D3
C3

GRID

C1

D1
C1

L3a

L1

S5
D6

S3a

D1a

D5
S6

L2
C3

S1
L1a

Da
L4a

D3

L2a
S4
D4a

(ب) Heric

S4a
D2 C2

S1a

D2a

S2

Cdc

S2a

PV

PV

C1

L2

Cdc2

a

D4

S4

D2

S2
L6a D8

S6a

S6

D6
a

D6
C6

(ج) ZVT-H6-I

شکل ( :)4ساختارهای مشابه

به وسیله آنالیز اصلی بهرهبلرداری در سلاختار پیشلنهاد شلده ،عناصلر
تشدید بهصورتی عمل مینمایند که در لحظلاتی سللول  PVاز شلبکه
جدا میشود ،و این دستآورد ،یکی از شروط الزم بلرای حلذف کلردن
جریان نشتی اسلت .در سلاختار پیشلنهادی بلا توجله بله اسلتفاده از
کلیدهای کمتر و بازدهی باالتر نسبت به ساختارهای ارائه شلده قبللی،
میتوان مدعی یک ساختار بهتر در اینورترهای تمام پل متصل شده به
شبکه فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور بود .در شکل ( ،)4چند نمونله از
این ساختارها نشان داده شده است .مزیتی که ساختار  HERICنسبت
به ساختار  H5دارد؛ تعداد کلیدهای در حال هدایت میباشد.
در ساختار  ، H5در حال هدایت  3کلید روشن میشوند کله ایلن املر
موجب باالرفتن تلفات هدایتی شده؛ اما در این ساختار  2کلید بهطلور
همزمان روشن میباشند که این امر موجب پایینآمدن تلفات هلدایتی
میشود .همچنین ،ساختار  Hericبهبود عملکرد توقف جریان نشتی را
با حداکثر بازدهی در حالت کلیدزنی سخت دارا است و کلیدزنی سخت
مهمترین نقص برای این ساختار میباشد [.]6
در نهایت ساختار  ZVT-H6-Iبا استفاده از تکنیک کلیدزنی نلرم
بازدهی را افزایش دادهو همچنین بهترین ساختار برای متوقلف کلردن
جریان نشتی میباشلد .از ایلنرو در شلکل ( ZVT-H6-I ،)1سلاختار
بهتری از نظر بازدهی و جریلان نشلتی بلوده املا بلهدلیلل اسلتفاده از
ابزارهای بیشتر در مدار از لحاظ هزینه و قابلیت اطمینان دارای معایبی
میباشد .در تمامی این ساختارها شاخههای اضافی تشدید هلر یلک از
کلیدها بهطور همزمان با آن کلید کار میکنند .بله طلورکللی ،عناصلر
تشدید هیچ تاثیری روی شکل نوع مدوالسیون کلیدهای اصلی ندارنلد
[.]6,7
در نمونههای قبلی برای جداکردن  PVاز شبکه ،از یک مدار
کمکی استفاده شده بود ،که اضافهشدن کلیدهای کمکی ،به تلفات
ناشی از اضافهشدن کلیدها منجر شده و ابزارهای تشدید موجب
پایینآمدن بازدهی میشود [ .]7در ساختار دیگری از موازیکردن چند
اینورتر برای اتصال به شبکه ،استفاده شده و در این مدل فقط یک
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 -4مقايسه با ديگر ساختارهای تمامپل بدون

Cdc1

D

U PV

باید توجه داشت که مقدار خازن بر ولتاژ و جریان کلید تاثیر مستقیم
دارد به این صورت که افزودن ظرفیت خازنی  Cجریان مخزن تشدید
را افزایش میدهد و کم کردن مقدار  Cپیک ولتاژ در سرتاسر کلیدها را
افزایش میدهد .باید بهگونهای مقادیر منابع تشدید انتخاب شود که که
جریان و ولتاژ کلید افزایش پیدا نکند.

s5a
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بهطورکلی  Kکمتر از  100A/μsاست [.]5
خاموش شدن کلیدها در ولتاژ صفر متکی بر تشدید خازنی ( )Cبر
حسب( ،)Fبیشترین جریان دایم (  ) ILPبرحسب( ،)Aولتاژ  PVو افت
زمان کلیدها ( )tfبرحسب ( )Sاست .با توجه به این موضوع محدوده
مقدار مناسب خازنهای موازی با کلید که بهعنوان منابع تشدید در
اینورتر است بهصورت رابطه ( )2تعریف میشود[:]5
I t
()2
C  LP f

L5a S
1

D5a

سلف در فیلتر بکار رفته و در سمت ورودی از خازن تثبیت کننده ولتاژ
ورودی استفاده نشده است [.]8

 -5نتايج شبيه سازی و بحث
جدول ( :)2مقادير مربوط به ادوات نصبشده
22400 pF
1280 nF

(خازن فیلتر( C

9300 µF

(خازن ورودی) Cin

100 µH

(سلف فیلتر) L

FCH47N60F
220 V / 50 Hz /
1kw
400 V

کلیدها S1-S4

20 KHz

شکل ( :)7جريان شبکه و ولتاژهای  VN1و VN2

شبکه
ولتاژ ورودی)(PV
فرکانس کلیدزنی

مقادیر استفاده شده در ساختار پیشنهادی به شرح زیر میباشد .در این
بخلللش ،نتلللایج حاصلللل از شلللبیهسلللازی در محلللیط نلللرمافلللزار
 MATLAB/SIMULIKبر روی شبکه تحت مطالعه ارائه شده و در
ادامه به تحلیل برخی از خروجیها پرداخته می شود .مقادیر مربوط بله
ادوات نصب شده در مدل در جدول ( )2ذکر شده است.
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شکل ( :)5جريان ،ولتاژ و سيگنال ورودی به کليد

در شکل ( )5جریان ،ولتاژ و سیگنال ورودی به کلیلد نشلان داده
شده است .همانطورکه در شکل ( )5آمده است ،میتوان کلیلدزنی در
ولتاژ صفر را مشاهده کرد به این صورت که در هنگام اعمال پلالس بله
کلید ،ولتاژ کلید صفر شده و جریان کلید کله صلفر بلوده یلک مقلدار
منفی می شود که این مقدار ،همان جریان داخل اینورتر است و سلسس
شروع به افزایش ملینمایلد ،در واقلع عبلور جریلان از دیلود ملوازی و
معکوس شده با کلید است .دیود تا زمانی که جریان صفر شلود روشلن
می ماند و زمانی که جریان از صفر شلروع بله افلزایش ملیکنلد دیلود
خاموش شده و جریان از کلید عبور مینماید .با توجه به شلکل ( )5در
زمانی که هنوز ولتاژ کلید صفر است کلید خاموش شده و جریان کلیلد
که یک مقدار مثبت است صفر میشود.
در شکل ( ،)6ولتاژ و جریان شبکه بلههملراه ولتلاژ ملد مشلترک
نشللان داده شللده اسللت .بللهطللور آشللکار ،ولتللاژ حالللت مشللترک
 V CM  0.5  V 1N  V 2N یک مقدار ثابت در شکل ( )6است .بلا توجله
به شکل موجها میتوان مشاهده کرد که جریان نشلتی در اینورترهلای
بدونترانسفورماتور تمامپل ،وابسته به دامنله و فرکلانس در ولتلاژ ملد
مشترک است .در ساختارهای مختلف از کلیدها یا مدارهای اضافی و یا
از انواع کلیدزنی برای تثبیت ولتاژ مد مشلترک اسلتفاده شلده ،املا در
ساختار پیشنهادی هیچگونه کلید یا مداری ،اضافه نشده است.
در شکل ( )7جریلان شلبکه و ولتاژهلای  VN1و  VN2نشلان داده
شده است .ولتاژهای نشان داده شده کامال در توافق ولتاژ مد مشلترک
شکل ( )6است .به این صورت که ولتاژهای  VN1و  VN2کامال برعکس
و مساوی هم میباشند که این امر ،موجب ثابتماندن ولتاژ مد مشترک
و در نهایت از بین بردن جریان نشتی میشود.
در شکل ( )8سیگنالهلای راهانلدازی کلیلدهای  S1و  S2نشلان
داده شده است .با توجه به شکل ( ،)8با مقایسه سیگنالهای ارسالی به
یشود که زمان مرده در دوره زمانی جریلان صلفر
گیت کلیدها دیده م 
اضافه شده و این قضیه منجر به شکلگیری زمان کلافی بلرای تشلدید
منابع تشدید میشود.

شکل ( :)6ولتاژ و جريان شبکه بههمراه ولتاژ مد مشترک
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مقدار

عناصر مدار
(خازن تشدید) C1-C4

در شکل ( )9ولتاژهای  VN1و  VN2و ولتاژ مد دیفرانسیلی نشلان
داده شده است .با توجه به توضیحات شکل ( ،)7در ایلن حاللت دامنله
سیگنال ها یکی است و اختالف فاز آنها  180درجه میباشلد .کله ایلن
حالت مطلوب ترین شرایط برای داشلتن یلک سلیگنال ملد دیفراسلیل
مطلوب است .به دلیل تقارن  VN1و  VN2نسبت به زملین ،جریلانی بله
سوی زمین سرازیر نخواهد شلد و تملامی جریلان دیفرانسلیلی در بلار
جریان مییابد.

شکل ( :)10جريان و ولتاژ شبکه

 -6نتيجهگيری
در سیستمهای فتوولتائیک بدون ترانسفوزماتور ،محاسبه بازده و جریان
نشتی برای حفظ ایمنی و کنترل تعادل ولتاژ نقطهی خنثی بهمنظور
بهرهبرداری نرمال اینورتر از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
موثرترین راهحل برای دستیابی به این اهداف تغییر روش کلیدزنی در
اینورتر است که دو شرط را برآورده نماید .در این مقاله ،تکنیک
مدوالسیون  ZVSارائه شده که رفتار اینورتر به شرط حضور جریان
نشتی گارانتی میشود .کلیدزنی ولتاژ صفر MOSFETهای تمامپل،
تضمینکننده سیکل  ACکامل با بارهای متغیر برای اینورتر
طراحیشده ،بدون نیاز به اضافهنمودن هیچ اجزای مدار اضافی است.
تکنیک  ZVSارایهشده در یک ساختار تمامپل بدون ترانسفورماتور
دارای ویژگیهای لیست شده زیر میباشد:
 -1کلیدهای فرکانس باال با ولتاژ صفر روشن و خاموش میشوند؛
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شکل ( :)9ولتاژ مد ديفرانسيلي مدار

در نهایت جریان و ولتاژ شلبکه در شلکل ( )10نشلان داده شلده
است .همانطور که مشاهده میشود ولتاژ شبکه کامال سینوسی است و
درستی عملکرد اینورتر و فیلتر را تایید مینماید.
در شکل ( )11بازدهی ساختار پیشنهادی و نمونههای قبلی نشان
داده شده است .در مدلی که چند اینورتر با هم موازی شدهاند ،بازدهی
آن تا  95درصد میباشلد [ .]8ملدل  ZVT-H6-Iبلا توجله بله ملدار
کمکی استفادهشده برای اینورتر و همچنین استفاده از ابزارهای بیشتر
در آن ،از لحاظ اقتصادی و قابلیت اطمینان مناسب نیست ،بلازدهی آن
نزدیک به  96درصد میباشد [.]6
بازدهی مدار پیشنهادشده در توانهای مختلف محاسبه شلده کله
در مقایسه با سایر اینورترهای تمامپل از بازدهی باالیی برخوردار است.
بازدهی مدل پیشنهاد شده به  98درصلد ملیرسلد .ملدار پیشلنهادی
عالوهبر بازدهی باال ،بهدلیل استفاده از ابزارهای کلمتلر و حلذف ملدار
کمکی از لحاظ هزینه و قابلیت اطمینلان نسلبت بله ملدلهلای دیگلر
برتری دارد.
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شکل ( :)8سيگنالهای راهاندازی کليدها

شکل ( :)11بازدهي ساختار پيشنهادشده و نمونههای قبلي
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 با رسیدن به ولتاژ صفر روشن و خاموش5 دیودهای موازی معکوس-2
 نیز مرتفع میشود؛6میشوند و با این عمل مشکل بازیابی معکوس
 درCM  هیچ تلاثیری روی مشخصلههلایZVS  خازنهای تشدید-3
 و هنلوز هلم بلرای،ساختارهای بدون ترانسلفورماتور پیشلین نداشلته
 بدون ترانسفورماتور متصلشده به شبکه مناسب است؛PV کاربردهای
شبیهسازیهای صورت پذیرفته کارایی مشابه ای را که برای هر تکنیلک
 کلارایی، علالوهبلراین. نشلان ملیدهلد،مدوالسیون قابل انتظلار بلوده
 برای سیستمهای سلول خورشیدی متصل شلده بلهZVS مدوالسیون
.شبکه با چگالی توان باال به اثبات رسیده است
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