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یک اینورتر پنجسطحی با بازدهی زیاد ،قیمت

و  THDکم برای کاربردهای ولتاژ متوسط
یک اینورتر پنجسطحی با بازدهی زیاد ،قیمت و  THDکم برای استفاده در سیستم
تحرک الکتریکی شناور
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_A_hoseinامیرحسیناکبری،7ابوالفضلبابايي

 A_hosein_a@yahoo.com

 -7دانشجویکارشناسيارشدبرق،دانشگاهعلموصنعتايران
 -2کارشناسارشدبرق،دانشگاهعلموصنعتايران 
استاددانشکدهیبرق،دانشگاهعلموصنعتايران

-3
@ A_hosein_a
چکیده
برایاستفادهدرسیستمهایولتاژمتوسط()MVارائهشدده

هزينه ومیزانTHDکم
پنجسطحيبابازدهيزياد ،
دراينمقالهيکاينورتر 
است.اينورترپیشنهادیتعدادکلیدهایکمترینسبتبهساختارهایمشابهداردکهاينعاملسببراحتيدرپیدادهسدازیوهدمچندین
میزانهارمونیکهایولتاژخروجي

مدارميشود.استفادهازيکفیلترLCLمناسبدرخروجياينورترسببکاهش

سببکاهشهزينهی
شدهاستوسپسبااستفادهازندرمافدزارPLECS
سازیبااستفادهازنرمافزارPSpiceانجام 

شدهاست.برایاطمینانازطراحي،يک 
شبیه
برایيکنمونهیاولیهبدهازای

تحلیلدماييبهمنظوربررسيقابلیتاطمینانمدارصورتگرفتهاست.میزانTHDحاصلازشبیهسازی
%ميرسدکهدرمقايسهباساختارهایمشابهبهبودقابدلمححظدهایاسدت.نتدايج
جريان22آمپرو022ولتدرخروجي،بهمیزان 3.1
یرانشانميدهند .

حاصلازشبیهسازیدرستيطرحپیشنهاد


واژگان کلیدی  :اینورتر پنجسطحی ،سیستمهای ولتاژ متوسط ،بازدهی زیاد ،THD ،فیلتر  ،LCLتحلیل دمایی.

تاريخدريافتمقاله65/72/29:
تاريخپذيرشمقاله69/29/72:
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فصلنامهعلمي-پژوهشيدريافنون،
امیرحساکبری،ابوالفضلبابايي  

قابلیدتهدایبیشدتریدارد.سداختارارائدهشددهدر][6در
مقايسهباسدايرسداختارهامیدزانTHDولتداژخروجديرا
بیشتربهبدوددادهاسدت.هدمچندین،ايدنسداختارتعدداد

کمترینیازدارد .
کلیدهای 
اينمقالهيکاينورترپنجسطحيباششکلیدومیدزان

در
THDکمارائهشدهاست.ساختارارائدهشددهمديتواندددر
فرکانسهایکم،ولتاژوتوانهایزيادبدابدازدهيمناسدب
سببميشدودايدنمدداربدرای

کارکندکههمینموضوع
7
کاربردهایولتداژ متوسدط() MVماننددسیسدتمتحدرک
الکتريکيشناور،مناسبباشد .


 -1مقدمه
سیستمهای مختلفي برای تحرک يک شناور در دريا
استفاده ميشود که از جمله ميتوان به سیستم تحرک
بخار ،سیستم تحرک ديزل ،سیستم تحرک هستهای،
سیستم تحرک توربین گاز ،سیستم تحرک پیل سوختي،
سیستم تحرک خورشیدی ،سیستم تحرک بیو ديزل و
سیستمتحرکالکتريکياشارهنمود[7و .]2
درسیستمرانشالکتريکيکشتي،اندرژیالکتريکديمدورد
نیازازديزلژنراتورتأمینميشود.يکيازمزيتهدایايدن
سیستمافزايشقابلیتمانوراستکهباعثحذفشددندر
سیستمانتقالنیروبهپروانهیگیربکسميشود.درنتیجده
تریاشغالميشودووزنکلديسیسدتمتحدرک


فضایکم
هزينهیتعمیر
نیزکاهشمييابد.امتیازاتديگرنیزکاهش 

ونگهددداری،کدداهشآلددودگيصددوتيمحددیطوهم نددین
افزايشبازدهکليسیستمتحرکاسدت[3و.]0در کشدتي
بهعلتکمبودفضابايدازسیستمهايياسدتفادهشدودکده
کمترينفضایممکنرااشغالنمايد ،لدذادرطراحديهداو

انتخابپیکربندیها،اينپارامتررانیزبايدلحدا کدرد.بده
عحوهالزماستتاازچگونگيدفعحرارتديايدنسداختارها
ازاينرو،تحشبرایکاهشهزينهی

اطمینانحاصلکرد.
پیادهسازیوافزايشقابلیدتاطمیندانايدنمددارهاروبده
دربینتحشهایصورتگرفته،تحش

افزايشاست[5و.]9
برایکداهشتعددادکلیددهاوکداهشمیدزانTHDولتداژ
ترينتحشهایصورتگرفتهاست،چراکده

خروجيازمهم
ايندوعاملتاثیرمستقیميبررویتلفاتوهزينهیتمدام

شدهدارند.کاهشمیزانTHDرامديتدوانبدااسدتفادهاز
بهبودتکنیکهایمدوالسیون،طراحيفیلترهدایییرفعدال
يافعالوافزايشمیزانتعددادسدط هدایولتداژخروجدي
بهدستآورد.فیلترهایییرفعدالچنددينامتیدازازجملده
افزايشقابلیتاطمیندانوپايدداریدارندد[9و.]1بدرايدن
اسدداس،کدداربردفیلترهددایییرفعددالدرمدددارهایصددنعتي
بیشدترازفیلترهددایفعددالاسددت.در].[5-2چندددينروش
شدهاندوليايدن
مختلفبرایطراحيفیلترهایLCLارائه 
کاهشياازبینبردنمشکحتنوسانيدارند.

فیلترهانیازبه
در]1و[8بررویکاهشمشکحترزونانسيکارشدهاست.
مختلفيازيکاينورترپنجسدطحي

در][77-6ساختارهای
ارائهشدهاست.درمیانساختارهایپیشنهادشده،ساختار
ارائدهشدددهدر][6ازسدداختارهایارائددهشدددهدر]72و[77

 -2ساختار اینورتر ارائه شده
تاکنون،ساختارهایمختلفيازاينورترهایپنجسطحيارائه
شدهاست.دربینآنها،اينورترارائدهشددهدر][6کدهدر

شددکل()7نشدداندادهشدددهاسددت،ازجملددهبهتددرين
شدددهاسددت.ايددنسدداختارمشددکحت

سدداختارهایارائدده
ساختارهایقبليرانداردولينميتواندتدوانراکتیدورابده

چنین،برایبرطرفکردنمشکلعدم


شبکهانتقالدهد.هم
انتقالتوانراکتیوبهشدبکه،مددارشدکل()2در][6ارائده
سازیبیشتدرینیدز


یپیاده

ولياينمدارهزينه
شدهاست
دارد.برایحلمشکلمشکحتبیانشده،درمقالدهحاضدر
مدارشکل()3ارائده شددهاسدت.مددارپیشدنهادیسدبب
یپیادهسازیميشود،چراکدهدارایتعدداد

کاهشهزينه
کلیدهایکمترینسبتبهساختارهایمشدابهاسدت.مددار
بهبوديافتهیپیشنهادیدر][6بهعلتتعدادزيادکلیدها،

بددیشتددریدارد.درسددط +7درمدددار

تلفدداتهدددايتي
پیشددنهادیدر]،[6کلیدددهای S6،S1،S5وS4روشددن
هستند.بههمینترتیببدرایسدط -7هدمچهدارکلیدد
روشنهستندوازخودجريانراعبورميدهندد.درحدالي
کهدراينورترپیشنهادشدهدراينمقالهمشکلانتقالتوان
راکتیوبهشبکهوهزينهیباالیپیادهسدازیمدداربرطدرف
شدهاستودرهرسط تنهاسدهکلیددجريدانراهددايت
ميکنند .

دراينورترپیشنهادشدهدراينمقالدهتنهدااز3کلیدد،S5
S1وS4بددرایسدداختنسددط +2اسددتفادهشدددهاسددت.
سط هایولتاژخروجيباتوجهبدهحالدتهدایروشدنيو
خاموشيکلیدهادرجدول()7نشاندادهشدهاست .
Medium Voltage
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S5

و خاموشی کلیدها.
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شکل ( )1مدار پیشنهاد شده در ].[9
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شکل ( )4مسیر جریان در اینورتر پیشنهادی برای سطح .+2
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شکل ( )2مدار بهبود یافتهی پیشنهاد شده در ].[9
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شکل ( )5مسیر جریان در اینورتر پیشنهادی برای سطح .+1
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S1
VDC/2

شکل ( )3اینورتر پنجسطحی پیشنهادی در این مقاله.

+
-

S6
Filter

برایهرسط تنهاسهکلیدروشناستکهسدببکداهش
شددکلهددای()0تددا()8

تددوانتلفدداتيهدددايتياسددت.
بیانکنندهیمسیرجريداندرسدط هدای-7،2،+7،+2و

-2است.درهرمسیرتنهادوکلیدروشدناسدتکدهايدن
عاملسببکاهشمیزانتلفاتهددايتيوکلیددزنيشدده
است.روشکنترلي اسدتفادهشددهدرايدنمددارSPWM،
استکهاينمدوالسدیوندرشدکل()6نمدايشدادهشدده
است .


AC
VDC/2

+
-

S4

S2

شکل ( )6مسیر جریان در اینورتر پیشنهادی برای سطح .0
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است.بدااسدتفادهاز()7و()3مديتدوانتدوانکلیددزنيو
هدايتيرامحاسبهنمود] .[72

S5

S1

S3

( PCON  Ron  ( I D )  DCON )7
دررابطددهی(DCON،)7ضددريبتصددحی تددوانتلفدداتي

)محاسبهميشود .

هدايتياستوبهصورت(2
2

+

VDC/2

-

S6
Filter
AC

+

VDC/2

-

S4

t Level  i
(T )2

S2


در(T،)2مدددتزمدداندورهیکلیدددزنيوtlevel-iمدددت
زمانروشنيکلیدiاماست .

شکل ( )7مسیر جریان در اینورتر پیشنهادی برای سطح .-1
S5

S3

1
 Coss  Vbus 2  Fsw  Dsw
2
()3

S1

-

S6
Filter
AC
VDC/2

+

t sw
 T

-

S2

T j  TA    Psw  Pcon   Z th (J  A) 



()5
در(TA،)5دمایمحیطاستکدهبدرایمددارپیشدنهادی
05ºCبهدلیلفضایکماختصاصدادهشددهفدر شدده
استZth(J-A).امپدانسبینمحیطواتصالاستکدهبده
صورتجدول()2توضی دادهميشود .
بااستفادهازنرمافزارPLECSدمایاتصدالمحاسدبهشدده
اسددت.نتددايجشددبیهسددازیکلیدددS1وS5بددرایاينددورتر
پیشنهادیدر][6وايندورترپیشدنهادیدرايدنمقالدهبده
ترتیبدرشکلهای()72و()77بهترتیبنشاندادهشده
است.بامقايسهیايندوشکلنتیجدهمديشدودکدهمددار
پیشنهادیعملکرددمداييمناسدبتدرینسدبتبدهمددار
پیشنهادیدر][6دارد،چوناينمدارمديتوانددبداتعدداد
کلیدهایکمترنسبتبهاينورترپیشنهادیدر][6کارکند
ودرنتیجهتلفاتهدايتيوکلیدزنيکمترینیزدارد .



1.0V

0.5V

0V
8ms

0s
)V(U9:-

Time

شکل( )9روش مدوالسیون مورد استفاده در اینورتر پیشنهادی.



 -3تحلیل دمایی مدار پیشنهادی
یکی از مهمترین ویژگیهای طراحیی مناسیی ییک
مدار ،بررسيپارامترهایتوانتلفاتيودمایاتصدالهدادر
کلیدهااستکهتعیینکنندهیابعدادگرمداخور،7سیسدتم
خنککننده،نوعکلیدودرنهايتقابلیتاطمینانباتوجده
بهپارامترهایمشخصشدهاست.دراينبدین،محاسدبهی
توانتلفاتيمهمترينپارامترتعیدینکننددهیندوعکلیددها

Heatsink

DSW 





()0
در(tsw،)0کلمدتزمانکلیدزنيبرایهرکلیدداسدت.
)محاسبهميشود .

سپسدمایاتصالباتوجهبه(5

شکل ( )8مسیر جریان در اینورتر پیشنهادی برای سطح .-2

4ms
)V(V7:+
)V(U12:B

PSW 


کهCossخازنخروجديVbus،میدزانولتداژاتصدال،DC
Dswضريبکلیدزنياستکهبدااسدتفادهاز()0محاسدبه
ميشود .


+

VDC/2

S4

DCON 

جدول ( )2مقاومت دمایی بین اتصال و محیط.
امپدانس دمایی
)Zth(c-s

)Zth(s-a

1

10

)Zth(j-s

)Cth(s-a

)Rth(s-a

)Cth(c-s

)Rth(c-s

DIODE

IGBT

3.9

7.9

7.8

2.20

2.83

2.23
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 -4فیلتر خروجی پیشنهادی

VDC
16 L1 f c

جهتکاهشابعادمداروکاهشبیشترمیدزانTHDولتداژ
استفادهميشود.بدرایطراحدي

خروجيازيکفیلترTHD
فیلترLCLبرایاينورترپیشدنهادیبدهصدورتزيدرعمدل
ميگردد.خازنمورداستفادهدراينفیلتدراز()9محاسدبه

ميشود[73و.]70کهدرآنPnتدوانخروجديمربوطدهو

Vgولتاژموثرشبکهاست.مقدارL1بايدبراسداسمیدزان
ضربانجريانمحاسبهگردد[73و .]70

I 0 





()8
فرکانسموجهایحامدلاسدت.بدااسدتفادهاز()1و

کهfc
(،)8اندددوکتانسسددمتاينددورتراز()6محاسددبهمدديشددود
[73و .]70
VDC
VDC
 L1 
6.4 I n f c
2.4 I n f c




()6
توانازرابطهی()72محاسبه

اندوکتانسسمتشبکهرامي
نمود[73و .]70
L1  L2 1
 s
C f L1 L2 2

100  r 


( )72
کهدرآن   rفرکانستشديدفیلتراست .
درنهايتمقاديرعناصرفیلترخروجيبهصورتجدول()3
محاسبهشدهاست .
(الف)

  – 5نتایج شبیهسازی

(ب)

شدهبااستفادهازنرمافدزارPSpice

اينورترپنجسطحيارائه

تواناييشبیهسدازی

شبیهسازیشدهاست.نرمافزارPSpice
مدارهارابهصورتواقعيداردکدهسدببمديشدودنتدايج
شددبیهسددازیبددهصددورتواقع ديتددرحاصددلشددوند.مدددار
سازیشدهدرنرمافزارPSpiceدرشدکل()73نشدان


شبیه
دادهشدهاست.پارامترهایشبیهسازینیدزدرجددول()0

شدهاند .
آورده 
یبیننتايجشبیهسازیتوانتلفداتيبدرای


براساسمقايسه
ساختارهایارائهشددهدر] [77-6وسداختارايندورترارائده
شده،توانتلفاتيساختارپیشنهادیکدمتدرازسداختارهای
مشابهاستکهنتايجآندرجدول()5آوردهشدهاست .


شکل ( )10نتایج تحلیل دمای اتصال برای مدار پیشنهادی
در ] [9برای (الف) کلید  S5و (ب) کلید .S1

(الف)

(ب)



شکل ( )11نتایج تحلیل دمای اتصال برای مدار پیشنهادی در

جدول ( )3مقادیر عناصر فیلتر طراحی شده.

این مقاله برای (الف) کلید  S5و (ب) کلید .S1

()9
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 0.4
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جدول ( )5مقایسه بین توان تلفاتی ساختارهای ارائه شده
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شکل( )14ولتاژ خروجی قبل از فیلتر خروجی.

شکل ( )15ولتاژ خروجی بعد از فیلتر خروجی.

شکل ( )16تحلیل  FFTصورت گرفته بر روی ولتاژ خروجی.
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شکل ( )17میزان  THDبرای بارهای مختلف.

شکل ( )18تغییرات میزان  THDدر دماهای مختلف.

شکل ( )19تغییرات میزان بازدهی در توانهای مختلف خروجی.
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