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مبدلهای الکترونیک قدرت در صنايع مختلف از قبیل سیستمهای حملونقل ،راهانداز موتورها و منابع تغذيه کاربردهای بسیار زيادی دارد.
يکي از کاربردهای اين مبدلها ،استفاده در سیستم تحرک الکتريکي شناور است .مبدلهای با پیکربندی متنوع در مقالههای مختلف ارائه
شده است که برخي در صنايع مختلف از جمله صنايع دريايي بهکارگرفته شده است .در اين مبدلها تعداد قطعههای استفاده شده ،فشار
ولتاژ روی کلیدها ،فرکانس کلیدزني ،مقدار اعوجاج هارمونیکي کلي ،تکنیک مدوالسیون و قابلیت اطمینان پارامترهايي هستند که بايد مورد
بررسي قرار بگیرند .در اين مقاله ،يک پیکربندی جديد با کمترين عناصر ،يک روش کلیدزني مناسب برای مبدل هفتسطحي و اعوجاج
هارمونیکي کلي کمتر برای استفاده در سیستم تحرک الکتريکي يک شناور مبتني بر استانداردهای رانش الکتريکي کشتي ارائه شده است.
برای اطمینان از طراحي انجام شده ،نتايج شبیهسازی توسط نرم افزار  PSpiceبرای مبدل پیشنهادی در ولتاژ  0066ولت پیک تا پیک و

جريان  246آمپر پیک تا پیک با مقدار اعوجاج هارمونیکي  %3553انجام شد که اين نتايج ،صحت طراحي انجام شده را نشان ميدهد.
واژگان کلیدی  :مبدلهای الکترونیک قدرت ،محدوده ولتاژ متوسط ،صنايع دريايي ،اعوجاج هارمونیکي ،رانش الکتريکي.
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آلودگي صوتي محیط و همچنین افزايش بازده کلي سیستم
تحرک است [39و.]38
بهمنظور راهاندازی و کنترل موتورهای توانهای زياد در
سیستم رانش الکتريکي کشتي ،به علت زياد بودن توان ،الزم
است که از مبدلهای قدرت در حوزه ولتاژ متوسط 3استفاده
شود [ .]21-37مسئله ديگر آثار هارمونیکي است که با توجه
به محدوديت فضا برای قراردادن فیلتر ،تا حد ممکن بايد اين
آثار ضعیف گردد.
هدف اين مقاله پیشنهاد يک پیکربندی جديد برای اينورتر
چندسطحي است که برای استفاده در سامانه رانش الکتريکي
شناور با استانداردهای مرتبط سازگار باشد.
در اين مقاله ،در بخش دو ساختارهای مورد استفاده در
توانهای زياد مورد بررسي قرار ميگیرد .مبدلهايي که در
کاربردهای ولتاژ متوسط استفاده مي شوند ،بايد از
استانداردهای خاصي پیروی کنند که به همین دلیل ،در
بخش سه به استانداردهای حوزه ولتاژ متوسط اشاره ميشود.
در بخش سه پیکربندی پیشنهادی و نحوه عملکرد آن در
سطحهای مختلف بررسي ميشود .در بخش چهار ،نتايج
شبیهسازی با نرمافزار  PSpiceو مقايسه پیکربندی جديد با
پیکربندیهای همسطح بررسي ميشود.

 -1مقدمه
امروزه استفاده از مبدلهای چندسطحي برای کاربردهای
توان باالی صنعتي بسیار مرسوم شده است و که اين عامل
يکي از موضوعات مطرح روز در تحقیقات علمي است[.]4-3
استفاده از اين دسته مبدلها به علت مزايای زير مورد توجه
است:
 مقدار اعوجاج خروجي کم

 کاهش اعوجاج جريان ورودی
 اتصال راحت به منابع انرژیهای نو مانند باد ،خورشید و
پیل سوختي
 تلفات کم کلیدزني

 کاهش اثرهای نامطلوب

EMC

 کاهش مقدار ولتاژ حالت مشترک []9-5
از سوی ديگر مبدلهای قدرت چندسطحي در صنعت بیشتر
بهصورت ،سهسطحي ،پنجسطحي و هفتسطحي مورد
استفاده قرارگرفته است [ .]32-8به علت افزايش سطحهای
ولتاژ مبدل ،تعداد عناصر بیشتر و باعث افزايش حجم و
پیچیدگي کنترل مبدل ميشود [0و .]31استفاده از تعداد
کلیدهای زياد ،با وجود اينکه سبب افزايش تلفات ميشود،
قابلیت اطمینان و طول عمر سیستم را افزايش ميدهد.
همچنین در کاربردهايي که نیاز به میزان  THDکمي در
خروجي اينورتر است ،استفاده از سطحهای باال به جای
استفاده از فیلترهای گران قیمت در خروجي اينورتر ،مقرون
به صرفهتر است .برای تحرک يک شناور در دريا از
سیستمهايي مانند سیستم تحرک بخار ،سیستم تحرک
ديزل ،سیستم تحرک هستهای ،سیستم تحرک توربین گاز،
سیستم تحرک پیل سوختي ،سیستم تحرک خورشیدی،
سیستم تحرک بیوديزل و سیستم تحرک الکتريکي استفاده
ميشود [ .]30-34سیستم تحرک الکتريکي شناور از جمله
سیستمهايي است که نیاز به میزان  THDبسیار کم و قابلیت
اطمنیان باال دارند.
در سیستم رانش الکتريکي کشتي ،انرژی الکتريکي مورد نیاز
از ديزل ژنراتور تأمین ميشود .از مزايای اين سیستم اين
است که قابلیت مانور بیشتر ميشود و در سیستم انتقال نیرو
به پروانه ،گیربکس حذف ميشود .لذا فضای کمتری اشغال
ميشود و وزن کلي سیستم تحرک نیز کاهش مييابد .از
مزايای ديگر آن کاهش میزان تعمیر و نگهداری ،کاهش
Medium Voltage

 -2بررسی پیکربندیهای مختلف
برای بررسي ويژگي های پیکربندی پیشنهادی ،ابتدا بايد
پیکربندیهای مختلف را بررسي نمود .از بین پیکربندیها به
مواردی اشاره شدهاست که نسبت به ساير پیکربندیها
قابلیتهای بهتری را در راستای استفاده در کاربردهای ولتاژ
متوسط و همچنین در سامانه رانش الکتريکي داشته باشد.
 -1-2اینورتر چندسطحی با اتصال ) MLDCL2 ( DC
اين پیکربندی مطابق شکل ( )2دارای چهار منبع  DCورودی
است و شامل سلولهايي از پیکربندی سری نیمپل با منبع
ويژه خود است که دارای قسمتهای مجزای تولیدکننده
ولتاژ با جهت جريان مطلوب و تولیدکننده سطحهای ولتاژ
است .در مقايسه با پیکربندی پل ،ساختار  MLDCLدارای
کلیدهای کمتری است و در نتیجه تعداد سیگنال راهانداز
کمتری نیاز دارد [29و.]28

1

Multilevel DC Link.

34

2

سال پنجم – بهار 79

فصل نامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

 -3-2اینورتر چندسطحی با پیکربندی

SSPS1

در اين پیکربندی مطابق شکل ( )4با کلیدزني ،منابع با هم
موازی يا سری ميشود .در اين پیکربندی به همان تعداد
منابع که در پیکربندی سری پل استفاده ميشود ،نیاز است
ولي برای تولید همان تعداد سطح ولتاژ در خروجي به تعداد
کلید قدرت کمتری نیاز است.
نکته مهم در اين پیکربندی اين است که کلیدهای  Qjبايد
حداقل دارای ولتاژ قابل تحملي برابر جمع مقادير منابع باشند.
در نتیجه برای حالتي که چهار منبع متقارن وجود داشته
باشد ،کلیدها بايد دارای ولتاژ قابلتحملي برابر حداقل
 4VDCباشند.
شکل ( )2پیکربندی  MLDCLارائهشده در [22و.]22

همچنین مشاهده ميشود که در اين پیکربندی هر کلید
قدرت مربوط به قسمت تولیدکننده ولتاژ با جهت جريان
مطلوب ،حداقل بايد دارای ولتاژ قابل تحمل نامي برابر جمع
منابع ورودی است.
-2-2

اینورتر چندسطحی با پیکربندی T-type

اين پیکربندی مطابق شکل ( )1يک اينورتر تکفاز نهسطحي
است که در مقايسه با پیکربندیهای کالسیک بهطور
چشمگیری تعداد کلیدها کاهش يافته است .در اين ساختار
منابع ورودی بايد متقارن باشند ،به علت اينکه تمام ترکیبات
جمع يا تفريق منابع ورودی قابل دستيابي نیست و بعضي
حالتها مقدار مثبت يا منفي قابلترکیب است ولي هر دو
حالت باهم امکان ندارد .به عالوه عدم وجود حالتهای اضافي
باعث نامتعادل شدن ميگردد.
با استفاده از اين پیکربندی ميتوان با يک منبع ورودی ،يک
اينورتر سهفاز را پیادهسازی کرد .اين اينورترها دارای
ساختاری ساده هستند و به همین دلیل کنترل آنها نیز
سادهتر است .در اين اينورترها نیاز نیست که منابع از هم
مجزا شده باشند ،که اين عامل سبب ميشود حجم مدار
کاهش يابد .از معايب اين پیکربندی ميتوان به نیاز به
ترکیب کلیدهای يکجهته و دوجهته ،عدم امکان تقسیم بار
و عدم امکان استفاده از منابع به صورت نامتقارن اشاره کرد.

Switched Series/Parallel Sources.

شکل ( )3پیکربندی نهسطحی  T-Typeپیشنهادی در
[11 ،13و.]33

شکل ( )4پیکربندی  SSPSپیشنهادشده در [.]31

1
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 -4-2اینورتر چندسطحی با پیکربندیSCSS1

 -3پیکربندی پیشنهادی

در اين پیکربندی مطابق شکل ( )5منابع با کلیدهای قدرت
سری شدهاند و قابلیت ترکیبات مختلف برای سطحهای ولتاژ
را نمايش ميدهد .به خاطر سادگي پیکربندی محدوديت در
ترکیبات گوناگون سطحها را دارد و استفاده از شکل نامتقارن
منابع در پیکربندی برای کاهش بیشتر تعداد کلیدها
امکانپذير نیست.

برای يک سامانه رانش الکتريکي کشتي ضروری است که
حجم مبدل تاحد امکان کم باشد .اگر بتوان از قابلیت CHB
به نحوی استفاده کرد که تعداد منبعهای مورد نیاز زياد
نشود ،يک انتخاب مناسب ميباشد .پس با استفاده از ترکیب
 CHBو ايده گرفتن از پیکربندی  NLMکه از تعداد کلید
کمي استفاده ميشود ،پیکربندی جديد دارای هفتسطح
ولتاژ در خروجي است.
سطحهای  ±2/3 ،±1/3 ،±1و سطح صفر سطحهای ولتاژ در
خروجي اينورتر پیشنهادی است .استفاده از هفتسطح در
ولتاژ خروجي ،به علت کاهش میزان  THDدر ولتاژ خروجي
است که نیاز به استفاده از فیلترهای گران قیمت را کاهش
ميدهد .مطابق شکل ( )9پیشنهاد شده است .در شکلهای
( )8تا ( )34مسیر جريان در سطحهای  +1تا  -1نشان داده
شده است.
در جدول ( )2ترتیب عملکرد کلیدها برای هر سطططح نشان
داده شطده اسطت .برای سطحهای  +3و  ،-3سه کلید روشن
اسططت که برای سطططحهای  -2 ،+1 ،+2و  -1نیز چهار کلید
روشن هستند.

شکل ( )5پیکربندی  SCSSپیشنهادشده در [.]32

 -5-2اینورتر چندسطحی بر پایه ماژول()MLM2

 -4شبیهسازی

پیکربندی نمايش دادهشده در شکل ( ،)0پیکربندی يک
مبدل چندسطحي بر اساس ماژول است که قسمت تولید
سطحهای ولتاژ و قسمت تولید ولتاژ با جهت جريان مطلوب،
از يکديگر مجزا است .قسمت تولید سطحهای ولتاژ ،از منابع
 DCو کلیدهای دوجهته تشکیلشده است که سبب ميشود
فشار روی کلیدها بهطور يکسان توزيع نشود و کلیدهای
قسمت تولیدکنندهی ولتاژ با جهت جريان مطلوب ،يک
جهته است و دارای ولتاژ تحملي معادل ولتاژ بیشینهی
تولیدشده توسط قسمت تولیدکننده سطحهای ولتاژی است.
بنابراين ،کلیدها از نوع ولتاژ باال و دارای فرکانس کلیدزني
کم هستند.
در اين ساختار به علت اينکه امکان کلیه ترکیبات جمع يا
تفريق منابع وجود ندارد ،نميتوان از ترکیب نامتقارن منابع
استفاده نمود .همچنین امکان تقسیم بار يکسان بین منابع
وجود ندارد و هريک از کلیدهای قسمت تولیدکنندهی ولتاژ
با جهت جريان مطلوب ،دارای ولتاژ نامي  4VDCاست.

برای بررسططي صططحت مبدل طراحي شططده ،با اسططتفاده از
نرمافزار  ،PSpiceمبدل پیشنهادی در ولتاژ  0066ولت پیک
تا يپک و جريان  246آمپر پیک تا پیک با فرکانس کلیدزني
 5کیلوهرتز شبیهسازی شده است.

شکل ( )6پیکربندی  MLMپیشنهادشده در [.]33
Series Connected Switched Sources.

1

Multi-Level Module.
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شکل ( )2پیکربندی مبدل هفتسطحی پیشنهاد شده با تعداد
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از مزايای اين پیکربندی ،همانطور که در شکل ( )35نیز نشان
داده شده است ،اين است که برای مدوالسیون به سه حامل
نیاز است .مدار استفاده شده در شبیهسازی در شکل ()30
آورده شده است .در شبیهسازی از کلید CM200DY-34A
استفاده شدهاست .مدلي برای شبیهسازی کلید ذکر شده در
نرمافزار وجود ندارد که از اين رو با استفاده از ابزار Model
 Editorموجود در نرمافزار ،ابتدا کلید مدل گرديد و سپس
شبیهسازی انجام شد.
نتايج شبیهسازی در شکلهای ( )39تا ( )37آورده شده
است .شکلموج ولتاژ خروجي اينورتر قبل از فیلتر و بعد از
فیلتر در شکلهای ( )39و ( )38نشان داده شده است .شکل
( )37نیز نشان دهنده جريان خروجي مبدل به ازای بار 26
اهم و بار سلفي  16میلي هانری است .بر اساس ][24-20
بايد میزان  THDولتاژ خروجي کمتر از  5درصد باشد .به
علت کاربرد عنوان شده برای اينورتر پیشنهادی ،بار مورد نظر
خاصیت سلفي شديدی دارد که اين عامل سبب کاهش میزان
 THDجريان خروجي نیز ميشود.
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شکل ( )12ولتاژ خروجی مبدل هفتسطحی بعد از فیلتر.

شکل ( )11سیگنال جریان خروجی مبدل هفتسطحی.

 – 5نتیجهگیری

جدول ( )4پارامترهای استفاده شده در شبیهسازی.
پارامتر

مقدار یا نوع

ولتاژ ورودی

3366VDC*1
CM200DY-34A

نوع

IGBT

فرکانس کلیدزني

5 kHz

میزان بار خروجي

26 Ω - 16 mH

میزان ولتاژ خروجي

0066 VPP

میزان جريان خروجي

246 App

میزان  THDولتاژ خروجي قبل از فیلتر

%3553

میزان  THDولتاژ خروجي بعد از فیلتر

%254

در اين مقاله ابتدا چند پیکربندی و مقايسه آنها با رويکرد
کاربرد در نیروی محرکه الکتريکي کشتي بررسي شده است.
با توجه به استانداردهای موجود برای سیستم تحرک
الکتريکي يک شناور ،مقايسه بین پیکربندیها انجام گرديد.
معايب و مزيتهای هر کدام از ساختارها بررسي شد .سپس
نمونهای از مدار پیشنهادی با ولتاژ  1166ولت و جريان 326
آمپر در نرمافزار  PSpiceشبیهسازی شد .با توجه به نتايج
شبیهسازی ،پیکربندی ارائه شده دارای مزايايي از جمله
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 آمپر است که در326  در جريان خروجي%254 THD میزان
 بهبود قابل قبولي محسوب،مقايسه با ساختارهای مشابه
.ميشود
 ساده بودن و تعداد،از مزيتهای ديگر ساختار پیشنهادی
 کنترل آن ساده و قابلیت، از اين رو.کلیدهای کم است
اطمینان بیشتری نیز نسبت به ساختارهای مشابه خود دارد
.که سبب ميشود هزينه کنترل و نگهداری آن کاهش يابد
،به علت اينکه منابعي که در اين پیکربندی استفاده ميشوند
 حجم،نیاز به ترانسهای مجزا برای خط تغذيه ورودی ندارند
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