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  چكيده
هستند كه  AC هاي مبدلاز  اي گونه ACبرشگرهاي 

طور مشابه به  داشته و به DC برشگرهاياصولي همانند 
افزاينده تقسيم -سه دسته كاهنده، افزاينده و كاهنده

- كاهنده ACبرشگر دانيم در طور كه ميهمان. شوند مي
ولتاژ خروجي معكوس ولتاژ پالريته افزاينده مرسوم، 

اي جديد از  معرفي گونهبا با اين وجود، . ورودي است
افزاينده بدون - كاهنده  ACبرشگر "تحت عنوان برشگرها 

از اما . مشكل فوق مرتفع شد "يدتغيير پالريته ولتاژ ورو
اغتشاشاتي همچون  بروزبنا به داليل متعدد، آنجايي كه 

هاي  در سيستم ولتاژ ورودي 2يا افزايش ناگهاني 1كاهش
و با توجه به انتقال مستقيم اين ، ناپذير است قدرت اجتناب

يت توان ارائه و بنابراين كاهش كيفاغتشاشات به خروجي 
سيستم كنترل حلقه در اين مقاله، ، شده به مصرف كننده

به منظور حذف اين اثرات در ولتاژ خروجي  اي بسته
به منظور چنين، در ادامه مقاله  هم .طراحي شده است
جديد به بررسي عملكرد برشگر  ،زنيدكاهش تلفات كلي

                                                            
1 Voltage Sag 
2 Voltage Swell 

AC  كه  اي گونه ا پرداخته شده است؛ بهمجز هاي بازهدر
كليدهاي به كار رفته در تعداد تنها از نصف  ،در هر بازه

  .شود ميمدار استفاده 
 رافزا انجام شده با استفاده از نرم هاي سازي شبيه

Matlab/Simulink  سيستم كنترلي كارايي و كيفيت
در جديد را   ACبرشگر كاهش تلفات و پيشنهادي 

  .دكن ميتاييد  ،شدهمجزا  هاي بازه
  
  مقدمه -1

 ACبه  AC يها مبدلاز  يا خانواده ACبرشگرهاي 
 DC يها مبدلهستند كه از  PWMكنترل شده به روش 

مشتق ... و 5افزاينده- ، كاهنده4افزاينده، 3كاهنده DCبه 
ارزان،  يمتقفراوان، همچون  يايمزابه سبب . شوند يم

استفاده كنترل  يستمسمدار و  يسادگباال،  يناناطم يتقابل

                                                            
3 Buck  
4 Boost 
5 Buck-Boost 
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قدرت در كاربردهايي همچون   يستمساين ادوات در از 
  ].1[كنترل ولتاژ و كنترل پخش توان متداول است 

 - معرفي برشگرهاي كاهنده، افزاينده، كاهندهبه ] 2[مرجع 
اين   يتوپولوژپرداخته و  ACدر حالت  1افزاينده و كاك

را در دو حالت  ها آنها به همراه كاربردهايي از  مبدل
جهت كاهش ] 3[مرجع . فاز آورده است فاز و سه تك

تلفات كليدزني به معرفي توپولوژي جديدي از برشگر 
AC پرداخته است 2با تكنيك كليدزني چندگامي.  

مدار معادل حالت دائم برشگر  ي عالوه بر ارائه] 4[مرجع 
حل مشكالت  جهت، ACافزاينده در حالت - كاهنده

ناشي از كاهش يا افزايش ناگهاني ولتاژ ورودي، كنترل 
حفظ پايداري ولتاژ خروجي  منظور نيز بهرا  يا كننده

  .طراحي كرده است
توپولوژي جديدي از برشگر ] 6[و ] 5[در مراجع 

افزاينده بدون تغيير پالريته ولتاژ ورودي در حالت - كاهنده
DC  به عالوه به همراه الگوريتم كليدزني ارائه شده است؛

با استفاده از دو موج مثلثي فركانس باال و يك ] 5[مرجع 
خط با شيب و عرض از مبدا متغير، روشي نوين در 

  .ارائه كرده است DCعملكرد برشگر  يها بازهاسازي مجز
توپولوژي نويني از نيز براي اولين بار، ] 7[در مرجع 

افزاينده بدون تغيير پالريته ولتاژ ورودي -برشگر كاهنده
پيشنهاد شده است كه از هشت كليد  ACدر حالت 

IGBT  كه در دو گروه چهارتايي  كند يماستفاده
دست آوردن شكل موج  هيجه، بنت. شوند يمبندي  دسته
AC  توان در  يمي برشگر است كه دامنه آن را خروجدر
يم تنظاز دامنه ولتاژ منبع  تر كوچكو يا  تر بزرگي مقدار
- كاهنده ACيز بر خالف برشگر نعالوه فاز آن  هكرد؛ ب

با اين وجود، . افزاينده متداول، با ولتاژ منبع يكسان است
نوين به منظور جلوگيري از  الگوريتم كنترليارائه يك 

چون كاهش و افزايش ناگهاني ولتاژ  ورود اغتشاشاتي هم
ورودي به ولتاژ خروجي و بنابراين افزايش كيفيت توان 

رسد كه  نظر مي تحويلي به مصرف كننده، ضروري به

                                                            
1 Cuk 
2 Multiple Steps Switching Capability 

چنين،  هم .تاكنون قدمي جدي براي آن برداشته نشده است
جديد،  ACكار رفته در برشگر  فراواني كليدهاي به 

افزايش تلفات كليدزني و بنابراين افزايش تلفات مدار و 
كننده مورد نياز را در پي  تر شدن خنك حجيم در نتيجه

  .خواهد داشت
منظور  به دو سيستم كنترل حلقه بستهمقاله،  ايندر  لذا 

ولتاژ افزايش ناگهاني  ياكاهش حذف اثرات ناشي از 
چنين،  همو  ولتاژ خروجي طراحي شده استدي در ورو
منظور كاهش تلفات كليدزني، روشي براي جداسازي  به

كاهش قابل مالحظه ي عملكرد برشگر ارائه شده كه ها بازه
را در پي  و بنابراين كاهش تلفات مدار تعداد كليدزني

  .دارد
  
 يممستق يندهافزا-كاهنده ACبرشگر  -2

  پيشنهادي
 افزاينده-كاهنده DCبا ايده گرفتن از برشگر ] 7[رجع م

، توپولوژي شكل ]5[پيشنهاد شده توسط مرجع  مستقيم
  .كرده استپيشنهاد  ACبراي حالت را ) 1(
  

 يتهپالر ييرتغبدون ( يممستق يندهافزا-كاهنده ACبرشگر ): 1(شكل 
  ]7[ )ولتاژ

  

، براي اين مبدل وظيفه يكسانر روش كنترل با سيكل د
اده از يك مولد پالس با استف S6و  S1 ،S2 ،S5كليدهاي 
با استفاده از مولدي  S8و  S3 ،S4، S7كليدهاي  گيت و

، كند يم ا توليدمولد اول ر يها پالسديگر، كه مكمل 
  .شوند يمكنترل 

نحوه كنترل كليدها بدين صورت است كه مولدهاي پالس 
و مولدهاي پالس  Dو سيكل وظيفه  Tsبا دوره تناوب  1
و تاخير ) D-1(و سيكل وظيفه  Tsنيز با دوره تناوب  2



  ...گيري  با بهره كاهش تلفات كليدزنيبدون تغيير پالريته ولتاژ ورودي در حالت كنترل حلقه بسته و افزاينده -كاهنده ACبرشگر بررسي عملكرد 
  

المللي برق بيست و هفتمين كنفرانس بين  
 

3 

 .كنند ميتوليد پالس نسبت به مولد يك، ) D×Ts(پالس 
گونه تداخلي بين كليدها،  دهي هيچ با اين نحوه پالس

  .كوتاه منبع، رخ نخواهد داد همچون اتصال
  

  
  گيت كليدها هاي يگنالسنحوه توليد ): 2(شكل 

  
اگر ولتاژ ورودي را  tEVin sin  و ولتاژ خروجي را

 tsinVV oout   هايدامنهدر نظر بگيريم، رابطه بين 
.خواهد بود )1(رابطه ولتاژ ورودي و خروجي به صورت 
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1
                                         )1(  

مقدار  Voمقدار ماكزيمم ولتاژ ورودي،  Eدر روابط فوق 
كليدزني سيكل وظيفه نيز  Dماكزيمم ولتاژ خروجي و 

هاي مجاز  پس از تعيين بازه] 7[عالوه، مرجع  به .باشد يم
، ))42(و ) 29(، )16(روابط ( )1(شكل براي عناصر مدار 
عنوان رابطه بين دامنه ولتاژ  تري را نيز به رابطه بسيار دقيق

. صورت زير معرفي كرده است ورودي و خروجي به
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  سيستم كنترل حلقه بسته پيشنهادي -3

بروز اغتشاشاتي ، بنا به داليل متعدد قدرت هاي سيستمدر 
يا افزايش ناگهاني در ولتاژ ورودي امري چون كاهش 

در صورتي كه از سيستم كنترل حلقه . ناپذير است اجتناب
طور اين اغتشاشات بهاستفاده شود، ) 1(باز در مدار شكل 

سيستم  ،به بيان بهتر. شوند ميمستقيم به خروجي منتقل 
توانايي  ،]7[ به كار گرفته شده در مرجعكنترل حلقه باز 

كه اين  در ولتاژ خروجي نداشتهحذف اين اغتشاشات را 
به معني كاهش كيفيت توان تحويلي به مصرف كننده 

طراحي سيستم  ،هدف اصلي در اين بخش ،لذا. باشد مي
كه حتي االمكان موجب كاهش اين  باشد ميكنترلي 

و بهبود كيفيت برق توليدي اغتشاشات در ولتاژ خروجي 
  .شود

اسخ بهبود مشخصات پ اين بخش،از آنجايي كه هدف 
طراحي كنترل ، لذا باشد ميسيستم خروجي حالت دائم 

از اولين اقدامات انجام شده در اين  PI مرسوم كننده
و  اخير ي همشكالت كنترل كنند بيان. بخش خواهد بود

ديگري موسوم به جبران كننده نوع  ي كننده طراحي كنترل
الزم به  .دهد را تشكيل مي بخشاقدامات بعدي اين  ،سه

از الگوريتم  ها كنندهذكر است كه در طراحي كنترل 
هاي ارائه شده در  تحليلو  شده استگرفته  بهره 1ژنتيك

افزاينده با - مربوط به حالت عملكرد كاهنده ،اين بخش
ترين حالت  كه عمومي باشد ميسيكل وظيفه يكسان 

هاي اين  و در برگيرنده كليه ويژگي بودهعملكرد اين مدار 
  .مبدل است

عنوان مدل سيگنال كوچك سيستم بهبا توجه به اينكه 
، شود مينيازي براي طراحي كنترل كننده محسوب پيش
  .پردازيم ميدر ابتدا به تحليل سيگنال كوچك سيستم  ،لذا
  
  سيگنال كوچك مدل -3-1
 هاي بازهدر  ها مبدلست آوردن معادالت ديفرانسيل د هبا ب

با توجه به سيكل وظيفه  ها آنقطع و وصل كليد و تركيب 
 و اعمال كردن سيگنال كوچك، مدل سيگنال كوچك

  .آيد ميدست ه مبدل ب حالت ميانگين
مدار در معادالت سيگنال  2وارد كردن عناصر پارازيتي

و به علت  شود يمباعث شلوغ شدن معادالت  ،كوچك
در پارامترهاي تابع تبديل تاثير  ،كوچكي مقاديرشان

بنابراين عناصر پارازيتي در . چنداني نخواهند داشت
با عنايت به  .تحليل سيگنال كوچك وارد نخواهند شد

مدل  ،)1(شكل افزاينده  -فرضيات فوق، مبدل كاهنده
  .سيگنال كوچكي به صورت زير خواهد داشت

                                                            
1 Genetic Algorithm 
2 Parasite Elements 
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در  LCاين مبدل داراي دو قطب مزدوج ناشي از فيلتر
فركانس 
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  باشد يم.  
 inV̂ تغييرات سيگنال كوچك ورودي و d̂،)3(در رابطه 

نيز تغييرات سيگنال كوچك ورودي اغتشاش است كه با 
تابع تبديل توان  نظر كردن از ورودي اغتشاش، مي صرف

  .نوشت )4(رابطه صورت  سيستم را به
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نيز مقدار ميانگين ولتاژ ورودي   Vinدر رابطه فوق، 
  .باشد مي
  
  )PI(انتگرالي  -تناسبي كنترل كننده -3-2

و  رددا) 5(اين كنترل كننده تابع تبديلي به صورت رابطه 
حلقه بسته تابع تبديل  ،اين كنترل كننده با استفاده از

  .آيد يمدر ) 6(رابطه صورت  بهسيستم، 
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  سيستم كنترل حلقه بسته بين ولتاژ ورودي و خروجي): 3(شكل 

  
  

داراي يك قطب روي مبدا و يك صفر  PIكنترل كننده  
در فركانس قطع بهره، فاز منفي . باشد ميبا محل انتخابي 

قطب مبدا، تاثير نامطلوبي بر پايداري دارد و حد فاز را 
بيش از يك  دهد؛ بنابراين فركانس صفر معموال ميكاهش 

  .شود ميدهه قبل از فركانس قطع بهره انتخاب 
تنظيم به علت قطب در مبدا قادر است  اين كنترل كننده

مبدل را بهبود بخشد و چون توانايي افزايش فاز را  1ولتاژ
ندارد، ناچار هستيم فركانس قطع بهره را كوچك بگيريم 
. تا سيستم پايدار باشد و حد فاز مناسبي داشته باشد

بنابراين پهناي باند سيستم و در نتيجه سرعت پاسخ مبدل 
  .كم خواهد شد

كنترل رهاي پارامتمقادير مناسب  ،طور كه ذكر شد مانه
 .با استفاده از الگوريتم ژنتيك محاسبه شده است PIكننده 

تابع  متعلق به KIو  Kpبا استفاده از اين روش مقادير 
GPI(S)  خواهند داشتبه صورت زير مقاديري.  
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با عنايت به هدف موردنظر از طراحي كنترل كننده، 
كه  اي نمونهمقادير  ياازرا به ) 1(سازي مدار شكل  شبيه

 آورده شده است بخش پيوست مقالهدر براي عناصر مدار 
و ولتاژ خروجي ولت  100براي حالتي كه ولتاژ ورودي و 

در ضمن . دهيم ، انجام مي)حالت افزاينده(ولت باشد  150
فوق، ولتاژ ورودي  ي منظور بررسي عملكرد كنترل كننده به

 8/0تا  6/0ثانيه و   4/0تا  2/0به ترتيب در لحظات بين 
نتايج  )4(شكل  .شود ولتي مي 40دچار افت و خيز  ،ثانيه

در اين شكل، الزم به توضيح است كه . دهد را نشان مي
 PIشكل باال مرتبط با حالتي است كه از كنترل كننده 

گيري از  استفاده نشده و شكل پايين نيز در صورت بهره
منظور  ، بهعالوه به .است دست آمده به PIكنترل كننده 

ها  ل، تنها پوش مثبت منحنيجلوگيري از شلوغي شك
  .رسم شده است

                                                            
1 Voltage Regulation 
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و دو صفر 
موجب  ،دا
و كاهش  
فاز ميزان  

 لذا .ش دهد
فركانس  ن
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 استفاده از 
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 مقاله قيد 
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 كاهشي از 
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با S2و  S1هاي 

S  وS4 با كليد
ي و خروجي بر

بررس

در اين حا
صورت زير

       )10(  

  
4-2-2-

olزماني كه 

1با شرط 

عمل افزاينده
دوم جدول
كند تفهيم مي

10(شكل 
كاهند

  

نكته مهم قا
رو يها بازه

S5كليدهاي 

افز - كاهنده
روشن و خ

رو يها بازه
ارتباطو لذا 

و. است) 1(
ش يماستفاده 

بودن كليده
S3كليدهاي 

ولتاژ ورودي



 ...  

 

هاي ر بازه
- ررسي مي

در صورت 
زمان فعال 
 كاهنده و 
ن است كه 

گيرتر  چشم
صرف كننده 
 از اين رو 
 مشهودتر 

 
زاينده در دو 

هاي  ش بازه

در خروجي 
 ،مايشگاهي

برشگر "ن 
در  "رودي

با اين . ود
ذف اثرات 

در ولتاژ ي 
ننده پايين 

  ACشگر 

گيري با بهره ليدزني

عملكرد مدار د
برده و افزاينده 

  .دهد ن مي
د ، تلفات مدار

جزا نسبت به ز
و مد عملكرد

اينديگر توجه 
ملكرد افزاينده چ
 تحويلي به مص
ا بيشتر بوده و

هاي مجزا  بازه

افز -كاهنده  ACر 
د با استفاده از روش

 

ژ ورودي و خر
آزمو  حفاظتي

A  تحت عنوان
 پالريته ولتاژ ور
معرفي شده بو
 برشگر در حذ
ي ولتاژ ورودي
ه به مصرف كن

 IGBT در برش

كاهش تلفات كله و 

ع"و  "ليد با هم
در دو مد كاهند

نتايج را نشاين 
شود كه ميزان ي

هاي مج ش بازه
در هر د ،كليد
نكته قابل ت. ت

ت در حالت عم
ين حالت توان
بوري از كليدها
روش كنترلي

يزان تلفات برشگر
كليد 4فعاليت "و  "

 "مجزا
  

   
فاز بودن ولتاژ م

دهاي كنترلي، ح
AC برشگرهاي 

نده بدون تغيير
ممين مولفين، 
دم توانايي اين

افزايش ناگهاني 
 توان ارائه شده

هشت كليد ود

لت كنترل حلقه بسته
المللي برق ين

كل 8ملكرد هر 
وه دعال و به "زا
ا) 13(شكل  .م

وضوح ديده مي
گيري از روش ه

ن هر هشت ك
كمتر استينده،

ان كاهش تلفات
چرا كه در ات؛

نابراين توان عب
ر استفاده از ر

  . باشد

مقايسه مي: )13(كل
"كليد فعال 8"لت

گيري نتيجه -
دليل نياز به هم

كاربردياري از 
نه جديدي از

A افزاين- كاهنده
شته توسط هم
جود، به دليل عد

ياكاهش شي از
كيفيت  وجي،

عالوه، وجو به. 

ه ولتاژ ورودي در حال
  

مين كنفرانس بي
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وع
ي
 ،ها
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ن
ت

عم"
مجز
كنيم
به و
بهر
بود
افزا
ميزا
است
و بن
تاثير
ب مي

شك
حال

6-
به د
بسي
گون

AC

گذش
وج

ناشي
خر
بود

بدون تغيير پالريتهده
بيست و هفتمي

 استفاده از روابط
اژ خروجي مد

دهد را نشان مي
و شكل 3- 4-2

صحيح مدار شكل
هاي مجزا نشا

زاينده در صورت
   مجزا

AC كاهنده
هشت كليدهر

روشكليد با

 شده در مدار
)1(مدار شكل

ي باال بوده و
 كه اين موضوع
ينه را نيز در پي
دن تعداد كليده
ده كاهش يافته
اينجهت بررسي

را در  دو حالت

AC افزايند-كاهنده

ش كنترلي و با
 شكل موج ولتا

نتايج )12(كل
و 1- 2-4هاي

 .باشد مي 2-2- 
حوه عملكرد صح
ه ش كنترلي بازه

افز - برشگر كاهنده
هاي ش كنترلي بازه

Cبرشگر ات

هر فعال بودن
ودن چهار ك

"  

گرماي ايجاد 
در مد. مدار دارد

 تلفات كليدزني
تري نياز است

ر، افزايش هزيا
ود با نصف شد
رماي توليد شد

ج. شودچكتر مي
ر) 1(شكل ر

Cبرشگر سي عملكرد 

تفاده از اين روش
، به بررسي)1
شكل. پردازيم مي

ه مرتبط با بخش
-4بط با بخش 

وضوح، نح ا به
ستفاده از روش

بررسي عملكرد): 
گيري از روش بهره

سه ميزان تلفا
ف"در حالت 

فعال بو"و 
"هاي مجزا زه

دانيمه كه مي
ستقيم با تلفات م

ميزان ،كليد 8 
ه با ابعاد بزرگت

ن مدشدزرگتر 
با اين وجو .ت

ت كليدزني و گر
نيز كوچ د مدار

زان تلفات مدا

بررس

با است اكنون
2(تا ) 10(

م) 1(شكل 
شكل اول م
دوم نيز مرتب
ها اين شكل

را با ا) 1(
  .دنده مي
  

)12(شكل 

  
مقايس -5

افزاينده د
و "با هم

كنترلي باز
همان گونه
ارتباطي مست
دليل وجود
خنك كننده
عالوه بر بز

خواهد داشت
ميزان تلفات
بنابراين ابعا

ميزموضوع، 
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تر شدن  حجيمتلفات باالي كليدزني، جديد معرف شده، 
افزايش هزينه را به همراه مورد نياز و  ي خنك كننده

حذف اثرات به منظور در اين مقاله رو،  از اين. داشت
افزايش ناگهاني ولتاژ ورودي در ولتاژ  ياناشي از كاهش 

به معرفي دو روش كنترلي تحت عناوين كنترل خروجي، 
 سازي، شبيه نتايج .ساز نوع سه پرداختيم و جبران PIكننده 

از بهبود شكل موج ولتاژ خروجي در صورت  حكايت
هر چند كه  ستفاده از هر دو روش كنترلي دارد؛ا

رديابي دليل نداشتن فراجهش باال،  ع سه بهساز نو جبران
و رفتار بهتر در مقادير باالي ولتاژ  بهتر مقدار مرجع

. دهد بهتري از خود نشان ميبسيار عملكرد ، ورودي
، با ACبراي كاهش تلفات كليدزني برشگر   چنين، هم

به بررسي  "هاي مجزا بازه" تحت عنواناستفاده از روشي 
عملكرد مدار و مقايسه ميزان تلفات آن با عملكرد مدار در 

پرداختيم كه در اين مورد نيز نتايج حاكي از حالت عادي 
در . تلفات مدار بود نهايت،در كاهش تلفات كليدزني و 

عملكرد كاهش ميزان تلفات مدار در حالت ضمن، 
   .گيرتر است چشم ،افزاينده
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  پيوست
و ) 1(افزاينده شكل -پارامترهاي مدار كاهنده     

كه در قسمت هاي مجزا  مشخصات روش كنترلي بازه
، مورد استفاده قرار گرفتند) 4(و ) 3(سازي بخش  شبيه

  .باشد ميمطابق جدول زير 
 يباد نيتورب مشخصات): 1-پ( جدول

 پارامتر توصيف  مقدار
150 μH اندوكتانس مدار L 

300 μF  خازن خروجي C 

20 Ω  مقاومت بار R  

50 Hz  فركانس منبع ولتاژ f  

10 KHz  فركانس كليد زني fs  

 ∆ افزاينده-پهناي ناحيه عملكرد كاهنده 0.25

0.5 
عرض از مبدا خط كنترلي در ناحيه

 d  عملكرد كاهنده

0.8 

عرض از مبدا خط كنترلي در ناحيه
افزاينده و عملكرد به -عملكرد كاهنده

  صورت كاهنده
d 

0.95 

در ناحيهعرض از مبدا خط كنترلي
افزاينده و عملكرد به -عملكرد كاهنده

  صورت افزاينده
d 

1.25 
عرض از مبدا خط كنترلي در ناحيه

 d  عملكرد افزاينده

1/(32π) ساز نوع سهصفرهاي جبران Tz1, 
Tz2 

1/(202π)ساز نوع سههاي جبران قطب Tp1, 
Tp2 

1.5e-3 ساز نوع سهبهره جبران K 

  
 

  


