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 .1مقدمه

افزایندهتنهامدنظر نبودهاست.ازجملههروشههایبرنامههنویسهی

مبدلهایافزاینده،دربسیاریازیهنایعکهاربردوسهیعیدارنهد.از

مفیدکهعموماًبرایبهینهسازیمسایهلمختلفاستفادهمههیشهود

جملهکاربردهایآنهامیتوانبهمنابعتغذیه،سیستمهایهیبریهد،

هههایتکهامهلیاشهارهنمههود.بهعنهوان

مهیتهوانبهالهگهوریهتهم


سیستمهایپیلسوختیوخورشیدیاشارهنمهود

مثههال،

(Zhang et al.,

(CAO & WU, 1999; Kumaraguru & Fangxing,

).2012یکههیازمسههایلمهههمدرایههنمبههدلهههابهههخصههوددر

)2012; Versel et al., 2010مواردمختلفیازکاربردهایاستفاده

کاربردهایینظیرسیستمهایخورشیدیوپیلسوختی،بازدهپهایین

ازبرنهامهنویسهیبهرپایههالگهوریتمژنتیهکراارایههنمهودهاسهت


آنهااست.روشهایمتنوعیبهمنظورافزایشبازدهیآنهاارایهشده

)(Kumaraguru & Fangxing, 2012ازالگههههوریتمژنتیههک

بروروشههای

استازجمله:اینترلیوکردن،استفادهازمداراتاسهنا

بهمنظورطراحیبهینهفیلتریکمبدلافزایندهاستفادهنمودهاسهت


کلیدزنهینهرمو(Subsingha & Sarakarn, 2012)...بههمنظهور

).(Versel et al., 2010بااستفادهازالگوریتمژنتیک،یهکمبهدل

دستیابیبهبازدهباالتریکمبدلافزایندهچهارفازطراحهیکهرده

تمامپلرابهنحویطراحیکردهاستکهحجمآنبهکمترینحد

است.اینسهاختار،تعهدادکلیهدزیهادیداردوهمهینامهرحجهمو

وبازدهیبهبیشترینمقداربرسد.ههرچنهدایهنروشدرطراحهی

(Ching & Chern,

مبدلهایایزولههکهارایینسهبتاًخهوبیداردولهیبههدلیهلتفهاوت

)1998نیزازمداراتاسنابربرایکلیدزنینرممبدلافزایندهاستفاده

پارامترهایمبدلهایغیرایزولههنظیهرمبهدلافزاینهدهکالسهیکو

نمودهاست،ولیمداراتاسنابرخوددارایتلفاتهستندودربرخهی

همچنینمتفاوتازمبدلههایایزولهه،بهرایطراحهیمبهدلههای

(Radika,

غیرایزولهکاراییمناسبینخواهدداشتدریههورتیکهمبدلههای

).2013ایندریورتیاستکهطراحیاینمبدلهابسیارپیچیهده

ایزوله(مخصویاًمبدلافزاینده)بههواسهطهحجهمکههموسهادگی

استوبااضافهشدنالمانهاوکلیهدههایاضهافی،طراحهیمهدار

عملکردشان،دربهرخهیکاربهردهااستفادهبیشهتریدارنههد.بههرای

کنترلآننیزامریزمانبرخواهدبود.برخینیزبهیورتهمزمهان

مثهالدرسیهستمهایخورشیهدیعمهومهاًازمبهدلهایغیرایزولهه

ازمبدلافزاینههدهاینترلیههوشهدهبهههمهراهمهدارکمکهیاسهتفاده

(بههههخهصهههودمبهههدلافهههزاینده)استههفهههادهمهههیگههرددو

& (Ramesh

هههایبهسهیهاریبههمنهظهوردستیهابههیبههنقطهه

کنتهرلکنهنهده


پیچیدگیمدارکنترلآنراافزایشمهیدههد

مواردنیزچنداندرکلیدزنینهرممبهدلموفهینیسهتند

انهدوبههبهازدههیبهاالتهریدستیهافتههانهد


کرده

).Haribabu, 2012; Jung et al., 2011اماحجهموهزینههایهن

حداکثهرتهواندرآنههانطهراحههیشهدهاسهت

مبدلهابسیارباالخواهدبود.ازجملهروشهایدیگربرایافزایش

) .Ping, 2011; Yu & Yao, 2012

بازدهدرمبهدلههای DC/DCطراحههیمنههاسبآنههابههمنظههور

دراینجا،ابتدارواب مربوطبهطراحیوهمچنینبهازدهیدریهک

افهزایشبهازدهآنهاسهت.در)(Erickson, 1997, 144روشههای

مبدلافزایندهارایههگردیهده،سهپسبهااسهتفادهازالگهوریتمPSO

کالسیکطراحیمبدلهای DC/DCبیانشدهکهبسیاروقتگیهر

پارامترهایمبدلافزایندهکالسیک(مقدارسهلف،خهازنوفرکهانس

هستندومسالهافزایشبازدهیدرآنهاموردتوجهقرارنگرفتهاست.

کلیدزنی)دریکنقطهکاریمخصود،بهنحویبهدستآمدهاست

برایبرطرفکردناینمشکلمیتوانازروشهایبرنامههنویسهی

کهبازدهیآنبهبیشینهخودبرسد.دراینروش،ریپلجریانسلف

کامپیوتریبرپایهریاضیاتبرایطراحهیمبهدلههااسهتفادهکهرد.

وخازندرحدقابلقبولیقرارمیگیردومبدلنیزدرحالتپیوسهته

بهطورمثال(Leyva et al., 2012)،ازبرنامهنویسیهندسیبهرای


عملمیکند.اینروشبرایطراحییکمبهدلافزاینهدهنمونههبها

طراحیمبدلکاهندهسنکرونبهنحهویاسهتفادهکهردهاسهتکهه

توانخروجی922واتاستفادهونتایجآندرانتهایمقالهارایهشده

تلفاتآنبهکمینهخودبرسد.ههرچنهددرآنبههبهازدهیبهاالیی

است .

(Yong & Fang

دستیافتهاست،ولیازمدلکامالًخطیبرایاینمبهدلاسهتفاده
 .2ریپل ولتاژ و ریپل جریان یک مبدل افزاینده کالسیک

کردهاست،دریورتیکهدرعمل،المانهایمبدلکاهندهوسهایر
مبدلهاازرواب

شکل0شمایمدارییکمبدلافزایندهرانمایشمیدهد .

غیرخطیپیرویمهیکننهد.البتههدر (Vighetti et

)al., 2012روشههایبرنامههنویسهیدیگهریبهرپایههریاضهیات
بهمنظورطراحیاستفادهشدهکهازمدلهایغیرخطیبرایطراحی

آنهااستفادهکردهاندامهادرایهنروشمسهالهبهازدهییهکمبهدل
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شکل  .1شمای مداری یک مبدل افزاینده

t

ریپلولتاژخازنوریپلجریانسلفمبدلافزایندهدررابطه0نشان
دادهشدهاست:


DTs

 i  Vin DTs
L 2L

0



شکل  .2شکل موج جریان ماسفت برای یک مبدل افزاینده
کالسیک

V
vC  C DTs
2C

مقدارمؤثرجریانآنطبیرابطه9قابلاستنتاجاست:


یکیازمسایلمهمدرطراحیمبدلافزاینده،عملکردپیوسهتهویها

)

)

غیرپیوستهآناست.باتوجههبههایهنکههعملکهردمبهدلافزاینهده

√

∮

9

کالسیکدرحالتغیرپیوستهمنجربهکاهشبازدهیآنمیگهردد،
شرطپیوستگیجریانآنبرایدستیابیبهحداکثربازدهیممکن،

)

الزماست.رابطه0محدودیتمبدلافزایندهبرایعملکرددرحالهت

پستلفاتهدایتیماسفتعبارتاستاز:

پیوستهرانشانمیدهد .

0

1
'iL  I L  Lf s  RDD
2

√

)


))

(

 .3روابط تلفات و بازدهی در مبدل افزاینده کالسیک

3ـ1ـ .2تلفات هدایتی دیود

تلفاتیکمبدل،بهسهبخشایلیتقسیممیگردد،تلفاتهدایتی،

مدلیکدیودبهیورتشکل9خواهدبود،همانطورکههمشهاهده

تلفاتکلیدزنیوتلفاتحالتخاموشکهقابلیرفنظراسهت.در

میشودتلفاتهدایتیآنناشیازدوبخشمنبهعولتهاژومقاومهت

اینقسمت،رواب تلفاتهدایتیوکلیدزنیالمانهایمبدلافزاینده

داخلیآناست .

بهدستآمهدهو
بهتفهکیکوبااستفهادهازنرمافزار Mathematica

RonDiode

Vf

D

ارایهشدهاست .




شکل  .3شمای مداری یک دیود

3ـ .1تلفات هدایتی المانهای مبدل افزاینده

تمامیالمانهاییکمبدلافزاینده،تلفاتههدایتیخواهنهدداشهت

تلفاتهدایتیدیودناشیازمقاومتداخلیآنبهیورتزیربهدست

کهدرزیررواب آنهاآوردهشدهاست :

میآید :



PonDIODE  RonDIODE (irmsDIODE) 2

3ـ1ـ .1تلفات هدایتی ماسفت

5

شکل0شکلموججریانیکماسفترانشانمیدهد :


i 2
)) = RonDIODE( D' ( I L 2  L
3

میباشد.
همچنینتلفاتهدایتیدیودناشیازمنبعمطابیرابطه 6
6
65

'PonDIODE  V f I L D
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3ـ1ـ .3تلفات هدایتی سلف

3ـ .3روابط تلفـات کلـی و بـازدهی در یـک مبـدل افزاینـده

تلفاتهدایتیسلفدرمبدلافزاینده،طبیرابطه8است :

کالسیک

i
))  PonINDUCTOR  RonINDUCTOR ( D( I L 2  3L

تلفاتکلییکمبدلافزایندهازمجموعتلفاتههدایتیوکلیهدزنهی

2

مبدلبهدستمیآید.بنابراینتلفاتکلّیوبازدهیکمبدلافزاینده

i
))   RonINDUCTOR ( D' ( I L 2  3L
2

کالسیکازرابطه00بهدستمیآید :

 PLOSS  PonMOSFET  PswMOSFET  PonDIODE00

8
i 2
)  RonINDUCTOR ( I L 2  L
3

 PswDIODE  PonINDUCTOR  PonCAPACITOR
Pout
Pout  PLOSS

3ـ1ـ .4تلفات هدایتی خازن

برایمدلکردنتلفاتهدایتییکخهازن،یهکمقاومهتکوچهک
()ESRبهیورتسریباآندرنظرگرفتهمیشود.رابطه7نمایانگر
تلفاتهدایتیخازنناشیازاینمقاومتمیباشد .

 PswGATE 

کهتوانخروجیمبدلاستوازرابطه09قابلمحاسبهاست :


iL2
))
3

PonCAPACITOR  RonCAPACITOR ( ( D' ( I L 2 

 09

V 2
Pout  C
R


vC 2
)
3
)
R

(VC 2 

7

 .4الگوریتم بهینهسازی ذرات


الگوریتمهایتکاملیازجملهبهینهسازیررات،کاربردهایمختلفهی



ازجملهآموزششبکهعصبی،بهینههسهازیتوابهعریاضهی،کنتهرل
حرکتروبهاتهها،مسهیریهابیو ...دارنهد.درایهنمیهان،الگهوریتم

3ـ .2تلفات کلیدزنی مبدل افزاینده کالسیک

بهینهسازیرراتباتوجهبهسرعتبهاالوسهادگیآنمهوردتوجهه


تلفاتکلیدزنیدریکمبدلافزایندهبهسهبخشقابلتقسیماست :


ویژهایقرارگرفتهاست.بهواسطهپیچیدگیودرهمتنیدگیمعادالت

3ـ2ـ .1تلفات کلیدزنی ماسفت

توانوبازدهییکمبدلافزاینده،بازدهیمبدلافزایندهبههعنهوان

تلفاتکلیدزنیماسفتدرمبدلافزایندهازرابطهه3قابهلمحاسهبه
است :

تابعهدفایهنالگهوریتمدرنظهرگرفتههشهدهاسهت.درالگهوریتم

3

بهینهسازیررات،رراتدرفضایجستوجوجاریمیشوند.اسها 


 PswMOSFET  (VC I LTon  VC I LToff ) f s

عملکردجستوجوبدینشکلاستکهههرررهدرسهجهتحرکت


3ـ2ـ .2تلفات کلیدزنی دیود

خواهدکرد.0:بهترینمکانیکهخودررهداشهتهاسهت.0.بهتهرین

رابطه02تلفاتکلیدزنیدیودرانشانمیدهد :

 PswDIODE  VC Qrr f s
 02

ررهایکهتاکنونپیداشدهاستو.9درراستایاینرسهیخهودرره.
بههدینشههکلرراتبهههسههمتنقطهههبهینهههسههوقدادهمههیشههوند
).(Eberhart & Kennedy, 1995بههدینوسههیلهایههنالگههوریتم
بهمنظورافزایشتابعبازدهیبهکارگرفتهشدهاسهت.رراتدرایهن


3ـ2ـ .3تلفات کلیدزنی گیت ماسفت

مقاله،مقادیرسلف،خازنوفرکانسکلیدزنیخواهندبود .

تلفاتدیگریکهدرمبدلافزایندهلحاظشده،تلفاتکلیدزنیگیهت



ماسفتمیباشدکهمطابیرابطه00است .

00

 .5طراحی یک مبدل افزاینده با الگـوریتم بهینـهسـازی
ذرات

PswGATE  VGATE Qgg f s

شههکل1فلوچهههارتبرنهههامهنویسههیمهههذکوربهههکمههکالگهههوریتم
بهیهنهسازیرراترانمایشمیدهد؛اینفلوچارت،ابتدابامقداردهی


ولتاژپالسدهیبهماسفتاستومعموالًمقداریبرابربا5ولتدارد .
6
8
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اولیهپارامترهایولتهاژورودی،خروجهی،سهیکلکهاری،اطالعهات

 .6طراحی نمونه یک مبدل افزاینده کالسیک با اسـتفاده

مربوطبهماسفتودیودشروعمیشود.سپسمقادیریدرمحهدوده

از الگوریتم بهینهسازی ذرات

مناسب،بهمقدارسلف،خازنوفرکانههسکلیدزنیدادهمیشود.در

مقادیراولیهبرنامهمطابیجدول0قراردادهشد .


مرحلههبعهدیتمهامیاطهالعاتورودیبهالگهوریتمبهینههسهازی

جدول  .1مقادیر اولیه برای ورودی برنامه بهمنظور بهینهسازی

دادهمیشهودوالگهوریتمبهارعایهتمحهدودیتعملکهردCCMو

بازده یک مبدل افزاینده نمونه با استفاده از الگوریتم

بیشینهکردنبازدهی(بااستفادهازرواب بهازدهیبههدسهتآمهده)،

بهینهسازی ذرات

مقادیریبرایاندازهسلف،خازنوفرکانسکلیدزنیرادرنقطهکهار
RonDIODE  1, RonMOSFET  52

محاسبهخواهدنمود.سپسدریورتیکههمقهادیرریپهلجریهانو
ولتاژمبدلبهازایمقادیربهدستآمهدهدرمحهدودهمناسهبباشهد،

9

رونهدبرنامهمتوقفودرغیهراینیورتمجدداًبرنامهبامقداردهی

9

مجهدددرمحهدودهایمتفاوتازمحدودهقبلیبهسهلف،خههازنو
فرکانههسکلیدزنیاجرامیگردد.اینروند،تابهدستآوردنمقادیر

Qrr  25  10

Qgg  13  10
8

مناسببرایریپلجریهانوولتهاژدرمبهدلافزاینهدهادامههخواههد
داشت.مقادیرaوbمیتوانندطبینظرطراحدرنظرگرفتههشهوند

D  0.85

Vin  10

V f  0.9

Pout  300

VGATE  5
8

Ton  10

R  15

Pmisc  3

Toff  10



ولیعموماًاینمقادیربینیفرتاپانزدهدریدهستند .

همچنینمقادیرسلف،خازنوفرکهانسکلیهدزنهیطبهیجهدول0



محدودشدهاند .

جدول  .2محدودیتهای مساله برای اعمال در برنامهنویسی

 Lmin  0.1

 C min  0.1

Lmin  0.1

 f s min  5

 C max  400

 Lmax  600


قابلتوجهاستکهمقدارمقاومتسلفوخازنپسازمحاسبهمقهدار
اندوکتانسوکاپاسهیتانسآنههابههیهورتزیهرمحاسهبهشهدهاسهت
) .(Pressman, 2009, 28, 644
میباشد :
تعداددورموردنیازبرایاندوکتانسLهانریطبیرابطه 01

 01

diL<a*IL
dvC<b*VC

L
Al

N

دراینرابطه  Alبرابر 15میکروهانریدرنظهرگرفتههشهدهاسهت.
برایمحاسبهمقاومتسلفLهانریازرابطه05استفادهشدهاست :

)

(

  RonINDUCTR  Nln Rl  05


شکل  .4فلوچارت برنامهنویسی برای بهینهسازی مبدل

همچنینبرایمحاسهبهمقاومهتسهریخهازنازرابطهه06اسهتفاده

افزاینده کالسیک با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ذرات

گردیدهاستکهمربوطبهخازنهایقدیمیآلومینیومالکترولیتاست
77
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(همان) .

پایهالگوریتمبهینهسازیرراتوبهمنظورطراحیپارامترهایاساسی



مبدلافزایندهارایهگردیدهاست.تابعههدفالگهوریتمبهینههسهازی
  ررات،افزایشبهازدهیدرنظهرگرفتههشهدهاسهت.پهسازاعمهال

06

)



برنامهنویسیبراییکمبدلافزایندهنمونه922واتیبهااسهتفادهاز

دراینرابطهKمقداریثابتداردومیتواندمقادیریبین52میکرو

فلوچارتپیشنهادی،بازدهآنحدود%78حایلشدکهریپلجریان

میکرواختیارکند.دراینبرنامهنویسی،مقدار52میکهرواههم

تا72

سلفوولتاژخازنآننیزدرحدقابهلقبهولی(کمتهراز)%02قهرار

فارادبرایآندرنظرگرفتهشدهاست.همچنینa=%02وb=%5در

گرفتهاست.اندازهریپلجریانسلفمبدل،عملکردپیوستهآنرانیز

نظرگرفتهشدهاست.برنامهPSOباجمعیت02تاییوتعدادتکهرار

کند.قابلتوجهاستکهاینروشبرایسایرمبدلههای

تضمینمی

 0222بارانجامپذیرفت.شکل5چگونگیافزایشبهازدهوتوانهایی

غیرایزولهوایزولهنیزقابلاعمالاست .

دربهبودبازدهمبدلمذکوررانمایشمیدهد .

الگوریتمPSO
مشاهدهمیگرددکهبازدهنهاییمبدلافزاینهده،حهدود%78ارتقها 
یافتهاست.مقادیربهینهسلف،خازنوفرکانههسکلیهدزنهیدرزیهر
آمدهاست :

L*  10.09
C*  282.21

 08

f s *  66.2

بهازایمقادیربهدستآمده،ریپلجریان%03وریپهلولتهاژ%2/05
خواهدبود،همچنینمبدلنیزدرحالتپیوستهعملخواهدکرد .

0.95




0.9


0.85



0.8



0.75


2000

1500

1000
Iteration


500

Best Cost



0.7
0

شکل  .5میزان افزایش بازدهی (بهعنوان تابع هدف)
برحسب تکرار در الگوریتم بهینهسازی ذرات
برای مبدل افزاینده نمونه

 .7نتیجهگیری
اینتحقییدرتالشاستروشیبرایطراحیمبدلافزایندهبابازده
باالارایهکند.بدینمنظوردرابتدا،رواب تلفاتوبازدهیمربوطبهه
مبدلافزایندهبهدستآمد.سپسفلوچارتیبرایبرنامههنویسهیبهر
38
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سمبل

توضیح

واحد

Cmin , Cmax
C
*C
)D(D’=1-D
fsmin , fsmax
*f
IL
Lmin , Lmax
L
*L
ln
N
PonMOSFET, PonDIODE
PswMOSFET, PswDIODE, PswGATE
PonINDUCTORE, PonCAPACITOR
Pmisc
PLOSS
Qrr
Qgg
Rl
R
RonMOSFET, RonDIODE
RonINDUCTORE, RonCAPACITOR
Ton
Toff
Vin
VC
VGATE
Vf
Won
Woff
Η
ΔiL
ΔVC


حداقلوحداکثرمقدارخازنخروجیدربرنامه 
اندازهخازنخروجی 
مقداربهینهخازنخروجیحایلازبرنامه 
سیکلکاریمبدلافزاینده 
حداقلوحداکثراندازهفرکانسکلیدزنیدربرنامه 
مقداربهینهفرکانسکلیدزنیحایلازبرنامه 
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مقاومتبار 
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μF
μF
μF

Sec
Sec
Volt
Volt
Volt
Volt
Joule
Joule
بدونواحد
بدونواحد

ریپلولتاژخازن 

بدونواحد

90
2

بدونواحد 
kHZ
kHZ
Amper
μH
μH
μH
M

دور
Watt
Watt
Watt
Watt
Watt
C
C
Ω/M

Ω
mΩ
mΩ
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