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Abstract:
In this paper, a new single-stage power factor correction (PFC) converter is
presented. In the input stage of this structure, a buck converter is used to correct
the power factor. So, the voltage stress of bulk capacitor reduced, and one of the
main problems in the single stage PFC converters is solved. Moreover, by
employing a compensator circuit, the input current dead angle which is the main
drawback of the existing buck type PFCs is obviated, thus the total harmonic
distortion is very low. In converters with buck PFC, input current dead angle
results in high THD. In the proposed converter, using an inductor coupled with
the main transformer, this problem is solved. A part of input power is transmitted
directly to the output that helps to improve efficiency. The proposed converter is
analyzed and the validity of the proposed solution is proven in the form of
theoretical analysis, simulation and practical results.
Keywords: Power Factor Correction, Single-stage PFCs, Buck Converter.
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چکیده :در این مقاله یک مبدل اصالح ضریب توان تکمرحلهای جدید ارائه میشود .در طبقة ورودی این ساختار ،از مبدل
باک برای اصالح ضریب توان استفاده میشود؛ درنتیجه ،مشکل استرس ولتاژ خازن ذخیرهساز انرژی ،یکی از مشکالت مبدلهای
اصالح ضریب توان تکمرحلهای ،در این مبدل برطرف شده است .این مدار ،عالوه بر داشتن مزیت استرس ولتاژ پایین روی
خازن ذخیرهساز انرژی ،مشکل اعوجاج گذر از صفر نیز ندارد و اعوجاج هارمونیکی جریان ورودی بسیار پایین است .اعوجاج
هارمونیکی باال دراثر زاویة مردة گذر از صفر در ساختارهای مبتنی بر مبدل اصالح ضریب توان باک ایجاد میشود که در این
ساختار پیشنهادی با سیمپیچ کمکی فوروارد حذف شده است .همچنین ،قسمتی از توان ورودی بهصورت مستقیم به خروجی
ارسال شده است که بهبود راندمان را سبب میشود .مبدل پیشنهادی تحلیل شده و درستی راهکار پیشنهادی در قالب تحلیلهای
نظری و نتایج شبیهسازی و عملی اثبات شده است.

واژههای

كلیدی :اصالح ضریب توان ،مبدلهای اصالح ضریب توان تکمرحله ،مبدل باک

 -1مقدمه
امروزه باا اساتفادة روزافازون از تجهیازات الکتریکای،
جریان غیرسینوسی به شبکه تحمیل میشود که برای شابکه
نامطلوب است .شارژشدن خازن یکسوساز با پل دیودی قبل
از آن ،تنها در لحظات پیک برق شهر صورت گرفته است و
موجب میشود جریانی ساوزنی شاکل و باا دامناة زیااد از
شبکه کشیده شود .کشیدهشدن چنین جریانی ،معاایبی نظیار
افزایش تلفات شبکه ،به اشباع بردن ترانسفورمرهای شابکه،
تاریخ ارسال مقاله1397/11/13 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/05/13 :
نام نویسندة مسئول :احسان ادیب
نشانی نویسندة مسئول :ایران  -اصفهان  -دانشگاه صنعتی اصفهان -
دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر

خرابشدن شکل ماوج ولتااژ و تحریاک اشاتباه رلاههاای
حفاظتی در شبکه دارد .در گذشته این مشکل کمتر خاود را
نشان میداد؛ زیرا بیشتر بارهای متصل باه شابکه ،اهمای یاا
سلفی بودند که باعث میشدند در بادترین حالات ،مشاکل
همفازنبودن جریان و ولتاژ وجود داشته باشد کاه درنهایات،
این مشکل با باهکاارگیری خاازن رفام مایشاد .باهمنظاور
محدودکردن هارمونیکهای ناخواستة کشیدهشده از شابکه،
استانداردهایی تدوین شدهاناد کاه تولیدکننادگان تجهیازات
الکتریکی را ملزم می کند میازان هارمونیاکهاای ناامطلوب
دریافتی از شبکه را محدود کنند .هرچه جریان گرفتهشده از
شبکه ازنظر شکل و فاز به ولتاژ آن بیشتر شبیه باشد ،طبیعتاا
استانداردهای بیشاتری را بارآورده مایکناد و هرچاه تاوان
دریافتی از شبکه بیشتر باشد ،اثر هارمونیاکهاای ناخواساته
بیشتر میشود؛ بنابراین ،با افزایش توان دریافتی ،استانداردها
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سختگیرانهتر میشوند .همچنین ،پارامترهاایی نظیار ضاریب

همچنین ،مجزاسازی 2ولتاژ خروجی در این ساختار وجود

توان یا  THDتعریف میشوند که مقادیر آنها معیاری بارای

ندارد ک ه یکی از معایب این ساختار به حساب می آیاد .در

ساانجش باارآوردن اسااتانداردهای مختلااف در نظاار گرفتااه

] [2هر دو مبادل اصاالح ضاریب تاوان و ولتااژ مساتقیم

میشوند.

باک بوست اند و مدار ارائه شده بارای کااربرد چارا LED

با توجه به استانداردهای اصالح ضریب توان ،طراحاان

معرفی شده است.
L4

برای رسیدن به این استانداردها ملزم به استفاده از مادارهای
اصالح ضریب توان در وسایل الکترونیک قدرتاناد .مبادل
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شکل ( :)1شماتیک مبدل پیشنهادی

اما همچنان بهدلیال سینوسای شاکل باودن جریاان و ولتااژ
ورودی ،نوسانات 1صد هرتاز در خروجای آن وجاود دارد.

VGS

بنابراین ،یک مبدل دیگر بعد از مبدل اصالح ضاریب تاوان
برای تنظیمکردن ولتااژ خروجای قارار مای دهناد .سااختار

t

Vin+Vcc+VCB +VO
Vin+Vcc+VCB

بیانشاده باه سااختار دو مرحلاهای معاروف اسات کاه در
توانهای پایین ،بهیناه و باه صارفه نیسات؛ بناابراین ،بارای
توان های پایین معموال این دو مبدل ادغام میشاوند کاه باه

t

VCB/ LB

t

2VO/ LB

ILM

t

تااوانهااای پااایین ،مناساابتاارین گزینااه اسااتفاده از چنااین
ساختاری است؛ زیرا ازنظر تعداد الماان و نیاز حجام مادار

Vin/ Lm

VO/ Lm

فقط با یک کلید کنترل شود؛ اما همین امر باعث شده اسات
این ساختار برای توانهای پایین استفاده شاود .بناابراین ،در

Vin/ LB

ILB

ILk (VCB-VO)/ LB

ساختار تکمرحله ای معروف اند .بهدلیل ادغام دو مبادل ،در
این ساختار این امکان وجود دارد که تماام تاوان پردازشای

Vsw

t

t

کنترل بهینه است .از آنجا که در این نوع ساختار معموال یک

(VCB-VO)/ LLK
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شکل ( :)2شکل موجهای مهم مبدل پیشنهادی در یک دورة

سوئیچ استفاده میشود ،باید مبدل اول که نقش مبدل اصالح

تناوب كلیدزنی

ضریب توان را به عهده دارد ،خاصیت اصالح ضریب تاوان
را بهصورت ذاتی داشته باشد تا مدار کنتارل مجزایای بارای

Iin

ILB

شکلدادن به جریان ورودی نیاز نداشته باشد .اثبات میشود
اگر مبدلها در حالت جریان گسسته عمل کنند ،پیک جریان

t

ورودی متناسااب بااا ولتاااژ ورودی آنهااا سینوساای اساات؛

شکل ( :)3شکل موج جریان سلف  LBمبدل و جریان ورودی

بنابراین ،بهصاورت ذاتای عملیاات شاکلدهای باه جریاان

در یک دورة تناوب برق شهر

ورودی و اصالح ضریب توان صورت میگیرد.
در ] [1مبدل باک بوست در نقش مبدل اصالح ضریب
تو ان با مبدل باک در نقش مبدل ولتاژ مستقیم ادغاام شاده
که تغییر وضعیت دیودها نرم است؛ اما از دو کلید اساتفاده
شده و حجم مدار کنترل باال رفتاه اسات؛ بناابراین ،بارای
تااوان هااای پااایین ،ازنظاار قیماات و حجاام بهینااه نیساات.

از مزایای این ساختار این است که باهدلیال اساتفاده از
مبدل باک بوست ،مشکل اعوجاج گذر از صفر وجود ندارد؛
اما خاموش و روشن شدن دیودها بهصاورت ساخت انجاام
می شود؛ بنابرین ،تلفات کلیدزنی چشمگیر است .نکتة دیگر
اینکه مشابه ساختار قبلی ،مجزاسازی ولتاژ خروجی در ایان
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ساختار وجود ندارد .در ] [3دو مبدل باک با یکدیگر ادغاام

دارد که افزایش تلفات را سبب شده است .همچنین ،بهدلیال

شدهاند .بهدلیل اینکه مبدل باک کاهنده است ،استرس ولتااژ

اینکه مبدل ورودی بوست افزاینده اسات ،اساترس ولتااژ

روی خازن ذخیرهساز انرژی CB 3پایین اسات .همچناین،

روی خازن  CBباالست .در ] [8مبدل سپیک در نقش PFC

تغییر وضعیت دیودها در جریان صفر صورت مایگیارد؛ باا

با فالیبک در نقش مبدل ولتاژ مستقیم ادغام شدهاند کاه باا

این حال ،عالوه بر نداشتن مجزاساازی ولتااژ خروجای ،باا

وجود مزایایی نظیر نداشتن اعوجااج گاذر از صافر ،تعاداد

توجه به اینکه مبدل اصالح ضریب توان از جنس باک است،

المانهای مغناطیسی بهنسبت زیادی دارد که حجام مادار را

مشاکل اعوجااج گاذر از صافر دارد .در ] [4بارای داشاتن

افزایش میدهد.

کلیدزنی نارم از مادار برشاگر ولتااژ اساتفاده شاده اسات؛
بنابراین ،کلیدزنی نرم دارد .همچنین ،انرژی سلف نشاتی در

 -2مبدل پیشنهادی

رزونانس ،جذب خازن خروجی میشود؛ اما عالوه بر داشتن

این ساختار از ادغام مبدل باک در نقاش مبادل اصاالح

اعوجاج گذر از صفر ،دو کلید دارد و مشابه مدار قبلی ازنظر

ضریب توان با مبدل فوروارد در نقش مبدل ولتاژ مستقیم به

حجم و قیمت برای توانهای پایین مناساب نیسات .در ][5

وجود آمده است .مهم ترین عیب مبدل باک ،داشتن اعوجاج

مبدل باک در نقش مبادل اصاالح ضاریب تاوان باا مبادل

گذر از صفر است که در قسمت بعد بیشتر توضیح داده شده

فالیبک در نقش مبدل ولتااژ مساتقیم ادغاام شاده اسات.

است؛ با این حال ،مزیت عمدة آن ،پایین بودن ولتااژ خاازن

ساختار این مدار بهگونهای اسات کاه جریاان کلیاد در هار

 CBبهدلیل کاهندهبودن مبدل ورودی است و میتوان از یک

لحظه برابر یکی از مبدلهاست .در این مدار نیز مشابه مادار

خازن ولتاژ پایین بهعنوان خازن  CBاستفاده کرد؛ درحالیکه

ارائهشده در ] ،[4اعوجاج گذر از صفر وجود دارد و بهدلیل

در مدارهایی که ورودی آنها از مبدل بوسات اساتفاده شاده

ذخیاارهشاادن اناارژی در ترانساافورمر فااالیبااک ،حجاام

است ،بیشتر بهدلیل ولتاژ باال بودن خروجای قسامت مبادل

ترانسفورمر بزرگتر شده است .نکتاة دیگار ،بارای ذخیارة

اصالح ضریب توان باید از چند خازن سری یا خازن ولتااژ

انرژی بیشتر در آن عموما فاصلة هوایی بین هساته ،زیااد در

باال استفاده کرد .همچنین ،ولتاژ پایین خازن  CBایان اجاازه

نظر گرفته شده است که افزایش سالف نشاتی آن را سابب

را می دهد که بتوان از ترانسافورمر مبادل ثانویاة باا وظیفاة

میشود .در ] [6مبدل بوست در نقش مبدل اصالح ضاریب

تنظیم ولتاژ ،فقط در نقش ایجاد مجزاسازی ولتااژ خروجای

توان با مبدل فالی بک در نقش مبدل ولتاژ مساتقیم ترکیاب

استفاده کرد و خاصیت کاهندگی یا افزایندگی نداشته باشاد؛

شده است .از مزایای این مدار این است که قسمتی از تاوان

یعنی نسبت تعداد دور در ورودی و خروجیها نزدیاک باه

مدار بهصورت مستقیم به خروجی انتقاال یافتاه کاه بهباود

یکبهیک بوده است و سلف نشتی به کمتارین مقادار خاود

راندمان را سبب شده است و همچنین ،روشنشدن کلیاد در

می رسد که عملکرد مبدل را بهیناه مایکناد .عاالوه بار آن،

ولتاژ کمی صورت میگیارد .بااوجود اینکاه مبادل ورودی

طراحای ترانساافورمر باهعلاات اساترس ولتاااژ پاایین ساااده

بوست است ،در این ساختار نیاز مشاکل اعوجااج گاذر از

میشود؛ بنابراین ،هدف این مقاله ارائة ساختاری اسات کاه

صفر وجود دارد .نکتة دیگر اینکه این سااختار مشاابه مادار

مزایای مبدل باک را داشته باشد و در عین حال ،معایاب آن

قبلی ،معایب ترانسفورمر فالیبک را دارد .در ] [7نیز مشابه

رفم شده باشد .توضیحات بیشتر چگونگی رسایدن باه ایان

] [6دو مبدل بوست و فالیبک ادغام شدهاند .از ویژگیهای

هدف در قسمت بعاد آماده اسات .سااختار ایان مبادل در

مثبت ایان مبادل ایان اسات کاه قسامتی از تاوان ورودی

شکل  1آمده است .مطابق شکل ،در ورودی مبدل از یاک

بهصورت مستقیم به خروجی رفته است .اسنابر اضاافهشاده

مدار کمکی استفاده شده اسات کاه وظیفاة برطارفساازی

نیز باعث می شود ولتاژ کلید را کلمپ و انرژی سلف نشاتی

مشکل اعوجاج گذر از صفر را دارد.

را بازیافاات کنااد؛ بااا ایاان حااال ،افاازودن اساانابر باعااث

در ادامااه ،شااکل مااوجهااای مهاام مباادل در یااک دورة

پیچیده ترشدن مدار شده است .یک جریان هرزگردی وجود

کلیدزنی در شکل  2آورده شدهاند .همچنین ،جریان سلف
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 LBو جریان ورودی جریان سالف  Lfدر طاول نیمای از
یک دورة تناوب برق شهر در شکل  3رسم شدهاند.

 COو خازن خروجی قسمت مبدل بااک ) (CBباه انادازة
کافی بزرگاند که بعد از رسیدن به حالت پایدار ،تغییر ولتاژ
آنها تقریبا ناچیز است.

 -1-2اجزای مبدل پیشنهادی
بهدلیل اینکه مبدل  PFCورودی جریاان گسساته اسات،
باید در ورودی مدار فیلتر  LCاستفاده شاود .بعاد از آن ،پال
دیودی قرار داده شده است که وظیفة یکسوسازی را به عهاده
دارد .در کنار پل دیودی ،یک خازن بسیار کوچاک نیاز بارای
حذف نوسانات بهصورت ماوازی قارار داده شاده اسات .در
قسمت بعد از آن ،مدار جبرانساز قرار داده شده است .علات
استفاده از این مدار این است که مبدل باک در حالتی میتواند
کار کند که ولتاژ ورودی بیشتر از خروجی باشد؛ اما در عمال
ولتاژ ورودی مبدل باک سینوسی یکسوشده باا فرکاانس 100
هرتز است؛ بنابراین ،لحظاتی وجود دارناد کاه ولتااژ ورودی
مبدل باک یا همان خروجی یکسوسااز از ولتااژ خروجای آن
کمتر باشد .حال برای رفم ایان مشاکل و اساتفاده از مزایاای
مبدل بااک باهعناوان مبادل اصاالح ضاریب تاوان ،از مادار
جبرانساز استفاده شده است .این مدار شامل یک سلف ،یاک
دیود و یک خا زن اسات کاه یاک منبام ولتااژ ساری ایجااد
میکنند .سلف مدار بهصورت مجزا نیست و در حقیقت یکای
از خروجیهای ترانسفورمر مبدل است .منبم ولتااژ ساری در
لحظات روشانباودن کلیاد ،ولتااژی معاادل ولتااژ خروجای
میسازد که باعث میشود ،با توجه به پالریتهاش ،جمم ولتااژ
خروجی و ولتاژ مدار جبرانساز بهطاور تقریبای صافر شاود؛
درنتیجه ،در ولتاژهای ورودی کمتر از ولتاژ خروجی ،جریاان
ورودی مقداری غیر از صفر است .بعد از آن ،سلف و خاازن
خروجی مبدل باک وجود دارند که خازن خروجی مبدل بااک
در حقیقاات ،خااازن  CBماادار و منباام ولتاااژ ورودی مباادل
فوروارد است .در قسمت آخر نیز ترانسفورمر مبدل فاوروارد
و خازن خروجی و بار بهترتیب قرار گرفتهاند.

 -2-2وضعیتهای عملکرد مدار

وضعیت اول ):(t0 – t1
این وضعیت با روشنشدن کلید آغاز میشاود .در ایان
وضعیت ،کلید اتصال کوتاه شده و ولتاژ خاازن  CBدو سار
سلف  L1و  Lmترانسفورمر و دیود  D1قرار گرفته اسات و
آن را روشن میکند .با روشنشدن دیود ،خازن  CBجریاانی
را به سلف  L1تزریق می کند که قسمتی از ایان جریاان باه
خروجی رفته است و خازن خروجی ) (COرا از طریق دیود
 D3و سلف نشتی ترانسفورمر ) ( Llkشارژ میکند .همچنین،
با توجه به سرنقطه دار سلفهای ترانسفورمر ،ولتاژ القاشاده
در دو سااار سااالف  L4ترانسااافورمر ،دیاااود  DCبایااااس
مستقیمشاده و قسامتی از جریاان واردشاده باه  L1باعاث
شارژشدن خازن  CCاز طریق سلف  L4میشود .شارژشادن
خازن  CCبهصورت رزونانس با سالف نشاتی  L4صاورت
میگیرد که این روزناانس در شاکل ماوج عملای و نیاز در
شکل موج تئوری نشان داده شده است .در حقیقت ،اختالف
جریان  Llkو  L1وارد خازن  CCمی شود .همچناین ،جریاان
در سلف  Lmترانسفورمر توسط خازن  CBباا شایب خطای
افزایش مییابد .ولتااژ دو سار  CCنیاز ولتااژ  CBرا خنثای
میکند و سلف باک  LBبا ولتاژ ورودی شارژ میشود .مدار
معادل وضعیت اول در شکل  4آمده است.
وضعیت دوم ):(t1 – t2
هنگامی که کلید خاموش مایشاود ،جریاان سالف LB

باعث روشنشدن  D2و از طریاق آن ،در خاازن  CBتخلیاه
میشود .همچنین ،در این وضعیت سلف مغنااطیسکننادگی
ترانسفورمر ،یعنی  ،Lmمیخواهد به جریان خود ادامه دهاد؛
بنابراین ،ولتااژ آن معکاوس مایشاود و در آن جهات بااال
می رود تا اینکه با رسیدن به ولتاژ خازن  COکلمپ شود .در
حقیقاات ،ولتاااژ دو ساار ساالف  L3ترانساافورمر باعااث
روشنشدن دیود  D4و کلمپشدن ولتاژ سلف  Lmمیشود؛

پیش از بررسی حالتهای مختلف عملکرد ،گفتنی است

بنااابراین Lm ،از طریااق ارتبااان مغناطیساای بااین  L1و L3

در تحلیلها المانها ایدئال در نظر گرفته شدهاناد و از افات

ترانسفورمر در خازن  COتخلیه می شود و جریان آن کاهش

ولتاژ دیودها در هنگام روشنشدن صارفنظار شاده اسات.

می یابد .نکتة دیگر ،با قرارگرفتن ولتاژ خازن  COبهصاورت

پیش از تحلیل ،فرض میشاود خاازنهاای خروجای مادار

معکااوس روی  ،L3بااهدلیاال یااکبااهیااکبااودن نساابت دور
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ترانسفورمر ،همین ولتاژ روی  L2القا میشود و در مجموع،

5

شکل ( :)5مدار معادل مبدل پیشنهادی در وضعیت دوم

ولتاژی معادل دو برابر ولتاژ خازن  COبهصاورت معکاوس
دو سر سلف  Llkقرار میگیرد و کاهش شدید جریاان آن را
سبب می شود .این وضعیت با به صفر رسیدن جریان سالف
 Llkپایان می یابد .مدار معاادل وضاعیت دوم در شاکل 5

D3

Llk

L1 L2
Lm

Co Rload
L3

D3

خازنهای  CBو  COتخلیه میشوند و ولتاژ ایان دو خاازن
باعث کاهش جریان آنها میشود .این وضعیت تا صفرشادن
جریان سلف  Lmادامه مییابد .مدار معادل وضعیت سوم در
شکل  6آمده است.

به قرارگرفتن ولتاژ خازن  CBبهصورت معکوس در دو سار
آن ،مشابه دو وضعیت قبل ،به روند کاهش جریان خود ادامه
میدهد .در پایان این وضعیت ،جریاان سالف  LBباه صافر
می رسد .مدار معادل وضاعیت چهاارم در شاکل  7آماده
است.

D1

LB

L1 L2

L4

DC
CC

Rload

Lm

Co
L3

D2

CB

Cf

Q1

D1

شکل ( :)7مدار معادل مبدل پیشنهادی در وضعیت چهارم

D3

Llk

LB

L1 L2

L4

DC
CC

Lf
Rload

Lm

Co
D4

L3

Q1

CB

D2
Cf
D1

شکل ( :)8مدار معادل مبدل پیشنهادی در وضعیت پنجم

 -3نحوة طراحی و نتایج شبیهسازی
فاارض باار ایاان اساات کااه در خروجاای تااوان متوسااط

وضعیت پنجم ):(t4 – t5
در این وضعیت ،المانها خاموشاند و خاازن خروجای
همچنان تأمین بار را به عهده دارد .برای اینکه مبادل بتواناد
بیشترین توان ممکن را پردازش کند ،سعی شده اسات ایان
زمااان در کمتاارین حالاات ممکاان باشااد .ایاان وضااعیت تااا
روشنشدن مجدد کلید ادامه می یابد .مدار معاادل وضاعیت
پنجم در شکل  8آمده است.

LB

L1 L2
Lm

 50وات برای بار نیاز است .توان ورودی ،شاکلی متناساب
با مجاذور سینوسای و دامناة  100وات خواهاد داشات تاا
متوسط آن  50وات شود .همچناین ،ولتااژ خاازن خروجای
مبدل باک تقریبا برابر  65ولت و ضریب وظیفاة کلیاد %10
در نظر گرفته شده است .علت انتخاب این سطح ولتاژ برای
خازن  CBاین است که بتوان ترانسفورمر مبادل فاوروارد را
با نسبت یکبهیک و حداقل سلف نشتی پیاادهساازی کارد.
نکتة دیگار اینکاه ولتااژ ورودی در حالات مااکزیمم برابار

L4

DC
CC

Lf

D4

Llk

D4

در این وضعیت ،تنها سلف  LBجریان دارد که با توجاه

Co Rload

CB

Cf

Lf

وضعیت چهارم ):(t3 – t4

L3

D2

Q1

در ایاان وضااعیت ،ساالفهااای  LBو  Lmبااهترتیااب در

D3

CC

شکل ( :)6مدار معادل مبدل پیشنهادی در وضعیت سوم

وضعیت سوم ):(t2 – t3

Llk

DC

Lf

D4

آمده است.

LB

L4

D2

CB

هنگام وصل بودن کلید ،بهدلیل نسبت دور یکبهیک بین دو

Cf

Q1

 310ولت و فرکانس کاری برابار  100کیلاوهرتز اسات .در

D1

ساار  L1و  L2ترانساافورمر ،ولتاژهااای دو خااازن  CBو CC

شکل ( :)4مدار معادل مبدل پیشنهادی در وضعیت اول

برابرند؛ درنتیجه ،با نوشتن  KVLبین المانهاای دیاود ،D1
خازن بالک ،سلف  ،LBخازن  CCو پال دیاودی ،مایتاوان

D3

Llk

LB

L1 L2

L4

DC

نتیجه گرفت ولتاژ دو سر سلف  LBبرابار باا ولتااژ ورودی

CC

Lf
Lm

Co Rload
D4

L3

Q1

CB

D2
Cf
D1

یکسوشدة بعد از پل دیودی است .بناابراین ،باا توجاه باه
اینکه مدت زمان روشنبودن کلید برابار  DTاسات ،مقادار
ماکزیمم جریان سلف  LBاز رابطة زیر به دست میآید:

مبدل اصالح ضریب توان باک و فوروارد  -فالیبک با اعوجاج هارمونیکی پایین

6





V in
V in D 2T
DT  Avg (I LB ) 
LB
2L B

1



IB 

4

در طول یاک دورة تنااوب کلیادزنی ،در ابتادا جریاان
سلف  LBبهصورت افزایشی و ساپس باهصاورت کاهشای

P
50
 out 
1
V out 48

باا ترکیاب دو رابطاة  3و  4و جایگاذاری مقاادیر،
داریم:

است تا صفر شاود؛ فقاط در زماانی کاه جریاان باا شایب

Lm
 0.992
L Lk  L m

افزایشی اسات ،جریاان از منبام ورودی جاذب مای شاود.
بنابراین ،جریانی که از منبم ورودی کشیده میشود ،متوساط
قسمت افزایشی جریان سلف  LBاست؛ درنتیجه ،می توان با
داشتن مقدار ماکزیمم آن ،ماکزیمم  Iinرا محاسبه کرد .رابطة
دیگری که برای جریان  Iinبرقرار است ،به دسات آوردن آن
با استفاده از توان خروجی و ولتااژ ورودی اسات .باه ایان
صورت که ماکزیمم تاوان ورودی دو برابار تاوان خروجای
است و این توان باهازای ولتااژ ورودی مااکزیمم و جریاان
ورودی ماکزیمم به دست میآید.
100
 0.32
310

2



2Po


in



Avg (I LB )  I in 

مقادیر بهدستآمده برای سلف نشتی و سلف مبدل باک
باید در شرن زیر صدق کنند؛ در غیر این صورت ،باید یاک
دیود به ساختار اضافه شود .به صورتی که کاتد آن به دریان
کلید مبادل و آناد آن باه کاتاد  D1متصال باشاد؛ زیارا باا
صرفنظر از جریان سلف  ،Lmاگر جریان سلف  LBبیشاتر
از  Llkباشد ،به یک مسیر اضاافی بارای عباور جریاان نیااز
دارد.

48 H

که شرن باال با توجه به مقادیر باهدساتآماده بارآورده
میشود و به دیود نیازی نیست .مشابه  ،IOمقاومت باار نیاز
با داشتن ولتاژ و توان خروجی به دست میآید.

LB

برای به دست آوردن رابطة سلف نشاتی ) ،(Llkاز ایان

تعادل شارژ برای خاازن  COبرقارار اسات و در یاک دورة
تناوب جمم جبری جریان واردشده به آن و خارجشده از آن
برابر صفر است .متوساط جریاان  ،Llkباا توجاه باه مقادار
ماکزیمم آن و مقدار ولتاژ قرارگرفته در دو سر آن به دسات
میآید .بهدلیل یکبهیکبودن ترانسفورمر مبدل ،ولتاژ خاازن
 VCBروی سلف  L2ترانسفورمر القا میشود و اخاتالف آن
با ولتاژ خروجی دو سر سلف  Llkقرار میگیرد.
Avg (I Lk ) 

جریان خروجی  IOنیز با توجه به مقادیر تاوان و ولتااژ

 400 F

7

سلف  Llkارسال میشود .بناابراین ،متوساط جریاان سالف
نشتی برابر با جریان خروجی است؛ زیرا در حالات پایادار،

Rout

برای طراحی خازن  CBطبق مرجم ] ،[9داریم:

 L3ترانسفورمر مای تاوان از متوساط جریاان آن در مقابال
متوسط جریان سلف  Llkصرفنظر کرد  ،توان خروجای باا

V 2 482
 out 
 46
Pout 100

6

نکته استفاده میشود که با صرفنظر از توان ارسالی با سلف

(V CB V out )D 2T
2L LK

V in V CB V out

 6.4  17 
LB
L LK

5

V

داریم:

خروجی به دست میآید.

L Lk  1 H , K 



بااا ترکیااب دو رابطااة  1و  2و جایگااذاری مقااادیر،

3

Avg (I Lk )  I out

Pout

V C min V

CB 

برای طراحی خازن خروجی نیز باید به این نکته توجاه
کرد که ضریب وظیفه  %10اسات؛ بناابراین ،در  %90زماان
تناوب ،خازن خروجی به تنهایی بار را تأمین میکند و نباید
در این مدت ،افت ولتاژ محسوسی داشته باشد .بناابراین ،باا
انتخاب محدودة تغییرات ولتاژ مجاز برای آن ،اندازة خاازن
تعیین میشود .در اینجا حداکثر تغییرات  %1در نظار گرفتاه
شده است.
8

q
1  0.9T

 20 F
V
0.01  48

C 

خازن را باید مقداری مساوی یا بزرگتر از مقادار بااال
انتخاب کرد .سلف و خازن ورودی باید بهگونهای باشد کاه
فرکانس کلیدزنی را فیلتر و فرکانس برق شهر را عبور دهد؛
بنابراین ،باید در رابطة  9صدق کند.
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1
 100KHz
2 Lf C f

9

50Hz 

بااا انتخاااب مقااادیر  Lf=1mHو  ،Cf=22nFمشاااهده
میشود این نامساوی برآورده میشود .باا توجاه باه مقاادیر

7

شکل موج ولتاژ و جریان ورودی ،نمایی از ساختار عملی و
شکل موج ولتاژ و جریان سوئیچ آمادهاناد .هماانطاور کاه
مشاهده میشود ،مشکل اعوجاج گذر از صفر تا حد زیاادی
بهبود یافته است.

بهدستآمده و بررسی نتایج شبیهسازی بهازای تغییار انادک

جدول ( :)1مقادیر نهایی المانها

مقادیر مختلف تا رسیدن به مقادیر استاندارد ،مقادیر المانها
انتخاب میشوند که در جدول  1آمدهاند .با توجه به اینکه
تقریبا تمام توان ارسالی به خروجی با سایمپایچ فاورواردی
ترانسفورمر سیمپیچ  L2انتقال مییابد ،بااوجود اساتفاده از
چهار سیمپیچ ،میتوان از سیمهای نازکتری برای سایمپایچ
 L3و  L4استفاده کرد؛ زیرا قسامت فاالیباک ترانسافورمر
صرفا برای تخلیاة انارژی سالف مغنااطیسکننادگی اسات.
بنااابراین ،بااه لحااات حجاام ترانساافورمر ،در مقایسااه بااا
ترانسفورمر یک مبادل فاوروارد افازایش محسوسای ایجااد

C1
48u

R1
47

48u
L1
125u

125uH
L2

C8

L4

100n

C3
470u

D12

D11

0

125u
125uH
L8
D25

R3
0.05
MUR860
D7

D13
V1 = -5
V2 = 15
TD = 0
TR = 1n
TF = 1n
PW = 1u
PER = 10u

M1
V2

ذخیرة انرژی بیشتر در ترانسفورمر فالیبک ،به ایجاد فاصلة
انرژی در هساته ،افازایش حجام و سالف نشاتی را سابب

1 mH
125 µH
48 µH
125 µH
125 µH
22 nF
100 nF
470 µF
10 µF
47 Ω

L1
L2
L3
L4
L5
C1
C2
C3
C4
Rload

D24

نشده است .همانطور که در قسمت مقدمه اشاره شد ،بارای
هوایی بین هستة ترانسفورمر نیااز اسات و باهدلیال ذخیارة

اندازة المان

نام المان

IRFP460
K

K1
K_Linear COUPLING = 0.992

MUR860
D6

L7
C9
22n

C7
100n
MUR860
D9

MUR860
D8

L6

V1

1000uH
V+

I

VOFF = 0
VAMPL = 310
FREQ = 50
= AC

V-

0
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400

می شود که در ترانسفورمر این مدار ،با توجه به انتقال تاوان
بهصورت فورواد ،این دو مشاکل باه حاداقل مقادار خاود

0

ولتاژ ورودی

رسیده اند .همچنین ،سیمپایچ مرباون باه  ،L4خاازن  Ccرا
شارژ مای کناد و چاون ولتااژ ایان خاازن باا ولتااژ خاازن

150ms

140ms

145ms

130ms

135ms

I(L6)*200

-400
125ms
)V(L6:1,C9:1

Time

ذخیرهساز انرژی ،برابر و به مراتب کوچکتر از ماؤثر ولتااژ

شکل ( :)10نتایج شبیهسازی شکل موج جریان و ولتاژ

ورودی است ،این سیمپایچ نیاز تاوان نااچیزی را پاردازش

ورودی مدار

میکند .پس ترانسفورمر دقیقا مانند مبدل فاوروارد طراحای

400V

جریان ورودی

شده است و سلفهای سه و چهار ،دو سایمپایچ باا حجام

0V

بسیار کم روی هستهاند.
در شکل  9و  10بهترتیاب سااختار مادار و شاکل

200V

ولتاژ ورودی
150ms

145ms

-200V

140ms

130ms

135ms

)V(R1:2

-400V
125ms
)V(L6:1,C9:1

Time

موج جریان و ولتاژ ورودی شبیهسازیشده آمدهاناد .گفتنای
است بهدلیال اینکاه دامناة جریاان نسابت باه ولتااژ بسایار

شکل ( :)11نتایج شبیهسازی از شکل موج ولتاژهای ورودی و
خروجی مدار

کوچکتر است ،دامنة جریان باا بزرگنماایی  200براباری و

400V

ولتاژ خروجی

رنگ سبز نشان داده شاده اسات .هماانطاور کاه مشااهده

200V

میشود ،مدار جبرانساز پیشانهادی تاا حاد زیاادی مشاکل
اعوجاج را بهبود بخشده است .عاالوه بار آن ،شاکل ماوج
ولتاژ خروجی و ولتاژ کلید مدار نیز بهترتیب در شاکلهاای
 11و  12آمده اند .مدار پیشنهادی بهصورت عملای نیاز
ارزیابی شد که در شکلهای  14 ، 13و  15باهترتیاب

0V
11.17ms

11.16ms

11.15ms

11.14ms

11.13ms

11.12ms

11.11ms
)V(M1:D

Time
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 -4مقایسه و بررسی مبدل پیشنهادی
بهمنظور بررسی دقیقتر مبدل پیشانهادی ،ابتادا تحلیال
تلفاتی برای ایان مبادل صاورت گرفتاه کاه نماودار آن در
شکل  16آمده است .همانطور که مشاهده میشود قسمت
عمدة تلفات ،بهدلیل تلفات کلیدزنی است کاه مایتاوان باه
بهای افزایش تعداد المان و پیچیدگی مادار ،ایان تلفاات را

شکل ( :)14نمایی از مبدل پیشنهادی

کاهش و راندمان را افازایش داد .در اداماه ،مقاادیر پاارامتر
 THDباارای مباادل پیشاانهادی و مباادلهااای ] [8و ] [5در

100V

جدول  2آمده اسات .هماانطاور کاه در قسامت شاکل

Vsw

موج هاای شابیهساازی و عملای نیاز مشااهده شاد ،مبادل

2.5us

پیشنهادی ،هدف اصلی طراحای ایان مبادل ،یعنای حاذف

15A

اعوجاج گذر از صافر موجاود در مبادل بااک را باهخاوبی

Isw

برآورده کرده است .بهمنظور اطمینان بیشتر از برآوردهشادن
استانداردهای موجود در این زمینه ،میزان هارمونیک جریاان
ورودی با استاندارد  IEC61000-3-2-ClassDمقایسه شاد

شکل ( :)15نتایج آزمایشگاهی از شکل موج جریان و ولتاژ

و نتیجه در شکل  17آورده شد کاه البتاه ایان شاکل نیاز

كلید مبدل پیشنهادی

نشاندهندة برآوردهشدن کامل این استاندارد اسات .باهطاور
کلی مزایای مبدل در موارد زیر خالصه میشود:

جدول ( :)2مقایسة پارامتر THD

 حذف اعوجاج گذر از صفر و پیادهساازی آن باا

ساختار

مقدار THD

سلف کوپلشاده باا ترانسافورمر مبادل باهمنظاور

مبدل ][5

50 %

صرفهجویی در حجم مدار

مبدل ][8

11 %

مبدل پیشنهادی

2%

 استرس ولتاژ پایین خازن ذخیرهساز انرژی
 انتقال مستقیم قسمتی از توان ورودی به خروجی
 نیازنداشتن به پالس گیت سورس شناور
 داشتن ولتاژ خروجی مجزا از ولتاژ ورودی

شکل ( :)13نتایج آزمایشگاهی از شکل موج جریان و ولتاژ
ورودی مبدل پیشنهادی
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 نمودار تحلیل تلفات مبدل پیشنهادی:)16( شکل
4
3
2
1
0
هارمونیک
سوم

هارمونیک
پنجم

هارمونیک
هفتم

mA/W) ( ساختار پیشنهادی

هارمونیک
نهم

class D (mA/W)

 بررسی و مقایسة جریان ورودی:)17( شکل
D با استاندارد كالس

 نتیجهگیری-5
در این مقاله ابتادا دلیال اهمیات بحاث انجاام اصاالح
 ساپس چگاونگی عملایکاردن ایان.ضریب توان بیان شاد
، در اداماه.موضوع با مبدل های ولتااژ مساتقیم مطارح شاد
چندین مدار ارائهشده در این زمینه با یکدیگر مقایسه شدند
 در قسمت بعد یک مبادل.و مزایا و معایب هریک بیان شد
تکمرحلة متشکل از ادغام دو مبدل باک و فوروارد پیشنهاد
 در مدار پیشنهادی سعی بر این بود که عالوه بر استفاده.شد
، بهعنوان مبادل اصاالح ضاریب تاوان،از مزایای مبدل باک
مهمترین مشکل این مبدل را بهبود دهد که اعوجاج گاذر از
 این عمل با یک مدار جبرانساز صورت گرفات.صفر است
 یک دیود و یک سلف کوپلشاده،که فقط شامل یک خازن
با ترانسفورمر مبدل است و ازنظر حجمای تاأثیر زیاادی در
 مزایای این ساختار نسبت باه.افزایش حجم مدار کلی ندارد
 در آخر نیز.ساختارهای مشابه در پژوهشهای قبلی بیان شد
روابط طراحی برای مدار پیشنهادی بیان شاد و شابیهساازی
 ارائاه و بهباود مشاکل اعوجااج،مدار پیشنهادی با نرمافزار
 نتااایج عملاای ارائااه شااد کااه نتااایج، همچنااین.اثبااات شااد
.شبیهسازی را تأیید میکند

منابع
[1] H. L. Cheng and C. W. Lin, "Design and
Implementation of a High-Power-Factor LED
Driver With Zero-Voltage Switching-On
Characteristics," in IEEE Transactions on
Power Electronics, vol. 29, no. 9, pp. 49494958, Sept. 2014.

10

مبدل اصالح ضریب توان باک و فوروارد  -فالیبک با اعوجاج هارمونیکی پایین
1

ripple
Isolation
3
Bulk capacitor
2

