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نهـا و بـه مخـاطره    حیطی ناشی از آهاي زیست م، افزایش آلودگیه روند کاهش ذخایر سوختهاي فسیلیبا توجه ب     

ینـده انـرژي جهـان ایفـا     نوین ، نقش مهمی را در آ هاي تجدید پذیرادن حیاط و اکولوژي زمین ، استفاده از انرژيافت

ولـت   70تا  12هاي بین . معموالً ولتاژ خروجی منابع انرژي تجدید پذیر مانند صفحات خورشیدي و پیلخواهد نمود

این ولتاژ را به سـطح ولتـاژ اسـتاندارد شـبکه رسـاند . در       هایی به شبکه بایدچنین سیستماتصال . به منظور می باشد

 Boostافز ایش یابد که این امر توسـط مبـدلهاي تقویـت کننـده (      DC/ACبه مقدار کافی براي تبدیل  DCابتدا ولتاژ 

converter  دي ایـن  ها که از اجـزاي کلیـ  هاي تجدید پذیر نیز از بازده این مبدل. عملکرد کلیه سیستم) انجام می شود

نامـه یـک منبـع متغیـر     ن پایان. در ایسازدیت بازده این مبدلها را آشکار میپذیرند که اهمها هستند تاثیر میسیستم

که قابلیـت اتصـال بـه بـار توسـط       DCهاي تقویت کننده به یک شین توسط مبدل مانند یک منبع انرژي تجدیدپذیر

را دارد متصـل اسـت در نظـر گرفتـه شـده و نحـوه کنتـرل آن         DC یا تغذیه مستقیم بار ) رتر( اینو ACبه  DC مبدل

بررسی و طرح خواهد شد . استفاده از دو مبدل متوالی در این سیستم مشخصات غیر خطی به سیستم تحمیل خواهد 

. در طراحی یک کنتـرل کننـده   ه هاي غیر خطی به میان خواهد آمدکرد که براي جبران این نقیصه پاي کنترل کنند

مهمـی  ر گرفتن عواملی نظیر میزان پیچیدگی مدار مربوطه ، هزینه طراحی ، رسیدن به پاسخ مطلوب و ... نقش در نظ

کننـده  این است که با در نظر گرفتن این عوامل و محدودیت هاي موجود یک کنتـرل  دارد که در این پژوهش سعی بر

اي مختلف طراحی شده یک مبدل کسکود با بهره باال هنامه ابتدا پس از بررسی مبدلدر این پایان. شودبهینه طراحی 

کند یـک کنتـرل کننـده    ارائه شده است. در ادامه نیز با توجه به مشخصات غیرخطی که مبدل به سیستم تحمیل می

سـازي  کند ارائه گردیده است. در نهایت نتایج شـبیه براي کنترل سیستم استفاده می مود لغزشیغیرخطی که از روش 

  ایطمختلف کاري درج گردیده است.کامل در شر

  کننده غیر خطی ، بهره باال، منابع تجدیدپذیر، کنترلDC-DCهاي مبدل: هاکلیدواژه
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  مقدمه-1-1

  : بیان مسأله - 1- 1- 1

تا  12صفحات خورشیدي ، پیلهاي سوختی بین  معموال ولتاژ خروجی منابع انرژي تجدید پذیر مانند    

ولت می باشد. به منظور اتصال چنین سیستمهایی به شبکه  باید این ولتاژ را به سطح استاندارد  70

افزایش یابد که این امر توسط  DC/ACباید به مقدار کافی براي تبدیل  DCشبکه رساند. در ابتدا ولتاژ 

انجام می شود. عملکرد کلی سیستم هاي تجدید پذیر نیز از  ( Boost Converter )مبدلهاي تقویت کننده 

بازده این مبدلها که از اجزاي کلیدي این سیستمها هستند تاثیر می پذیرند که اهمیت بازده این مبدلها 

را آشکار می سازد. در این تحقیق یک سیستم فتوولتاییک که توسط مبدلهاي تقویت کننده به یک شین 

DC ت تغذیه مبدل که قابلیDC/AC  یا تغذیه مستقیم بارDC   را دارد متصل است در نظر گرفته شده و

  نحوه کنترل آن بررسی و طرح خواهد شد. 

خطی به سیستم تحمیل خواهد کرد که براي جبران در این سیستم مشخصات غیر مبدلاستفاده از دو     

کننده در نظر د آمد. در طراحی یک کنترلخطی به میان خواههاي غیرکنندهاین نقیصه پاي کنترل

گرفتن عواملی نظیر میزان پیچیدگی مدار مربوطه ، هزینه طراحی ، رسیدن به پاسخ مطلوب و ... نقش 

مهمی دارد که در این پژوهش سعی در این است که با در نظر گرفتن این عوامل و محدودیتهاي موجود 

  کننده بهینه طراحی شود.یک کنترل

  

  فرضیات پژوهش  - 2- 1- 1

مورد بررسی قرار  1توسط مبدل بوست DCولتاییک و یک شین ارتباط بین سیستم فتودر این پژوهش     

  . در کاربردهاي صنعتی توان تولیدي توسط سیستم فتوولتاییک باید از مقادیر پایینخواهد گرفت

)w 100 -50( به مقدار چند کیلووات )kw250 -200مبدلامر باید توسط  ) برسد. بدیهی است که این -

(فادیل و  که در این پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت انجام شود هاي سریالت کنندهتقویهاي 

  .)2001همکاران، 

خطی به ر بودن میزان تولید و مصرف مشخصات غیرهاي سریالی و همچنین متغیکننده وجود تقویت    

کننده خطی سخت و گاه غیر ممکن است. در نتیجه لکنند که کنترل آن توسط کنترسیستم اعمال می

گردد که تمرکز این یابی به بازده باال و پاسخ مناسب الزامی میخطی براي دستهاي غیراستفاده از کنترلر

                                                             
1 - Boost 
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اي است که با در نظر گرفتن محدودیتهاي موجود توانایی رسیدن به کنندهپژوهش روي طراحی کنترل

  د.ولتاژ دلخواه را براي داشتن ولتاژ نسبتا ثابت داشته باش پاسخ مطلوب و مشخصه تنظیم

  

  پژوهش هدف  - 3- 1- 1

همچنین با  .است در عین حال بازده کلی باال براي مبدل و باال هدف این پژوهش دست یافتن به یک بهره

کننده غیر خطی کنترل توسط مبدلشود که کنترل ولتاژ و جریان خروجی  یساختار پیشنهادي سعی م

  .یشنهادي به خوبی و براي رسیدن به پاسخ مناسب انجام گیردپ

  

   ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-1-4

صرف افزایش آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از م خائر سوخت هاي فسیلی،ذبا توجه به روند کاهش 

مهمی را  استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر نوین نقش و اکولوژي زمین، آنها و به مخاطره افتادن حیاط

فن آوري است که امروزه به عنوان یک جایگزین  سلول خورشیديدر آینده انرژي جهان ایفا خواهد نمود. 

امیدوار کننده براي درخواست رو به رشد انرژي و محیط زیست پاك تر در نظر گرفته شده است. همانطور 

انه اي تولید شده توسط که کشورهاي بیشتري تصویب پروتکل کیوتو هدف کاهش انتشار گازهاي گلخ

همراه با قیمت هاي باالي نفت و نگرانی در مورد ایمنی و  احتراق سوخت هاي فسیلی را تصویب کردند،

 نیاز به سیستم هاي تولید برق پاك را ایجاد کرده است. ،محصوالت جانبی هسته اي متداولتولید دفع 

سوختی، پانل هاي  پیل هايمحیط زیست مانند تولید پراکنده به طور معمول از منابع انرژي سازگار با 

  .شودق آبی براي تولید برق استفاده میخورشیدي و میکرو نیروگاه هاي بر

ولتاژ خروجی پایین منابعی چون پیلهاي سوختی و سلولهاي خورشیدي نیاز به وجود مبدلهایی با بهره     

پذیري آنها از میزان خروجی این منابع و تاثیرسازد. به عالوه با توجه به متغیر بودن باال را الزامی می

-عوامل جوي و همچنین متغیر بودن میزان بار چنین سیستمی براي نیل به پاسخ مناسب نیازمند کنترل

 کننده غیرخطی خواهد بود.

  

  ي پژوهشپیشینه - 5- 1- 1

  تا کنون روش هاي زیادي براي افزایش بهره و بازده انجام شده می باشد

گام باال با مدارهاي سلف تزویج و دو برابر   DC-DCیک مبدل  )2004تاتاکیس و همکاران، ( 2 در مرجع

مدارهاي تزویج سلف و دو برابر کننده ولتاژ در مبدل پیشنهاد  براي  .کننده ولتاژ پیشنهاد شده است
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گام باال با  رسیدن به بهره ولتاژ گام باال یکپارچه می شوند. مبدل براي  رسیدن به افزایش بهره ولتاژ

  .بکاربرده می شود قدرت هاي سوئیچ روينسبت کارکم و ولتاژ استرس پایین بر 

براي حداقل کردن اندازه   non-isolatedچند ورودي  مبدلاز یک  )2002(ژانگ و همکاران،  3مرجع در

  .استسلف ورودي استفاده شده است. همچنین در این روش جریان استرس روي کلید نیز کاهش یافته 

یک مبدل گام باال با یک سلف تزویج مورد تحقیق قرار گرفته   )2007(واي لین و همکاران، 4 در مرجع

است.در استراتژي پیشنهادي، سلف تزویج با سوئیچ داراي امتیاز ولتاژ پایین است براي باال بردن بهره 

احیا کننده براي جذب انرژي ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد. عالوه بر این،یک کمک فنر غیر فعال 

اندوکتانس نشتی به طوري که چرخه کار سوئیچ را می توان تحت یک رنج گسترده اي به  فعالیت وا دارد 

مورد استفاده قرار می گیرد. عالوه بر این، در طرح پیشنهادي روش کنترل حلقه بسته براي غلبه بر 

به عنوان یک نتیجه،  .ر استفاده شده استمشکل ولتاژ رانده شده از منبع قدرت تحت تغییرات با

  .توپولوژي پیشنهادي مبدل می تواند بهره ولتاژ را از یک مبدل بوست معمولی با سلف تنها ترقی دهد

یک مبدل بوست با بهره ولتاژ باال که میتوان آن را در سیستمهاي  )2005اي.فریتاس،( 5 در مرجع

را انجام    2ه است. همچنین این روش تعقیب حداکثر نقطه توانپذیر استفاده کرد ارائه شدانرژیهاي تجدید

بازده بهتري نسبت به حالت  DCMبعالوه نشان داده شده است که کارکرد سیستم در حالت . می دهد

CCM .آن دارد  

توان باال براي ژنراتور پیل سوختی می  dcیک مطالعه سیستم توزیع  )2004(جی لیانگ، 6 در مرجع

(در میان چیزي جاي دادن) است که با  interleavingرت موازي پیشنهادي با الگوریتم مبدل قد باشد.

به سطح سودمندي   dcپایین از پیل سوختی به یک باس   dcیک ولتاژ انتخاب بوست مناسب

رسید.مبدل گام باال ترکیبی از دو و چهار مبدل هاي بوست کامال برابر که به صورت موازي به هم وصل 

بدل ها بوسیله سیگنال هاي سوئیچ کنترل می شوند،فرکانس سوئیچ ها برابر و شفیت فاز شده اند.م

یکسان می باشد.مزیت مبدل هاي موازي این است که می توان میزان سهم جریان ورودي را به دست 

قدرت تحمل نقص و  مثل نگهداري،تعمیر،نظیر هاي سیتم این امکان وجود دارد که ویژگی ، بعالوه آورد.

  .بهبود داده شود کاهش اتالف گرما

با نسبت ولتاژ باال که سریال  non-isolatedیک مبدل  )2005(بی هوانگ و همکاران،  7 در مرجع    

را میسر می سازد  DCارتباط بین منبع ولتاژ پایین مانند سلول خورشیدي یا پیل سوختی با یک شین 

اساس نیازمندیهاي مدار انجام شده است. به عالوه معرفی شده است. انتخاب هر یک از زیر مبدلها بر 

                                                             
2 - Maximum power point tracking 
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نشان داده شده است که با توجه به متغییر بودن بار و توان خروجی منبع با استفاده از کنترل کننده 

غیرخطی پاسخ مناسبی در جریان و ولتاژ خواهیم داشت و همچنین مشخصه تنظیم ولتاژ بهبود خواهد 

  یافت.

در یک سیستم پیل سوختی مورد استفاده قرار گرفته  3مد کنترلی جریان )2006(تونی بازیک، در     

توان به پاسخ سریع در مقابل تغییرات ولتاژ است که از مزیتهاي این روش که در مقاله آمده است می

کند و همچنین محافظت تر میکننده را آسانمنبع ، کاهش یک مرتبه از رتبه سیستم که طراحی کنترل

ابل اضافه جریان اشاره کرد. البته باید به معایب این روش که ناپایداري براي سیکل کاري سیستم در مق

  ثانیه است نیز اشاره داشت. 5/0بزرگتر از 

براي یک  4کنترل یک مبدل کسکود با بهره باال توسط الگوریتم تعقیب حداکثر نقطه توان(نارسا ردي،در 

توان از سیستم بررسی شده است. همچنین در این  سیستم فتوولتائیک به منظور استخراج حداکثر

مقایسه شده  5الگوریتم مشخصه تنظیم ولتاژ نیز در نظر گرفته شده و با روش کنترل مد متوسط جریان

براي برقراري ارتباط بین پیل سوختی و شین  دوسویهاز یک مبدل  )2006(اس جی کانگ، است. در 

DC مند است.براي کنترل آن بهره 6ن پهناي بانداستفاده شده است که از روش مدوالسیو  

  

  هامعرفی مبدل -1-2

دهند. بازه ها مدارات الکترونیکی هستند که که عمل تبدیل و کنترل توان الکتریکی را انجام میمبدل    

-شود تا مگاوات که در سیستمهاي همراه استفاده میوات که در تلفنتواند از میلیها میتوان این مبدل

باشد. ها میشود باشد. قابلیت اطمینان از نکات اساسی در طراحی این مبدلاي انتقال استفاده میه

ها، به دلیل مسائل زیست محیطی و همچنین مسائل مالی تولید همچنین دریافت بازده باال از این مبدل

تواند ی در بازده میانرژي الکتریکی، از مسائلی است که باید در نظر گرفته شود چرا که حتی بهبود کم

  .)2006(جی کوالر، گذاري در این بازار را به میزان قابل توجهی افزایش دهدسود سرمایه

                                                             
3 - current mode control 

4 - maximum power point tracking 

5 - average current mode control
 

6 - Pulse width modulation 
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ها میزان ولتاژ را با استفاده باشند. این مبدلمی Switched-modeهاي ها، مبدلترین نوع مبدلرایج    

دهند.در این لتاژ متفاوت تغییر میاز ذخیره موقت انرژي و هدایت کردن آن به سمت خروجی با سطح و

دلیل قابلیت ه بندي خاموش و روشن بودن کلید کنترل کرد. همچنین بتوان با زمانروش توان را می

  باالیی دارند.  بازدهاستفاده از این مبدلها در فرکانسهاي باال 

  هابندي مبدلطبقه -1-2

ان ( تبدیل جریان مستقیم به متناوب و بالعکس ) و ها به منظور کنترل توان توسط تغییر نوع جریمبدل    

  شوند. یا تغییر سطح ولتاژ و یا سایر موارد مشابه استفاده می

  آورده شده است : هابندي کلی مبدلدر اینجا طبقه

DC به DC  

DC  بهAC که اینورتر نام دارند  

AC  بهDC  .که یکسوساز یا رکتیفایر نام دارند  

AC  به AC کنند.ن ترانسفورماتور عمل میکه به عنوا  

  DC-DCهاي مبدل  - 1- 2- 1

ه بدهند. را تغییر می DCمدارهاي الکترونیکی هستند که سطح ولتاژ یا جریان  DC-DCهاي مبدل     

ها اخیراً طراحی هرچه بهتر آنها مورد توجه خاصی قرار گرفته است. دلبدلیل کاربردهاي زیاد این م

در  باشد اماحرکت توان از ورودي به خروجی می ها به شکلی است که مسیردلبمعموالً طراحی این م

تواند هم از ورودي به خروجی و هم از خروجی به ورودي باشد که این بعضی شرایط این حرکت می

ها شده گویند که این توپولوژي باعث افزایش هرچه بیشتر کاربرد این مبدل هاي دو سویهها را مبدلمبدل

  )2002کل اندرسون، (مایاست.
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  DC-ACهاي مبدل  - 2- 2- 1

ه را ب ACبوده و خروجی بتوان  DCینورترها که ورودي آنها ا یا به اصطالح  DC-ACهاي مبدل    

-ارها نیازمند یک کنترل کننده کارو اینگونه مد می باشند  7گردهند و در واقع یک مدار نوساندست می

ها دلیل ساختار این مبدله ان می باشند که در بسیاري از شرایط بآمد براي کنترل کردن کلیدهاي پشتیب

هم اکنون طراحی و تعیین یک قانون  شود.به فرآیند دشواري میتبدیل  ايکنندهطراحی چنین کنترل

  .)2005(اف. آنتونس، ستا هاها موضوع بسیاري از پژوهشکنترلی مناسب براي اینگونه مبدل

  AC-DCهاي مبدل - 3- 2- 1

-شود. از این رو این مبدلشناخته می  8عنوان یکسو سازيهب DCبه جریان  ACفرایند تبدیل جریان      

تکتورهاي دها در منابع تغذیه و نامند. بیشترین کاربرد این مبدلنیز می  9هاي یکسوسازها را مبدل

 تمام موج باشد.  صورت نیم موج یاه تواند بباشد. فرآیند یکسوسازي میهاي رادیویی میسینگال

به نوع  بازدهگیرد و ج ورودي در اختیار خروجی قرار میدرحالت نیم موج تنها یک نیم از شکل مو

کاربرد مبدل بستگی خواهد داشت. یکسوسازي تمام موج عمل یکسوسازي را روي شکل موج ورودي 

این حالت کارآمدتر به اعمال کرده و یک خروجی ثابت را در اختیار ترمینال خروجی قرار می دهد که 

  .)2004(جی لیانگ، می رسد  نظر

 AC-ACمبدل   - 4- 2- 1

روند. همچنین خواه به کار میدل ياز یک دامنه به دامنه ACها براي تبدیل شکل موج این مبدل     

ه به ستها واباین مبدلبازده ها وجود دارد. مبدل در اینباتوجه به ساختار مبدل توانایی تبدیل فرکانس نیز 

قابلیت اطمینان  . همچنین عمل تبدیل دامنه توان به نحو مطلوب ومداري است که طراحی شده است

  تم زمانی است که این مبدل یک طبقه باشد.سیباالي س

ها بندي کرد. فرکانس کلیدزنی مبدلها را با توجه به فرکانس کلیدزنی آنها طبقهتوان مبدلهمچنین می    

  باشد.رق تا فرکانسهاي چند ده کیلوهرتز متغییر میاز فرکانس شبکه ب

                                                             
7-oscilator 

8-Rectification 

9-rectifier
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هایی که از منبع توان مبدلها را از هم تفکیک کرد که میتوان مبدلبا توجه به نوع منبع تغذیه نیز می

هاي ها از منبع جریان است را مبدلشوند مبدلهاي منبع ولتاژ  و مبدلهایی که تغذیه آنولتاژ تغذیه می

  د.نامی منبع جریان

  DC-DCهاي طبقه بندي مبدل - 1-1

ها را  به وجود دارد که می توان  آن DC-DCدر حالت کلی شش نوع  ساختار  براي مبدلهاي  پایه     

  . ید کردصورت زیر  ق

1-Buck :ژ ورودي است یک مبدل کاهنده می باشد که ولتاژ خروجی کمتر از ولتا. 

2-Boost: روجی بیشتر از ولتاژ ورودي استباشد که ولتاژ خیک مبدل افزاینده می.  

3- Buck-Boost: اصلی  يمی تواند به عنوان یک مبدل کاهنده و یا افزاینده استفاده شود. مشخصه

  می باشد. ژ این مبدل معکوس کردن ولتا

4-Cuk:  همان مبدلBuck-Boost .است که ساختاري متفاوت دارد  

5-Sepic: ا کاهنده استفاده شود اما ولتاژ را معکوس نمی کند.می تواند بعنوان یک مبدل افزاینده و ی 

-ها  میترین و رایج ترین  مبدلاز ساده Buk-Boost , Boost , Buckهاي که مبدلاز آنجائی      

 ها  قابل ساخت  هستند ا این مبدلب Cuk و  Sepic  بازده مبدل  بعدي یعنی دوباشند  و همچنین  هر 

مشاهده می شود  هر یک  1-1. همانطور که در شکل دل اساسی  می پردازیمی  تر سه مببه توضیح جزئ

. ک سویه که  دیود می باشد  استو یک کلید ت ها  داراي یک کلید  دو سویه  یعنی از  این مبدل

  ولتاژ ورودي با .باشدهاي  سلفی و خازنی میالمان  يهمچنین  وظیفه ذخیره کردن  انرژي بر عهده

 .نمایش  داده شده است  ان  تحویل داده خواهد شد باو باري که  توان به آ ولتاژ خروجی با 

 boostدر نقطه مقابل آن مبدل  کاهش ولتاژ ورودي  است یعنی  Buckبدل ماصلی  يوظیفه

  .رودي است یعنی آن افزایش ولتاژ و يقرار دارد که وظیفه
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، هر دو قابلیت  افزایش  و کاهش ولتاژ همانطوري که از نام آن  پیداست Buck – boostبدل م         

و روشن شدن  کلید   در تمامی این سه ساختار مقدار ولتاژ خروجی  توسط خاموش  .را دارا می باشد

  .کنترل می شود

  

a- Buck     b - Boost      c- Buck – Boost 

  پایهDC-DC هاي مبدل -1-1شکل 

هنگامی که کلید   Buckدر مبدل . نهاستها  مشخصات انتقال توان آلاین مبدنکته مهم در بررسی       

-م.  این پدیده  هشودخازنی  ذخیره انرژي منتقل می انرژي مستقیماً به خروجی و المانروشن است  

هنگامی  buck- boost , boostهاي .  اما در مبدلی  رخ می دهدزمان با انرژي  دار شدن  المان سلف

که کلید روشن است تنها  فرایند ذخیره  انرژي انجام  شده و فرایند انتقال از المان سلفی  به المان خازنی  

  . از خاموش  شدن کلید رخ خواهد دادو ترمینال خروجی بالفاصله  بعد 
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 فازي  ي  پسباعث به وجود  آمدن پدیده  سلفیبه بار توسط  المان  انتقال غیر مستقیم انرژي از منبع 

شناخته   11م فازپاسخ نا مینیم يهیا مشخص10RHPZشود که  به عنوان صفر سمت  راست یا همان می

را به صورت  یک سیستم  چند  توان مبدلعالوه  با حضور  دو کلید  در ساختار مبدل  میه ب .شودمی

تار  با ر گرفت  که هر بخش  داراي یک  ساختار مدار خطی است که  این ساخدر نظ  12ساختاره

  . تنظیمات  روشن و خاموش شدن کلید  قابل تغییر است

  

  

 DC-DCحالتهاي کار مبدلهاي -3-2

 يپیوسته مودهاي دو حالت کاري داریم  که با نام buck –boost , boost, buckهاي در مبدل    

   .شناسایی می شوند  DCM 14هدایت یا يو مود گسسته  13CCMهدایت یا 

 Dروشن و  در حالت اول   .دو حالت هستند کلیدهاي مدار داراي CCMدر حالت          

پذیر  هاي  امکانروشن است این حالت  کار در زمان Dخاموش و  خاموش بوده و در حالت دوم 

که المان سلفی  مقدار کوچکی  دارد  حالت کاري در حالتی قدار بزرگی  دارد.المان  سلفی  م است که

DCM روشن  در حالت اول  ا  داراي  سه حالت  می باشند.ه.  در این  مود کلیدرا خواهیم داشت

                                                             
10- Right-half-plane zero 

11- non mnimum phase 

12- multi-structural 

13- contiuouscomduetion mode 

14- discontinuous conduction mode
 

مشکل موج جریان در حالت  هدایت   :1-3 یان در حالت  هدایت پیوستهشکل موج جر  :2-1

 گسسته
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م  هر حالت سو روشن است و باالخره  در Dخاموش بوده و  در حالت دوم   .خاموش است Dو 

ه  شکل موج جریان  سلف تعیین هاي  کاري را  توسط مشاهدتوان مودمی .باشنددو کلید  خاموش می

در شکل  زمان   .نشان داده شده است CCM) شکل موج جریان  سلف در حالت 1-2. در شکل (کرد

 .زنی استي زمانی کلیدبازه Tو  دوره کاري dنشان داده شده که  dTبه عنوان  بودن کلید  خاموش

که جریان سلف همواره  این است  CCMود اصلی م يکه در شکل پیداست  مشخصه طورهمان

قابل   ياین امر زمانی  مسیر است  که مقدار  سلف به اندازه  . در اصل رسیدن بهصفر استبزرگتر از 

با این تعاریف  هنگامی  که  .کوچک باشد قابل توجهی  يزنی به اندازهکلید يتوجهی  بزرگ یا بازه

هایی به صفر خواهد رسید زنی بزرگ باشد  جریان  سلف در  زماني کلیدبازهو  مقدار سلف  کوچک 

 DCMرا گسسته  یا  شرایطی مود کاري  مبدل در چنین   .نشان داده شده است ) 1-3که  در شکل  (

در حال هدایت بوده  و  Dنی است  که دیود نشان دهنده  بازه  زمانی از کلید ز d'Tدر شکل  .گویندمی

و دیود  بازه زمانی است که  هر دو کلید یعنی  ينشان دهنده d''T. همچنین خاموش است کلید 

  . شوند) نمایش داده می'T )1-d-dخاموش  هستند  که بصورت 

  کنترل مبدل  - 1- 3

  

هاي توان فضاپیماها، درایو اوانی در صنعت (سیستماربردهاي فرک DC-DCهاي توان مبدل      

، تجهیزات مخابراتی) و در لوازم شخصی (کامپیوترهاي شخصی، تجهیزات اداري، لوازم DC موتورهاي 

- وجی ثابت و منظم را بدست می) یک خرViمتغیر ( DCالکتریکی) دارند. این سیستمها از یک جریان 

  ).Vo(دهند

باشد که این امر بطور مستقیم ها در یک بازه توانی باز وسیع مین نیاز براي مبدلتریباال مهم بازده      

کلید زدن تأمین کرد. مشخصات یک مبدل  ياین امر را می توان توسط نحوه دارد.روي عمر باتریها تأثیر 

ود. این شص میزنی و میزان انتقال توان از ورودي به خروجی مشخ) با سرعت کلیدSMPC( 15توان

زنی  به منظور حداقل کردن تلفات کنترل کرد. عمل کلید دوره کاريتوان توسط مییزان انتقال توان را م

                                                             
15-Switched-mode 
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ها SMPC   شود که تلفاتی را نیز به همراه خواهد داشت. عالوه بر این توسط ترانزیستورها انجام می

ن در هنگام کلیدزنی اصلی آن محدود کردن نرخ ناپایداري جریا يباشند که وظیفهداراي یک سلف می

رژي در مرحله دشارژ تخلیه می دهد که این اني انرژي را نیز انجام میاست. همچنین عمل ذخیره

  .)2005(اي. شاهین، شود

تشاش وارده به ولتاژ ورودي ت مبدل در مقابل اغولتاژ براي افزایش امنی  16خورعموما یک پیش    

د  چرا که این وجود ندار ژي در کنترل به روش مود جریانخور ولتارسد. چنین پیشالزامی به نظر می

 ن یک جریا دهد. کنترل به روش موددر فرایند  کنترلی دخالت می ولتاژ ورودي  را اتاً تابعروش ذ

جریان داخلی (جریان سلف یا جریان کلید ) و یک  ياز یک حلقه سیستم کنترل با دو حلقه است که

، در این کنترل کننده  یک فیدیک حالت غیر توان گفت. در واقع میمی کندي فیدیک ولتاژ استفاده حلقه

مالً خطی کا يکه یک کنترل  کننده pwmکه در حالت  مود ولتاژ شود ارائه می کنندهخطی به کنترل

هاي کننده ها در مبدلقبالً گفته شد از این نوع کنترل طور کههمان .شودنمی است  این امر مشاهده

buck-boost , boost از مزایاي  شوند.هستند استفاده می 17که داراي پاسخ نامطلوب  غیر منیمم فاز

 يپایداري  سیستم که طراحی  حلقه يتوان به افزایش  حاشیهمود جریان می ياصلی کنترل کننده

ا فرکانس ب pwmکننده مود جریان ل دو نوع  کنترل. در عمکند اشاره داشتمی تررا سادهخارجی  ولتاژ 

کننده مود حداکثر  در کنترل  .ي مود متوسط جریان استثابت داریم که یکی مود حداکثر جریان و دیگر

که از حلقه  فیدیک یگنال مرجع است جریان هدف  وادار کردن  حداکثر جریان سلف به دنبال  کردن س

  .) 4- 1شود  ( شکل خروجی مشتق میولتاژ 

وشن کردن  کلید کار ر يیدهدر این روش ا       رمان  سیگنال  فرکانس بطور متناوب و با ف 

-اي  به سطح مرجع میهنگام  رسیدن حداکثر جریان لحظه ثابت  ساعت و خاموش کردن  آن

ن به نویز است که  از این رو سیگنال  رمپ یب  اصلی این  روش حساسیت  شدید آع. باشد

ی زات پایداريشود. دومین  عیب این روش نامرجع مقایسه می کمی  با سیگنال  جریان  به مقدار  

 

                                                             
16-feed forward 

17-non minimum phase
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Abstract: 

Given the decline in fossil fuel reserves, the increased environmental pollution caused by 

them, and the risk of collapse of the yard and ecology of the earth, the use of modern 

renewable energies will play an important role in the future of global energy. Usually the 

output voltage of renewable energy sources, such as solar panels and cells between 12 

and 70 volts, is usually. In order to connect such systems to the network, this voltage 

should be brought to the standard voltage level of the network. Initially, the DC voltage 

is increased sufficiently to convert DC / AC, which is done by boost converter. The 

function of all of the renewable systems is also affected by the efficiency of these 

converters, which are the key components of these systems, which reveals the 

importance of the efficiency of these converters. In this thesis, a variable source such as a 

renewable energy source is connected by a converter to a DC chip that can connect to the 

load by a DC to AC converter (or direct DC supply), and The use of two successive 

transmissions in this system will impose nonlinear characteristics of the system that will 

come to compensate for this shortcoming of nonlinear controllers. In designing a 

controller, consider factors Such as the complexity of the circuit, the cost of design, the 

achievement of the desired response, etc., plays an important role in this study. It 

attempts to Considering these factors and constraints, an optimal controller has been 

designed. In this thesis, we first proposed a different high-performance cascade converter 

after examining different converters. In the following, according to the nonlinear 

specification Which introduces the system into a system, is a nonlinear controller that 

uses a slip mode method to control the system. Finally, the simulation results are 

complete in a variety of conditions. 
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