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 چکيده طرح

 کيفيت جمله از زياد مزاياي دليل به سطحي چند اينورترهاي

اينورترهاي  به نسبت خروجي  جريان و )ولتاژ خروجي موجشکل باالي

 همچنين و قدرت سيستم مختل( هايبخش در وسيعي کاربرد سطحي  دو

 در چند سطحي اينورترهاي براي مختلفي ساختارهاي .انديافته صنعت

 به ختل(م زواياي از هابن از کدام هر و است شده ارائه مختل( مراجع

 براي پايه سه ساختار .اندپرداخته سطحيچند اينورترهاي بررسي

 اينورترهاي از عبارتند که دارد وجود سطحي چند اينورترهاي

   اينورترهاييببشار پلتمام اينورترهاي از استفاده با سطحيچند

-خازن با سطحي چند اينورترهاي و  (NPC)خنثي نقطه برش با سطحي چند

 اين از استفاده با نيز دييري ساختارهاي .(FC)هاي شناور 

 ارائه شده است.  پايه ساختارهاي

 اينورترهاي براي يافتهبهبود ساختار چند مطالعه اين در

 است جامعي ساختار پيشنهادي هایساختاراست.  شده يمعرف سطحيچند

باشد. مي دلخواه ولتاژ سطوح تعداد به قابل توسعه راحتي به كه

اينورترهاي  براي جديد پايه واحدهاي پيشنهاد شده اتخاذ رويکرد

 ساختار کردن بهينه نهايت در و کردن سري با هابن بسط سطحي  چند

-مي اين اهدف جمله باشد. ازمي مشخص اهداف براي بمده دست به کلي

 قدرت الکترونيک کليدهاي تعداد کمترين از استفاده به توان

 و قدرتالکترونيک کليدهاي اندازراه مدارهاي تعداد کمترين

کرد.  کليدها اشاره توسط شده بلوکه ولتاژ مجموع ن مقداريکمتر

دها  مجموع يشده  تعداد کل يمعرف ساختارهاي از يک هر براي

دها و تنوع اندازه منابع ولتاژ يولتاژ بلوکه شده توسط کل

DC اند. ان شدهيمتقارن و نامتقارن  ب يهاساختار ي)برا

سه استفاده شده است که از بن يمقا يبرا يمختلف يهاشاخص

استفاده شده  تعداد منابع  يدهايتوان به تعداد کليجمله م

ها و کاربرد ديشده توسط کل  مجموع ولتاژ بلوکهDCولتاژ 

 يک از ساختارهايهر  منابع متقارن و نامتقارن اشاره کرد.

اند ل شدهيتحل DCبا توجه به اندازه منابع ولتاژ  يشنهاديپ

مختل(  ينه مشخصات ساختارهايدر زم يسه مفصليو سپس مقا



 

 

ط يدر مح يشنهادينورتر پيساختار اارائه شده است. 

د صحت ييتأ يبراشده است و  يسازهيشب PSCADافزار نرم

دو نمونه  يشنهاديپ ينورتر چندسطحيعملکرد ساختار ا

 يشياهيج بزمايشده است و نتا يسازادهياز بن پ يشياهيبزما

 شده است.  يريگاندازه

 

سطحي  اتصال ببشاري  اينورتر  ولتاژ چند :کلمات کليدي

 ساختار متقارن

  

 فصل اول

 

 

 

 

 

مقدمه و هدف
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 مقدمه 1-1

مدرن  هاييک تکنولوژي مهم در مجموعه  ACبه DCتبديل 

- کارگيري الکترونيک قدرت به توزيع و به انتقال  توليد 

هاي ولتاژ کاربرد اينورترهاي اخير  در سال رود.شمار مي

باال که قادر به توليد ولتاژ خروجي با طي( هارمونيکي خوب 

-و کنترل بسان هستند افزايش يافته است. در برخي از سيستم

هاي سيستم  AC  درايو HVDC  انتقال FACTsها از جمله ادوات 

هاي تهويه سيستم  رهاي فرکانس متغيمحرکه ي ئگرمايش القا

شده در  هاي استفادههمحرک ابع تغذيه بدون وقفه من مطبوع 

فيلترهاي  ساز توان تجهيزات جبران وسايل نقليه الکتريکي 

)مانند انرژي الکتريکي DC برداري از منابع بهرهاکتيو و 

هاي هاي خورشيدي و سلولنلاپ ها دست بمده از باطريهب

هاي ليدهاي ولتاژ و جريان کبراي غلبه بر محدوديت سوختي 

 چندسطحي اينورترهايها  استفاده از هاديساخته شده از نيمه

 . اينورترهاي Aghdam et al., 2008)است  شده مطرح هابن در ساختار

 باال  ولتاژ توليد توانايي مانند خوب هايويژگي دليل به سطحيچند

موج خروجي با طي( هارمونيکي مشترک  شکل نقطه ولتاژ کاهش

کمتر براي کاربردهاي توان باال بسيار مناسب  dv/dtبهتر و 

 کاهش تلفات    کاهشTHDکاهش  ديير طرف از .(Kouro et al., 2008)هستند 

 از قدرتکليدهاي الکترونيک تنش کاهش و الکترومغناطيسي تداخل

 ,.Villanueva et al)باشندمي چندسطحي اينورترهاي مزاياي ترينمهم جمله

شده  ارائه چندسطحي اينورترهاي براي مختلفي ساختارهاي . (2009

برشير   ديودهاي با سطحي چند اينورترهاي هابن ميان از که است

 سطحي چند اينورترهاي و شناور هايخازن با سطحي چند اينورترهاي

 Renge and)شوند هاي پايه محسوب ميجزء ساختارپل مبدل تمامبا 

Suryawanshi, 2008). 

 اينورتر ساختار اصالح پايه بر برشير ديودهاي با اينورترها

 ارائه فاز هر در قدرت هادينيمه دو نمودن اضافه از طريق سطحيدو

هاي قدرت در اينورترالکترونيک تحمل ادوات  است. بستانه شده

ورودي برابر  در بيشتر  DCبا ديودهاي برشير تحت يک ولتاژ 
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 دوسطحي در اينورترهاي قدرت دواتا كه استموارد نص( ولتاژي 

 ولتاژ يكسان  يك مشخصه در كه گرددمي موجب امر اين و كنندمي تحمل

برابر شود.  دو تواندمي برشير ديودهاي با در اينورترهاي

مستعد براي  كه دارند نياز ديود به برشير ديودهاي با اينورترهاي

به کار رفته در بن  DCهاي نامتعادل کردن ولتاژ در خازن

 ساختار است كه شده موجب امر اينو   Franquelo et al., 2008)باشند مي

سه سطح ولتاژ خروجي در  در تا تنها برشير ديودهاي با اينورترها

 .  Rodriguez et al., 2009)صنعت به کار گرفته شوند 

 شماري دليل به شناور هايخازن با اينورترهاي اخير سال چند در

 در كه رسدمي نظر به و اندگرفته قرار استقبال مزايا مورد از

 تعداد به شناور هايخازن با اينورترهاي صنعتي توسعه كاربردهاي

 ديودهاي با اينورترهاي به نسبت باالتر درخروجي ولتاژ سطوح

 داراي شناور هايخازن با است. البته اينورترهاي ترراحت برشير

هاي تغذيه اضافي و خازني بزرگ  مدار هايبانك همچون معايبي

 . Feng et al., 2007)نامتعادلي ولتاژ نيز هستند 

 دسته دو به DCولتاژ  منابع پايه بر سطحي چند اينورترهاي 

 اندازه متقارن ساختارهاي شوند. درمي نامتقارن تقسيم و متقارن

 مقايسه در هاي نامتقارناست. ساختار متفاوت DCولتاژ  منابع

 خروجي خيلي ولتاژ سطوح تعداد داراي متقارن ساختارهاي اب

 ولتاژ توليد و بوده ترپيچيده طراحي داراي اما هستند تريبيش

تواند با مقادير متفاوت مي DCاز منابع ولتاژ  ACخروجي 

 منجر خروجي ولتاژ سطوح افزايشساز شود. به عبارت ديير مشکل

 شود. ساختارهايمي نيازمورد هادينيمه ادوات افزايش تعداد به

 و طراحي كه شودموجب مي كه هستند مادوالر مزيت داراي متقارن

 سطحيچند اينورترهاي بر عالوه باشد. بسان ساختارها اين توسعه

 ساختارهاي با از اينورترهاي جديدي نسل اخير هايسال در رايج 

 پايه بر اين ساختارها .(Babaei et al., 2007)است  شده ارائه خاص

اند. هم متصل شده به سري صورت به كه هستند متقارني هايسيستمزير

سيستم با يک زير DCدر يک ساختار نامتقارن مقدار منابع 

به  DCسيستم ديير متفاوت است. مقادير منابع ولتاژ زير
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 تعداد اگرچه. دارد بستيي سيستم زيردر هر  DCتعداد منابع 

نوع ساختار خيلي باالست  اما  اين در خروجي ولتاژ سطوح

 مشكل و شدن ترپيچيدهموجب  DCاستفاده از مقادير خاص منابع 

موج برحسب ماهيت شکل .گرددمي هابن به بخشيدن تحقق در شدن

بندي هاي زير طبقهتوانند در دستهاينورترها مي خروجي 

سطحي  دو  PWMمربعي  شبه موج مربعي  هاي موجرشوند: اينورت

نشان  1-1در شکل هاي بن موجشکل .سطحي و اينورترهاي چند

 . است داده شده

 

 

 
 ال( 

 
 ب 

 
 پ 

 
 ت 

 

موج انواع اينورتر: ال(  موج مربعي  ب شبه موج شکل :1-1شکل

 سطحي چند PWM  تسطحي   دو PWM  پمربعي  

 

 

چندسطحي هاي راينورت توجه به مزاياي ساختار چندسطحي با

در ساختار و طرح کنترلي بن بسيار مورد توجه قرار 
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هاي اينورترهاي چندسطحي محدوديت با اين وجوداند. فتهگر

خروجي نياز به ولتاژ براي افزايش سطوح . مهمي دارند

رسانا است که منجر به توجهي در کليدهاي نيمهافزايش قابل

گر چه در . اشودحجم و پيچيدگي کنترل مي افزايش هزينه 

کليدهايي با مقادير نامي ولتاژ کم  اينورترهاي چندسطحي

با اين وجود هر کليد به   تواند مورد استفاده قرار گيرديم

که  داردسينک مربوطه نياز  مدار حفاظت و هيت  درايو گيت

 سنيين و پيچيده شود. ممکن است باعث شود سيستم کلي گران 

هاي زيادي براي کاهش تعداد هاي گذشته تالشبنابراين در سال

قدرت در اينورترهاي چندسطحي انجام شده است و  کليدهاي

اين ساختارها از ند. اتعداد زيادي از ساختارها معرفي شده

لحاظ الزامات و نيازهاي کاربردي مزايا و معايب خود را 

تحت عناوين زير بررسي شوند: تعداد  توانندميکه  نددار

قابليت بکارگيري    قابليت تحمل ولتاژ رساناتجهيزات نيمه

مباحث مربوط به فرکانس کليدزني  در ورودي  DCمنابع مختل( 

مفهوم  .متقارنو نا و قابليت استفاده از منابع متقارن

رسيدن به توان باالتر در  مقدماتي يک اينورتر چندسطحي 

 رساناي قدرت بهکليدهاي نيمه ترکيب استفاده از خروجي با

که  است تربا سطوح ولتاژ پايينورودي  DCاه چندين منبع همر

اي از ورودي به خروجي و بار موج پلهتوان را با تشکيل شکل

انرژي  پذيرها و منابع تجديدباطري ها ازخازن .کندمنتقل مي

کليدهاي قدرت  ورودي استفاده کرد.  DCتوان به عنوان سطوحمي

براي رسيدن به  DCبه منظور ترکيب اين سطوح ولتاژ ورودي 

در و کاهش تلفات  THDو اهدافي همچون کاهش ولتاژ بيشتر 

ولتاژ نامي کليدهاي در حالت کلي شوند. کنترل مي خروجي

شوند که کنترل مي  DCرساناي قدرت به محدوده ولتاژهاينيمه

 .بستيي دارد

که  مزاياي زيادي دارد ACبه  DCتبديل  سطحي برايروش چند

 :توان به موارد زير اشاره کردمي
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تنها محتواي هارمونيکي بهتري  اي ولتاژ نهموج پلهشکل -1

بنابراين الزامات  دهد را نيز کاهش مي dv/dt دارد بلکه تنش

تواند به طور چشمييري مدار مي به فيلتر و نيازهاي مربوط

مربوط  رو مشکالت اين از تي حذف شود  )يا ح کاهش داده شود

 شود. تواند کاهش دادهمغناطيسي ميبه سازگاري الکترو

مقايسه با ولتاژ  رسانا درهولتاژ بر روي قطعات نيم تنش -2

توان يک شکل بنابراين مي  استکاري حالت کلي بسيار کمتر 

کم  موج با ولتاژ باال را با کليدهايي با ولتاژ نامي نسبتا  

 دست بورد.ه ب

بسياري از ساختارهاي چندسطحي قابليت توليد سطوح مختل(  -3

که ند ولتاژ با استفاده از ترکيبات مختل( کليدزني را دار

توانند در کاربردهايي نظير مقابله با اين حاالت مختل( مي

 گيرند.ر خطاي شبکه مورد استفاده قرا

سيار کمي توليد مشترک ب اينورترهاي چندسطحي ولتاژ مد -4

 هايولتاژ روي پايانه تنشکنند که اين امر باعث کاهش مي

 شود.کند ميموتوري که از اينورتر تغذيه مي

توانند با جريان ورودي با اينورترهاي چندسطحي مي -5

 اعوجاج کمي تغذيه شوند که مزاياي بسياري دارد.

-سلولباد و  منابع انرژي تجديدپذير همانند فتوولتائيک  -6

توانند براي کاربردهاي سيستم هاي سوختي به راحتي مي

اينورتر چندسطحي تعري( شوند و براي تقسيم مساوي بار بر 

 .ها کنترل شوندروي ورودي

حوزه صنعت ر سطحي موج جديدي از فعاليت را دهاي چندراينورت

هاي برخي محدوديتبه خاطر  اند و عاليق تحقيقاتي ايجاد کرده

براي گسترش ساختارهاي  هاي زياديتالش ساختارهاي قديمي 

ها و اندازه کلي حال انجام است کاهش تعداد المانر جديد د

هاي سيستم نسبت به ساختارهاي قديمي يک هدف مهم در فعاليت

رسد هنوز هم ساختار خاصي مانند روش نظر مي هب .استاخير 

ات ظبودن و مالح ربردياز لحاظ کا چندسطحي نتوانسته کامال  

توان يک مي  به خاطر مشخصات ذاتي بن صرفه باشد. اقتصادي با
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خوبي براي بسياري از موارد و ه ساختار مشخص از بن را ب

هاي چندسطحي از لحاظ تعداد ساختار کاربردها تطبيق داد.

المان و مسيرهاي تبديل توان ساختار بسيار کم حجم و مقرون 

هايي که به دقت شود براي کاربرده باعث مياي است کبه صرفه

خروجي باالتر و حجم کمتر نياز است مناسب باشد و از اين رو 

اي به اين موضوع شده است که در صنعت و تحقيقات توجه ويژه

قدرت  دليل گسترش روز افزون صنعت قطعات الکترونيک به

رو هاي زيادي در اين حوزه انجام شده است و از اين پيشرفت

از اهداف اين طرح رسيدن به ساختاري بهينه از لحاظ تعداد 

هاي موجود در اين ها و حجم کمتر است که جوابيوي نيازالمان

نظر فراهم هاي مدحوزه باشد و دقت الزم را براي کاربرد

 بورد.

 

 سطحيساختارهاي اينورترهاي چند 2-1

سطحي براي اولين بار حدود سي سال قبل اينورترهاي چند

سطحي استفاده از مطرح شدند. مفهوم کلي اينورترهاي چند

تر براي انجام تبديل توان با قدرت بيشکليدهاي الکترونيک

نمايش مفهومي اينورتر  2-1باشد. شکلهاي کوچک ولتاژ ميپله

. اينورترهاي  Rodriguez et al., 2002)دهد سطحي را نشان ميچند

اي مرسوم دو سطحي دارند. سطحي چندين مزيت بر اينورترهچند

هاي کوچک ولتاژ موجب توليد ولتاژ خروجي با کيفيت باال پله

روي بار  dv/dt هايسطحي استرمچنين اينورترهاي چندشود. هممي

را  EMC 1و نيز مشکالت مربوط به سازگاري الکترومغناطيسي )

سطحي توانايي دهند. ويژگي مهم ديير اينورترهاي چندکاهش مي

باشد. در اينورترهاي ها در سطوح ولتاژ باال ميبنکار 

تري کار کنند توانند در فرکانس پايينسطحي  کليدها ميچند

در حالي که محتواي هارمونيکي فرکانس باال داراي فرکانس 

هاي بااليي نسبت به فرکانس کليدزني باشد که نياز به المان

                                                      
1 Electromagnetic Compatibility 
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اهش تلفات اين ويژگي باعث ک دهد.پسيو فيلتر را کاهش مي

 ( Lai and Peng, 1996)شود کليدزني هم مي

سطحي تعداد زياد کليدهاي يک عيب واضح اينورترهاي چند

باشد. ولي بايد توجه داشت قدرت استفاده شده ميالکترونيک

که کليدهاي استفاده شده از نوع ولتاژ پايين بوده و 

تفاده تري نسبت به کليدهاي ولتاژ باالي اسبنابراين قيمت کم

شده در اينورترهاي دو سطحي دارند. در هر حال هر يک از 

انداز مخصوص به قدرت نياز به مدار راهکليدهاي الکترونيک

شود. خود دارد که در کل به حجم و پيچيدگي مدار منجر مي

هاي کوچک سطحي اين است که پلهعيب ديير اينورترهاي چند

وله و يا بانک ايز dcولتاژ معموال  توسط منابع ولتاژ 

 شود. هاي سري تأمين ميخازن

 

         

 )ال(                     )ب 

سطحي  )ال(  اينورتر سه سطحي  : نمايش اينورترهاي چند2-1شکل

 سطحي عمومي)ب  اينورتر چند

 

ايزوله ممکن است در دسترم نباشند و  DCمنابع ولتاژ 

هاي خازني نياز به متعادل کردن ولتاژ دارند. توجه بانک

سطحي شده است. هاي اخير معطوف اينورترهاي چندزيادي در سال

سطحي شامل ارائه تحقيقات اخير در مورد اينورترهاي چند

باشد. اينورترهاي هاي مدوالسيون جديد ميساختارها و روش

هاي خوبي که دارند مورد توجه طحي با توجه به ويژگيسچند

اند و همين امر موجب شده است تا ساختارهاي واقع شده

 ها معرفي شود. مختلفي براي بن
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و ساختارهاي حاصل  1سطحي کلمپ ديودياينورتر چند 1-2-1

 از آن

 NPC 2اين نوع اينورتر که به اينورتر کلمپ نقطه خنثي )

 Nabaei)معرفي شد  1970نيز معروف است براي اولين بار در سال 

et al., 1981  اولين ساختاري که براي اين نوع اينورتر معرفي .

ال(  نشان داده -3-1)شد  يک ساختار سه سطحي بود که در شکل

شده است. اين اينورتر در واقع تغيير يافته اينورتر دو 

قدرت ن دو کليد الکترونيکسطحي معمولي است که با اضافه شد

و دو ديود جديد به سه سطحي تبديل شده است. بر اسام اين 

و  dV/2  0که کدام کليدها روشن باشند  خروجي سه سطحي )

2/dVوضعيت کليدها را براي 1-1)شود. جدول  توليد مي  

دهد. در اين جدول توليد هر يک از اين سطوح ولتاژ نشان مي

به معني خاموش بودن کليد  0به معني روشن بودن و عدد  1عدد 

تر توان به تعداد سطوح بيشمربوطه است. اين اينورتر را مي

ب  اينورتر کلمپ ديودي پنج -3-1)توسعه داد. براي مثال شکل

دهد. در مورد اين نوع از اينورترها مشکل سطحي را نشان مي

و هاي تکراري کليدزني دارد عدم وجود حالتاي که وجود عمده

باشد. اين مورد باعث ها ميمشکل متعادل کردن ولتاژ خازن

سطحي عمال  به سه و يا پنج شده است تا اين نوع اينورتر چند

سطحي محدود شود. ولي نوع سه سطحي اين اينورتر کابردي 

سازي   نتايج شبيه4-1)صنعتي زيادي پيدا کرده است. شکل

ينورتر کلمپ ديودي را در دو حالت سه سطحي و پنج سطحي ا

ب  ولتاژ -4-1)ال(  ولتاژ خروجي و شکل-4-1)دهد. شکلنشان مي

طور که اين دهند. همانها را در حالت سه سطحي نشان ميخازن

دهند  در حالت سه سطحي مشکلي از لحاظ ها نشان ميشکل

و سطوح مورد ها وجود نداشته متعادل کردن ولتاژ خازن

-1)ج  و شکل-4-1)شوند. شکلانتظار ولتاژ به خوبي توليد مي

د  به ترتيب ولتاژ خروجي و ولتاژ خازن را در حالت پنج -4

                                                      
1 Diode-Clamped Multilevel Inverter 
2 Neutral-Point-Clamped 
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ها مشخص است  طور که از اين شکلدهند. همانسطحي نشان مي

هاي ها به تدريج نامتعادل شده و ارتفاع پلهولتاژ خازن

که در نهايت به يک د به طوريشوولتاژ خروجي نامساوي مي

 ولتاژ سه سطحي تبديل خواهد شد.

همان طور که قبال  نيز اشاره شد  گسترش اينورترهاي 

سطحي کلمپ ديودي به تعداد سطوح باالتر به دليل مسائل چند

باشد. شکل ها  مشکل ميموجود در متعادل کردن ولتاژ خازن

نشان داده شده  5-1سطحي کلمپ ديودي در شکلکلي اينورتر چند

توان روابط زير . با اين وجود در حالت کلي مي(Corzine, 2005)است 

 سطحي کلمپ ديودي نوشت:را براي حالت کلي اينورتر چند

 

  

 )ال(                                           )ب 

اينورتر کلمپ ديودي  )ال(  سه سطحي  )ب  پنج : يک ساق 3-1شکل

 سطحي

 

: وضعيت کليدها در هر يک از سطوح ولتاژ خروجي براي 1-1جدول

 اينورتر سه سطحي کلمپ ديودي

  anVولتاژ خروجي )
 وضعيت کليدها

1S 2S 3S 4S 

0 0 1 1 0 

1S

2S

3S

4S

1C

2C





dV




2
dV





2
dV

n
a
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2
dV

 1 1 0 0 

2
dV

 0 0 1 1 
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سازي براي اينورتر کلمپ ديودي  )ال(  ولتاژ : نتايج شبيه4-1شکل

سطحي  ها در حالت سه خروجي در حالت سه سطحي  )ب  ولتاژ خازن

ها در حالت )ج  ولتاژ خروجي در حالت پنج سطحي  )د  ولتاژ خازن

 پنج سطحي

 

 سطحي کلمپ ديودي: شکل کلي اينورتر چند5-1شکل

 

(1-1)                                                                                                            

12  nNL 

(2-1)                                                                                                                

nNS 4 

(3-1)                                                                                                       

)1(2  LS NN 

(4-1)                                                                                                  

12.  LCap NnN 

(5-1)                                                                                                      

)2(2  LD NN 
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(6-1)                                                                                                             

2max,

E
Vo  

 باال: در معادالت

nهاي تقسيم ولتاژ : نص( تعداد خازن 

LN تعداد سطوح ولتاژ خروجي : 

SNقدرت استفاده شده : تعداد کليدهاي الکترونيک 

.CapNها : تعداد خازن 

DN قدرت )بايد توجه کرد که ديودهاي قدرت : تعداد ديودهاي

ها که استفاده شده ولتاژ معکوم متفاوتي دارند و تعداد بن

ست اين نکته را در نظر نيرفته ا  بيان شده 5-1با رابطه )

است. اگر قرار باشد از ديودهاي يکسان استفاده شود  بايد 

در جاهايي اين ديودها سري با هم قرار گيرند که در اين 

 تر خواهد بود  تعداد ديودها بسيار بيشصورت 

max,oVباشند.ترين مقدار ولتاژ خروجي  مي: بيش 

توان به تلفات کليدزني از معايب اينورتر کلمپ ديودي مي

نسبتا  باال اشاره کرد که فرکانس کليدزني را به چند صد 

بين  چنين توزيع نامتقارن تلفات درکند. همهرتز محدود مي

هادي و ضرورت کاربرد فيلتر در خروجي )به خصوص ادوات نيمه

باشد. براي اينورتر سه سطحي  از مشکالت اين اينورتر مي

سطحي کلمپ ديودي )سه ترين عيب ساختاري اينورتر چندمهم

سطحي  توزيع نامساوي تلفات و در نتيجه دماي نامساوي 

يو به جاي باشد. اگر کليدهاي اکتهادي ميادوات نيمه

ديودهاي کلمپ جاييزين شود  مشکل توزيع نامساوي تلفات در 

شود و ساختار به هادي به طور اساسي حل ميبين ادوات نيمه

 ANPC 1دست بمده به ساختار اينورتر کلمپ اکتيو نقطه خنثي )

 باشد. معروف مي

دهد. را نشان مي ANPCاينورتر سه فاز سه سطحي  6-1شکل

 Bruckner and)معرفي شد  2001اي اولين بار در سال اين ساختار بر

                                                      
1 Active Neutral-Point-Clamped 
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Bernet, 2001  بايد توجه کرد که بر خالف اينورتر .NPC   معمولي

در اين اينورتر بيش از يک حالت براي اتصال نقطه خنثي طرف 

dc  به بار وجود دارد که از همين حالت اضافي براي توزيع

.  Rodriguez et al., 2010)شود مساوي تلفات در بين کليدها استفاده مي

 ANPCهاي بعد نوع چهار و پنج سطحي اينورتر البته در سال

. در کنار مزاياي به دست  Malinowski et al., 2009)نيز مطرح شده است 

قدرت از تعداد کليدهاي الکترونيک ANPCبمده  ساختار 

کند ولي با توجه به معمولي استفاده مي NPCتري نسبت به بيش

بورد موجب کاربرد صنعتي به وجود مي ANPCمشخصات خوبي که 

 نوع سه سطحي بن شده است.

 ,Bhattacharya and Huang) ها ارائه شده استANPCانواع دييري از 

2011, Chaudhuri and Rufer, 2010 Floricau et al., 2010,   اين ساختارها تعداد .

اند. با اين کليدهاي استفاده شده را تا حدودي کاهش داده

 حال  کاهش در تعداد کليدها زياد قابل توجه نيست.

سطحي کلمپ ديودي حداکثر مقدار ولتاژ در اينورتر چند

شود. براي محدود مي dcخروجي به نص( مقدار منبع ولتاژ 

و در عين حال افزايش تعداد  dcاده کامل از منبع ولتاژ استف

سطوح ولتاژ خروجي  اينورتر پنج سطحي تمام پل با استفاده 

به  7-1هاي اينورتر سه سطحي کلمپ ديودي مطابق شکلاز ساق

 . همان طور که اشاره شد Hill and Harbourt, 1999شود )کار برده مي

کند و مي dcز منبع ولتاژ اين اينورتر حداکثر استفاده را ا

با توجه به ساختار بن  مشکلي از نظر متعادل کردن ولتاژ 

ها )که در اينورتر پنج سطحي کلمپ ديود معمولي  وجود خازن

سازي را براي اين اينورتر نشان نتايج شبيه 8-1ندارد. شکل

ها متعادل سازي ولتاژ خازندهد. با توجه به نتايج شبيهمي

مورد انتظار ولتاژ خروجي به خوبي توليد  بوده و سطوح

 شوند.مي
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 ANPC: اينورتر سه فاز سه سطحي 6-1شکل

 

 

 هاي کلمپ ديودي: اينورتر تمام پل با استفاده از ساق7-1شکل
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 )ب 

سازي براي اينورتر تمام پل با استفاده : نتايج شبيه8-1شکل

خروجي  )ب  ولتاژ هاي کلمپ ديودي  )ال(  ولتاژ از ساق

 هاخازن

 

سطحي کلمپ به طور خالصه مزايا و معايب اينورترهاي چند

 توان به صورت زير مطرح کرد:ديودي را مي

 مزايا:

  همه فازهاي اينورتر يک بامdc  را به اشتراک

ها حداقل و خازن dcگذارند و بنابراين تعداد منابع ولتاژ مي

کرد پشت به پشت ممکن شود. به اين دليل نه تنها عملمي

باشد بلکه براي کاربردهايي نظير درايوهاي سرعت متغير مي

 باشد.ولتاژ باال عملي مي

 شارژ شوند.-توانند به صورت گروهي پيشها ميخازن 

 باشد.بازده براي کليدزني با فرکانس باال زياد مي 

 

 

 معايب:

 باشد جريان توان حقيقي براي يک اينورتر تکي مشکل مي

تر از سه هاي وسطي )براي اينورترهاي بيشبراي اين که خازن

شوند که در ها شارژ و يا دشارژ ميسطحي  بيش از ساير خازن

بيد. براي رفع اين نتيجه مشکل عدم تعادل ولتاژ پيش مي

ناسب صورت هاي و کنترل دقيق و مگيريمشکل بايد اندازه

 گيرد.

Main : Graphs
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  تعداد ديودهاي کلمپ مورد نياز با توان دوم تعداد

تواند به افزايش سطوح ولتاژ مرتبط است. اين مسئله مي

هزينه و حجم اينورتر براي تعداد سطوح ولتاژ زياد منجر 

 شود.

 وري پايين از منبع ولتاژ بهرهdc ترين ه بيشموجود چرا ک

محدود شده  dcمنبع ولتاژ مقدار ولتاژ خروجي به نص( مقدار 

 است.

 

سطحي خازن شناور و ساختارهاي حاصل اينورتر چند 1-2-2

 از آن

توسط  1992در سال  FC 1سطحي خازن شناور )اينورترهاي چند

Meynard  وFoch معرفي شد(Meynard and Foch, 1992)  ساختار کلي اين .

که اينورتر مشابه اينورتر کلمپ ديودي است با اين تفاوت 

مدار  9-1ها به جاي ديودها استفاده شده است. شکلاز خازن

-1دهد. شکلقدرت يک فاز از اينورتر خازن شناور را نشان مي

ب اينورتر پنج سطحي را -9-1ال( اينورتر سه سطحي و شکل-9

توان سطوح ولتاژ مورد دهد. با کليدزني مناسب  مينشان مي

هاي مختل( کليدزني را حالت 2-1نظر را ايجاد کرد. جدول

دهد. همان طور که اين جدول براي اينورتر سه سطحي نشان مي

دهد براي سطح ايجاد صفر دو حال امکان پذير نشان مي

شارژ  1Cشود خازن روشن مي 1Sو  1Sباشد. وقتي که کليدهاي مي

شود  خازن دشارژ وصل مي 2Sو  2Sي که کليدهاي شود و وقتمي

هاي تکراري کليدزني در اين شوند. در واقع از همين حالتمي

ها در يک سطح خاص نوع اينورترها براي تثبيت ولتاژ خازن

 شود. استفاده مي

 

                                                      
1 Flying Capacitor Multilevel Inverter 
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                         )ال(                              

 )ب 

: مدار قدرت اينورتر خازن شناور  )ال(  سه سطحي  9-1شکل

 )ب  پنج سطحي

 

: وضعيت کليدها در هر يک از سطوح ولتاژ خروجي براي 2-1جدول

 اينورتر سه سطحي خازن شناور

  anVولتاژ خروجي )
 وضعيت کليدها

1S 2S 1S 2S 

0 
1 0 1 0 

0 1 0 1 

E 1 1 0 0 

E 0 0 1 1 

 

هاي کليدزني را براي اينورتر پنج سطحي حالت 3-1جدول

 دهد. در اين نوع اينورتر بر خالف نشان مي

 

هاي تکراري کليدزني وجود دارد کلمپ ديودي حالتاينورتر 

 10-1شود. شکلها کنترل ميکه با استفاده از بن ولتاژ خازن

دهد. را نشان مي FCسازي اينورتر پنج سطحي نتايج شبيه

ب به ترتيب ولتاژ خروجي و ولتاژ -10-1ال( و شکل-10-1شکل

شخص است  در ها مطور که از شکلدهد. همانها را نشان ميخازن
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ها به تعادل رسيده و ولتاژ خازن FCاينورتر پنج سطحي 

 شود.خروجي پنج سطحي مي

 

: وضعيت کليدها در هر يک از سطوح ولتاژ خروجي براي 3-1جدول

 اينورتر پنج سطحي خازن شناور

  anVولتاژ خروجي )
 وضعيت کليدها

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

0 

1 1 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 0 1 0 

1 0 0 1 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 1 0 1 0 0 1 

E 
1 1 1 0 1 0 0 0 

0 1 1 1 0 0 0 1 

E2 1 1 1 1 0 0 0 0 

E 
1 0 0 0 1 1 1 0 

0 0 0 1 0 1 1 1 

E2 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

سلولي هم سطحي خازن شناور را اينورتر چند اينورتر چند

گويند چرا که در حالت کلي از چندين سلول مشابه تشکيل مي

سطحي خازن شناور حالت کلي يک اينورتر چند 11-1يابد. شکلمي

 n2سطحي از . اين اينورتر چند)Khoshkbar et al., 2010( دهدرا نشان مي

سلول تشکيل يافته است که هر سلول شامل دو کليد 

هاي باشد. براي اين که در خروجي پلهقدرت ميالکترونيک

ها در مقادير ولتاژ يکنواخت توليد شود  بايد ولتاژ خازن

ام به kخاصي تثبيت شوند. به طوري که خازن مربوط به سلول 

nkEمقدار ولتاژ  نص( مقدار منبع ولتاژ  Eشود که شارژ مي /

dc باشد.مي 

براي حالت کلي اينورتر خازن شناور )يا همان چند 

 توان نوشت:سلولي  روابط زير را مي
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(7-1)                                                                                                           

12  nNL 

(8-1)                                                                                                               

nNS 4 

(9-1)                                                                                                       

)1(2  LS NN 

(10-1)                                                                                                         

12.  nNCap 

(11-1)                                                                                                              

EVo max, 

 

 )ال( 

 

 )ب 

پنج سطحي  )ال(  ولتاژ  FCسازي اينورتر : نتايج شبيه10-1شکل

 هاخروجي  )ب  ولتاژ خازن
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Design and Implementation of a Cascaded Multilevel Inverter 

Based on Developed Full-Bridge Converter 

 

Farzad Sedaghati 

Seyyed Naser Hashemi pour 

Seyyed Ali Seyyed Hashemi 

 

Abstract:   

Multilevel inverters are employed in power systems and industries more than two level 

inverters because of their high quality of output waveform (output voltage and current). 

Many structures are presented for multilevel inverters in references and each of them stuies 

multilevel inverters from different points of view. There are three basic structures for 

multilevel inverters that are multilevel inverter using cascaded full bridge converters, 

multilevel inverter using neutral point clamp (NPC) and multilevel inverters using flying 

capacitors (FC). Other structures are presented using mentioned basic structures.  

In this research some modified structures for multilevel inverters are proposed. The 

proposed structures are composed of series-connected basic units. The proposed structure is 

a general configuration that is extendable easliy. The considered approach is introduction of 

novel basic units for multilevel inverter, converter extention using series connection of units 

and finaly, optimization of oveall structure for specified targets. The use of less number of 

power electronic switches, less number of switches driver circuits and less switches blocked 

voltage. For the proposed multilevel invereter, power switches number, switches total 

blocked voltage, number of DC voltage sources and veriety of value of DC voltage sources 

are studied. Various characteristics are considered for comparison such as applied power 

switches, numer of DC voltage sources, switches total blocked voltage. In this research, a 

new structure is proposed for multilevel inverter, composed of isolated DC voltage sources 

that use less number of devices which results in reduction of control system complicatibility 

and converter driver circuits. Both symmetric and asymmetric configurations are analyzed 

with respect to DC voltage source value, and also their characteristics are given and then, a 

detailed comparison is done among configurations.  

The configuration of proposed cascaded multilevel inverter is simulated using PSCAD 

software and two laboratory scale prototypes of the proposed inverter are implemented and 

experimental results are measured to verify the operation of the peoposed converter.  
 

Keywords: Inverter, multilevel voltage, cascaded connection, symmetric configuration   
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