
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

يک متصل به شبکه ، برای مصارف خانگی به دليل کم شدن منابع فسيلی و همچنين آلودگی این ئفتوولتاسيستم های قدرت  - دهيچک

نوع منابع، به سرعت در حال رشد در بازار انرژی های تجدید پذیر هستند. تمایل تحقيقات اخير در سيستم توليد برق منازل استفاده از 

است. چگونگی دستيابی  PVالزامات ایمنی و همچنين استفاده از تمام توان توليدی به جای پيکربندی سری بدليل  PVپيکربندی موازی 

با ساختار موازی مسئله مهمی است.   PVبه علت ولتاژ خروجی پایين  DC/DCهای به بسيار افزاینده بودن، هزینه کم و راندمان باال مبدل

 های بسيار افزینده، کم. سپس مهمترین توپولوژیمی شوددها بررسی های بوست متداول در این کاربرهای مبدلدر این تحقيق محدودیت

. در آخر به مهمترین می شودها بحث بصورت جدول دسته بندی شده و همچنين در مورد معایب و مزایای این مبدل یهزینه و با راندمان باال

 ود.شها از جمله هزینه پایين، راندمان باال پرداخته میهای این نوع مبدلچالش
 

  راندمان باال –ک فتوولتائي –بسيار افزاینده  –مبدل بوست  -کليد واژه

 

 مقدمه -1

ياک نقش بسااازایی در تامين انرژی جهان دارد و ئمنبع فتوولتاا

بودن، انتشارات کم، تجدید پذیر بودن و قابليت تواند به دليل پاک می

اطميناان باال به یکی از بزرگترین منابع تامين انرژی الکتریکی تبدیل 

 [.3شود]

های توان متصاال به شاابکه در کاربردهای خانگی به ساايسااتم

[. متاسفانه، ولتاژ 4شدت در اروپا، ژاپن و امریکا در حال رشد هستند]

تامين ولتاژ باالی باس اسااات. به من ور  پایين PVهای خروجی آرایه

ی پل، پيکربندپل و نيممورد نياز برای اینورترهای چند سااا حه تمام

راهکاری متداول اساات. هرچند توان توليدی خروجی این  PVسااری 

سااالول ها به دليل من بق نبودن با یکدیگر و ساااایه های مو اااعی 

های توان [. سيستم5کند]خصوصا در مناطق شهری به شده افت می

PV پل بصااورت متصاال به شاابکه از اینورترهای چندساا حه نيم

آبشاااری یا دیگر پيکربندی های چندساا حه به من ور بهينه سااازی 

های ه[. هرچند، به دسااتگا6[،]7کنند]اسااتفاده می PVتوان خروجی 

 ها ولت در این روش 222قدرت زیادی به من ور دستيابی به ولتاژ 

 

 دهد.ا نيز افزایش مینياز است و هزینه ر

های متصاال به شاابکه خانگی، ساالول PVهای در ساايسااتم

شااوند. بنابراین توان ها نصااب میبامخورشاايدی معموال روی پشاات

با پيکربندی سری هنگامی که سایه ابر یا درخت یا خانه  PVتوليدی 

به شااادت کاهش  های برق انتقال روی آن اسااات،همساااایه یا کابل

یابد. در این حالت پيکربندی موازی نساابت به پيکربندی ساااری می

راه حال جاالب توجه دیگر، [. 8[،]5عملکرد و رانادماان بهتری دارد]

استفاده از مبدل های بهره باال است. در این راه حل بوسيله بکارگيری 

ولتاژ خروجی پانل سااالول خورشااايدی برای مبدل بسااايار افزاینده، 

ی به ولتاژ ورودی مورد نياز اینورتر افزایش می یابد که این پاسااایگوی

 رویکرد برای کاربردهای مسکونی مقرون به صرفه است.

مبدل های مرسااوم ایزوله مانند تمام پل یا ف ی بک با اسااتفاده 

از یک ترانساافورماتور با نساابت دور باال می تواند به عنوان یک مبدل 

  بسیار افزایندهغیرایزوله بوست های مبدلو مرور بررسی 

 solmazbaharlou2000@yahoo.com، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اس می واحد خوراسگان1

 m.yazdani@khuisf.ac.ir، خوراسگاناستادیار گروه برق دانشگاه آزاد اس می واحد 2
 farzaneh_heidari777@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اس می واحد خوراسگان، 3

 3، فرزانه حيدری 2محمد روح اله یزدانی ، 1سولماز بهارلو
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ه های غيرایزولاما اسااتفاده از مبدلبساايار افزاینده بکار گرفته شااود 

بجااای مباادل هااای ایزولااه ترجيی داده می شاااود چون بااا حااذف 

ترانسافروماتور در آن ها در کل هزینه کاهش داده می شود و راندمان 

و های دهای نوع جریان ایزوله مثل مبدلدیگر مبدلافزایش می یابد. 

[، 9لم  ]های بوسااات تمام پل اکتيو کبوسااات اکتيو کلم  و مبدل

توانناد بااعث راندمان باال و تبدیل بسااايار افزاینده شاااوند. [ می12]

. گيردها باید با دقت انجام انادازی اوليه اینگونه مبدلهرچناد کاه راه

های قدرت و سااانساااورهای بع وه، هزیناه به دليل تعداد زیاد المان

 ریابد. به من وایزولاه یاا کنترلرهاای فيادباک مورد نيااز افزایش می

کااهش هزیناه سااايساااتم و بهبود راندمان آن، راهکاری مناساااب، 

[. به دليل 12[، ]11] اساات DC-DCهای غيرایزوله بکارگيری مبدل

جریان نشاااتی در  PVهای هاای پارازیتی بزر  در زمين پنلخاازن

مسئله مهمی است. بعضی از  PVسايستم متصل به شبکه غيروایزوله 

توانند برای در طرف اینورتر می PWMها یا الگوریتم کنترل توپولوژی

[. 13]-[15کم نمودن جریان نشاااتی ب ور موبر بکار گرفته شاااوند]

را نشان  PV( دیاگرام یک سايساتم توان متصال به شابکه 1شاکل 

دهد. ولتاژ خروجی سالول خورشايدی در پيکربندی موازی نسبتا می

ینده راندمان باال و بساايار افزا DC-DCهای کم اساات. بنابراین مبدل

ولت برای اینورتر   382را به ولتاژ باال مثل  PVنياز اساات تا ولتاژ کم 

پل در ساايسااتم توان متصاال به ولت برای اینورتر نيم 762پل یا تمام

 دو DC-DCولت متناوب افزایش دهد. باتری و مبدل  222شااابکاه 

توانناد برای بهبود قاابليات اساااتفااده منبع بعنوان کاری جهتاه می

شابکه  عي  انرژی بکار برده شوند. در زمانی که باتری جایگزین در 

شااود، ولتی اسااتفاده می 48در حال دشاارژ اساات هنگامی که باتری 

مبدل دوجهته باید راندمان باال و بسايار افزاینده باشاد. از این گذشته 

ساايسااتم توان توزیع شااده و وسااایل نقليه با پيل سااوختی نياز به 

ار افزاینده دارند چون ولتاژ خروجی پيل دمان باال و بسااينهای رامبدل

[. در یک کلمه، اساااتفاده از 17[، ]16ساااوختی نيز پاایين اسااات]

غيرایزوله بسيار افزاینده، کم هزینه و راندمان باال  DC-DCهای مبدل

بدليل نياز به چگالی توان باال در کاربردهای متصاال به شاابکه تجدید 

 پذیر الزم است.

 

 

 

 

 

 

بسيار افزاینده قدرت متصل به  PVمشک ت اصلی به کاربردن 

توان از دو دیدگاه بصورتی که در ادامه آمده است، شبکه را می

 خ صه کرد.

خيلی زیاد که در  (D)( مسئله هزینه : باید از چرخه وظيفه 1

های بوست متداول وجود دارد، اجتناب نمود تا ریپل جریان مبدل

های الکتروليتی کاهش یابد که درنتيجه حداقل شود و تعداد خازن

 MPPTهای شود. همچنين الگوریتمباعث کم شدن هزینه مدار می

 [. 18توانند به راحتی به دست آیند]می

ی هاژ باال سوئيچ که در مبدل( مسئله راندمان : استرس ولتا2

متداول بوست وجود دارد در کاربردهایی با ولتاژ خروجی باال باید 

کاهش یابد تا تلفات هدایتی و هزینه ق عات قدرت کم شوند. از این 

گذشته عملکرد سوئيچينگ نرم باید به من ور کاهش تلفات 

 سوئيچينگ و بهبود راندمان سيستم بدست آید.

ها کاربرد دارد PVی غيرایزوله که معموال در یکی از مبدل ها

مبدل بوست است. در قسمت بعدی انواع مبدل های بوست ارائه می 

راهکارهای کلی در تبدیل بسيار افزاینده بيان  3شود و در قسمت 

 می شود و در آخر نيز نتيجه گيری ارائه می شود.

 

 دسته بندی بوست با بهره ولتاژ باال -2

دقيق الزاماتی از قبيل بسيار افزاینده مودن به من ور عملی ن

بودن، هزینه پایين و راندمان باال در کاربردهای سلول های 

خورشيدی متصل به شبکه، تحقيق های بسياری روی چگونگی 

تحقق مبدل های تک طبقه بسيار افزاینده با هزینه پایين و راندمان 

ی توان آن ها را باال انجام شده است. در ميان همه این دستاوردها م

به دسته هایی که در ادامه آمده است تقسيم نمود که در این مقاله 

  به بیشی از این روش های پرداخته می شود. 

 یهای بوست سه سطحمبدل  -2-1

تواند بهره ولتاژ را دوبرابر و استرس می مبدل بوست سه س حی

اهش ک متداول به نص  ا در مقایسه با مبدل بوست دو س حیولتاژ ر

دهد که در کاربردهای ولتاژ ورودی پایين، ولتاژ خروجی باال مناسااب 

( 2متداول در شکل   [. مبدل بوسات سه س حی22[،]19اسات] تر

نشاان داده شاده اسات. استرس ولتاژ کم و راندمان باال ماسفت ها با 

DS_ONR تواند برای کاهش هزینه مدار و تلفات هدایتی بکار پاایين می

 [31]تک فاز  PVام سيستم توان متصل به شبکه ( دیاگر1شکل  



 

   

 

 

 
 

 

به دليل اساااترس ولتاژ کم،  EMIرود. تلفاات ساااوئيچيناگ و نویز 

کااهش یافته اسااات. هرچند کارکرد عناصااار قدرت تحت شااارای  

ساااوئيچينگ سااایت و مشاااکل بازیابی معکوس دیودهای خروجی 

 همچنان باقی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های سااوئيچ اکتيو ارائه شااده اساات که عملکرد بعضاای روش

ی بیشد و مشکل بازیابساوئيچينگ نرم را برای ساوئيچ ها تحقق می

( مثالی از مبدل 3ل  [. شاااک22[،]21کناد]معکوس را نيز کمتر می

دهد. سوئيچ اکتيو کلم  را نشان می ZVTاکتيو  بوسات سه س حی

c1(2)S  شود. سوئيچينگ روشان شادن سوئيچ اصلی شروع می قبل از

شااود. انجام می r1(2)Lو ساال   S1(2)Cتوساا  رزونانس خازن  ZVSنرم 

 S1(2)Cبه دليل خازن موازی  ZVSهای اصاالی در زمان ق ع سااوئيچ

های اکتيو کلم  در سوئيچينگ سیت آید. هرچند سوئيچبدست می

خازن پارازیتی ساااوئيچ کند. بع وه رزونانس توليدی توسااا  کار می

 شود.اکتيو کلم  و سل  رزونانس باعث افزایش استرس سوئيچ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و روش پسااايو بادون تلفاات راهی   ZVTاکتيو  از طرفی روش

دیگر برای دساتيابی به کارکرد سوئيچينگ نرم است به این دليل که 

( 4  لای نيست. شکانداز گيت ا افهنصار اکتيو و راهنيازی به هيچ ع

 سوئيچينگ نرم بدون تلفات پسيو مثالی از مبدل بوسات سه س حی

[. هر سلول پسيو بدون تلفات سوئيچينگ نرم، توس  سل  23اسات]

، انرژی ذخيره شااده خازن r1(2)Cو خازن رزونانساای  r1(2)Lرزونانساای 

c1(2)C ، (2)11ساه دیودD ،1(2)2D  3(2)1وD  .سااخته شاده استZVS  در

در  ZCSو  S(2)1در زمان وصال روی سوئيچ اصلی  ZCSزمان ق ع و 

توسااا   O1(2)Dدر زمان وصااال در دیود خروجی  ZVSزمان ق ع و 

آید. در هر بدست می c1(2)Cو  r1(2)Cهای و خازن r1(2)Lرزونانس سال  

به بار  ذخيره شاده و سپس c1(2)Cحالت انرژی رزونانس اول در خازن 

شود. همه عناصر قدرت تحت شرای  سوئيچينگ نرم برای منتقل می

ای هانداز گيت ا افکنند. همچنين راهدساتيابی به راندمان باال کار می

به دليل روش پسااايو بدون تلفات نياز نيسااات. محدودیت مبدل این 

اساات که تعداد المان های پساايو زیادی نياز اساات. بع وه، اسااترس 

 رود.یان عناصر قدرت باال میولتاژ و جر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بسیار افزاینده با سلف کوپل شدهمبدل -2-2

تواند به عنوان ترانسفورمر عمل کند که به سل  کوپل شده می

غيرایزوله بکار  DC-DCهای من ور افزایش بهره ولتاژ در مبدل

( مبدل بسيار افزاینده با سل  کوپل 5شکل   .[22] [19] رودمی

[. سيم پيچ بانویه با سل  کوپل شده به 21دهد]شده را نشان می

کند که با شاخه توان بصورت سری است. عنوان منبع ولتاژ عمل می

تواند با طراحی مناسب نسبت دور سيم پيچ کوپل شده بهره ولتاژ می

ب شده است و رزونانس ولتاژ در زمان افزایش یابد. انرژی نشتی جذ

کاهش یافته  cCو خازن کلم   cDق ع ماسفت توس  دیود کلم  

 است.

(، 5به من ور دستيابی به عملکرد سوئيچينگ نرم در شکل  

مبدل بوست بسيار افزاینده با سل  کوپل شده و مدار کمکی در 

( ال  نشان داده 6[ پيشنهاد شده است که درشکل  23[ و ]22]

  [19] متداول س حی ( مبدل بوست سه2شکل  

 ZVT [21]اکتيو  ( مبدل بوست سه س حی3شکل  

 [23] بدون تلفات پسيو ( مبدل بوست سه س حی4کل  ش



 

   

 

 

 
 

 

در زمان وصل را برای  ZVSو   ZCSشده است. مدار کمکی شرای  

اه های کمکی خيلی کوتکند. پریود وصل در سوئيچسوئيچ فراهم می

دهد. هرچند که مدار پيچيده است که تلفات ا افی را کاهش می

 ZVT( ب مبدل بوست 6یابد. در شکل  است و هزینه افزایش می

 [،24] دهددیگری را نشان می بسيار افزاینده با سل  کوپل شده

برای  ZVTبرای تضمين سوئيچينگ نرم  sL[. سل  رزونانس 25]

های اصلی و کلم  بکار رفته است. مدار کلم  استفاده شده سوئيچ

تا باالزدگی ولتاژ را از بين ببرد و انرژی نشتی را بازیافت نماید. به 

 یابد.یش میدليل عملکرد در شرای  سوئيچينگ نرم بهره مبدل افزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی های میتل  از ن ر تعداد سوئيچ ها و  1در جدول 

ها و تعداد دیودها تعداد عناصر پسيو مقدار استرس ولتاژ سوئيچ

های میتلفی بررسی شده است. های کوپل شده در توپولوژیسل 

چرخه وظيفه  Dنسبت دور بانویه به اوليه و  Nکه در این جدول 

 باشد. مبدل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع مبدل

بسيار افزاینده 

با سل  کوپل 

 شده

 [23[ و ]22]

بسيار افزاینده با 

 سل  کوپل شده

 [25[ و ]24]

بسيار افزاینده بوست 

ف ی بک با سل  کوپل 

 [26شده بهبود یافته ]

بسيار افزاینده بوست 

ف ی بک با سل  

 [27کوپل شده ]

 1 1 2 3 سوئيچ هاتعداد 

 2 4 1 4 تعداد دیودها

های کوپل تعداد سل 

 شده
2 2 4 2 

 2 3 2 3 هاتعداد خازن

Vo هااسترس ولتاژ سوئيچ
1 + D. N

 V𝑖𝑛 (
𝐷

1 − 𝐷
+ 1) 

(Vc − Vin)(1 − D)

2NP

 V𝑖𝑛 (
𝐷

1 − 𝐷
+ 1) 

 غيرایزوله غيرایزوله غيرایزوله غيرایزوله ایزوالسيون

1 بهره ولتاژ + D. N

1 − D
 

N.D 1

1 D



 
S P1 D(N / 2N )

1 D



 
N.D 1

1 D



 

 [21] ( مبدل بسيار افزاینده با سل  کوپل شده5شکل  

 ( مبدل بوست سوئيچينگ نرم بسيار افزاینده با سل  کوپل شده6شکل  

 [25[ و ]24[ ب. توپولوژی ارائه شده در ]23[ و ]22ال . توپولوژِی ارائه شده در ]

 های پيشنهاد شده بسيار افزاینده یسه مبدل( مقا1جدول  



 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

، [24]( دیده می شود مبدل پيشنهادی 1همان ور که در جدول  

بهره ولتاژ یکسانی دارند و تعداد المان های پسيو آن  [27]و  [25]

ها که شامل خازن و سل  کوپل شده می شود نيز با هم برابر است. 

مبدل بسيار افزاینده بوست ف ی بک بهبود یافته تنها با یک سوئيچ 

کار می کند که بهره ولتاژ باالتر و استرس ولتاژ بيشتری نسبت به 

 ی دهد. بقيه مبدل ها را نتيجه م

 

 راهکارهای کلی در تبدیل بسیار افزاینده -3

، هزینه کم و راندمان های قبلی اشاره شدهمان ور که در قسمت

های باال باید در کاربردهای قدرت بسيار افزاینده غيرایزوله سلول

خورشيدی به شبکه متصل با دقت در ن ر گرفته شوند. در این 

  DC-DCبعدی مبدل قسمت، مدار مفهومی کلی برای ساخت نسل 

[ پيشنهاد شده است. 1بهره بسيار افزاینده و تبدیل جریان بزر  در]

( ال  نشان داده شده است 7مدار مفهومی پيشنهاد شده در شکل  

( ب آورده شده است. سلول 7و بهبود عملکرد آن نيز در شکل  

های خروجی ا افه شده ها و دیودا افی بهره ولتاژ ميان سوئيچ

 (D)دليل سلول ا افی بهره ولتاژ، از چرخه وظيفه زیاد  است. به

های قدرت حداقل شده که شود و ریپل جریان سوئيچجلوگيری می

شود. بصورت های الکتروليتی میاین امر باعث کاهش تعداد خازن

توان تئوری از سه نوع ق عه برای تحقق سلول ا افی بهره ولتاژ می

کوپل شده، ترانسفورمر و خازن های استفاده نمود که شامل سل 

 شود.شده می سوئيچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -4

های در سيستمهمان ور که در قسمت های قبل گفته شد، 

لت تواند به عهای خورشيدی، اتصال موازی میمتصل به شبکه سلول

های سلول خورشيدی به نسبت ایمنی و م ح ات نرخ عملکرد آرایه

های بسيار افزاینده غيرایزوله بع وه از مبدل اتصال سری بکار رود.

بهبود راندمان مبدل استقبال شده به علت کاهش هزینه سيستم و 

های بسيار افزاینده براساس بيشتر توپولوژیدر این مقاله است. 

و با تکيه بر سوئيچينگ نرم مقایسه و دسته ساختار مدارهایشان 

 های اساسیهای انجام شده چالش. با توجه به بررسیبندی شده اند

 توان بصورت زیر بيان نمود.این کاربردها را می

چگونگی توسعه بهره ولتاژ و چگونگی جلوگيری از چرخه وظيفه ( 1

(D) های الکتروليتیخيلی زیاد برای کاهش ریپل جریان و تعداد خازن . 

های ( چگونگی کاهش ولتاژ سوئيچ برای فراهم ساختن مسافت2

 ولتاژ پایين به من ور کاهش هزینه عناصر قدرت و تلفات هدایتی

سوئيچينگ نرم به من ور کاهش تلفات ( چگونگی تحقق عملکرد 3

 سوئيچينگ

( چگونگی کاهش مشکل بازیابی معکوس دیود خروجی برای 4

 کاهش تلفات بازیابی معکوس

[ ارائه 1های بسيار افزاینده در ]راهکاری مفهومی برای مبدل

 شده که راندمان باال و هزینه کمی دارد.

 

 [1]( ال . مدار مفهومی کلی برای تبدیل بسيار افزاینده 7شکل  

 ( ب. مقایسه عملکرد مدار مفهومی کلی7شکل   

 [1] با مبدل بوست بسيار افزاینده در کاربردهای بسيار افزاینده 
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