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در این مقاله یک مبدل تک القاگر-دو خروجی ( )SIDO1مورد مطالعه قرار گرفتهاست .یکی از مشکالت عمده این نوع از
مبدلها پدیده تنظیم متقابل2میباشد که می تواند در بعضی از موارد منجر به ناپایداری آن گردد .از طرفی مدل کردن این
نوع از مبدلها به دلیل نحوه عملکرد و تعداد زیاد المانها و خروجیها از پیچیدگی خاصی برخوردار است .طراحی کنترل
کنندهای که بتواند خروجی ها را به صورت مستقل کنترل کند مستلزم داشتن مدل دقیق از رفتار این نوع از مبدلها میباشد.
در این مقاله ساختار بوست/بوست یک مبدل تک القاگر-دوخروجی با استفاده از روش فلوگراف سیگنال ( )SFG3مدل شده
و صحت عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفتهاست .سپس با استفاده از مباحث مطرح در حوزه کنترل سیستمهای چند متغیره،
کنترلکننده مناسب جهت حذف مشکل تنظیم متقابل طراحی و نتایج شبیهسازی آن به نمایش درآمده است.

کلیدواژه
مبدل  ،SIDOتنظیم متقابل ،فلوگراف سیگنال ،کنترل چند متغیره.

مقدمه
امروزه مبدلهای  DC-DCبه طور گسترده درکابردهایی باتوانهای
مختلف مورد استفاده قرار میگیرند .از طرفی وسایل الکترونیکی
قابل حمل به سطوح ولتاژی متعددی بهمنظور تغذیه پردازندهها و
ماژولهای مختلف خود نیاز دارند تا امکان عملکردهای مختلف در
حین انجام وظیفه اصلی وسیله میسر گردد .از آن جمله میتوان به
دیودهای انتشار دهنده نور( )LEDپسزمینه ،مانیتور نمایشگر
کریستال مایع ( )LCDو چندین و چند پروسسور مجزا در یک
وسیله اشاره نمود .در چنین کاربردهایی این امکان وجود دارد که
به طور همزمان سطح ولتاژ باالتر ،پایینتر و یا حتی منفی از یک
باطری ایجاد گردد (به عنوان مثال در نمایشگرهای تخت )LED
[ .]1در عین حال منابع تغذیه دوقطبی 4در کاربردهایی مانند
دیودهای انتشار دهنده نور ارگانیک (
 )OLED5از اهمیت ویژهای
برخوردار هستند [.]3،2

1
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Single-Inductor Double-Output
Cross Regulation
Signal Flow Graph
Bipolar supplies

روش مرسوم برای ایجاد  Nولتاژ خروجی از یک منبع
استفاده از  Nمبدل  DC-DCمجزا و یا بهرهگیری از یک
ترانسفورماتور با  Nسیمپیچ در خروجی میباشد [ .]5 ,4روش اول
نیازمند استفاده از تعداد زیاد المانهای کنترل و المانهای قدرت
بوده که هزینه سیستم را باال میبرد .در روش دوم نیز این امکان
وجود ندارد که خروجیها را به طور اختصاصی برای داشتن ولتاژی
دقیق کنترل نمود و این موضوع محدودیت بزرگی در مواردی که
به خروجیهای مختلف و دقیق نیاز دارند محسوب میشود .از طرفی
اندوکتانس نشتی و اثر کوپلینگ متقابل سیمپیچها مشکالتی را به
همراه خواهد داشت .به عالوه هر دو روش حداقل به  Nسلف و یا
سیم پیچ نیاز دارند که باعث حجیم شدن و نیز پرهزینه شدن آن
میگردد.
روش سوم برای ایجاد چند خروجی از یک ورودی ،استفاده از
پل  Hسری شده یا 6CHBمیباشد [ .]7،6در ساختار  CHBهر پل
 Hنیازمند یک منبع  DCمستقل است .بنابراین تعداد منابع تغذیه
مستقل افزایش مییابد .ولتاژ متناوب تولید شده در این نوع از
DC

Organic Light Emitting Diodes 5
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مبدلها نیازمند یکسوسازی مجدد بوده و از طرفی دیگر الگوریتم
کنترلی مناسب برای شارژ یکسان خازنها بسیار پیچیده میگردد
[.]8
دسته چهارم مبدلهای چند خروجی  ،DC-DCمبدلهایی با
یک القاگر و چند خروجی میباشند که به اختصار 1 SIMOنامیده
میشوند .بهرهگیری از تنها یک القاگر یکی از بزرگترین مزایای این
نوع از مبدلها است که کاربرد آنها را در طراحیهای توان پایین
 On-Chipتوجیهپذیر مینماید [ .]9-11از دیگر مزایای استفاده از
این نوع از مبدلها امکان کنترل خروجیها به صورت کامالً مستقل،
حجم و هزینه پایین میباشد.
در کنار مزایای مطرح شده مبدلهای  ،SIMOنحوه کنترل مجزا
هر خروجی یکی از مهمترین مسائلی است که طراحان در طراحی
یک مبدل  SIMOبا آن روبرو میباشند .تغییرات مختلف بار در هر
خروجی میبایست به طور کامل و مستقل کنترل گردد .اگر ولتاژ
خروجی یکی از زیر مبدلها2تحت تاثیر تغییرات بار در زیر مبدل
دیگر باشد پدیده تنظیم متقابل اتفاق میافتد [ ]9که در بدترین
حالت باعث ناپایداری مبدل خواهد شد .از این رو مدل کردن و
طراحی یک کنترلکننده مناسب برای یک مبدل  DC-DCچند
خروجی از اهمیت باالیی برخوردار است [.]12-14 ,10
اولین مرحله از طراحی یک کنترلکننده مناسب برای مبدلهای
 DC-DCتحلیل آنها بر اساس یک مدل دقیق میباشد .مدل کردن
مبدلهایی مانند یک مبدل  SIMOبه دلیل پیچدگی و نیز با
افزایش المانهای آن از دشواری خاصی برخوردار است .معموالً از
روش مدل کردن مبتنی بر میانگین فضای حالت برای مدل کردن
منابع  DC-DCاستفاده میگردد .در صورت افزایش تعداد المانها،
سوئیچها و تعداد مراحل عملکرد مبدل استفاده از این روش مستلزم
محاسبات ریاضی و جبری باالیی میباشد که فرایند مدل کردن را
سخت و دشوار مینماید .از طرفی در صورت تغییرات باالی جریان
القاگر ،این روش نمیتواند مدل دقیقی از عملکرد سیستم ارائه دهد
[ .]15-17از این رو در [ ]18روشی به عنوان روش میانگینگیری
فضای حالت مبتنی بر تغییرات جریان ارائه شدهاست .در این روش
اطالعات دقیق از نحوه عملکرد مبدل و پارامترهای مهم جریان
مانند بیشینه و کمینه آن مورد نیاز است که خود منجر به افزایش
محاسبات ریاضی میگردد که احتمال وقوع خطا در حین مدل
کردن را افزایش میدهد .از طرفی مدل بهدست آمده رفتار سیگنال
بزرگ سیستم را پیشبینی نمیکند.
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Sub Converter 2
Discontinuous Conduction Mode 3

مشکالت مطرح شده را میتوان با استفاده از روش مدل کردن
فلوگراف سیگنال ( )SFGحل نمود [ .]19در روش فلوگراف سیگنال
رفتار سیستم در حالت سیگنال کوچک ،سیگنال بزرگ و نیز حالت
ماندگار با استفاده از عملیاتهای ریاضی کم قابل مشاهده است.
همچنین در این روش توابع تبدیل مابین متغیرهای مختلف سیستم
به راحتی قابل استخراج میباشند.
پس از مدل کردن این نوع از مبدلها میبایست یک کنترل-
کننده مناسب جهت افزایش سرعت و نیز کاهش پدیده تنظیم
متقابل ارائه گردد .دیدگاههای مختلفی برای کنترل این دسته از
مبدلها ارائه گردیدهاند که میتوان آنها را در سه دسته زیر
گنجاند:
 -1دیدگاه اول مبتنی بر روش مالتیپلکس زمانی در مد عملکرد
زمان گسسته ( )DCM3میباشد [.]21-20
 -2دیدگاه دوم مبتنی بر استفاده از یک سوئیچ هرزگرد4در
حالت شبه پیوسته میباشد [.]22-23
 -3دیدگاه سوم در زمینه کنترل مبدلهای  SIMOبهرهگیری
از روشهای دکوپله کردن خروجیها به هنگام عملکرد مبدل در
حالت جریان پیوسته ( )CCM5میباشد [.]25-24
با توجه به داشتن چند خروجی در یک مبدل  SIMOمیتوان از
روشهای مطرح در زمینه کنترل سیستمهای چند متغیره جهت
حذف کوپلینگ مابین خروجیها و سیگنالهای کنترلی استفاده
نمود .در مقایسه با روشهای قبلی ،این روش نیازمند داشتن
استراتژی کنترلی با جزئیات بیشتری میباشد.
در این مقاله و در ابتدا یک مبدل دو خروجی از نوع
بوست/بوست از خانواده مبدلهای  SIMOمعرفی و روابط ریاضی
حاکم بر آن ارائه میگردد .سپس با استفاده از روش فلوگراف
سیگنال مدل شده و نتایج حاصل از مدلکردن با نتایج محاسبات
ریاضی مقایسه میگردد .سپس خروجیهای مبدل معرفی شده بر
اساس مدل ارائه شده از آن و با استفاده از روش دکوپله کردن
سیستمهای چند متغیره از یکدیگر مستقل میگردند .نتایج دکوپله
سازی مشاهده و به طراحی کنترلکننده مناسب پرداخته شدهاست.
نتایج حاصل از مدل ارائه شده با نتایج حاصل از شبیهسازی مدل
سوئیچینگ واقعی مبدل در نرمافزار متلب مقایسه میگردند.
همچنین نتایج حاصل از تغییرات بار قبل و پس از دکوپله کردن و
کنترل مبدل در نرمافزا متلب ارائه و مورد مقایسه و ارزیابی قرار
خواهند گرفت.

Freewheel Switch 4
Continuous Conduction Mode 5

مجید عباسی

مبدلهای تک القاگر چند خروجی ()SIMO
ایده اولیه ساخت مبدل  SIMOدر [ ]26ارائه گردید .پس از آن
ساختارهای دیگری از مبدلهای  SIMOمعرفی گردیدند که می-
توان به [ ]27-30اشاره نمود .از این خانواده از مبدلها یک مبدل
تک القاگر با دو خروجی ( )SIDOدر شکل 1نشان داده شدهاست
که با فرکانس  f=1/Tو در مد  CCMکار میکند . .دیودهای قدرت
 Daو  Dbبه صورت سری با سوئیچهای قدرت قرار گرفتهاند تا از
منفی شدن جریان القاگر جلوگیری نمایند.
سوئیچهای  S1 ،S0و  S2به ترتیب در بازه زمانی  D1T ،D0Tو
 ( D2Tکه ) )D2=1-(D0+D1روشن میشوند .جریان القاگر در بازه
زمانی  D0Tافزایش و در بازه زمانی  (D1+D2)Tکاهش مییابد.
شکل موج جریان القاگر یک مبدل  SIDOبوست/بوست در
شکل 2نشان داده شدهاست .به منظور محاسبه تابع تبدیل  DCاین
مبدل فرض میشود شرایط زیر برقرار باشد:
 -1سوئیچهای فعال ایدهآل هستند.
 -2ظرفیت خازنهای خروجی به اندازهای بزرگ هستند که می-
توانند ولتاژهای خروجی را ثابت نگاه دارند.
 -3از عناصر پارازیتی سلف و خازن تنها در محاسبات ریاضی به
منظور سهولت کار صرفنظر شده ولیکن در مدل کردن به روش
فلوگراف سیگنال این المانها لحاظ میگردند.
با استفاده از محدودیت باالنس ولتاژ-زمانی جریان القاگر داریم:
()1
𝐷𝐷0 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐷𝐷1 (𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜1 ) + 𝐷𝐷2 (𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜2 ) = 0
که  Vinولتاژ ورودی و  Vo1و  Vo2ولتاژهای خروجی میباشند.
بنابراین  Vo2را از رابطه( )1میتوان نوشت:
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐷𝐷1 𝑉𝑉𝑜𝑜1
()2
𝐷𝐷2
در بازه زمانی  0<t<D0Tجریان القاگر ،iL ،عبارت است از:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉
()3
= )𝑡𝑡( 𝐿𝐿𝑖𝑖
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑡𝑡 +
𝐿𝐿
= 𝑉𝑉𝑜𝑜2

شکل .2نمودار زمانی سوئیچینگ و شکل موج القاگر مبدل SIDO
بوست/بوست در حالت CCM

که  iLpدر شکل 2نشان داده شدهاست .بیشینه جریان القاگر در
زمان  D0Tاتفاق میافتد که عبارت است از:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 𝐷𝐷 𝑇𝑇 +
𝐿𝐿 0

()4

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖

و در بازه زمانی  D0T<t<(D0+D1)Tجریان القاگر به صورت زیر
کاهش مییابد:
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜1
()5
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 (𝑡𝑡 − 𝐷𝐷0 𝑇𝑇) +
𝐿𝐿
زمان  t= (D0+D1)Tجریان القاگر با مقدار  iLnبرابر میشود

= )𝑡𝑡( 𝐿𝐿𝑖𝑖

در
عبارت است از:

که

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜1
()6
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 𝐷𝐷1 𝑇𝑇 +
𝐿𝐿
و در بازه زمانی  S1 ،(D0+D1)T<t<Tخاموش و  S2روشن میگردد
= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖

که جریان سلف بصورت زیر کاهش مییابد:
()7

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜2
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 (𝑡𝑡 − (𝐷𝐷0 + 𝐷𝐷1 )𝑇𝑇) +
𝐿𝐿
بازه زمانی جریان سلف با مقدار  iLpبرابر میشود

()8

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜2
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 (1 − (𝐷𝐷0 + 𝐷𝐷1 ))𝑇𝑇 +
𝐿𝐿

در پایان این
عبارت است از:

= )𝑡𝑡( 𝐿𝐿𝑖𝑖

که

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖

مطابق با شکل 2مقدار متوسط جریان خروجی را میتوان به صورت
زیر نوشت:
()9
شکل .1یک مبدل  SIDOاز نوع بوست/بوست

()10

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑖𝑖𝐿𝐿𝐿𝐿 +
𝑉𝑉𝑜𝑜1
= 𝐷𝐷1
2
𝑅𝑅1
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑖𝑖𝐿𝐿𝐿𝐿 +
𝑉𝑉𝑜𝑜2
= 𝐷𝐷1
2
𝑅𝑅2

= )𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜1
= )𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜2
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با جایگذاری  iLnاز رابطه( )6در رابطه( )9مقدار  iLmرا میتوان
بدست آورد که عبارت است از:
با

𝑉𝑉𝑜𝑜1
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜1
()11
−
𝑇𝑇 𝐷𝐷1
𝑅𝑅1 𝐷𝐷1
𝐿𝐿2
استفاده از رابطه( )8و رابطه( )10مقدار  iLnعبارت است از:
𝑉𝑉𝑜𝑜2
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜2
()12
=
−
𝑇𝑇 𝐷𝐷2
𝑅𝑅2 𝐷𝐷2
𝐿𝐿2

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖

و با استفاده از رابطه( )12و رابطه( )8خواهیم داشت:
()13

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜2
𝑉𝑉𝑜𝑜2
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜2
=
𝐷𝐷2 𝑇𝑇 +
−
𝑇𝑇 𝐷𝐷2
𝐿𝐿
𝑅𝑅2 𝐷𝐷2
𝐿𝐿2

با جایگذاری رابطه( )2در رابطه( )12داریم:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖





𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐷𝐷1 𝑉𝑉𝑜𝑜1 (𝐷𝐷2 − 1)𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐷𝐷1 𝑉𝑉𝑜𝑜1
()14
−
𝑇𝑇
𝐿𝐿2
𝑅𝑅2 𝐷𝐷22
و در نهایت با جایگذاری  iLmو  iLnاز روابط ( )11و ( )14در رابطه()9
= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖



تابع تبدیل  Vo1/Vinدر حالت  DCعبارت است از:
()15

𝐷𝐷0 𝑇𝑇𝑅𝑅1 𝑅𝑅2 𝐷𝐷1 𝐷𝐷22
𝑉𝑉𝑜𝑜1 𝑅𝑅1 𝐷𝐷1 +
𝐿𝐿2
= 𝑀𝑀1
=
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉
𝑅𝑅1 𝐷𝐷12 + 𝑅𝑅2 𝐷𝐷22



و نیز با استفاده از رابطه( )2خواهیم داشت:
()16

𝑉𝑉𝑜𝑜2
1 − 𝐷𝐷1 𝑀𝑀1
=
) 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 1 − (𝐷𝐷0 + 𝐷𝐷1

= 𝑀𝑀2

همانطور که مشاهده میگردد  M2تحت تاثیر  D0و  D1میباشد.
همچنین تغییرات بار در هر یک از خروجیها ،خروجی دیگر را نیز
تحت تاثیر قرار میدهد که نشاندهنده پدیده تنظیم متقابل در این
مبدل میباشد .برای اطالع از جزئیات عملکرد این دسته از مبدلها
میتوان به [ ]31مراجعه نمود.
مدل کردن مبدل به روش فلوگراف سیگنال و قوانین حاکم

بر آن
در ابتدای کار برای رسم فلوگراف سیگنال به معرفی قوانین
حاکم بر این روش میپردازیم و سپس مرحله به مرحله با استفاده
از قوانین معرفیشده مدل مورد نظر را رسم مینماییم .این قواعد
عبارتند از [:]19

 دنبالهای از گرهها در ترتیبی از المانها ،خازنها و القاگرهایی
هستند که در یک مدار وجود دارند .دنباله نادرستی از گرهها،
گرافی را ایجاد مینماید که حلقههای بسته و مسیرهای
مستقیم آن با گراف صحیح متفاوت است.
 به هنگام رسم فلوگراف سیگنال و برای عناصر القایی ،ابتدا
میبایست گره ولتاژی و سپس گره جریانی نشان داده شود.
برای عناصر خازنی ابتدا گره جریانی و سپس گره ولتاژ به
دنبال آن میآید.
Sink 1

38





حلقههای منفرد ،میبایست به هنگام نوشتن معادالت ولتاژ
حلقه که از  KVLاستفاده میکنند مورد بررسی قرار گیرند.
به هنگام نوشتن  KCLدر نقاط اتصال ،جریان شاخههای
موازی معموالً میبایست بر حسب سایر جریانها بیان شوند.
مسیر گره ولتاژ خازنی را که به گرههای شاخه القایی میانی
پیش از خود متصل است را با ضریب انتقال  -1و یا با یکی
از توابع سوئیچینگ نشان میدهند .این ضریب انتقال منفی
مسیر و یا تابع سوئیچینگ به ترتیب با عملکرد باک و یا
بوست بودن مبدل مطابقت دارد.
هر گره جریان خازن که به گره جریان القاگر پیش از خود
متصل است را مجدداً توسط مسیری با ضریب انتقال مسیر
 -1و یا تابع سوئیچینگ متناظر با عملکرد بوست و یا باک
بودن مبدل مدل مینمایند.
1
گره جریان منبع ،یک گره کشنده است که سیگنالها را از
همه القاگرهایی که ترمینال مشترک با آن منبع دارند
دریافت مینماید .ضریب انتقال مسیر  1و یا تابع
سوئیچینگ به عملکرد بوست و یا باک بودن مبدل بستگی
دارد.
تعداد توابع سوئیچینگ ( K1,K2, . . . , Knکه  nبیانگر تعداد
مدهای عملکردی آنها میباشد  )n=1, 2, 3 … Nبه تعداد
مدهای عملکرد مدار بستگی دارد.
در یک فلوگراف سیگنال که با استفاده از قوانین جبری ساده
شده است ،حلقههای بسته اساساً با گرههای القایی و خازنی
فرم داده میشوند.

همانطور که گفته شد عملکرد سوئیچها توسط تابع شاخه
سوئیچ k-تعریف میشود بطوری که مقدار این تابع به زمان
سوئیچینگ وابسته است و عبارت است از:
()17

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 1
{ = 𝑖𝑖𝐾𝐾
0
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ

تعداد توابع سوئیچینگ به تعداد ساختارهای عملکرد مبدل
بستگی دارد که در یک بازه کلید زنی اتفاق میافتد .زیر مدار مربوط
به هر ساختار توسط المانهای مداری تشکیل میشود .سپس هر
زیر مدار توسط یک فلوگراف سیگنال طبق قوانین مطرح شده مدل
میگردد و با  Giنشان داده شده که  iبه iامین زیر مدار اشاره دارد.
در نهایت فلوگراف نهایی با ارتباط فلوگرافهای هر زیر مدار و توسط
رابطه زیر به دست میآید:

مجید عباسی

𝑛𝑛

()18

Vo1

𝑖𝑖𝐺𝐺 𝑖𝑖𝐾𝐾 ∑ = 𝐺𝐺
𝑖𝑖=1

که  nبیانگر تعداد فلوگرافها (تعداد مدهای عملکردی) و
توصیف گرافی مبدل سوئیچینگ مربوط میباشد که توسط این
فلوگراف رفتار کلی سیستم در حالت دینامیک و ماندگار قابل
مشاهده است.

R1

G

C1

rc1
L

Vo2

R2

استفاده از روش فلوگراف سیگنال در مدل کردن مبدل

iL

rL

C2

Vin

rc2

 SIDOبوست/بوست
در این بخش مبدل  SIDOبوست/بوست که در شکل 1نشان
داده شدهاست توسط روش فلوگراف سیگنال مدل میگردد .فرض
بر این است که این مبدل در حالت  CCMکار میکند .یک سیکل
کامل سوئیچینگ این مبدل شامل سه مرحله عملکردی میباشد
که بر پیچیدگی مدل کردن آن میافزاید .هر مرحله توسط یک
فلوگراف سیگنال مدل میگردد و در نهایت مدلها توسط
رابطه( )18با هم ارتباط برقرار کرده و مدل نهایی ایجاد میگردد.
با در نظر گرفتن مقاومتهای پارازیتی سلف و خازن و ایدهآل بودن
سوئیچها ،مدلهای مداری مرتبط با عملکرد مبدل بوست/بوست در
هر مرحله و در حالت  CCMدر شکل 3نشان داده شدهاست .در بازه
رمانی ( 0<t<D0Tساختار  )1سوئیچ  ،S0در بازه زمانی
( D0T<t<(D0+D1)Tساختار  )2سوئیچ  S1و در بازه زمانی
( (D0+D1)T<t<Tساختار  )3سوئیچ  S2روشن شده و بنابراین سه
زیر مدار مختلف در هر ساختار تولید میشود .از آنجایی که این زیر
مدارها خطی هستند لذا با استفاده از تئوری سیستمهای خطی
میتوان سه سیگنال فلوگراف تولید نمود .سیگنال فلوگرافهای
 G2 ،G1و  G3به ترتیب برای ساختار ،1ساختار 2و ساختار 3رسم
شده که در شکل 4نشان داده شدهاند .همانطور که در شکل 4نشان
داده شده ،تمامی شاخههای G1در فلوگرافهای  G2و G3وجود
دارند لذا شاخه سوئیچینگ به آن تعلق نمیگیرد.
شاخههایی که در  G2وجود دارند (شاخههای قرمز رنگ
شکل(4ب)) ولیکن در  G1و G3وجود ندارند را با شاخه  ،K1شاخه-
هایی که در  G3وجود داشته ولیکن در  G1و  G2نیستند (شاخه-
های آبی رنگ شکل(4پ)) را با شاخه  K2جایگزین مینمایند به
طوری که:
()19
()20

𝑇𝑇) 1 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐷𝐷0 𝑇𝑇 < 𝑡𝑡 < (𝐷𝐷0 + 𝐷𝐷1
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒0 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ
𝑇𝑇) 0 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 0 < 𝑡𝑡 < (𝐷𝐷0 + 𝐷𝐷1
{ = 𝐾𝐾2
𝑇𝑇 < 𝑡𝑡 < 𝑇𝑇) 1 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝐷𝐷0 + 𝐷𝐷1
{ = 𝐾𝐾1

(الف) بازه زمانی 0<t<D0T
Vo1

R1

C1

rc1
L

Vo2

R2

iL

rL

C2

Vin

rc2

(ب) بازه زمانی D0T<t<(D0+D1)T
Vo1

R1

C1

rc1
L

Vo2

R2

C2

iL

rL

Vin

rc2

(پ) بازه زمانی (D0+D1)T <t< T
شکل .3سه مدل مداری عملکرد مبدل  SIDOبوست/بوست

برای سادگی کار قسمتی از فلوگراف که در هر سه زیر مدار
وجود دارد و با نقطه چین قرمز در شکل(4الف) نشان داده شده را
میتوان با استفاده از روش میسون ساده نمود که عبارتند از:
()21
()22
()23

𝑣𝑣𝑜𝑜1
) 𝑅𝑅1 (1 + 𝑠𝑠𝐶𝐶1 𝑟𝑟𝑐𝑐1
=
) 𝑖𝑖𝑜𝑜1 1 + 𝑠𝑠𝐶𝐶1 (𝑅𝑅1 + 𝑟𝑟𝑐𝑐1
𝑣𝑣𝑜𝑜2
) 𝑅𝑅2 (1 + 𝑠𝑠𝐶𝐶2 𝑟𝑟𝑐𝑐2
= 𝑡𝑡𝑜𝑜2
=
) 𝑖𝑖𝑜𝑜2 1 + 𝑠𝑠𝐶𝐶2 (𝑅𝑅2 + 𝑟𝑟𝑐𝑐2
𝐿𝐿𝑖𝑖
1
= 𝑚𝑚1
=
𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑣𝑣𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿 +
= 𝑡𝑡𝑜𝑜1
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در نظر گرفته و ساده سازی مینماییم .در نهایت با استفاده از روابط
( )18الی ( )23و فلوگرافهای شکل 4یک سیگنال فلوگراف
یکپارچه برای مبدل بوست/بوست با استفاده از توابع سوئیچینگ
حاصل میگردد که در شکل 5نشان داده شدهاست.

(الف) فلوگراف  G1مربوط به زیر مدار بازه زمانی 0<t<D0T

شکل .5فلوگراف سیگنال یکپارچه از مبدل  SIDOبوست/بوست

مدل سیگنال بزرگ و مدل حالت ماندگار مبدل

SIDO

بوست/بوست

مدل سیگنال بزرگ شاخههای سوئیچینگ عبارت است از:
()24
که ) y(tو ) x(tبه ترتیب سیگنال خروجی از شاخه و ورودی به شاخه
میباشند و ) d(tسیگنال کنترل سیکل کاری سوئیچ میباشند .با
جایگذاری رابطه( )24به جای شاخههای سوئیچینگ شکل ، 5مدل
سیگنال بزرگ مبدل به دست میآید که در شکل 6نشان داده شدهاست.
این مدل سیگنال بزرگ را میتوان مستقیماً وارد نرمافزار متلب و یا ارکد
نمود تا رفتار سیگنال بزرگ مبدل را مورد مطالعه قرار داد.
𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑗𝑗 = 1,2,3

(ب) فلوگراف  G2مربوط به زیر مدار بازه زمانی D0T<t<(D0+D1)T

(پ) فلوگراف  G3بازه

زمانی (D0+D1)T <t< T

شکل :4سه فلوگراف مرتبط با عملکرد مبدل  SIDOبوست/بوست

از آنجایی که ولتاژهای خروجی و جریان سلف در این تحلیل از
اهمیت بیشتری برخوردار هستند لذا آنها را به عنوان گره خروجی
40

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑗𝑗 (𝑡𝑡),

شکل .6مدل سیگنال بزرگ مبدل  SIDOبوست/بوست

در یک مبدل  DC/DCروابط تحلیلی مانند نسبت ولتاژ خروجی
به ولتاژ ورودی و مقدار متوسط جریان سلف را میتوان از روابط
حالت ماندگار آن استخراج نمود .در شکل 5و در حالت ماندگار،

مجید عباسی

مقدار عبوری از شاخههای  K1و  K2به ترتیب  D1و  D2میباشد.
مدل حالت ماندگار این مبدل در شکل 7نشان داده شدهاست .با
استفاده از فرمول بهره میسون [ ]32و جایگذاری فرکانس مختلط
 ، s→0نسبت حالت ماندگار ولتاژ خروجی و جریان سلف به ولتاژ
ورودی را میتوان محاسبه نمود که در جدول 1آورده شدهاند.

شکل .7مدل فلوگراف سیگنال حالت ماندگار مبدل  SIDOبوست/بوست

()29
)𝑡𝑡(̂𝑦𝑦 𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑌𝑌 +
()30
که )𝑡𝑡( 𝑗𝑗̂𝑑𝑑  𝑥𝑥̂(𝑡𝑡) ،و )𝑡𝑡(̂𝑦𝑦 به ترتیب تغییرات کوچک  X ،Dو Y
حول نقطه کار سیگنال میباشند .با جایگذاری روابط ( )25الی
( )30در رابطه( )24و با صرف نظر کردن از تغییرات کوچک مرتبه
دوم ،معادالت سیگنال کوچک شاخه سوئیچینگ  K1بهدست می-
آید که عبارت است از:
()31
)𝑡𝑡( 𝑦𝑦̂(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷1 𝑥𝑥̂(𝑡𝑡) + 𝑋𝑋𝑑𝑑̂1
و برای شاخه  K2عبارت است از:
()32
𝑋𝑋))𝑡𝑡( 𝑦𝑦̂(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷2 𝑥𝑥̂(𝑡𝑡) − (𝑑𝑑̂0 (𝑡𝑡) + 𝑑𝑑̂1
بنابراین مدل سیگنال کوچک شاخههای سوئیچینگ بدست
خواهد آمد که در شکل 8نشان داده شدهاست .حال فلوگراف
سیگنال کوچک مبدل  SIDOبوست/بوست با جایگذاری شاخههای
سوئیچینگ شکل 5با مدل سیگنال کوچک شکل 8بهدست خواهد
آمد که در شکل 9نشان داده شدهاست.
)𝑡𝑡(̂𝑥𝑥 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑋𝑋 +

جدول :1معادالت حالت ماندگار عملکرد مبدل  SIDOبوست/بوست
𝑅𝑅1 𝐷𝐷1
𝑟𝑟𝐿𝐿 + 𝑅𝑅1 𝐷𝐷12 + 𝑅𝑅2 𝐷𝐷22
𝑅𝑅2 𝐷𝐷2
𝑟𝑟𝐿𝐿 + 𝑅𝑅1 𝐷𝐷12 + 𝑅𝑅2 𝐷𝐷22
1
𝑟𝑟𝐿𝐿 + 𝑅𝑅1 𝐷𝐷12 + 𝑅𝑅2 𝐷𝐷22
𝐷𝐷1
𝑟𝑟𝐿𝐿 + 𝑅𝑅1 𝐷𝐷12 + 𝑅𝑅2 𝐷𝐷22
𝐷𝐷2
𝑟𝑟𝐿𝐿 + 𝑅𝑅1 𝐷𝐷12 + 𝑅𝑅2 𝐷𝐷22

𝑉𝑉𝑜𝑜1
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑜𝑜2
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉
𝐿𝐿𝐼𝐼
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉
𝐼𝐼𝑜𝑜1
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉
𝐼𝐼𝑜𝑜2
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉

(الف)

(ب)

شکل .8مدل سیگنال کوچک (الف) شاخه ( K1ب) شاخه K2

مدل سیگنال کوچک مبدلهای  SIDOبوست/بوست
مدل سیگنال کوچک معموالً به منظور تقریب زدن رفتار
تغییرات دینامیکی یک مبدل و نیز طراحی کنترلکننده مورد
استفاده قرار میگیرد .سیگنالهای ورودی و خروجی شاخههای
سوئیچینگ شکل 5مطابق با رابطه( )24میباشد .با فرض اینکه
سیگنال کنترلی شاخههای سوئیچینگ  d0و  d1باشند میتوان
تغییرات کوچک نزدیک نقطه کار را بدست آورد .لذا با تفکیک
سیگنالها به مقدار حالت ماندگار و تغییرات کوچک خواهیم داشت:
()25
()26
()27
()28

)𝑡𝑡( 𝑑𝑑0 (𝑡𝑡) = 𝐷𝐷0 + 𝑑𝑑̂0
)𝑡𝑡( 𝑑𝑑1 (𝑡𝑡) = 𝐷𝐷1 + 𝑑𝑑̂1

شکل .9مدل فلوگراف سیگنال کوچک مبدل  SIDOبوست/بوست

))𝑡𝑡( 𝑑𝑑2 (𝑡𝑡) = 𝐷𝐷2 − (𝑑𝑑̂0 (𝑡𝑡) + 𝑑𝑑̂1
1 = 𝐷𝐷0 + 𝐷𝐷1 + 𝐷𝐷2
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M1 Error
M2 Error

0.06

0.04

نتایج شبیهسازی حاصل از مدل کردن مبدلها

0.02

0

در این مقاله و تاکنون به مدل کردن مبدل با استفاده از روش
فلوگراف سیگنال پرداخته شد .روابط ریاضی حاکم مابین ورودی و
خروجی مبدل محاسبه و مدل حالت ماندگار ،سیگنال کوچک و
سیگنال بزرگ آن رسم گردیدند .مقایسهای مابین محاسبات ریاضی
انجام گرفته (روابط( )15و ( ))16با نتایج حاصل از روش فلوگراف
سیگنال نشان دهنده تفاوتهایی میباشد .با تعریف خطا بهصورت:
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ
− 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟.

میتوان مقدار خطای ناشی از مدل کردن با روش فلوگراف سیگنال را
نشان داد که در شکل 10و شکل 11به نمایش درآمدهاست.
Boost Boost SIDO Converter

2.6
2.4

Mathematical calculation
SFG Modelling

2.2
2

1.6
1.4

Vo1/Vin

1.8

1.2
1
0.8
0.4

0.3

0.35

0.25

D1

0.2

0.15

0.1

(الف)

Boost Boost SIDO Converter

2.4

Mathematical calculation
SFG Modelling

2.2
2
1.8

1.4
1.2

Vo2/Vin

1.6

1
0.8
0.6
0.4

0.35

0.3

0.25

D1

0.2

0.15

0.4
0.1

(ب)
شکل .10مقایسه نسبت تبدیل حالت ماندگار مبدل  SIDOبوست/بوست به
دو روش محاسبات ریاضی و روش فلوگراف سیگنال (الف) نسبت ( Vo1/Vinب)
نسبت Vo2/Vin
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-0.02

SFG modelling errors

با استفاده از فلوگراف به دست آمده و بهره بردن از فرمول
میسون ،توابع تبدیل سیگنال کوچک پارامترهای مهم مدار را می-
توان به دست آورد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

Boost Boost SIDO Converter

0.08

-0.04

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

-0.06
0.1

D1

شکل .11خطای ناشی از مدل کردن مبدل  SIDOبوست/بوست با روش
فلوگراف سیگنال نسبت به محاسبات ریاضی

علت عمده این خطا از صرف نظر کردن تغییرات جریان سلف
حول نقطه کار در بازه زمانی کلیدزنی ناشی میگردد .هرچقدر این
تغییرات کمتر باشد میزان خطای مدل کردن نیز کمتر میشود.
خطای حالت ماندگار در روش مدل کردن میانگین حالت مبتنی
تغییرات جریان [ ]18در حالت ماندگار تقریباً صفر میباشد ولیکن
در این روش اطالعات دقیق از نحوه عملکرد مبدل و پارامترهای
مهم جریان مانند بیشینه و کمینه آن مورد نیاز است که خود منجر
به افزایش محاسبات ریاضی میگردد .به عالوه در صورت افزایش
تعداد المانها ،در نظر گرفتن عناصر پارازیتی و افزایش تعداد
خروجیها این روش بسیار پیچیده و خستهکننده میباشد که
احتمال وقوع خطا در حین مدل کردن را افزایش میدهد .از طرفی
مدل بهدست آمده رفتار سیگنال بزرگ سیستم را پیشبینی نمی-
کند .همچنین با توجه به شکل 11مقدار خطای نسبت تبدیل
خروجی به ورودی ناشی از مدل کردن با روش فلوگراف سیگنال برای
مبدل  SIDOبوست/بوست و در بازه تغییرات  0.1<D1<0.5کمتر
از  0.07میباشد که قابل صرفنظر کردن بوده و لذا میتوان با توجه
به مزایای روش فلوگراف سیگنال و حفظ کلیت موضوع و با اطمینان
از آن استفاده نمود.
به منظور بررسی رفتار مدل سیستم ،شبیهسازیهایی در نرمافزار
متلب/سیمولینک و در حضور عناصر مزاحم خازنها و مقاومت سری
سلف انجام گرفت که مقادیر نامی آن عبارتند از :ولتاژ ورودی ،13V
فرکانس سوئیچینگ  100kHzو مقادیر پارامترهایی که در جدول2
لیست شدهاند .پاسخ سیگنال بزرگ مبدل به تغییرات ولتاژ ورودی
از  13Vبه  16Vو نیز تغییرات مقاومت  R1از  20Ωبه  25Ωدر
شکل 12نشان داده شدهاست.

مجید عباسی

پارامترهای  𝑣𝑣̂𝑜𝑜1و ( 𝑣𝑣̂𝑜𝑜2تغییرات کوچک ولتاژ خروجی حول نقطه
کار یا حالت ماندگار) میباشند .بنابراین برای هر مبدل میتوان
چهار تابع تبدیل در نظر گرفت که با توجه به مقادیر جدول 2و
مقادیر  D0=0.5و  D1=0.2و برای مبدل  SIDOبوست/بوست
عبارت است از:

جدول .2مقادیر پارامترهای مبدلها
𝑅𝑅1
𝑅𝑅2
𝐿𝐿
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
𝐿𝐿𝑟𝑟
𝑟𝑟𝐶𝐶1
𝑟𝑟𝐶𝐶2

𝛺𝛺20
𝛺𝛺15
𝜇𝜇𝜇𝜇100
𝜇𝜇𝜇𝜇100
𝜇𝜇𝜇𝜇100
𝛺𝛺0.05
𝛺𝛺0.1
𝛺𝛺0.1

()33
()34
()35

34

Switching simulation
SFG simulation

32

()36

30

26
24

R1=20 ohm

R1=25 ohm

Vin=16V

Vin=13V

22
20

0.2

0.15

)t (sec

0.1

0.05

شکل .12تغییرات سیگنال بزرگ در برابر اغتشاش ولتاژ ورودی و مقاومت بار
در یک مبدل  SIDOبوست/بوست با  D0=0.5و D1=0.2

همانطور که مشاهده میشود تغییرات ولتاژ خروجی که مشخص
کننده دینامیک تغییرات مبدل میباشد با دقت خوب با تغییرات
حاصل از مدل فلوگراف سیگنال همخوانی داشته و همدیگر را دنبال
میکنند که موید عملکرد مناسب روش مدل کردن این دسته از
مبدلها با استفاده از روش فلوگراف سیگنال میباشد.

Vo1

28

𝑣𝑣̂𝑜𝑜1
𝑑𝑑̂1
) 0.58209(𝑠𝑠 + 105 )(𝑠𝑠 2 + 1790𝑠𝑠 + 1.55 ∗ 107
=
) (𝑠𝑠 + 548.3)(𝑠𝑠 2 + 1241𝑠𝑠 + 1.322 ∗ 107
𝑣𝑣̂𝑜𝑜1
)5129.22(𝑠𝑠 + 105 )(𝑠𝑠 + 1334
= 𝑔𝑔12
=
) (𝑠𝑠 + 548.3)(𝑠𝑠 2 + 1241𝑠𝑠 + 1.322 ∗ 107
𝑑𝑑̂0
𝑣𝑣̂𝑜𝑜2
= 𝑔𝑔21
𝑑𝑑̂1
) −0.58113(𝑠𝑠 + 105 )(𝑠𝑠 2 + 379.1𝑠𝑠 + 9.842 ∗ 106
=
) (𝑠𝑠 + 548.3)(𝑠𝑠 2 + 1241𝑠𝑠 + 1.322 ∗ 107
𝑣𝑣̂𝑜𝑜2
= 𝑔𝑔22
𝑑𝑑̂0
)−0.58113(𝑠𝑠 + 105 )(𝑠𝑠 − 1.228 ∗ 104 )(𝑠𝑠 + 187.5
=
) (𝑠𝑠 + 548.3)(𝑠𝑠 2 + 1241𝑠𝑠 + 1.322 ∗ 107
= 𝑔𝑔11

بنابراین میتوان روابط بین ورودی و خروجیها را به فرم
استاندارد زیر نوشت:
()37
)𝑣𝑣̂𝑜𝑜1 (s) = 𝑔𝑔11 (s)𝑑𝑑̂1 (s) + 𝑔𝑔12 (s)𝑑𝑑̂0 (s
()38
)𝑣𝑣̂𝑜𝑜2 (s) = 𝑔𝑔21 (s)𝑑𝑑̂1 (s) + 𝑔𝑔22 (s)𝑑𝑑̂0 (s
و لذا خواهیم داشت:
()39
)𝑣𝑣̂𝑜𝑜 (s) = 𝐺𝐺(𝑠𝑠)𝑑𝑑̂ (s
که ) 𝑣𝑣̂𝑜𝑜 (sماتریس خروجیها 𝑑𝑑̂(s) ،ماتریس ورودیها و
درنهایت )𝑠𝑠(𝐺𝐺 ماتریس تابع تبدیل مبدل میباشد .در واقع )g11(s
و ) g22(sتوابع تبدیل کنترل (قطر اصلی) و ) g12(sو )( g21(sقطر
فرعی) توابع تبدیل کوپل متقابل سیستم میباشند .دیاگرام بد توابع
کنترلی و کوپلینگ برای مبدل در شکل 13و شکل 14برای مبدل
 SIDOبوست/بوست رسم شدهاند.
Bode Diagram

طراحی کنترل کننده چند متغیره برای مبدلهای SIDO

0

-50

)Magnitude (dB

g11
g12

بوست/بوست

-100
0
-45
-90

)Phase (deg

در بخش قبل یک مبدل  SIDOمدل شده و رفتار حالت ماندگار
و تغییرات دینامیکی مدل با نمونه مدل مداری شبیهسازی،
مقایسه ،مورد ارزیابی و صحهگذاری قرار گرفت .مشاهده گردید که
مدل ارائه شده با دقت خوبی میتواند رفتار سیستم چه در حالت
ماندگار و چه تغییرات دینامیکی را پیشبینی و نمایش دهد .در
ادامه مدل سیگنال کوچک مبدل بهدست آمد که در شکل 9نشان
داده شدهاست .همانطور که نشان داده شده پارامترهای کنترلی
(ورودی) در مدل سیگنال کوچک مقادیر  𝑑𝑑̂0و ( 𝑑𝑑̂1تغییرات
کوچک سیکل کاری حول نقطه کار) و خروجیهای سیستم

50

-135

7

10

6

10

5

10

4

10

3

10

1

2

10

-180

10

)Frequency (rad/s

شکل .13دیاگرام بد توابع کنترل و کوپلینگ متقابل
 SIDOبوست/بوست

𝑣𝑣̂𝑜𝑜1
𝑑𝑑̂1

و

𝑣𝑣̂𝑜𝑜1
𝑑𝑑̂0

در مبدل
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Bode Diagram

Nyquist Diagram

50

g21
g22

20
10

150

)Magnitude (dB

30

200

0 dB

40

100
100
50
50

)Phase (deg

7

10

6

10

5

10

4

10

3

10

2

10

-100
-100
-150

90

10

50

)Frequency (rad/s

شکل .14دیاگرام بد توابع کنترل و کوپلینگ متقابل
 SIDOبوست/بوست

200

𝑣𝑣̂𝑜𝑜2
𝑑𝑑̂1

و

𝑣𝑣̂𝑜𝑜2
𝑑𝑑̂0

در مبدل

50

100

0

-150

Real Axis

شکل .15دیاگرام نایکویست و باندهای گرشگورین ماتریس تابع تبدیل مبدل
 SIDOبوست/بوست .این ماتریس غالب قطری نمیباشد.
Step Response of non Com pensated Plant
)From : In(1
)From : In(2

150

50

)To: Out(1

100

Amplitude

0

50

0

)To: Out(2

44

0

-50

-200

150

Real Axis

اولین مرحله در طراحی کنترلکننده برای سیستمهای چند
متغیره ،بررسی غالب قطری بود ماتریس تابع تبدیل میباشد [.]33
در صورتی که ماتریس تابع تبدیل غالب قطری نباشد ،سیستم تحت
تاثیر پدیده کوپل متقابل خواهد بود .برای این منظور از روش
ترسیمی ارزیابی غلبه قطری با استفاده از دوایر گرشگورین 1و
نواحی گرشگورین ]33[2استفاده شده که در شکل 15برای مبدل
بوست/بوست به نمایش درآمدهاست.
همانطور که در شکل 15نشان داده شده با رسم دیاگرام
نایکویست توابع کنترلی  g11و  g22و رسم دوایر گرشگورین مشاهده
میشود که در مبدل بوست/بوست ،دوایر مربوط به  g22شامل مبدا
میباشند .این بیان کننده این مطلب است که ماتریس مرتبط با
مبدل  SIDOبوست/بوست غالب قطری نمیباشد .پاسخ پله این
سیستم به ورودی  [1 0]Tو ورودی  [0 1]Tدر شکل 16نشان داده
شدهاست .همانطور که در شکل 16نشان داده شده تداخل در این
مبدل به شدت زیاد میباشد.
در چنین مواردی طراحی سیستم کنترل را به دو بخش میتوان
تقسیم نمود [:]33
 -1طراحی ماتریس پیش جبرانساز ) Cp(sبه طوری که سیستم
جبران شده ) G(s)Cp(sغلبه قطری باشد.
 -2طراحی کنترلکننده به طوری که سیستم حلقه بسته پایدار
و خروجیهای سیستم ورودیهای مرجع داده شده را ردیابی کنند.
روشهای مختلفی برای انتخاب ) Cp(sوجود دارد که در
[ ]35،34به آن اشاره شدهاست .یک انتخاب به صورت:
()40
Cp(s)=[G(0)]-1
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شکل .16پاسخ پله ماتریس تبدیل مبدل  SIDOبوست/بوست به (الف)
ورودی ( [1 0]Tب) ورودی [0 1]T

میباشد که سیستم را در فرکانسهای پایین قطری میکند و
میتوان از کنترل کنندههای  SISOبرای کنترل حلقه بسته استفاده
نمود .با استفاده از رابطه( )40به عنوان نقطه شروع و ادامه طراحی
به صورت سعی و خطا ) Cp1(sبرای مبدل  SIDOبوست/بوست
محاسبه شده که عبارت است از:
()41

−0.0097
]
0.0128

0.0019
0.0081

[ = 𝐶𝐶𝑝𝑝1

با ضرب توابع جبران ساز فوق در سیستم مربوطه سیستمی
جبران شده به دست خواهد آمد که آرایه نایکویست آن در بازه
فرکانسی مشابه برای مبدل  SIDOبوست/بوست در شکل 17نشان
داده شدهاست .همانطور که مشاهده میشود باندهای گرشگورین
شامل مبدا نبوده که نشان دهنده آن است که این پیشجبرانسازی
سیستم را غالب قطری کردهاست.

Gershgorin bands 2
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مجدداً ورودی پله و اینبار به سیستم جبران شده اعمال میگردد
که در شکل 18نشان داده شدهاست .همانطور که مشاهده میشود
سیستم ورودی پله را دنبال و تداخل نیز به شدت کاهش یافته
است .نحوه پیادهسازی پیشجبران ساز با استفاده از ضرایب به
دست آمده در رابطه 41در سیمولینک/متلب رسم و در شکل19
نشان داده شدهاست .پس از دکوپله سازی و غالب قطری کردن
میتوان برای هر کدام از حلقهها از یک کنترلکننده  PIمستقل
استفاده کرد.
Step Response of Com pensated Plant
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شکل .17دیاگرام نایکویست و باندهای گرشگورین ماتریس تابع تبدیل مبدل
 SIDOبوست/بوست جبران شده
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شکل .18پاسخ پله ماتریس تبدیل جبران شده مبدل  SIDOبوست/بوست
به (الف) ورودی ( [1 0]Tب) ورودی [0 1]T

ماتریس تابع تبدیل کنترل کننده قطری برای مبدل
بوست /بوست به صورت زیر است:
Equivalent Series Resistance 1

SIDO

Gain3

0
Constant1

شکل .19نحوه دکوپله کردن مبدلهای  )plant( SIDOتوسط ضرایب
ماتریس جبران ساز Cp

به منظور اطمینان از عملکرد صحیح کنترلکننده و سیستم
دکوپلینگ ،مدار سوئیچینگ حلقه بسته مبدل  SIDOاز نوع
بوست/بوست در متلب/سیمولینک شبیهسازی ،توسط کنترل کننده
کنترل و رفتار سیستم به هنگام نصف شدن بار  R2مشاهد گردید.
در این شبیهسازی که نتایج آن در شکل 20نشان داده شده ،یک
مبدل حلقه بسته دکوپله شده با یک مبدل حلقه بسته بدون دکوپله
سازی مقایسه گردیدهاست .همانطور که مشاهده میشود به هنگام
تغییر بار در خروجی دوم ،سیستم دکوپله شده میتواند به خوبی
اغتشاش را حذف ولیکن سیستم دکوپله نشده رفتار نوسانی از خود
نشان میدهد .در ادامه تغییرات ولتاژ خروجی در این مبدل به ازای
تغییر پلهای ولتاژ ورودی در شکل 21و به ازای تغییر در ولتاژ مرجع
در شکل 22نشان داده شدهاند .قابل ذکر است که شبیهسازیها در
حضور المانهای مزاحم مقاومت سلف و مقاومت 1 ESRخازن انجام
پذیرفتهاست .همانطور که نشان داده شدهاست کنترلر طراحی شده
به خوبی میتواند تغییرات ناگهانی را حذف و کنترل نماید.
نتیجه گیری
در این مقاله مراحل مدلکردن و طراحی کنترلکننده برای یک
مبدل  SIDOمورد بررسی قرار گرفت .پس از معرفی این دسته از
مبدلها ،ساختار بوست/بوست از این خانواده انتخاب و با استفاده از
روش فلوگراف سیگنال مدل گردید .نتایج حاصل از مدل کردن با
مدل سوئیچینگ در متلب/سیمولینک مقایسه و نتایج مورد بررسی
قرار گرفت .خطای حاصل از مدل کردن از طریق مقایسه با
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مدل سازی مبدل  SIDOبوست/بوست با استفاده از روش فلوگراف سیگنال و طراحی کنترل کننده چندمتغیره برای آن

30

28

26

Vo2

24

22

20

0.17

0.15

0.16

0.13

0.14

)t (sec

0.12

0.1

0.11

شکل .20تغییرات ولتاژ خروجی مبدل  SIDOبوست/بوست به هنگام نصف
شدن مقاومت ( R2نمودار آبی نمودار سیستم دکوپله شده و نمودار قرمز سیستم
دکوپله نشده)
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شکل :21تغییرات ولتاژ خروجی به هنگام تغییر پلهای ولتاژ ورودی از 13V

به ( 10Vنمودار آبی نمودار سیستم دکوپله شده و نمودار قرمز سیستم دکوپله
نشده)
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شکل :22تغییرات ولتاژ خروجی به هنگام تغییر پلهای ولتاژ مرجع از  24Vبه
( 30Vنمودار آبی نمودار سیستم دکوپله شده و نمودار قرمز سیستم دکوپله
نشده)
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محاسبات ریاضی استخراج و مشاهده شد .با توجه به خطای اندک
مدل کردن با روش فلوگراف سیگنال و سرعت باال و سهولت اجرای
آن میتوان از این روش در مدل کردن سایر ساختارها با پیچدگی
و تعداد المانهای بیشتر استفاده نمود که ویژگی بارز این روش بر
روشهای موجود به حساب میآید .پس از مدل کردن و استخراج
توابع تبدیل ورودی خروجی در حالتهای ماندگار ،سیگنال کوچک
و سیگنال بزرگ با استفاده از مفاهیم کنترل چند متغیره ،کنترل-
کننده مناسب طراحی گردید .برای این منظور در ابتدا سیستم با
استفاده از ماتریس دکوپلهساز به یک سیستم غالب قطری تبدیل و
سپس کنترل کننده مناسب برای آن طراحی شد که نتایج عملکرد
مناسب کنترلکننده در مواجهه با تغییرات شدید بار را نشان می-
دهند.
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