
 أ

 

 

  

  

  

 فنی و مهندسیي دانشکده

  برقگروه آموزشی 

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  قدرتگرایش  برقي در رشته

  

  عنوان:

با کنترل غیر  DC-DCیک مبدل دوطرفه و ساخت طراحی 

  DCخطی براي ریز شبکه مستقل 

  

   :راهنما استاد

  دکتر جواد جاویدان

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر عادل اکبري مجد

  

  

 :پژوهشگر

 امید خضري

  

  94ستان تاب      

  



 ب

 

  

  امید: نام                                                     خضري: دانشجو خانوادگی نام

با کنترل غیر خطی براي ریز شــبکه مســتقل  DC-DCطراحی و ساخت یک مبدل دوطرفه  :نامــهپایان عنوان

DC   

  

  دکتر جواد جاویدان :راهنما استاد 

   دکتر عادل اکبري مجد ر:مشاو استاد 

                          مهندسی برق: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                    قدرت : گرایش

  80 ات:صفح تعداد                       31/06/94 دفاع: تاریخ                           فنی و مهندسی :دانشکده 

  :چکیده

در حالت بوست سیم پیچی طراحی شده است که  dc-dcدر این پایان نامه یک مبدل دوطرفه  

سمت ولتاژ پایین سلف هاي تزویج به صورت موازي به منبع ولتاژ پایین وصل می شوند و به طور 

مشترك جریان ورودي را تغذیه می کنند تا ریپل جریان کاهش یابد. سیم پیچی هاي سمت ولتاژ 

موازي با این سیم پیچ ها شارژ شده و به ها به صورت شوند و خازنباال به صورت سري بسته می

   صورت سري دشارژ می شوند تا به بهره ولتاژ باال در این حالت دست یافت.

 می بسته سري صورت به باال ولتاژ سمت در سلف هاي تزویج ثانویه پیچی باك، سیم حالت در

 به و شده شارژ ها اندوکتانس این با سري صورت به سمت این در موجود هايخازن و شوند

 هايپیچی سیم .دست یافت حالت این در ولتاژ باال بهره تا به شوند می دشارژ موازي صورت

با توجه به این که مبدل هاي  .شوند می وصل خروجی به موازي صورت به نیز اولیه سمت

دو طرفه می توانند توان را در هر دو جهت انتقال دهند این مبدل ها به طور وسیع براي 

 مبدل دوطرفه کنترل براي این. در نهایت گیرندتوازن در بار مورد استفاده قرار میایجاد 

  و به طور کامل بررسی شده است. شده غیر خطی طراحیخطی و  کننده

  .مد لغزشی، بهره ولتاژ باال، کنترل غیر DC-DCمبدل دوطرفه : هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1

و بــا  و برعکس در انتقال توان از منبع به بار لیبه منظور تسه یتوان در حالت کلدو طرفه  هايمبدل

 اتیــعمل نیــ. اشــوندیاســتفاده مــ گــرید فرکــانس - فرکانس، به دامنه - دامنه کیاز  انیجر -  ولتاژ لیتبد

). دیــنگاه کن 1- 1(به شکل  ردیپذیمدار آنالوگ به نام مبدل توان، انجام م کیپردازش توان، با استفاده از 

 داشتن بــازده ند،یدر کل فرآ ییاست. هدف نها یهیکنترل کننده بد کیبه  ازیانتقال توان، ن ندیفرآ نیدر ا

  صفر است. یحالت دائم يقابل قبول و خطا یکینامیبه پاسخ د یابیضمن دست يحداکثر

 افتیرا در يورود DC انیجر ایهستند که ولتاژ  یقدرت کیالکترون يمدارها DCبه  DC يهامبدل

یمتفاوت م يبا دامنه ورود ی. معموًال، دامنه خروجکنندیم دیتول DC یخروج انیجر ایکرده، و ولتاژ 

) ونی(رگوالس 1میو تنظ یکیالکتر ونیزوالسیا جادیا يبرا یگاه DCبه  DC يهامبدل ن،ی. همچنباشد

 .روندیولتاژ بار بکار م

  
  . مبدل قدرت1-1شکل

مناسب است. به  یاربس یربا ساختار متغ هایییستمکنترل س ي) طبعاً براSM( یکنترل مد لغزش

اعمال  یندارند. بنابرا یرها ذاتًا ساختار متغمبدل ینقدرت، ا یکالکترون يهامبدل یدزنیمشخصه کل یلدل

کار با  یتقابل یاست. گر چه کنترل مد لغزش یها روش مناسبمبدل ینا يبر رو یکنترل مد لغزش

کنترل  یاست، اما طراح يضرور DCبه  DCمبدل  يکه برا آورد،یرا به وجود م يبزرگ بهتر یگنالس

حالت،  ینکوچک است. در ا یگنال) مرسوم بر اساس سPWMپالس ( يپهنا یونمدوالس يهاکننده

 یادز ییراتتغ شرایطو اغلب تحت  شوندیکنترل م ینهبه صورت به یخاص یطشرا يها فقط برامبدل

 يهاکنترل کننده یگزینیبزرگ). با جا یگنالدر کنترل س یعنیندارند ( یپارامترها و بار عملکرد خوب
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محدوده  يقدرت، برا یکالکترون يهامبدل يهابا کنترل کننده ی،) مد لغزشیرخطی(غ PWM یخط

  .داشته باشند هتريب ینامیکیو پاسخ د یونرگوالس توانندیم ییراتاز تغ یعیوس

  پرسش اصلی تحقیق - 2- 1

کــامال  يمبدل رفتــار ینا پیشنهادي، DCبه  DCقدرت در مبدل  یکالکرون یدهايوجود کل یلبه دل

) همــراه بــا مشــکالت PIDو  P ،PI(ی کنتــرل خطــ هــاياستفاده از روش یلدل یندارد و به هم یخط یرغ

  و ... است. یفضع یاربس ینامیکیپاسخ د یستم،س یدارياز جمله ناپا یاديز

اســتفاده از کنتــرل  یع،وســ يدر محدوده کار یهمنبع تغذ ینامکان کنترل ا و ییمنظور بهبود کارا به

 ینمــدترآوکار تــریناز ســاده یکیدارد.  یخط هاينسبت به کنترل کننده یاديز یاربس یتمحبوب یرخطیغ

کنترل کننــده در برابــر  ین. مقاومت اباشدیم یموجود، روش کنترل مدلغزش یخط یرغ يهاکنترل کننده

در  یــلدل ینمختلف شده است. به هم يهاروش در مبدل ینبار و خط باعث استفاده گسترده از ا ییراتتغ

  مد نظر قرار خواهد گرفت. یروش کنترل یننامه، ا یانپا ینا

  هاي اساسی تحقیقفرضیه - 3- 1

یگر د يهاالمان و بار یعوس ییراترغم تغ یکنترل کننده مناسب عل یشود که با طراحیم ینیب یشپ

  .یدحذف نما یخروج در اعمال شده را ییراتتواند اثر تغیم بوده و ییبه پاسخ گو قادر مدار

  اهداف پایان نامه - 4- 1

و کنترل کننده مناسب  بدست آوردهرا  پیشنهادي مبدلابتدا معادالت حالت ماندگار و فضاي حالت 

را در هر دو روش  یستمپاسخ س یتو در نها ییمنمایم یآن طراح يرا برا یمد لغزش یخط یرو غ یخط

  .نماییمیم یبررس وروديبار و ولتاژ  یعوس ییراتبا اعمال تغ یمد لغزش یرخطیو کنترل غ یکنترل خط

  بیان مساله - 5- 1

بکــاربرده  DCبطور وسیعی در منابع تغذیه سوئیچی رگوله شده و در درایو موتــور  DCبه  DCمبدل 

  شوند.می

کنترل شــده در  DCرگوله نشده به یک خروجی   DCبراي تبدیل ورودي DCبه   DCمبدل سوئیچی

هاي شخصی، باالبرهــا، توان به طور گسترده در رایانهها را میروند. این مبدلسطح ولتاژ مطلوب به کار می

  استفاده کرد. DCها، منبع تغذیه تجهیزات الکترونیکی و... به منظور تهیه ولتاژ جرثقیل

ســتفاده از کنتــرل کننــده مــد نامه کنترل ولتاژ خروجی مبدل دوطرفــه پیشــنهادي بــا ادر این پایان

مبــدل از روش کنتــرل غیــر مســتقیم ولتــاژ  1فــاز - لغزشی ارائه شده است. با توجه به ماهیــت غیرحــداقل

هاي فیدبک ولتــاژ خروجــی و جریــان ســیم پــیچ، باعــث خروجی استفاده شده است. حضور همزمان حلقه

                                                             
1.Nonminimum-phase 
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مورد نظر طوري توسعه داده شده اســت شود. همچنین کنترل کننده مد لغزشی بهبود پاسخ دینامیکی می

که در قانون کنترلی نهایی، انتگرال خطاي ولتاژ خروجی ظاهر گردد و نتیجتاً خطــاي پاســخ صــفر خواهــد 

  شد.

، ایــن DCبــه  DCهــاي با در نظر گرفتن حضور کلیدهاي قــدرت کنتــرل شــده در ســاختمان مبــدل

هــاي ســنتی به همین دلیل اســتفاده از روش هاي الکترونیک قدرت داراي ماهیت غیر خطی هستند.مبدل

تواند براي کنترل مبدل در محدوده کاري وســیع گزینــه مطلــوبی سازهاي ثابت نمیکنترل خطی و جبران

  .باشد

هاي الکترونیک قدرت بطور هاي غیر خطی در مبدلدر سالهاي اخیر، استفاده از کنترل کننده

، کنترل گام به گام 1دهاي موفقی از خطی سازي فیدبکگسترده جایگزین کنترل خطی شده است و کاربر

و کنترل مد لغزشی در تنظیم ولتاژ خروجی مبدل  3فعال بودن، کنترل مبتنی بر غیر2تطبیقی به عقب

گزارش شده است. شایان ذکر است که کنترل کننده مد لغزشی به دلیل سادگی پیاده  DCبه  DCهاي 

هایی به منظور توسعه سازي و حجم نسبتا پایین محاسبات، مورد توجه بیشتري بوده و همچنین تالش

ین توان با استفاده از مدارات پایه آنالوگ، اهاي صنعتی صورت پذیرفته است. اغلب میاین روش در کاربرد

باشد. به هاي دیجیتال نمیکنترل کننده را بصورت عملی پیاده سازي نمود و نیازي به کاربرد پردازنده

، فرکانس کلیدزنی DCبه  DCهاي توان در صورت استفاده از این روش کنترلی در مبدلهمین دلیل می

زمانی مربوط به نمونه برداري و  اي افزایش داد، زیرا عمالً تاخیرهايمبدل را تا مقادیر نسبتا قابل مالحظه

اي هاي کنترلی غیر خطی وجود دارد) باعث محدودیت عمدهمحاسبات قوانین کنترلی (که در اکثر روش

  شود. شایان ذکر است که افزایش نمی

شود. فرکانس کلیدزنی، باعث کاهش اندازه فیلتر خروجی، بهبود پاسخ دینامیکی مبدل و ... می

کیلو هرتز نیز  200تا فرکانس کلیدزنی  DCبه  DCهاي کنترل مد لغزشی در مبدلاستفاده از روش 

گزارش شده است. عالوه بر این موارد، پایداري کنترل کننده و مقاوم بودن آن در برابر تغییرات ولتاژ خط 

  هاي برجسته روش مد لغزشی است.و مقاومت بار، از ویژگی

  با دو معضل عمده همراه است: DCبه  DCهاي نده در مبدلبا این حال، استفاده از این کنترل کن

  تغییرات فرکانس کلیدزنی مبدل - 1

  وجود خطاي حالت ماندگار - 2

                                                             
1.Feedback linearization  -  
2.Adaptive back steping control 
3.Passive based control 
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شــود و فیلتــر هاي هارمونیکی مرتبه پایین مــیتغییرات فرکانس کلیدزنی مبدل منجر به ایجاد مولفه

شده است کــه طــول عمــر کلیــد قــدرت  ها با مشکالتی همراه خواهد بود. همچنین اثباتسازي این مولفه

  مبدل در چنین حالتی نسبتا پایین است.

 DCبه  DCهاي فاز بودن برخی از مبدل-عالوه بر حضور خطاي حالت ماندگار، موضوع غیرحداقل

ها مطرح شده است. هاي اساسی در طراحی کنترل کننده ولتاژ این مبدلنیز به عنوان یکی دیگر از چالش

فاز - هاي غیرحداقلغیرمستقیم کنترل ولتاژ خروجی بر اساس کنترل جریان سلف مبدل استفاده از روش

  ) آورده شده است.2-1که شماي کلی آن در شکل ( مطرح شده است

 

  فاز- غیرحداقل DCبه  DCهاي . کنترل غیر مستقیم ولتاژ خروجی در مبدل2-1شکل 

براي رساندن ولتاژ خروجی مبدل به مقدار مرجع  refIدر این روش، ابتدا جریان مورد نیاز سلف

)(ZS شود. سپس با استفاده از یک کنترل کننده جریان مناسب، کلید موجود در ساختار محاسبه می

ولی چنین راهکاري شود.  refIشود که جریان عبوري از سلف مساوي مبدل طوري روشن و خاموش می

  با دو معضل عمده همراه است:

  براي محاسبه جریان سلف در چنین حالتی مقادیر دقیق مقاومت بار و ولتاژ ورودي الزم است. به

تواند عملکرد مناسبی داشته همین دلیل، استفاده از این روش در صورت تغییرات اشاره شده نمی

 باشد.

 شود. مثال از افت ولتاژ دو سر هاي پارازیتی در نظر گرفته نمیمعموال هنگام مدل سازي، اثرات المان

کلید قدرت و دیود نیمه هادي، تلفات مربوط به سیم پیچ و مقاومت سري معادل خازن خروجی در 

شود. اگرچه در کاربردهاي معادالت حاکم بر رفتار دینامیکی و حالت ماندگار مبدل صرف نظر می

هاي تلف کننده انرژي قابل صرفنظر کردن باشد، ولی در این المانپایین ممکن است تاثیر - توان

توان از تاثیر آنها چشم پوشی اي کوچک است، نمیمواقعی که مقاومت بار مبدل بطور قابل مالحظه

هاي پارازیتی اشاره شده شدیدا تابع دما و نقطه کار مدار هستند و اساسا نمود. مهمتر اینکه، المان

 ثابتی براي آنها در نظر گرفت.توان مقدار نمی

ref
V I

ref u
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refV

 




refI D u
2 Ox v

1 mLx i

توان بر اساس روابط حاکم بر رفتار حالت ماندگار مبدل، با توجه به این مطالب، روشن است که نمی

را تعیین نمود. در نتیجه نبودن فیدبک مستقیم از ولتاژ خروجی در ساختار نشان  refVو refIارتباط

تواند منجر به خطاي حالت ماندگار شود (عالوه بر خطاي حالت ماندگار ) نیز می2- 1شکل ( داده شده در

کنترل کننده مد لغزشی). به همین دلیل تالش شده است که با اضافه کردن فیدبک مستقیم ولتاژ 

ار مربوط به ، این مشکل مرتفع گردد. اگر چه خطاي حالت ماندگrefIخروجی در هنگام محاسبه 

دهد که همچنان ها حل گردیده است ولی نتایج ارائه شده به وضوح نشان میفاز بودن مبدل- غیرحداقل

خطاي ذاتی مربوط به کنترل کننده مد لغزشی (که به منظور پیاده سازي کنترل کننده جریان استفاده 

 شده است) همچنان پابرجا است.

  کنترل غیر مستقیم ولتاژ خروجی مبدل پیشنهادي -1-5-1

باید از حلقه فیدبک جریان سلف استفاده شود. در  DCبه  DCهاي در طراحی کنترل کننده براي مبدل

این روش ابتدا با توجه به وجودخطاي ولتاژ خروجی در حلقه خارجی، مقدار مطلوب جریان سلف محاسبه 

رل کننده جریان مناسب، فرمان کلید زنی مبدل به منظور کنترل گردد. سپس با استفاده از یک کنتمی

refLMجریان و برقراري  II  گردد. چنین ساختاري اصطالحا در یک حلقه داخلی، تولید می رابطه

تواند به نحو شود. شایان ذکر است که استفاده از حلقه داخلی جریان میاي نامیده میکنترل دو حلقه

  گیري سرعت پاسخ دینامیکی سیستم را نیز بهبود بخشد.چشم

 

 

 

 

  . کنترل غیرمستقیم ولتاژ خروجی مبدل پیشنهادي3- 1شکل 

  طراحی کنترل کننده مبدل پیشنهادي با استفاده از روش مد لغزشی  -2- 1-5

در این قسمت جزئیات مربوط به طراحی کنترل کننده مد لغزشی ارائه شده است. ابتدا تئوري 

  گردد.مورد نظر به اختصار مرور میکنترل کننده 

بصورت زیر نشان داده شود. همچنین  فرض کنید که مدل سیستم غیرخطی مورد نظر در فضاي 

  گیریم.مبدا مختصات را به عنوان نقطه کار سیستم در حالت دایمی در نظر می

  )1 -1      (                                 

nR

z Az uBz 
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هاي حقیقی و ثابتی هستند. تابع کنترلی )، داراي مولفهnn(مربع  Bو Aکه در آن ماتریس هاي 

-بصورت زیر در نظر گرفته می uباشد. در روش کنترل مد لغزشی،  1و یا  0است مساوي  ، ممکناسکالر

 شود:

))(sgn1(
2

1
zSu                                                                                                                                                    

(2-1) 

 ) بیان می کند که:2- 1نماد تابع عالمت است. معادله ( sgnدر این معادله، 

00)(10)(  uZSifanduZSif                                                        

(3-1) 

 

S(Z) شود. نامیده می 1صفحه لغزششود و اصطالحا بر اساس ترکیبی از متغیرهاي حالت انتخاب می

به نحوي است که تغییرات  uدر این قسمت، اساسا هدف از طراحی کنترل کننده مد لغزشی، تعیین 

منطبق گردد. شرط الزم و کافی براي وجود حرکت لغزشی متغیرهاي حالت  S(Z)=0متغیرهاي حالت بر 

 شود:بر روي صفحه لغزش بصورت زیر بیان می

0lim  SS                                                                                                                                                              
(4-1) 

)(سیگنال کنترلی معادل  equ گردد:با صفر قرار دادن مشتق زمانی صفحه لغزش محاسبه می 

00 









 Z

z

S

dt

dS
T

                                                                                                                                       

(5-1) 

 

0lim) مشخص شده است، 1- 1بر اساس ( Zبا توجه به اینکه مقدار   SS توان به سادگی می

 سیگنال کنترلی معادل را از رابطه فوق محاسبه نمود:

 

 

Bz
z

S

Az
z

S

u
T

T

eq























                                                                                                                                                    

(6-1) 

 

شایان ذکر است که شرط الزم و کافی براي قرار گرفتن متغیرهاي حالت بر روي صفحه لغزش آن است 

 :که

                                                             
1. Sliding surface 
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10  equ                                                                                                             

(7-1) 

 

  ایجاد جریان مرجع سلف مبدل - 3- 5- 1

-اي، جریان مرجع بصورت ضریبی از خطاي ولتاژ در نظر گرفته مــیمعموال در روش کنترل دو حلقه

 نیز استفاده شده است:  DCبه  DCهاي اي در کنترل غیرخطی مبدلشود. چنین ایده

 orefref VVki                                                                                          (8 -1) 

 

اي ولتاژ خروجی مبدل به ترتیب نشان دهنده مقادیر مرجع و لحظه OVو refVکه در این رابطه 

معموال منجر به کاهش خطاي حالت  Kولتاژ است. انتخاب مقدار بزرگی براي نیز بهره خطاي   Kهستند. 

ممکن است منجر به ناپایداري سیستم گردد. مهمترین مشکل  Kگردد. از طرفی دیگر افزایش ماندگار می

براي تولید جریان مرجع، وجود خطاي حالت ماندگار در ولتاژ خروجی مبدل  )8- 1(استفاده از معادله 

است. مقدار این خطا با تغییرات بار، ولتاژ ورودي و دماي محیط نیز تغییر خواهد کرد. به همین دلیل در 

 :شود که شامل انتگرال خطاي ولتاژ خروجی نیز باشدنامه، جریان مرجع طوري در نظر گرفته میاین پایان

  dtVKVVki
OVrefIOrefpref )(                                                                 (9 -1) 

اي بر افزایش میزان پیچیدگی کنترل کننده نهایی ندارد و در ضمن بطور اي تاثیر عمدهچنین ایده

  کند.موثري خطاي ولتاژ خروجی مبدل را حذف می

 

  انتخاب صفحه لغزش: - 4- 5- 1

  توان صفحه لغزش را بصورت ترکیب خطی متغیرهاي حالت سیستم در نظر گرفت:می معموال

  

332211)( zzzzS                     (10 -1)   

مقادیر ثابت مثبتی هستند. در توسعه کنترل کننده مد لغزشی،  3و  1 ،2 که در این رابطه 

متغیرهاي حالت باید طوري انتخاب شوند که مقدار نهایی آنها در حالت دائمی صفر باشد. به همین دلیل، 

شوند. در ر گرفته میدر نظ 2zو  1zخطاي ولتاژ خروجی و خطاي جریان سلف به عنوان متغیرهاي 

حقیقت، در طراحی حلقه کنترل جریان، هم خطاي ولتاژ خروجی و هم خطاي جریان سلف را استفاده 

خواهیم نمود. استفاده از خطاي ولتاژ در حلقه داخلی، دقت پاسخ کنترل کننده را در تنظیم ولتاژ 

)(0خروجی افزایش  zS دهد.می  
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توان فقط با در نظر خطاهاي سیستم به عنوان متغیرهاي فرکانس ثابت، نمیدر کنترل مد لغزشی 

)(0حالت به  zS  رسید و در صورت استفاده از چنین حالتی، خطاي حالت دائمی در ولتاژ و جریان

 وجود خواهد داشت. به همین دلیل، انتگرال مجموع متعیرهاي خطا نیز به عنوان سومین متغیر حالت

)( 3z شود:           در نظر گرفته می  

LMref iiz 1  

oref vVz 2           (11-1) 

  dtzzz )( 213  
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