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  :چکیده

 DCیجهت اتصال بـه خروجـ   یافتهبهبود یندهافزا DC-DCمبدل یکاز  یکربنديدو پیریکارگ پژوهش به یندر ا: هدف

سطح ولتاژ  یشکارگرفته شده، افزا به یندهافزا DC-DCنقش مبدل . شود یو مطالعه م یبررس PVتوان  یدتول یستمس

DC توان  یدتول یستمس ینالترمPV چنـد   ییکیاطراح. متصل به شبکه است ینورترا یازموردنظر به سطح ولتاژ موردن

 ،PVتـوان   یـد تول یسـتم از س يبـردار  بهـره  يبا بهره ولتاژ باال، مناسب بـرا  یدجد یافتهبهبود یندهافزا DC-DCمبدل 

 MPPTيسـاز   یهوشـب  سـازي  یـاده پ، هـا  آن یشـگاهی نمونـه آزما  سازي یادهو پ یشنهاديپ يها مبدل یلو تحل یبررس

  .ترین اهداف این پژوهش هستند از مهم یشنهاديپ DC-DCيها با استفاده از مبدل یديخورش يها پانل

 یبسـیاري هااسـت، تـالش   یشدر جهان رو بـه افـزا   یکیالکتر يمصرف انرژ ینکهباتوجه به ا: شناسی پژوهش روش

 یدپـذیر تجد ياز منـابع انـرژ   یسـتی هـدف، با  یـن به ا یدنرس يبرا. صورت گرفته است يکردن انرژ یرهدرجهت ذخ

 یگـان و را یـري فراگ ی،آلودگ یجادمانند عدم ا یاريبس یلبه دالیدیخورش يمنابع، انرژ ینا یاناستفاده کرد که در م

و   DC-DCي هـا  از مبـدل  یـد با يبه شبکه سراسر يمنبع انرژ ینانتقال توان ا يبرا. هاست آن ینتر از مهمبودن آن 

فراهم سـاختن   يبرا یندهافزا DC-DCقدرت یکالکترون يها مطالعه نقش مبدل یانم ینستفاده کرد و در اا ها ینورترا

  .رسد یم ظربه ن يمتصل به شبکه ضرور ینورترهايبه ا PVتوان  یدتول هاي یستمس یاتصال خروج یطشرا

بر  یمختلف هايگیرياندازهپیشنهادیهاي  یید تجزیه و تحلیل نظري مبدلتأو  صحت عملکرد یبررس يراب: ها یافته

 یجنتاو سازي نتایج شبیهمنظور،  ینبد. استدهانجام ش گاهییشو آزما ازيس یهشب یطدر مح هایموردنظر پیکربنديیرو

 50فرکانس کلیدزنی  و دروات  200خروجی در توان هاي پیشنهادي مبدلونه آزمایشگاهی سازي نم پیادهمربوط به 

تحلیل حالت تجزیه و سازي و  هاي به دست آمده از نتایج عملی، نتایج شبیه موج که شکل است شدهائهکیلو هرتز ار

هاي  هاي پیشنهادي در سیستم کارگیري مبدل همچنین به منظور به .کنند هاي موردنظر را تأیید می ل می مبدئدا

ه شد ئهاهاي موردنظر ار براي مبدل PVسازي ردیابی نقطه حداکثر توان منبع  سازي پیاده ، نتایج شبیهPVتولید توان 

  .است

با بهره ولتاژ باال بر  یدهتک کل یرایزوله،غ ینده،افزا DC-DCمبدل  یکاز  یکربنديدو پ پژوهشیندر ا:گیري نتیجه

بهره ولتاژ باال با استفاده از سلف  ،یشنهاديپ يها در ساختار. شده است ئهارا پیچه یمدو و سه س یجسلف تزو يمبنا

ي ها پیشنهادي داراي ویژگی هاي مبدل.آمده است تکننده ولتاژ به دس و سلول ضرب پیچه یمسه س یادو یجتزو

باشند که باعث  ، تنش ولتاژ پایین عناصر کلیدزنی، سادگی ساختار و بازده باال میمتعددي اعم از بهره ولتاژ باال

 یشنهاديپ يساختارها ،پژوهشهمچنین در این . مناسب باشند PVهاي تولید توان  شود براي کاربرد در سیستم می

کار رفته، بهره ولتاژ و تنش ولتاژ  از جهت تعداد عناصر به یراخ ايه ارائه شده در سال يبا چند نمونه از ساختارها

از  یاريدر بس پیشنهاديهاي  اختارس يرنشان از برت هایسهمقا ینا یجکه نتا.اند هشد یسهمدار مقا یاصل یدکل يرو

  .مشابه دارد يپارامترها نسبت به ساختارها

  PVتوان  یدبهره ولتاژ باال، منبع تول ینده،مبدل افزا یافته،بهبودDC-DCمبدل : هاي کلیدي واژه
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  کلیات -1-1

بر  یاديز یرنفت، زغال سنگ و گاز تأث یلاز قب یلیفس يها از سوخت یعاستفاده وس

 یمشکالت آلودگ یلبه دل اخیرا. دارد ینزم ياو اثر گلخانه زیست یط مح یآلودگ يرو

مناسب  هاي یگزینها، لزوم انتخاب جا انسان یها بر زندگ آن یراتو تأث یلیفس يها سوخت

 يمنابع انرژ یکی،الکتر يانرژ یدتول يرو برا یناز ا. ندک یم یجابا را منابع ینا يبرا

  . گیرند یرا به کار م پذیر یدتجد

 یجادمانند عدم ا یاريبس یلبه دال یديخورش يانرژ یدپذیر،تجد هاي يانرژ یانم در

 يتوسعه انرژ. استیادیز بسیار یتاهم يبودن آن دارا یگانو را یريفراگ ی،آلودگ

یک فتوولتائ هاي یستمبرق توسط س یدتول یانتشار عموم ینهدر زم یژهبه و یدپذیر،تجد

(PV)به طور . ]3- 1[را دارد یلیفس هاي ختسو یدر کاهش آلودگ ینقش مهم ١

تابش  ییراتتغ یرنسبتاً کم است و تحت تأث PVيها سلول تولیديولتاژ سطح ی،کل

  .است یخروج يو دما یدخورش

از  یاريجه بسمورد تودلیل مزایاي بسیار مطلوبی که دارند ه بیکفتوولتائ هاي سلول

 ینبنابرا ،استکم  PVيها سلول تولیديولتاژ سطح . اند قرار گرفتهمحققان و پژوهشگران 

 یکبه  PVيها سلول پایینیولتاژ خروجسطح افزایشجهت  یندهافزا DC-DCمبدل  یکبه 

 يبرا یازتقاضا و ن ینبنابرا. است یازموردن ینورترهاا يولتاژ مناسب برا طحس

 یکفتوولتائ سیستمیک یساختار کل. است یشیافتهافزا یاربس یندهافزا DC-DCيها مبدل

افزاینده  DC-DCیک مبدل  به بر اساس این شکل، .نشان داده شده است 1-1در شکل

به سطح ولتاژ مناسب  )ولت 50-20در حدود (PVسطح ولتاژ تولیدي جهت افزایش 

قابلیت منظور افزایش  همچنین به. از استنیمورد) ولت 800ولت یا 400(ینورتر ا

 هاي افزاینده توسط یکی از الگوریتم DC-DCاطمینان و بازده کلی سیستم، باید مبدل 

عالوه بر این، در  .]4 ،5[٢(MPPT)را ردیابی کند PVحداکثر نقطه توان تولیدي موجود

دو طرفه متصل به یک باتري به عنوان  DC-DCاز یک مبدل  PVساختارکلی سیستم 

  .یک منبع پشتیبان استفاده شده است تا در مواقع ضروري توان را جذب یا تزریق کند

  

                                                                                                                        
1Photovoltaic
2 Maximum power point tracking



  

  .یکئکلی یک سیستم فتوولتاساختار  -1- 1شکل 

  

کـم   یخاطر ولتـاژ خروجـ   به  PVيها مشکل که سلول ینحل ا يروش مرسوم برا یک

 PVيهـا  است که سلول ینمتصل به شبکه را جبران کنند ا ینورترهايا یازهاين توانند ینم

 یحـل ولتـاژ خروجـ    راه یناگر چه با استفاده از ا. کنند یبه هم متصل م يرا به صورت سر

 یو عدم انطباق ماژول، قـدرت خروجـ   PVيها سلول یهسا ثرا یلبه دل یول یابد یم یشافزا

 یناستفاده از چنـد  یلبه دل ین،عالوه بر ا].  7، 6[است  یازشده کمتر از مقدار موردن یدتول

تـوان بـاال    هـاي  یسـتم س يو فقط بـرا  یابد یم یشافزا یکل هاي ینهحل، هز راه ینپانل در ا

  .مناسب است

ــرد حــل راه ــ یگ ــه بس ــدل  یارک ــت، اســتفاده از مب ــا مناســب اس ــ DC-DCيه  یاربس

 ییـک ولتـاژ خروج  ینـده افزا DC-DCمبدل  یکحل با استفاده از  هرا یندر ا است١یندهافزا

روش  یـن ا. یابـد  یمـ  یشافـزا  ینـورتر ا يولتـاژ ورود  یـاز تـا سـطح موردن   یديپانل خورشـ 

 یاريبسـ  يو پـژوهش هـا   یقـات تحقهاي اخیر در طی سال. و با صرفه است ياقتصادیاربس

  ].9، 8[انجام گرفته است یندهافزا DC-DCيها درمورد مبدل

اسـت کـه    یحلـ  راه یـد جد یافتهیابهبود یندهافزا DC-DCمبدل  ییکطراح در نهایت،

متصـل   ینورترهايبه ا یکفتوولتائ هاي یستمرفع مشکالت موجود در اتصال س يامروزه برا

 ینـده افزا DC-DCمبـدل   نامه،یک یـا چنـد   یانپا یندر ا ینبنابرا. گیرد یبه شبکه انجام م

 یشـنهاد پ PVهـاي  یسـتم س یخروج هاي مینالتر DCولتاژ سطح  یشافزا يبرا یافتهبهبود

                                                                                                                        
1High step up DC-DC converter
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انتقـال تـوان بـه شـبکه      يمتصل به شبکه بـرا  ینورترهايا یازتا سطح ولتاژ موردن شود یم

سـاختار  نامه سعی بر آن خواهد بود که  همچنین در این پایان. شود ینقدرت تأم يسراسر

هـاي مـدار را    بعضـی از مشخصـه   اي باشـد کـه   گونه بهیک یا چند مبدل بهبودیافته جدید 

هـا در حـد قابـل قبـولی      ه شده قبلی بهبود داده و بقیه مشخصهئهاي ارا نسبت به ساختار

 ر، بازده بیشـت ا بهره ولتاژ باالترب DC-DCهاي شده که مبدل عالوه بر این سعی. حفظ شود

سبت بـه  هادي قدرت با تعداد عناصر مداري کمتري ن روي عناصر نیمه ترتنش ولتاژ کم و

  .شود هئهاي قبلی ارا ساختار

    پژوهش اهداف-2-1

اتصال  جهتیافتهبهبود یندهافزا DC-DCمبدل  یا چند یرییککارگپژوهش به یندر ا

 DC-DCنقش مبدل . شود یو مطالعه م یبررس PVتوان  یدتول یستمس DCبه خروجی

 PVتوان  یدتول یستمس ینالترم DCسطح ولتاژ  یشگرفته شده، افزاکاربه یندهافزا

 یديمتصل به شبکه است تا امکان انتقال توان تول ینورترا یازموردن لتاژموردنظر به سطح و

  :از نداعبارت نامه یانپا ینبه طورخالصه اهداف ا. مبدل فراهم گردد یقاز طر PVیستمس

با بهره ولتاژ باال، مناسب  جدید یافتهبهبود یندهافزا DC-DCمبدل  یا چند ییکطراح- 1

  PVتوان  یدتول یستماز س يبردار بهره يبرا

  ها آن سازي نمونه آزمایشگاهیهاي پیشنهادي و پیاده تحلیل مبدلبررسی و - 2

 DC-DCهاي با استفاده از مبدل یديخورش يها پانل MPPTسازي وشبیه سازي یادهپ- 3

  یشنهاديپ

  

  پژوهش ضرورت و اهمیت-3-1

 بسیاريیهااست، تالش یشدر جهان رو به افزا یکیالکتر يمصرف انرژ ینکهه اباتوجه ب

از  یسـتی هـدف، با  یـن بـه ا  یدنرس يبرا. صورت گرفته است يکردن انرژ یرهدرجهت ذخ

 ینتر از مهم یديخورش يمنابع، انرژ ینا یاناستفاده کرد که در م یدپذیرتجد يمنابع انرژ

ماننـد   یاريبسـ  یـل بـه دال  یديخورش يذکر شد، انرژ یشترپ هطور ک همان یراز. هاست آن

  .استیادیز یتاهم يبودن آن دارا یگانو را یريفراگ ی،آلودگ یجادعدم ا

و   DC-DCيهـا  از مبـدل  یـد با يبه شـبکه سراسـر   يمنبع انرژ ینانتقال توان ا يبرا 

 DC-DCقـدرت  یـک الکترون يهـا  مطالعه نقش مبدل یانم یناستفاده کرد و در ا ها ینورترا

بـه   PVتـوان   یـد تول هـاي  یسـتم س یاتصـال خروجـ   یطفراهم سـاختن شـرا   يبرا یندهافزا



 یتـوان خروجـ   ینکـه بـا توجـه بـه ا   . رسـد  یمـ  ظربه ن يمتصل به شبکه ضرور ینورترهايا

در حـال   یطو دما مح یدشدت تابش خورش ییراتبر حسب تغ PVتوان  یدتول هاي یستمس

فراهم  ییتوانا یشنهاديمنابع الزم است مبدل پ یناز ا ینهبه يبردار بهره ياست، برا ییرتغ

. را داشته باشد MPPTساختن 

  

  پژوهش ينوآور-4-1

افزاینده  DC-DCدر این پژوهش براي رسیدن به بهره ولتاژ باال از یک یا چند مبدل 

استفاده شده که  ١(VMC)ولتاژ  کننده و سلول ضرب پیچه دو یا سه سیم سلف تزویج با

براي  سلف تزویج. دنکن ، بهره ولتاژ موردنیاز را فراهم میپیکربنديدر عین سادگی 

بهره ولتاژ کننده سلول ضربو گیرد قرار میاستفاده  مورد افزایش بهره ولتاژ استاتیک

پیچه در ساختار یکی از  همچنین استفاده از سلف تزویج سه سیم. کند اي را مهیا می اضافه

بیشتري وانعطاف  شد تا ضریب تبدیل ولتاژ قابلیت تنظیم هاي پیشنهادي باعث می لمبد

استفاده شده است که باعث  کلیدهاي پیشنهادي از یک  در ساختار مبدل. پیدا کند

، از یک کلیدبراي غلبه بر تنش ولتاژ باال بر روي و شود ها می پیکربندي آنسادگی 

ی صورت قابل توجه استفاده شده تا تنش ولتاژ به  )لمپمدار پسیو ک(سیستم مهار کننده

شود تا انرژي اندوکتانس نشتی سلف  همچنین این سیستم باعث می. کاهش پیدا کند

در حالت . کندمیهاي پیشنهادي افزایش پیدا  رو بازده مبدل از این تزویج بازیابی شود 

ولتاژ و بازده باالیی  هرههاي پیشنهادي نسبتاً ساده بوده و داراي ب مبدل پیکربنديکلی 

  .باشند می

  

  نامه یانساختار پا -5-1

  .فصل نگارش شده است 5در  نامه پایاناین 

 نامه پایانو ساختار  و نوآوري پژوهش ، ضرورتاهداف نامه، به معرفی کلیات پایان 1فصل 

  .پرداخته است

هـاي   و سیسـتم  DC-DCهـاي   منـابع و مراجـع پیرامـون مبـدل     مروربررسی و به  2فصل 

 PVهـاي   سیسـتم ) MPPT(حـداکثر تـوان    نقطـه  هـاي ردیـابی   و انواع روش یکئفتوولتا

تعـدادي از   ومختلـف   DC-DCهـاي  در ایـن فصـل مزایـا و معایـب مبـدل     . استپرداخته 
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7            مقدمه                                                                                                                        

  . قرار گرفته استبررسی مورد MPPTهاي  روش ترین مهم

  .اند شده تحلیلصورت کامل بررسی و ه ب هاي پیشنهادي مبدل3فصل در

حاصـله از نمونـه    گیـري انـدازه و بررسی نتـایج   پیشنهاديهای مبدلسازي  به شبیه 4فصل 

 پرکـاربردترین  همچنـین در ایـن فصـل یکـی از     .پـردازد  مـی  آزمایشـگاهی  ي شـده  ساخته

سـازي و   هـاي پیشـنهادي پیـاده    بر روي مبـدل  یديخورش يها پانل MPPTهاي  الگوریتم

  .است گردیدهه ئنتایج مربوط به آن اراسازي شده است و شبیه

نامه  شده در این پایان هاي انجام  در زمینه فعالیتگیري و بیان پیشنهادهابه نتیجه 5فصل 

  .دارد اختصاص

  

  



  بررسی منابع-2

  

  مقدمه -1-2

 هاييدر توسعه فناور یاست که موجب دگرگون یاز جمله مسائل يامروزه بحران انرژ

 هايیستممتمرکز سیرغ یریتساختار و مد ییرتغ یراخ هاي در سال. مختلف شده است

از منابع  يبرداردر بهره هایی همیتمحدود یاز طرف. آغاز شده است تجدیدپذیریانرژ

توان به کار  يهامبدل هایتمحدود ینا یناز بارزتر یکیوجود دارد که  تجدیدپذیریانرژ

به کاررفته متفاوت  يتوان با توجه به منبع انرژ يهامبدل ینا. استمنابع  ینا در رفته

منابع  یناستفاده کارآمد ازا يموجود برا ها فناورياز  ین بسیاريو همچن باشندیم

که با  اندهمختلف ارائه شد يبا کاربردهاDC-DCيهاامروزه مبدل. هستندپرهزینهیانرژ

به طور DC-DCيهامبدل .دارندی گوناگون یبو معا یامزا شانيتوجه به ساختارها

،  (PV)ي فوتوولتائیکهایستمکه س شودیاستفاده م یصنعت يگسترده در کاربردها

دشارژ با شدت  يهاو المپ یکیحمل و نقل الکتر يهایستمس ی،سوختیلپ يهایستمس

  .دهستنکاربردها  یناز ا يانمونه نور باال

و هاي اخیر  شده در سال ارائهDC-DCىهالمبدانواع سیربهبرابتدا ینفصلا مهدر ادا

و انواع  تشریح یکئهاي فتوولتا سپس سیستم و دختهمیشوداپرمزایا و معایب هر کدام 

صورت مختصر ه ب PVهاي  سیستم (MPPT)حداکثر توان نقطه هاي نحوه ردیابی روش

  .شود قرار گرفته میمورد تحلیل و بررسی 

  

  DC-DCهاي  مبدلبررسی انواع -2-2

ذکر شده در بسیاري با نسبت تبدیل باالي ولتاژ براي کاربردهاي  DC-DCهاي  مبدل

. که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند ]12-10[اند پیشنهاد شدهقسمت قبل

ها  ترین آن وجود دارد که از مهم DC-DCهاي  معیارهاي مشخصی براي مقایسه مبدل



سازي مبدل  هادي و هزینه پیاده ، تنش ولتاژ در عناصر نیمهتوان به بهره ولتاژ، بازده می

شود که مبدل در چرخه کاري کم بهره ولتاژ باالیی  بهره ولتاژ باال باعث می. اشاره کرد

و بازده مدار را  داشته باشد که این امر تلفات هدایتی کلیدهاي قدرت را کاهش داده

ها با تغییرات چرخه  همچنین تنش ولتاژ روي کلید نیز در بعضی از مبدل.دهد افزایش می

. یابد اي که با افزایش چرخه کاري تنش ولتاژ افزایش می کند به گونه کاري تغییر می

 ژلتاو هیشبهرافزا اىیجبروسلفتزاز  کههیندافزا ىهالمبددر عالوه بر این 

 ژىنرا یابیزهمچنینباو  رتکلیدقدروى  ژلتاو تنشکاهشاىبر،شود میدهستفاا

 ژلتاو کلمپىهاارمداز  ار،مدزدهیشباافزا اىبرتزویج شدهسلفنشتیسلفدر  هشدهخیرذ

را در  رتکلیدقدانمیتولکلمپفعاىهاارمداز  دهستفاا با. میکنندده ستفاا

از  هاارینمددر ا ماا. دمیشوارمدزدهیشباافزا مرباعثا ینا کهدنیکرزصفرکلیدژلتاو

 بهوهبهعال. هددیشمیافزرا ا زىسادهکههزینهپیادمیشودهستفاا ضافیا یککلید

 ینو ا دهبودیاز هاارینمداز ا رىعبوژىنرا ،یابیزبانماز دنلیلطوالنیبود

 لیلد به٥لکلمپغیرفعااراتمد. هددیشمیافزرا ا دارىبرههزینهبهردمرنیزبهنوبهخوا

 ژىنرا یابیزبانماو ز شتهدا ىپایینترزىسادههزینهپیا،کلیدىبهجادیواز د دهستفاا

 کاهشو  لکلمپغیرفعاارمدده از ستفاا ینباابنابر. ستا تر مکسلفنشتیدر  هشدهخیرذ

دو  بههیندافزا ىهالحالتکلیمبددر .داد کاهشرا  زىسادههزینهپیاانیابیمیتوزبانماز

  :تقسیممیشوندوهگر

٦افزاینده ایزوله DC-DCهاي  مبدل)1

  ٧افزاینده غیرایزوله DC-DCهاي  مبدل)2

  ایزوله شدهافزاینده DC-DCهاي  مبدل-1-2-2

کلی مبدل و همچنین کیفیت انرژي تحویلی به  ثیر زیادي در بازدهأرماتورها تفوترانس

بر اساس استانداردها و رگوالسیون برق موجود در برخی . دارند را )یاشبکه(خروجی 

این ایزوالسیون . استیک ضروري ئفتوولتاهاي کشورها، ایزوالسیون گالوانیکسیستم

و ) فرکانس شبکه(تواند از دو طریق فراهم شود؛ یکیترانسفورماتور فرکانس پایین می

) هرتز 60یا  50(ترانسفورماتورهاي بافرکانس شبکه . دیگري ترانسفورماتور فرکانس باال

در .]14، 13[گیرندعمدتا به خاطر هزینه زیاد و کارایی پایین مورد استفاده قرار نمی
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6Isolated DC-DC converters
7 Non-isolated DC-DC converters



، چرا که استتوجه و کاربرد ماتورهاي فرکانس باال بسیار موردورکارگیري ترانسف هعوض ب

آید، ضمن  با افزایشفرکانس، اندازه هسته کوچک شده و بنابراین هزینه بسیار پایین می

این دو . دهند اینکه این نوع ازترانسفورماتورها عملکرد بسیار بهتري از خود نشان می

 کارگیري ترانسفورماتور هب )الف(2-1شکل. اند شدهشان دادهن 2-1 اختار در شکلس

از  )ب(2-1شکل دهد، اما در  مینشان راDC-ACفرکانس پایین به همراه یک مبدل 

نهایت و در DC-ACاتور فرکانس باال استفاده شده است که به همراه یک بخش مترانسفور

این ساختار در نهایت برایاتصال به . دهند میرا  DC-DCیک یکسوساز، تشکیل یک مبدل

توان  هاي ایزوله را می ایراد مبدل. هستدیگر نیز  DC-ACمبدل شبکه نیازمند یک 

دلیل . ایزوله دانست تر نسبت به نوع غیر ها و همچنین بازده کم هزینهتمام شده باالي آن

مراجع در . باشد رمیزیاد و همچنین ترانسفورماتو کلیدعمده این دو ایراد،وجود تعداد 

  .با برخی از اینساختارهاي ایزوله آشنا شدتوان  می]15-17[

  

  
  )الف(

  
  )ب(

  :)ب(، ویینترانسفورماتور فرکانس پا: )الف:(یزولهاDC-DCهاي دو حالت ممکن براي مبدل تیکشما - 2- 1شکل 

  .]14[باالفرکانس  ترانسفورماتور

  نشدهایزوله افزاینده DC-DCهاي  مبدل-2-2-2

در صورت عدم وجود استانداردهاي محدودکننده براي انتخاب نوع مبدل، با ها مبدل

هاي  توجه به اینکه هزینه تمامشده مبدل

هاي  مبدلباالتراز ،کاررفتهوهمچنینوجودترانسفورماتور هبکلیدبهدلیلباالبودنتعداد،ایزوله

. اند قرار گرفتهتوجه طراحان یار موردهاي غیرایزوله بس ، مبدلاستایزوله غیر



اي در کاربردهایی ایزوله، ضرورت فزایندهصورت غیره بهایتبدیل ولتاژ با نسبت باال، روش

٨ه بدون وقفنظیر خودروهایالکتریکی، منابع تغذیه 
(UPS) ،هاي و سامانه ،خلیههاي تالمپ

به طور خاص، براي تحقق هرچه بهتر شرایط  .اندیافته(PV)یکئسوختی و فتوولتاپیل

تجدید پذیر متصل به شبکه، تا به حال محققان زیادي براي انرژي عملکرد بهینه منابع 

هزینه پایین و ، DC-DCهاي مبدلهاي باال توسطیابی به نسبت تبدیلچگونگی دست

در این بخش یک معرفی اجمالی از .اندهاي بسیاري نمودهل قبول، تالشبازده قاب

ها برخی از این مبدل.ایزوله صورت گرفته استرهاي بدون ترانسفورماتور و غیمبدل

) برابر ولتاژ ورودي15الی  10تا حدود(هاي باال نایی فراهم کردن عملی نسبت تبدیلتوا

همچنین . انددست یافته% 90باشند و در بازه توانی متوسط، به بازده باالي رادارا می

ترانسفورماتور، بهره ولتاژ باالتري هاي غیرایزوله در نسبت دور یکسان سلف تزویج و  مبدل

اال باعث افزایش ترتیب بهره ولتاژ ب این به . باشند ایزوله دارا می هاي غیر نسبت به مبدل

هاي  زیرا در چرخه شود مدار در یک ولتاژ ورودي و خروجی یکسان می کارایی و بازده

فات هدایتی کلید کاهش تلتر مبدل داراي بهره ولتاژ باالیی بوده و این امر باعث کاري کم

هایی که  غیرایزوله بسته به روش DC-DCهاي  مبدل. ]18[شود مدار می و افزایش بازده

ها  ترین آن شوند که مهم گیرند، به چند دسته تقسیم می کار می براي افزایش بهره ولتاژ به

  :اند از عبارت

تنیده هاي افزاینده درهم مبدل  

هاي افزاینده چندسطحی مبدل

هاي افزاینده آبشاري دلمب

شده یدزنیکل يها شده و سلف یدزنیکل يها با خازن یندهافزا يها مبدل  

شدهبا سلف تزویج یندهافزا هاي مبدل

شده یدزنیکل يها شده و خازنیجبا سلف تزو یندهافزا يها مبدل

شدهیجبا سلف تزو یدهتن درهم یندهافزا يها مبدل

یچهپیمسه س يشدهیجبا سلف تزو یندهافزا يها مبدل

توجه به این نکته ضروري است که از چند روش براي افزایش بهره ولتاژ در 

  .هاي اخیر استفاده شده است هاي پیشنهادي سال مبدل
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  هاي افزاینده مرسوم مبدل-1-2-2-2

مبــدل]. 19[ستا هشدداده  ننشا2-2شکلدر  ژلتاو هیندافزا لترینمبددهساو  لیناو

هـاي   به دلیل ساختار مداري ساده به طور وسیعی در کاربردهـاي انـرژي   ٩مرسوم افزاینده

یک مبـدل بوسـت تـک فـاز و تـک       2-2شکل بر اساس.شود تجدیدپذیر به کار گرفته می

  .موج آن نشان داده شده است ه شکلکلیده به همرا

فـزایش  از نظر تئوري، بهره ولتاژ مبدل بوست هر چه زمان خاموشی کلید کوتاه شود، ا

ریپل جریـان  . گردد نهایت می شود بی یابد و هنگامی که چرخه کاري نزدیک به یک می می

هاي با بهره باال زیاد است که ایـن امـر موجـب افـزایش تلفـات       تجهیزات کلید براي مبدل

عالوه بر این، مقدار ولتـاژ کلیـد و دیـود، برابـر ولتـاژ      . گردد انتقال در تجهیزات قدرت می

هـاي   ه این موضوع در کاربردهایی با ولتاژ خروجی باال باعث افزایش هزینهخروجی است ک

تلفات بازیابی معکوس دیود خروجی به علت عملکرد در کلیـدزنی سـخت،   . گردد کلید می

فاز و تـک کلیـد پـایین     همچنین سطح ولتاژ تولید شده توسط مبدل تک. قابل توجه است

  .است

  

  

  .مربوطه موج و شکل مرسومساختار مبدل بوست - 2-2شکل 

  

 ]20[مرجعدر  2-3مطابقشکلىیگرد رساختال،مبددر  انتولنتقاا یشسطحافزا اىبر

استفاده از دو سلف در مدار و (تنیده درهمهیندافزا لبهمبدرینساختاا. ستا هئهشدارا

حل مؤثر جهت افزایش سطح  یک راه که شهرت دارد )درجه 180کلیدزنی با اختالف فاز 
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تواند ریپل جریان را به حداقل برساند، اندازه اجزاي پسیو را  ولتاژ خروجی است که می

اما در . کاهش دهد، پاسخ گذراي سیستم را بهبود بخشد و توزیع حرارتی را محقق کند

دهاي خروجی، در کاربر این سیستمراندمان محدود است و مسئله بازیابی معکوس دیود

  .ستا هفعنشدر هانیزدیوو د کلیدهادر  ژلتاو تنشتمشکالو ولتاژ باال جدي است

  

  

  .مرسومدرهم تنیدهافزایندهساختار مبدل - 2- 3شکل 

  

 ١٠سهسطحیهیندافزا لمبد،هادیوود کلیدهاروى  تنشکاهشو  ژلتاو هیشبهرافزا اىبر

توانند در  سه سطحی  می افزایندهDC-DCهاي مبدل.ستا هشددپیشنها]21[مرجعدر 

این . هاي دو سطحی بهره ولتاژ را دو برابر و تنش ولتاژ را نصف کنند مقایسه با مبدل

. هایی با ولتاژ ورودي پایین و ولتاژ خروجی باال مناسب هستند ها بیشتر براي کاربرد مبدل

  . نشان داده شده است 2-4سه سطحی در شکل افزایندهساختار یک مبدل 

  

  

  .سه سطحیافزایندهساختار مبدل - 2- 4شکل 

  

مرسوم داراي یک کلید، یک دیود  افزاینده، این مبدل نسبت به مبدل بر اساس این شکل
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  .و یک خازن اضافی است

ي ها ساختارکه . ]22[دکرىباهمسررا  هیندافزا لمبددو  انمیتوژلتاو هیشبهرافزا اىبر

هاي آبشاري،  در مبدلبشاري شهرت دارند هاي آ مبدلبه ، آمده از این نوع روشدست ه ب

ساختار یک مبدل  2-5شکل. نهایت شود و ریپل جریان پایین بیاید تواند بی بهره ولتاژ می

تنش ولتاژ در مرحله اول پایین است، در نتیجه این مبدل . دهد بوست آبشاري را نشان می

در مرحله دوم . را بهبود بخشدتواند با فرکانس کلیدزنی باالیی کار کند تا تراکم ولتاژ  می

حال، مبدل  هر به. کند تا تلفات کلیدزنی را کاهش دهد مدار با فرکانس پایینی کار می

هاي مغناطیسی و  آبشاري به دو تنظیم جهت کلید تجهیزات قدرت نیاز دارد، هسته

پایداري سیستم آبشاري موضوع مهم . مدارات کنترلی در آن پیچیده و گران هستند

مسئله بازیابی معکوس . ي است که باید مدارات کنترلی در آن به دقت طراحی شونددیگر

دیود خروجی در مرحله دوم شدید است زیرا باید سطح ولتاژ باالیی را در کاربردهاي ولتاژ 

  .باال تحمل کند

  

  

  .افزایندهآبشاريDC-DCساختار مبدل- 2-5شکل

  

و  ]23[جعامردر 2-6شکلهشدمجتمعساختارار،مدرساختااز  کاهشیککلیداىبر

 باانیشوندمیتوشنمو رو شکلیدباهمخامودو  ینکههرا بهعلت. ستا هئهشدارا]24[

 دجوو کلیدروى  ژلتاو تنشمشکلزماهنوا. دکرفحذرا  کلیدهااز  یکیدیود یکاز  دهستفاا

  .دارد

  

  



  

  .همجتمعشدهیندافزاDC-DCساختار مبدل -2-6شکل

  هاي کلیدزنی شده هاي کلیدزنی شده و سلف خازنبا هاي افزاینده  مبدل-2-2-2-2

از . میکننددهستفاا هنیشدزکلیدىسلفهاو  هازنخاازل،مبدژلتاوهیشبهرافزااىبر

 ارمددر  نجریاو  ژلتاو هکنندبضرانبهعنوانتو میدیوو د یاسلفدیوو د زنترکیبخا

را  هنیشدزسلفکلیدو  زنباخاهیندافزا لمبدرتقدارمد، 2-7شکل. ]25[د کردهستفاا

  .هددمیننشا

  

  
  )الف(

  
  )ب(

 لمبد) الف: (هنیشدزکلیدىسلفهاو  هازنباخاهیندافزا ىهالمبدرساختا -2-7شکل

  .هنیشدزکلیدىباسلفهاهیندافزا لمبد) ب(، و هنیشدزکلیدىهازنباخاهیندافزا

 ستاهشددهستفاآن ا جیوخردر  یکسلفاز ) لفا(2-7شکللمبددر ینکها باتوجهبه 



  .کاهشمییابدجیوخرنیپلجریار

را در دو  (VMC)ژلتاو هکنندبضرىهالسلواز  دهستفااز ا نمونههایی، 2-8شکل

  .یشمییابدافزا لمبدژلتاو ههابهرلینسلوا ودنفزا با. هددمیننشالمبد

  

  
  )الف(

  
  )ب(

 لمبد) ب(، و ]26[در  هئهشدارا لمبد) الف: (هنیشدزدکلیىهازنباخاىهالمبدرتقدارمد - 2-8شکل

  .]27[هئهشدارا

  هاي کلیدزنی شده ها و سلف با خازنتنیده ي درهم هاي افزاینده مبدل-3-2-2-2

تنیده  و همچنین کاهش ریپل جریان ورودي، از درهم  لمبدژلتاو هیشبهرافزا اىبر

به عنوان . شود هاي کلیدزنی شده استفاده می هاي افزاینده با خازن و سلف کردن مبدل

با بهره ولتاژ باال و تنش  یدهتن درهم  یندهافزا DC-DCمبدل  یک]28[در مرجع  ،مثال

 .نشان داده شده است 2- 9ساختار این مبدل در شکل  .شده استیمعرف یدکلیینپاولتاژ 

بدون استفاده از  شده یدزنیکل يها خازن و سلف با یندهساختار، دو مبدل افزا یندر ا

بهره ولتاژ مبدل . شده است یدهتن بهره ولتاژ درهم یشافزا يبرا یجتزو يها سلف

باالتر مرسوم  تنیده درهم یندهافزامرسوم و  یندههاي افزا با مبدل یسهدر مقا یشنهاديپ

 یینپا یدچون بهره ولتاژ باال، بازده باال و تنش ولتاژ کل هم هایی یتمبدل از مز ینا. است

کار رفته در ساختار این مبدل یکی از  با این حال، تعداد زیاد قطعات به. باشد یبرخوردار م



به صورت زیر  ]28[رابطه بهره ولتاژ مبدل پیشنهادي در مرجع  .بزرگترین معایب آن است

  :گردد محاسبه می
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  ].28[شده ئهپیشنهادي ارامبدلساختار - 2-9شکل

  سلف تزویج شدهبا هاي افزاینده  مبدل-4-2-2-2

 DC-DCهاي  با افزایندگی باال مربوط به مبدل DC-DCهاي  یک گروه بزرگ از مبدل

تبدیل  براي ها یک روش ساده و مؤثر در واقع تزویج سلف. ]30و 29[استبا سلف تزویج 

یک سلف تزویج همواره . هستوسیع ولتاژ 

 DC-DCهاياستفادهشودکهبرایافزایشولتاژدرمبدلتواندبهعنوانیکترانسفورماتورمی

. پیچیدارد دوسیممعموًالسلفتزویج. شودایزوله استفاده می غیر

مل پیچثانویهبهعنوانیکمنبعولتاژسریباشاخهقدرتع پیچاولیهنقشفیلترراداردوسیم سیم

نشان داده 2- 10شده در شکل هاي افزاینده با سلف تزویج مبدل از جمله اولیندکنمی

  :استیرز رتبهصولینمبدا ژلتاو هبهر. ه استشد

1;
1

O S

in P

V NnD
M n
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)2-2    (

. یشمییابدافزا ژلتاو هبهردور  یشنسبتافزا کهباددمیگرهمشاهد) 2-2(بطهاز را

  باعثهیجشدوسلفنشتیسلفتزدر  هشدهخیرذ ژىنرا ستکها ینا لینمبدا ینمشکلتر ممه
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Abstract

Research Aim: In this research, application of two configurations of an improved 
DC-DC converter for connecting to DC terminal of PV power system is investigated. 
The proposed converter is employed to increase voltage level of the DC terminal of 
PV power system to the voltage level required by the grid connected inverter. Design 
of one or more improved high step-up DC-DC converter topologies suitable for PV 
power system, implementation of their laboratory prototype and simulation of PV 

panels MPPT with using proposed converters are the main goals of this research.

Research method: Considering that the world's electrical energy consumption is 
increasing, many efforts have been made to save energy. To achieve this goal, 
renewable energy sources must be used. Solar energy is one of the most important of 
them for being useful and free. To transfer power of PV source to the grid, DC-DC 
converters and inverters should be used. In this regard, study the role of DC-DC 
converters to provide the conditions for connecting output of PV power systems to the 
grid connected inverters are necessary.

Findings:To confirm theoretical analysis of the proposed converters, various 
measurements were performed on the proposed structures in the simulation and 
laboratory environment. For this purpose, the simulation and experimental results 
related to implementation of a laboratory prototype at 200W output power and 50 kHz 
switching frequency are presented. The obtained experimental results confirm the 
simulation results and theoretical analysis of the presented topologies. Also, in order 
to use proposed converters in PV systems, simulation results of MPPT via the 
proposed converters for PV source are presented.

Conclusion: In this study, two configurations of a high step-up, non-isolated, single 
switch DC-DC converter with high voltage gain based on two and threewinding 
coupled inductor are presented. In the proposed structures, high voltage gain is 
obtained by using two or three winding coupled inductor and a voltage multiplier cell. 
The proposed converters have several merits such as high voltage gain, low voltage 
stress on switching elements, simple structureand high efficiency, which makethem
suitable for PV power applications. Various comparisons have been made in different 
parameters such asnumber of components used, voltage gain and voltage stress on the 
main switch,which lead to superiority ofthe proposed topologies in many parameters 

over similar recently proposed topologies. 

Keywords: Improved DC-DC Converter, Step-Up Converter, High Voltage Gain, 
PVPower Application.
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