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امروزه توليد انرژی الکتريکي فتوولتائيک ) (PVبه دليل در دسترس
بودن ،عدم انتشار گازهای گلخانهای و قابل استفاده به عنوان منابع
مستقل بسيار مورد توجه هستند ] .[1انرژی الکتريکي توليد شده
توسط رشتههای فتوولتائيک از طريق مبدلهايي که نقش ادوات واسط
را بر عهده دارند در اختيار مصرفکننده قرار ميگيرد .يکي از مشکالت
اصلي رشتههای فتوولتائيک بازده کم آنها (بين  %10تا  )%21به علت
تغييرات ولتاژ و جريان خروجي آنها است ] .[2شرايط محيطي از
قبيل تابش و دما و همچنين بار خروجي در تغييرات ولتاژ و جريان
خروجي سيستمهای فتوولتائيک تاثير دارند .با تغيير شرايط محيطي
نقطه حداکثر توان در منحنيهای مشخصه  P-Vو  I-Vآرايهی
فتوولتائيک تغيير ميکند ] .[2در مراجع ] ،[4-3طراحي ،پياده سازی
و کنترل دو نوع سيستم توليد کننده ی انرژی الکتريکي فتوولتائيک
ارائه شده است .طبق مرجع ] ،[5يک مبدل افزاينده ی چند ورودی و
چند خروجي برای استفاده در سيستم های دارای پيل سوختي و
فتوولتائيک ارائه شده است .در اين مبدل جريان ورودی به صورت
پيوسته مي باشد و بهره ی ولتاژ با استفاده از مدار خازن کليدزني شده
افزايش يافته است و همچنين اين مبدل به صورت يک طرفه مي باشد.
در مرجع ] [6دنبال کردن نقطه توان بيشينه با استفاده از مبدلهای
افزاينده و کاهنده با کليدزني سخت برای شرايط تابش متغير در
نرمافزار  Matlabارائه شده است .استفاده از چند آرايهی فتوولتائيک به
هم پيوسته برای توليد توان بيشتر و افزايش قابليت اطمينان سيستم
فتوولتائيک به جای استفاده از يک سلول فتوولتائيک بزرگتر مورد
توجه قرار گرفته است ] .[7در مرجع ] [7کليدها تحت کليدزني سخت
روشن شده و ريپل جريان ورودی اين مبدلها قابل توجه است .انتخاب
و طراحي مبدلي که بازده باال ،تلفات کليدزني کم و ريپل ولتاژ و
جريان بار خروجي کمتری داشته باشد بسيار مهم است .در مراجع ]-8
 [10مبدلهای "چند سطحه" 1با کمترين تعداد کليد ارائه شدهاند .اين
مبدلها از اتصال سری چند مبدل چند سطحه با سطوح ولتاژ مختلف
به دست آمدهاند .تنها مشکل اين مبدلها کليدزني سخت کليدها و
وجود ريپل جريان ورودی آنها برای استفاده در سيستمهای
فتوولتائيک است .چند مبدل  dc-dcبا "قابليت کليدزني نرم" 2در
مراجع ] [12-11ارائه شدهاند در صورت استفاده از اين مبدلها در
سيستم فتوولتائيک با توجه به اين که دنبال کردن نقطه توان بيشينه
همواره با در صد قابل قبولي از ريپل چرخه کاری به دست ميآيد حين
انجام  MPPTقابليت کليدزني نرم کليدها از دست ميرود و در نتيجه
بازده سيستم فتوولتائيک کاهش مييابد .در مراجع ][15-13
روشهايي برای حذف ريپل ولتاژ خروجي مبدل  dc-dcکاهنده و
افزاينده-کاهنده ارائه شدهاند .در اين مبدلها حداقل مقادير سلف و
خازن برای حذف ريپل ولتاژ خروجي برای مقدار بار و ولتاژ ورودی
مشخص محاسبه شدهاند .در اين مبدلها کليدها تحت کليدزني سخت

عمل ميکنند و در نتيجه تلفات کليدزني اجتنابناپذير است .با توجه
به اين که مبدلهای " dc-dcدو طرفه" 3برای استفاده در سيستمهای
فتوولتائيک مورد توجه هستند در مرجع ] [16يک مبدل  dc-dcدو
طرفه با قابليت کليدزني نرم ارائه شده است .اين مبدل به صورت تک
ورودی و تک خروجي به کار رفته است.
مبدل های  DC-DCدوسويه به دو دسته ی ايزوله شده و غير
ايزوله تقسيمبندی ميشوند .تلفات مبدل های غير ايزوله کمتر از
مبدلهای ايزوله مي باشد ] [17و ] .[18در مراجع ] [18تا ]،[22
چندين مدل دوسويه  DC-DCبا نسبت تبديل ولتاژ باال برای
کاربردهای کاهنده و افزاينده معرفي شده است .مدل های ارائه شده در
مراجع ] [18و ] ،[19از مدارهای خازن کليد زني شده برای افزايش
بهره استفاده کرده اند .مبدل های ارائه شده در مراجع ] [20و ] ،[21با
استفاده از دو عدد سلف تزويج شده بهره های ولتاژ بااليي را ارائه
ميکنند .اگرچه نسبت به مراجع ] [18و ] ،[19اين مقادير کمتر
هستند .کليدهای استفاده شده در مبدل مربوط به مرجع ] [21با
استفاده از مدار کمکي تحت کليدزني نرم مي باشند .در مرجع ]،[22
يک مبدل دو طرفه با سلف تزويج شده دو سيم پيچه ارائه شده است.
اگرچه اين مبدل دارای المان های مداری زيادی مي باشد ولي دارای
بهره ی ولتاژ باالتری نسبت به مبدل های دو طرفه ی ارائه شده در
مراجع ] [18تا ] [21مي باشد.
در مراجع ] [29-22مبدلهای  dc-dcمبتني بر سلفهای تزويج
ارائه شدهاند .مبدل ارائه شده در مراجع ] [28] ،[22و ] [29از سلف
تزويج برای حذف ريپل جريان ورودی استفاده کردهاند .در مبدلهای
ارائه شده در مراجع ] [27-23با استفاده از سلف تزويج بهره ولتاژ
باالی مبدل  dc-dcبه دست امده است.
4
در اين مقاله يک مبدل  dc-dcدو طرفه "چند درگاهه" با
"قابليت کليدزني ولتاژ صفر" 5و ريپل جريان ورودی صفر برای استفاده
در سيستمهای فتوولتائيک پيشنهاد ميشود .در هر کدام از طبقههای
ورودی ،قابليت  ZVSتمام کليدهای مبدل پيشنهادی حتي حين انجام
دنبال کردن نقطه توان بيشينه برای شرايط تابش متغير در سيستم
فتوولتائيک به دست ميآيد .اين مبدل برای استفاده در سيستمهای
فتوولتائيک ،سيستمهای بادی و سيستمهای فسيلي با مقادير سطوح
مختلف ولتاژهای ورودی به دليل ويژگي دو طرفه بودن ،سادگي روش
کنترلي ،قابليت کليدزني  ZVSکليدها و ريپل جريان ورودی صفر
مناسب ميباشد .با افزايش طبقات ورودی زمان شبيهسازی مربوط به
دنبال کردن نقطه توان بيشينه افزايش مييابد برای تاييد صحت
عملکرد بهينه يک سيستم فتوولتائيک شامل مدار معادل خطي
فتوولتائيک ،مبدل  dc-dcدو طرفه سه درگاهه پيشنهادی ،بار خروجي
و کنترلکننده  MPPTدر شرايط تابش متغير از نتايج شبيهسازی در
نرمافزار  PSCADاستفاده ميشود.

مدار قدرت مبدل دو طرفه پيشنهادی در شککل ( )1نشکان داده شکده
است .اين مبدل قابل توسعه به  nطبقه است ککه در ايکن جکا حالکت
چهار طبقه آن نشان داده ميشود .اصول عملکرد مبدل پيشکنهادی در
دو حالت عملکرد افزاينده و کاهنده تحليل ميشود .هر حالت عملککرد
را ميتوان به چهار مد ککاری در طکي يکک دوره تنکاوب کليکدزني T s
تقسيم کرد .در عملکرد افزاينده برای روشن شدن تحت شکرايط ZVS
کليدهای  S6 ، S 4 ، S 2و  S8ابتدا ديود داخلکي ايکن کليکدها روشکن
شده و پس از گذشت زمان کوتاهي از اعمال پالس تحريک به آنها بکا
تغيير جهت جريان ديود داخليشان ،اين کليکدها تحکت  ZVSروشکن
ميشوند در عملکرد کاهنده ديکود داخلکي ايکن کليکدها زمکان زيکادی
هدايت ميکنند و عملکرد  ZVSاين کليدها به آساني به دست ميآيد.
برای روشن شدن تحت شکرايط  ZVSکليکدهای  S5 ، S3 ، S 1و S7
در عملکرد کاهنده ابتدا ديود داخلي اين کليدها روشن شکده و پکس از
گذشت زمان کوتاهي از اعمال پالس تحريک به آن ها بکا تغييکر جهکت
جريان ديود داخليشان ،اين کليدها تحت  ZVSروشکن مکيشکوند در
صورتي که در عملکرد افزاينده عملکرد  ZVSاين کليدها به آساني بکه
دست مي آيد .يک جفت سلف تزويج مدلسکازی شکده بکا انکدوکتانس
مککوازی ترانسککفورماتور  Lmمجمککوع انککدوکتانس سککلف کمکککي  Lrو
انکککدوکتانس نشکککتي سکککلف تکککزويج  ( Lk  Lc  Lr ) Lcو يکککک
ترانسفورماتور با نسبت تبديل  ، nبرای انتقال دو طرفکه انکرژی در هکر
طبقه استفاده شده است .خازن  Co1به عنوان فيلتکر خکازني فرککانس
باالی باس  dcعمل ميکند .مدار کمکي شامل جفت سلف تزويج اول و
خازنهای  Co 4 ، Co3 ، Co 2و  Co5کليدزني تحت ولتکاژ صکفر طبقکه
اول را ايجاد ميکنند .مکدار کمککي شکامل جفکت سکلف تکزويج دوم و
خازنهای  Co 4 ، Co3و  Co5کليدزني تحت ولتاژ صکفر طبقکه دوم را
ايجاد مي کنند .به همين ترتيب قابليت کليدزني نرم طبقههای پايينتر
را نيز مي توان به دست آورد .ريپل جريان ورودی صفر در هر طبقکه بکا
تنظيم پارامترهای سلفهای تزويج قابل دستيکابي اسکت .خکازنهکای
 Co 4 ، Co3 ، Co 2 ، Co1و  Co5بککه انککدازه کککافي بککزرگ هسککتند و
ولتاژهای  VCo 2 ، VCo3 ، VCo 4 ، VCo5و  VCo1به ترتيب برابکر بکا ، V 4
 VH  V 1 ، V 1  V 2 ، V 2  V 3 ، V 3  V 4هستند .خازنهای C1
و  C2خازن پارازيتي کليدهای  S 1و  S 2را نشکان مکيدهنکد .مبکدل
پيشنهادی برای حالت تک طبقه تحليل ميشود و انديس  jدر تمکام
روابط نشاندهنده مقدار پکارامتر در طبقکه  jام مبکدل اسکت .در ايکن
قسمت مبدل پيشنهادی دارای چهار طبقه ) ( j  4است.

شکلموجها و مدار معادلهای مدهای کاری مختلف بکرای حالکت يکک
طبقه مبدل پيشنهادی در عملکرد افزاينده به ترتيب در شکلهای ()2
و ( )3نشان داده شدهاند.

S7
Co1

VH




Ls1 Lr1

Co 2

Lr 2

Co 3
Co 4

S8




V

3

S6




اوليهشان (  I m 2و  ) I s1در نظر گرفت .در نتيجه با جايگذاری  I m 2و
 I s1به ترتيب به جای  iLmو  iLkدر رابطه ( ،)1مقدار جريان  iS 1که
برابر با جريان خازن پارازيتي  C1است به صورت زير به دست ميآيد:
()3

V

2

S4




V
S2

I s 1 j (1  n j )  I m 2 j
1  C 2 / C1

i S 1  iC 1 

با توجه به رابطه  iC 2  (C 2 / C 1 )iC 1و ( ،)3مقدار جريان  iS 2که
برابر با جريان خازن  C2است به صورت زير به دست ميآيد:
()4

) I m 2 j  I s 1 j (1  n j
1  C1 / C 2

i S 2  iC 2 

با توجه به رابطه فوق و همچنان که در اين مد کاری خازن پارازيتي
خروجي کليد  C2شروع به دشارژ و خازن پارازيتي خروجي کليد C1
شروع به شارژ ميکنند .به عبارت ديگر جريان  iC1را در رابطه ()3
ميتوان به صورت  iC1  C1dvC1 / dt  C1 (VH  0) / T1نوشت.
بنابراين ،طول مدت مد کاری اول  T1  t1  t0از رابطه زير به دست
ميآيد:
()5

(C1  C2 ) VH
I s1 j (1  n j )  I m 2 j

T1 j 

مد کاری دوم (بازه زماني  :) t1  t  t2در اين مد کاری کليد
 S 2تحت ولتاژ صفر روشن ميشود .با توجه به مدار معادل اين مد
کاری ولتاژ  vLmبرابر با  Vاست .مجموع ولتاژ خازنهای ، VCo5
 VCo 2 ، VCo3 ، VCo 4برابر با  Vاست در نتيجه ولتاژ  vLkکه از تفاضل
 nvLmو  Vبه دست ميآيد برابر با  (n  1)Vميشود .با فرض اين
که مقادير اوليه جريانهای  iLmو  iLkبه ترتيب برابر  I m 2و I s1
باشند برای جريان سلفهای  iLk ، iLmو  iميتوان نوشت:
() 6

Lp 4
4

Co 5

Ls 2

Lp 3

Ls 3 Lr 3
Ls 4 Lr 3

Lp 2

با اعمال رابطه  KVLدر شکل -3الف ،رابطه زير به دست ميآيد:
()2
vC1  vC 2  VH
با مشتقگيری از رابطه فوق ميتوان نوشت . iC 2  (C2 / C1 )iC1
در مد کاری اول ،با توجه به کوچک بودن بازه زماني برای اين مد کاری
ميتوان جريان سلفهای  iLmو  iLkرا به ترتيب برابر با مقادير

) (t  t1

V1



()7
شکل ( :)1مبدل  dc-dcدو طرفه چند درگاهه پيشنهادی

) (t  t1

Vj
Lmj

iLmj  I m 2 j 

(1  n j )Vlj
Lkj

iLkj  I s1 j 
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S5

S3

S1

L p1

مد کاری اول (بازه زماني  :) t0  t  t1با خاموش شدن کليد
 S1در زمان  t 0اين مد کاری شروع ميشود.
با توجه به مدار شکل -3الف ،رابطه  KCLدر گره شامل اوليه و ثانويه
سلف تزويج ،خازن  ، C1خازن  ، C2به صورت زير نوشته ميشود:
()1
iC1  iLm1  n j iLk 1  iLk 1  iC 2
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 -2مبدل پيشنهادی

 -1-2عملکرد افزاينده

i j  iLmj  n j iLkj  I m1 j  nI s 2 j

i j  iLmj  n j iLkj
 V j n j (1  ni )V j 


 (t  t1 )  I m 2 j  nI s1 j
Lkj
 Lmj


()8

()14

با توجه به شکل -3ب )6( ،و ( )7ميتوان با اعمال قانون  ،KCLرابطه
فوق را به دست آورد.

()9

1  C 2 / C1

i S 1  iC 1 

با توجه به رابطه  iC 2  (C2 / C1 )iC1و ( ،)9مقدار جريان  iS 2که
برابر با جريان خازن  C2است در مد کاری سوم به صورت زير به دست
ميآيد:
I s 2 j (1  n j )  I m 1 j

()10

1  C1 / C 2

i S 2  iC 2 
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با توجه به رابطه فوق و همچنان که در اين مد کاری خازن پارازيتي
خروجي کليد  C1شروع به دشارژ و خازن پارازيتي خروجي کليد C2
شروع به شارژ ميکنند .به عبارت ديگر به جای جريان  iC1در رابطه
( )9ميتوان نوشت  . iC1  C1dvC1 / dt  C1 (0  VH ) / T3در نتيجه
بازه زماني مد کاری سوم  T3  t3  t2از رابطه زير به دست ميآيد:
(C1  C2 ) VH
) I m1 j  I s 2 j (1  n j

()11

T3 j 

مد کاری چهارم (بازه زماني  :) t3  t  t4در اين مد کاری
کليد  S1تحت ولتاژ صفر روشن ميشود .با توجه به مدار معادل اين
مد کاری ولتاژ  vLmبرابر با  V  VHاست .ولتاژ خازن  VCo1برابر با
 VH  Vاست در نتيجه ولتاژ  vLkاز تفاضل  nvLmو  VCo1برابر با
)  (n  1)(V  VHبه دست ميآيد .با فرض اين که مقادير اوليه
جريانهای  iLmو  iLkبه ترتيب برابر  I m1و   I s 2باشند روابط
جريان سلفهای  iLk ، iLmو  iبه صورت زير به دست ميآيند:
) (t  t3

()12
()13

) (t  t3

) (Vlj  VH
Lmj

) (1  n j )(V j  VH
Lkj

iLmj  I m1 j 

iLkj   I s 2 j 
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 -2-2عملکرد کاهنده
شکلموجهای مبدل پيشکنهادی بکرای حالکت يکک طبقکه در عملککرد
کاهنده در شکل (-)2ب نشان داده شده است .با توجه بکه شککلهکای
( )4و ( )2مشاهده ميشود شکلموجهای عملککرد کاهنکده و افزاينکده
مشابه هم هستند و تنها تفاوت آنها اين است که جهت جريکان سکلف
 ، Lmجريان  iو جريان کليدهای هر طبقه در عملکرد کاهنده خالف
جهت عملکرد افزاينده هستند .مدار معادلهای مدهای ککاری مختلکف
مبدل پيشنهادی در عملکرد کاهنده مشابه نشان داده شکده در شککل
( )3برای عملکرد افزاينده هستند .ولتکاژ خکازن  C2از مقکدار  VHبکه
مقدار صفر خواهد رسيد.
Tdead

v GS 2

Ts
T3

Ts

T1

Tdead

DT s

t

v GS 2

T3

T1

DT s

v GS 1

t

t

vS 2
VH

t

vS 2
VH

t

vS1
VH

t

vS1
VH

vLm
V

t

t
t

v GS 1

vLm
V

t
V  VH
vLk
) (1  n)(VH  V

t

(1  n)V
i
I

t

V  VH
vLk

t

(1  n)V
i

t

I

iLm

I m1
I m2

t

iLk
I s1

t

Is2

iLm

t

 I m1
 I m2
iLk
I s1

t

Is2

iS 2
(1  n) I s 2  I m1

t

(1  n) I s1  I m2

iS1
(1  n) I s1  I m2

t

(1  n) I s 2  I m1

iS 1
(1  n) I s1  I m2

t

iS 2
(1  n) I s 2  I m1

t

(1  n) I s 2  I m1
t D1t 4

t 2 t3

t 0 t1 tD 2

(1  n) I s1  I m2
t4

t D1

tD 2 t 2 t
3

t 0 t1

شکل ( :)2شکلموجهای مبدل پيشنهادی برای حالت تک طبقه (الف)
عملکرد افزاينده (ب) عملکرد کاهنده

مد کاری اول (بازه زماني  :) t0  t  t1با توجه به شککل (-)2
ب با خاموش شدن کليد  S1در زمان  t 0اين مد کاری شروع ميشود.
روابط ( )1و ( )2برای عملکرد کاهنده نيز برقرار هسکتند .بکا توجکه بکه
کوچک بودن بازه زماني برای اين مد کاری ميتوان جريان سکلفهکای
 iLmو  iLkرا به ترتيب برابر با مقادير اوليهشان (   I m 2و  ) I s1در نظر
گرفت .در نتيجه با جايگذاری رابطه  iC 2  (C2 / C1 )iC1و   I m 2و
 I s1به ترتيب بکه جکای  iLmو  iLkدر رابطکه ( ،)1جريکان عبکوری از
خازنها يا کليدها به صورت زير به دست ميآيند:
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مد کاری سوم (بازه زماني  :) t2  t  t3در اين مد کاری کليد
 S 2در زمان  t 4خاموش ميشود .با توجه به مدار شکل -3ج ،رابطه
 KCLدر گره شامل اوليه و ثانويه سلف تزويج ،خازن  ، C1خازن ، C2
به صورت ) (1نوشته ميشود .با اعمال رابطه  KVLدر شکل -3ج،
رابطه ( )2به دست ميآيد .با توجه به اين که بازه زماني برای اين مد
کاری خيلي کوچک است در طول اين مد کاری جريان سلفهای iLm
و  iLkبه ترتيب برابر با مقادير اوليهشان (  I m1و  )  I s 2در نظر گرفته
ميشوند ،در نتيجه با جايگذاری رابطه  iC 2  (C2 / C1 )iC1در رابطه
( )1و جايگذاری  I m1و   I s 2به ترتيب به جای  iLmو  iLkدر رابطه
( ،)1مقدار جريان  iS 1که برابر با جريان خازن  C1است در مد کاری
سوم به صورت زير به دست ميآيد:
I s 2 j (1  n j )  I m 1 j

V j  VH n j (1  n j )(V j  VH ) 


)  (t  t3
Lkj
 Lmj


()15

1  C 2 / C1
) I m 2 j  I s 1 j (1  n j

()16

1  C1 / C 2

i S 2  iC 2 

C 1 (V H  0) I s 1 j (1  n j )  I m 2 j

T1
1  C 2 / C1

()17

()18

با مقادير اوليهشان (   I m1و  )  I s 2باشند ،به روش مشابه با عمل کرد
افزاينده و با توجه به مدار شکل -3ج ،مقدار جريان کليدهای  iS 1و
 iS 2در مد کاری سوم به صورت زير به دست ميآيند:
()21

iC 1 

در نتيجه بازه زماني مد کاری اول  T1  t1  t0از رابطه زير به
دست ميآيد:
(C1  C2 ) VH
I s1 j (1  n j )  I m 2 j

مد کاری سوم (بازه زماني  :) t2  t  t3با خاموشي کليد  S 2در
زمان  t2اين مد کاری شروع ميشود .مشابه مد کاری سوم عملکرد
افزاينده و با فرض اين که جريان سلفهای  iLmو  iLkبه ترتيب برابر

T1 j 

()22

I s 2 j (1  n j )  I m 1 j
1  C 2 / C1
I s 2 j (1  n j )  I m 1 j
1  C1 / C 2

Co1
Co 2

 VH


Co 3
Co 4

Co1

S1
iS1

iLk

1: n

N s Lk

vT 2   vLk 
iS 2

Co 5

 VH


i

NP
iLm L
m

iT
S2

D2

(C1  C2 ) VH
I s 2 j (1  n j )  I m1 j

 vLm






Co1
Co 2

 VH


Co 3

iLk

N s Lk

vT 2   vLk 
iS 2
Co 4

C 2 vs 2
Co 5


V

Co 2

 VH


Co 3
Co 4

N s Lk

iS 1

vT 2   vLk 
i
S2

S2


vs 2


1: n

NP

iT

iLm L
m



 VH


i

 vLm




Co 2
Co 3
Co 4

V

iT



C2






Co 5

iS1



iLk

N s Lk

1: n

vT 2   vLk 
iS 2

i

NP

iT

 vLm

S2




 VH


V

()25
D1

iLk Co 2
N s Lk
Co 3
vT 2   vLk 
iS 2
Co 4

iS 1

S2

V

(ه)

 S 2تحت ولتاژ صفر اين مد کاری شروع ميشود .مشابه مد کاری
چهارم عملکرد افزاينده و با فرض اين که مقادير اوليه جريانهای iLm
و  iLkبه ترتيب برابر   I m1و   I s 2باشند جريان سلف  iLkرا از
رابطه ( )13و جريانهای  iLmو  iبه صورت زير به دست ميآيند:
()24

iLm L
m



Co 5

iLm

 vLm

 vLm



V

(د)

i

NP
Lm

iT

S1

Co1

1: n

1: n

NP
iLm L
m

i

(ب)

S1
iLk

iS 2

Co1

(ج)
Co1

Co 3

Co 5

C1
iS1

Co 2

iLk

N s Lk

Co 5

1: n
iT


T3 j 

مد کاری چهارم (بازه زماني  :) t3  t  t4با روشن شدن کليد

C1

vT 2   vLk 

Co 4

(الف)

vs1



vs1


i S 2  iC 2 

در نتيجه بازه زماني مد کاری سوم  T3  t3  t2از رابطه زير به
دست ميآيد:
()23

iS1

i S 1  iC 1 

 vLm

Lmj

V j  VH n j (1  n j )(V j  VH ) 
ij 

)  (t  t3
Lkj
 Lmj

 I m1 j  nI s 2 j

i

NP
Lm

) (t  t3

V j  VH

iLmj   I m1 j 

iLm




V

(و)

شکل ( :)3مدار معادلهای مبدل پيشنهادی برای حالت تک
طبقه؛ (الف) مد کاری اول؛ (ب) مد کاری دوم (بازه زماني

 -3محاسبه بهره ولتاژ و ولتاژ خازنها
در حالت دائمي طبق قانون تعادل ولتاژ دو سر سلف  ، Lmمتوسط ولتاژ
دو سر سلف  Lmبرابر صفر است .بنابراين با توجه به شکل ( )2بهره
ولتاژ به صورت زير به دست ميآيد:
VH
1

V j 1 Dj

) t1  t  tD 2؛ (ج) مد کاری دوم (بازه زماني ) tD 2  t  t2؛ (د) مد

()26

کاری چهارم (بازه زماني ) tD1  t  t4

طبق قانون تعادل ولتاژ دو سر سلف  LLkميتوان گفت متوسط ولتاژ
دو سر سلف  LLkدر طول يک دوره تناوب بايد برابر با صفر باشد .به
همين منظور ابتدا با اعمال  KVLدر دو سر سلف  LLk1در مدارهای
شکلهای -3ب و -3د ،ولتاژ  vLk1به ترتيب برای مدهای کاری دوم و
چهارم به به صورت زير دست ميآيد:

کاری سوم؛ (ه) مد کاری چهارم (بازه زماني ) t3  t  tD1؛ (و) مد

مد کاری دوم (بازه زماني  :) t1  t  t2در اين مد کاری مشابه
مد کاری دوم عملکرد افزاينده با فرض اين که مقادير اوليه جريانهای
 iLmو  iLkبه ترتيب برابر   I m 2و  I s1باشند جريان  iLkاز رابطه
( )7و جريانهای  iLmو  iبه صورت زير به دست ميآيند:
()19

) (t  t1

Vj
Lmj

iLmj   I m 2 j 

n1V 1  (VCo 2  VCo3  VCo 4  VCo5 ) 0  t  DTs

()27
   n1 (V 1  VH )  (V 1  VH )  V 1 
  (V  V  V  V )  DTs  t  Ts

  Co 2 Co3 Co 4 Co5

vLk1
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با توجه به رابطه فوق و همچنان که در اين مد کاری خازن پارازيتي
 C2شروع به دشارژ (تا ولتاژ دوسر کليد  S 2در لحظه پايان مد کاری
اول به صفر برسد و شرط  ZVSکليد  S 2در مد کاری دوم به دست
آيد) و خازن پارازيتي خروجي کليد  C1شروع به شارژ (تا رسيدن به
 ) VHميکنند .به عبارت ديگر با جايگذاری جريان  iC1به صورت
 iC1  C1dvC1 / dt  C1 (VH  0) / T1در رابطه ( )15ميتوان نوشت:

()20

 Vlj n j (1  n j )V j 


 (t  t1 )  I m 2 j  nI s1 j
Lkj
 Lmj
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I s 1 j (1  n j )  I m 2 j

i S 1  iC 1 

i j  iLmj  n j iLkj

طبق رابطه فوق و قانون تعادل ولتاژ سلف ميتوان رابطه زير را نوشت:

[n1V 1  (VCo 2  VCo3  VCo 4  VCo5 )]DTs

()28

[(n1  1)(V 1  VH )  V 1
 (VCo 2  VCo3  VCo 4  VCo5 )](1  D)Ts  0

()29

) (VCo 2  VCo3  VCo 4  VCo5
 n1V 1  (1  D)(n1  1)VH  V 1

به روش مشابه با اعمال  KVLدو سر سلف  LLk 2از مدار طبقه دوم از
شکل ( ،)1مجموع ولتاژ خازنهای  VCo3 ، VCo 4 ، VCo5برابر با  V 2به
دست ميآيد ) . (VCo3  VCo 4  VCo5  V 2
بعالوه با اعمال  KVLدو سر سلف  LLk 3از مدار طبقه سوم از شکل
( ،)1مجموع ولتاژ خازنهای  VCo 4 ، VCo5برابر با  V 3دست ميآيد
) . (VCo 4  VCo5  V 3
با اعمال  KVLدر دو سر سلف  LLk 4از مدار طبقه چهارم از شکل
( ،)1ولتاژ خازن  VCo5برابر با  V 4به دست ميآيد ) . (VCo5  V 4
طبق آنچه بيان شد ،ولتاژهای دو سر خازنها به صورت
، VCo 4  V 3  V 4
، VCo 2  V 1  V 2 ، VCo3  V 2  V 3
 VCo1  VH  (VCo 2  VCo3  VCo 4  VCo5 )  VH  V 1به دست
ميآيند.

 -4شرط حذف ريپل جريان ورودی
Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.15- No.3- Fall 2018

با توجه به روابط ( )14( ،)8برای حالت عملکرد افزاينده و يا روابط
( )20و ( )25برای حالت عملکرد کاهنده ميتوان ريپل جريان ورودی
را با در نظر گرفتن شرط زير حذف کرد:
()30
n j (1  n j ) Lmj  Lkj

 -5محاسبه جريانهای

I s1 j

و

Is2 j

با توجه به مدار قدرت مبدل پيشنهادی و طبق قانون تعادل جريان
خازن ،متوسط جريان عبوری از خازن برابر با صفر است در نتيجه
متوسط تمام جريانهای  iLkiنيز در يک دوره کليدزني برابر با صفر
است در نتيجه با توجه به شکل (-)2الف ميتوان گفت اندازه
جريانهای  I s 2و  I s1با هم برابر هستند .با نوشتن رابطه ( )7در زمان
 t2و با جايگذاری  I s1به جای جريان  I s 2در آن ميتوان نوشت:
()31

(1  n j )V j D j Ts
2 Lkj

I s 2 j  I s1 j 

با توجه به اين که متوسط جريان  iLmبرابر با متوسط جريان  iاست.
بنابراين با توجه به شکل (-)2الف در طي يک دوره تناوب کليدزني
 T sمتوسط جريان  iLmبه صورت زير برابر با  Iنوشته ميشوند:
I m1 j  I m 2 j

()32

2

Ij 

با نوشتن رابطه ( )6در زمان  t2و با جايگذاری مقدار جريان I m1

از رابطه ( )32برای عملکرد افزاينده ميتوان نوشت:
()33

D j Ts

()34

D j Ts

Vj
2 Lmj
Vj
2 Lmj

I m 2 j  I lj 
I m1 j  I j 

با نوشتن رابطه ( )19در زمان  t2و با جايگذاری مقدار جريان
 I m 2از رابطه ( )32برای عملکرد کاهنده ميتوان نوشت:
()35

D j Ts

()36

D j Ts

Vj
2 Lmj
Vj
2 Lmj

I m2 j  I j 
 I m1 j   I j 

 -7شرط کليدزني تحت ولتاژ صفر
 -1-7عملکرد افراينده
با توجه به اين که پس از مد کاری سوم ،ابتدا بايد ديود  D1و بعد
کليد  S 1هدايت کند .بنابراين بايد در لحظه شروع مد کاری چهارم در
عملکرد افزاينده جريان عبوری از ديود  D1مثبت و يا جريان is1
منفي باشد.
بنابراين با توجه به مدار شکل -3ه در مد کاری چهارم رابطه KCL
نوشته ميشود و جريان  is1به صورت زير به دست ميآيد:
) is1  (iLm1  (n  1)iLk
()37
از آنجا که برای دستيابي به  ZVSهمچنان که بيان شد در لحظه
شروع مد کاری چهارم جريان کليد  S1بايد منفي باشد ،در نتيجه
رابطه فوق در لحظه شروع مد کاری چهارم به صورت زير نوشته
ميشود:
)

()38

t  t3

 (n  1)iLk

t  t3

  I m1  (1  n) I s 2  0

در رابطه فوق ،با استفاده از شکل (-)2الف جريان
 I m1و جريان

 (iLm1

t  t3

is1

t  t3

t  t3

 iLm1برابر با

 iLkبرابر با   I s 2جايگذاری شدهاند.

در نتيجه شرط کليدزني تحت ولتاژ صفر برای کليد  S 1به صورت زير
به دست ميآيد:
I m1 j  (1  n j ) I s 2 j  0
()39
با توجه به شکل  2مشاهده ميشود که  ZVSبرای  S 1در عملکرد
افزاينده با شرط  n jکمتر از يک همواره به دست ميآيد زيرا در لحظه
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با جايگذاری مقدار ولتاژ  VHبر حسب ولتاژ  V 1از رابطه ( )26در
رابطه فوق ،مجموع ولتاژ خازنهای  VCo 2 ، VCo3 ، VCo 4 ، VCo5به
صورت زير برابر با  V 1به دست ميآيد:

 -6محاسبه جريانهای

I m1 j

و

Im2 j

t t1

در رابطه فوق ،با استفاده از شکل (-)2الف جريان
 I m 2و جريان

t  t1

t  t1

 iLkبرابر با  I s1جايگذاری شدهاند.

در نتيجه در عملکرد افزاينده شرط کليدزني تحت ولتاژ صفر برای کليد
 ، S 2در لحظه شروع مد کاری دوم به صورت زير به دست ميآيد:
(1  n j ) I s1 j  I m 2 j  0
()42
با جايگذاری روابط ( )31( ،)30و ( )33در نامعادله فوق ميتوان شرط
کليدزني  ZVSکليد  S 2در عملکرد افزاينده را به صورت نامعادله زير
به دست آورد:
I m 2  (1  n) I s1

()43

(1  n j )(1  n j )V j D j Ts
2 Lkj

D j Ts 

D j Ts  0

2 Lkj
) V j (1  n j
2 Lkj

 I lj 
 I lj 

با ضرب طرفين نامعادله به دست آمده در رابطه فوق به  V jو سپس
ساده سازی آن ،شرط کليدزني  ZVSکليد  S 2در عملکرد افزاينده
به صورت نامعادله زير حاصل مي شود:
()44

D jTs

) V j 2 (1  n j
2P j

D j Ts 

) V j 2 (1  n j
2V j I lj

Lkj 

در رابطه فوق P j ،توان منبع  V jدر طرف فشار ضعيف را نشان
ميدهد ) ( P j  V j I j

رابطه ( )44نشان ميدهد برای توانهای مختلف  P jدر طرف ولتاژ
پايين با تنظيم سلف  Lkjکليد  S 2در عملکرد افزاينده تحت ZVS
روشن ميشود.

 -2-7عملکرد کاهنده
با توجه به اين که پس از مد کاری سوم ،ابتدا بايد ديود  D1و بعد
کليد  S 1هدايت کند .بنابراين بايد در لحظه شروع مد کاری چهارم در
عملکرد کاهنده جريان عبوری از ديود  D1مثبت و يا جريان is1
منفي باشد .در نتيجه رابطه ( )37به صورت زير نوشته ميشود:
()45

)

t  t3

 (n  1)iLk

t  t3

 (iLm1

t  t3

I m1  (1  n) I s 2

()46

(1  n j )(1  n j )V j D j Ts
2 Lkj

is1

 I m1  (1  n) I s 2  0

D j Ts 

n j (1  n j )V j

D j Ts  0

is 2

 iLm1برابر با

n j (1  n j )V j

با جايگذاری روابط ( )31(،)30و ( )34در نامعادله فوق ميتوان شرط
کليدزني  ZVSکليد  S1در عملکرد کاهنده را به صورت نامعادله زير
به دست آورد:

2 Lkj
) V j (1  n j
2 Lkj

 I lj 
 I lj 

با ساده سازی نامعادله فوق ،رابطه ( )44حاصل مي شود.
از آنجا که برای دستيابي به  ZVSکليد  ،S2در لحظه شروع مد کاری
دوم جريان کليد  S2بايد منفي باشد ،در نتيجه رابطه ( )40که در
عملکرد کاهنده نيز برقرار است ،در لحظه شروع مد کاری دوم به
صورت زير نوشته ميشود:
t t1

()47

 (n  1)iLk

t t1

 iLm1

t  t1

is 2

  I m 2  (1  n) I s1  0

در رابطه فوق ،با استفاده از شکل (-)2ب جريان
  I m 2و جريان

t  t1

t  t1

 iLm1برابر با

 iLkبرابر با  I s1جايگذاری شدهاند .با توجه به

شکل  4مشاهده ميشود که  ZVSبرای  S2در عملکرد کاهنده با
شرط  n jکمتر از يک همواره به دست ميآيد زيرا در لحظه شروع مد
کاری دوم جريان منفي برای زمان نسبتا بزرگي از کليد  S2عبور
ميکند (بيشتر هدايت کليد  S2از ابتدای مد کاری دوم مربوط به ديود
داخلي کليد است).

 -8استخراج حداکثر توان فتوولتائيک با استفاده
از مبدل پيشنهادی
ساختار کلي سيستم فتوولتائيک مورد مطالعه برای شبيهسازی مطابق
شکل (-)4الف شامل منبع فتوولتائيک ورودی ،طبقه واسط شامل
مبدل  dc-dcپيشنهادی ،طبقه کنترلکننده  MPPTو بار خروجي
است .مشخصات رشته سيليکوني مورد استفاده طبق مرجع ] [3در
جدول ( )1ارائه شده است .منحنيهای مشخصه  P-Vبه ازای
تابشهای مختلف به صورت شکل (-)4ب به دست آمده است و در
شرايط استاندارد اطالعات داده شده توسط سازندگان در جدول ( )1را
تاييد ميکند .با توجه با اين که تاثير تغيير تابش بيشتر از تاثير تغيير
دما بر روی نقطه  MPPاست بنابراين در اين آرايهی دمای سلول ثابت
نگه داشته ميشود و تنها در شرايط تابش متغير رديابي نقطه MPP
بررسي ميشود .شاخصهای آشکار و کيفي از توانايي دنبال کردن
نقطه توان بيشينه ،ولتاژ ثابت منبع فتوولتائيک و بازده سيستم مذکور
است .الگوريتم  MPPTروش هدايت افزايشي با گام متغير است که
چرخه کاری مبدل  dc-dcرا کنترل ميکند .پارامتر تاثيرگذار در

مجله انجمن مهندسي برق و الکترونيک ايران -سال پانزدهم -شماره سوم -پائيز 1397

131

Downloaded from jiaeee.com at 7:43 +0330 on Saturday November 17th 2018

()41

 I m 2  (1  n) I s1  0

t t1

 (n  1)iLk

 iLm1

t t1

  I m1و جريان

t  t3

 iLkبرابر با   I s 2جايگذاری شدهاند.
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شروع مد کاری چهارم جريان منفي برای زمان نسبتا بزرگي از کليد
 S 1عبور ميکند (بيشتر هدايت کليد  S 1از ابتدای مد کاری چهارم
مربوط به ديود داخلي کليد است).
به روش مشابه با توجه به مدار شکل -3ب ،جريان  is 2به صورت زير
به دست ميآيد:
()40
is 2  iLm1  (n  1)iLk
از آنجا که برای دستيابي به  ZVSهمچنان که بيان شد در لحظه
شروع مد کاری دوم جريان کليد  S2بايد منفي باشد ،در نتيجه رابطه
فوق در لحظه شروع مد کاری دوم به صورت زير نوشته ميشود:

در رابطه فوق ،با استفاده از شکل (-)2الف جريان

t  t3

 iLm1برابر با

150

1500

100

1000
] PPV [W

Proposed

STORAGE

converter

50

500

S

PVG
Pmax  1503W

VPV

I PV

A

I MPP  14.13

VMPP  106.3V

PWM

0
150

50

100

15

0

5

10

Duty cycle

] VPV [V

(الف)

0 MPPT
0
stage

(ب)

شکل (( :)4الف) ساختار کلي سيستم فتوولتائيک (ب) منحنيهای
مشخصه  P-Vبرای تابشهای ، 600W / m2 ، 400W / m2 ، 200W / m2
1000W / m2

 800W / m2و
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خروجي بلوک  MPPTمقدار بهينه چرخه کاری  Dاست که با
يک موج مثلثي مقايسه ميشود و سيگنال تحريک کليدهای مبدل را
توليد ميکند .کليدهای اصلي  S1و  S 4با اختالفي در چرخه کاری
بهينه به دست آمده توسط بلوک کنترلکننده  MPPTمطابق شکل
( )5تنظيم ميشوند تا سطوح ولتاژ خروجي مختلفي به دست آيد.
S2

S3

S1

S4

در شکل  6-1و توان و ولتاژ عملکرد حالت ماندگار خروجي منبع
فتوولتائيک )  (VPV , PPVدر شکل ( )6حاصل از شبيهسازی سيستم
فتوولتائيک برای تابشهای مختلف بر هم منطبق هستند يا اختالف
ناچيزی دارند اطمينان حاصل ميشود که دنبال کردن نقطه توان
بيشينه بر روی مبدل پيشنهادی درست عمل ميکند .عالوه بر اين با
توجه به شکل موج ولتاژ عملکرد حالت ماندگار منبع فتوولتائيک
)  (VPVدر شکل ( )6مشاهده ميشود که مقدار  dcتقريبا ثابتي دارد و
اين نشان ميدهد که عملکرد مبدل پيشنهادی در  MPPTبه طور
صحيح انجام شده است .همچنين ،در هر کدام از طبقههای ورودی،
قابليت  ZVSتمام کليدهای مبدل پيشنهادی حين انجام MPPT
حاصل شده است .بازده سيستم فتوولتائيک براساس نتايج استخراج
شده از پياده سازی سيستم مورد نظر در نرم افزار  PSCADو به
صورت ايده آل برابر با  %91است .با توجه به رابطه بهره ولتاژ مبدل
پيشنهادی از رابطه ( )15و مقادير به دست آمده برای چرخه کاری D
در سطوح تابش مختلف مطابق شکل ( ،)6مقادير ولتاژ خروجي به
دست آمده از محاسبه نظری و نتيجه به دست آمده از شبيهسازی هم
ديگر را تاييد ميکنند.
جدول ( :)2مقادير پارامترهای استفاده شده در شبيهسازی

D

comprator

comprator

برای تاييد تحليلهای نظری در اين قسمت نتايج شبيهسازی مبدل
پيشنهادی ارائه ميشوند .مقادير پارامترهای استفاده شده در
شبيهسازی در جدول ( )2نشان داده شده است .عملکرد مبدل در
حالت کاهنده در نظر گرفته شده است .در حين شبيه سازی دما در
حالت استاندارد )  (298Kثابت نگه داشته ميشود .شکل ( )5نتايج به
دست آمده برای توان  ، PPVولتاژ  ، VPVچرخه کاری  Dو بازده
سيستم فتوولتائيک را در حالت استخراج حداکثر توان برای مبدل
پيشنهادی تحت تغيير پلهای تابش نشان ميدهد .با توجه به اين که
توان  Pmppو ولتاژ  Vmppنقطه حداکثر توان از منحني مشخصه P-V

شکل ( :)5نحوه کنترل پالسهای تحريک مبدل پيشنهادی
جدول ( :)1پارامترهای آرايهی mono crystalline siliconارائه شده
در مرجع ] [3برای شرايط استاندارد محيطي
Ns

I MPP

VMPP

36

4.64A

18.3V

Voc

22.9V

5.02A

n1  n2  0.3

C4  10 F

 Ro1  9و Ro 2  10

Lk1  Lk 2  10 H

Co3  Co 2  Co1  200 H

1.5kW

) ( D  d

I sc

منبع ورودی : VH
mono crystlline silicon

Pmax

85W
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Lm1  Lm2  50 H

شکل ( )7شکلموجهای جريانهای کليدهای مبدل پيشنهادی
برای حالت عملکرد کاهنده با تک ورودی-دو خروجي را در حين
استخراج حداکثر توان نشان ميدهد .با توجه به شکل ( )7مشاهده
مي شود قبل از اعمال پالس تحريک کليدهای اصلي ،ديود اين کليدها
جريان منفي از خود عبور ميدهند و اين نشان دهنده اين است که
کليدهای  S3 ، S 2 ، S 1و  S 4با قابليت کليدزني  ZVSروشن
ميشوند.
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استخراج صحيح حداکثر توان به هنگام شبيهسازی  MPPTفرکانس
نمونه برداری است که بايد خيلي کوچکتر از فرکانس کليدزني مبدل
باشد .با توجه به اين که طبق تحليل نظری توان خروجي هر طبقه در
عملکرد  ZVSکليدهای آن طبقه تاثير گذار است ،مقاومت خروجي هر
طبقه به گونهای انتخاب ميشود که منبع ولتاژ بزرگتر (نيمپلي که
چرخه کاری کوچکتری دارد) مقاومت بزرگتری داشته باشد و اين به
اين دليل است که برای يک سطح تابش خورشيد تنها يک مقاومت
نقطه حداکثر توان از دو سر پانل خورشيدی وجود دارد .به عبارت ديگر
برای بهره برداری مبدل در حالت کاهنده به جای منبع  ، VHرشته
سلول فتوولتائيک قرار ميگيرد و با اعمال دو چرخه کاری مختلف به
دو نيمپل دو سطح ولتاژ مختلف قابل بهرهبرداری است .برای عملکرد
25
افزاينده هر طبقه مبدل 80
پيشنهادی با استفاده از الگوريتم،MPPT 20
60
ميآيد و در
نقطه حداکثر توان آرايهی فتوولتائيک هر طبقه به دست 15
40
اختيار بار خروجي بزرگ قرار ميگيرد .کنترلکنندهMPPT 10
20
5
مقدار بهينه
به
را
ها
پل
نيم
همه
تحريک
چرخهکاری سيگنالهای
0
0
0
1
2
3
4
5
0
5
10
15
20
25
ميرساند تا نقطه  MPPTبه درستي تعقيب شود.

 -9نتايج شبيهسازی

Main : Graphs
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0.18000
0.18004
0.18012 ...
 دو طرفه چند درگاهه با قابليتdc-dc
مبدل
 يک0.18008
اين مقاله
 در...
...
کليدزني نرم و ريپل جريان ورودی صفر پيشنهاد ميشود و سپس
مبدل پيشنهادی در يک سيستم فتوولتائيک برای استخراج حداکثر
 ميتوان تعداد ورودیها را.توان فتوولتائيک مورد استفاده قرار ميگيرد
 با توجه به ويژگي دو طرفه بودن. سطح ولتاژ مختلف افزايش دادn تا
 ميتوان مبدل را به هر دو صورت افزاينده،هر کدام از طبقههای موجود
 حين استخراج حداکثر توان سلول.و يا کاهنده بهرهبرداری کرد
 کليدهای مبدل بدون هيچ مشکلي به دستZVS فتوولتائيک عملکرد
ميآيند و طراحي کامل يک سيستم فتوولتائيک دارای آرايهی
 عملکرد مدار در، چند درگاهه پيشنهادیdc-dc  مبدل،فتوولتائيک
دنبال کردن نقطه توان بيشينه و و بارهای خروجي با سطوح ولتاژ
 بازده سيستم فتوولتائيک.مختلف در شرايط تابش متغير انجام ميشود
. ميرسد%91  به%21 با استفاده از مبدل پيشنهادی از
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