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 چكیده:

همچنین  و مخابراتي سیستمهای مخابراتي، ی انرژ تأمین در مهمي نقش ، DC-DC قدرت های مبدل

 های تمام مبدل عمكلرد در که قابل توجهي و مهم بسیار ی نكته کنند.مي ایفا طبیعي انرژیهای ذخیره سازی

DC-DC ورودی ولتاژ منبع یا و بار انيناگه تغییرات هنگام خروجي، جریان و ولتاژ کنترل گردد، رعایت باید 

 به را به صرفه مقرون هزینه و باال دقّت باال، سرعت دیجیتال، حوزه در DC-DC های مبدل کنترل .است

 است، شده رقابت تبدیل یک به DC-DC هغای مبدل دیجیتال کننده کنترل طراحي امروزه .آورد مي ارمغان

 روش بودن اجرا، کارآمد زمان به نسبت مدیریتي باید جیتالي،دی موارد بر نظارت بر عالوه آن در که رقابتي

 .گیرد صورت پیشنهادی روش سازی پیاده هزینهي همچنین و کنترلي

هدف اصلي در این پژوهش طراحي کنترل کننده دیجیتال مناسب مبدل باک است که در ادامه کنترل 

ان از صحیح بودن فیلتر پیاده شده بر پیاده سازی میشود و برای اطمین FPGAکننده طراحي شده بر روی 

 شود.کد نوشته شده در متلب شبیه سازی مي FPGAروی 

در این پژوهش ابتدا تابع تبدیل سیگنال کوچک مبدل به دست مي آید سپس با توجه به تابع تبدیل 

تبدیل  ، تابع Zبه  Sمناسب طراحي میشود سپس با استفاده از یكي از روش های نگاشت  PIDکنترل کننده 

 آید.به دست مي Zکنترل کننده در حوزه 
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 مقدمه: 1-1

تنظیم شده مورد نیاز تبدیل  DCولتاژ تنظیم نشده را به یک  DCیک منبع ولتاژ  DC-DCمنابع تغذیه 

 کنند. منابع تغذیه دو نوع منابع تغذیه خطي و منابع تغذیه سوئیچینگ هستند.مي

 نظیمت را خروجي جریان یا ولتاژ هستند قادر حرارت شكل به اضافي توان کردن تلف با خطي منابع تغذیه

ع خطي در گذشته از مناب .ورودی بابر است ولتاژ به خروجي ولتاژ نسبت با آن توان بازده حداکثر بنابراین کنند

به طور گسترده استفاده میشد اما با مرور زمان و نیاز به ولتاژ تثبیت شده و جریان های باال منابع تغذیه 

 سوئیچینگ به وجود آمدند.

 که هنگامي 1911 سال در منابع این. باشندمي باالیي راندمان دارای سوئیچینگ تغذیه منابع

 منابع وجيخر ولتاژ. شدند ابداع گرفت، قرار دسترس در زیاد ظرفیت با باال سرعت رانزیستورهای سوئیچینگت

( کنترل  Duty Cycleکار )  چرخه تغییر وسیله به زني یا کلید ترانزیستورهای سیگنال فرکانس تغذیه با

 .نمود کنترل را خروجي ولتاژ نیز آنها دوی هر زمان هم تغییر با توان مي البته. شودمي

دو نوع مبدل باک و بوست از مبدل های مهم سوئیچینگ میباشند که بقیه مبدل ها از مشتقات این دو 

 باشند.نوع مبدل مي

 به برتری توجه با.  است گردیده متحول بسیار گذشته دهه چند طول در DC-DC های مبدل کنترل طرح

 به انسوی طراح از را، زیادی بسیار توجه کنند، مي رائها آنالوگ کنترل به نسبت دیجیتال کنترل که هایي

 ایدار،پ به عملكرد توان مي آنالوگ کنترل به نسبت دیجیتال کنترل مزایای جمله از. است کرده جلب خود

 امكان و جزاا و عمر دما قبیل از محیطي تغییرات به نسبت پایداری افزار، نرم در تغییر بیشتر با پذیری انعطاف

 .کرد اشاره تر، کوتاه زماني های چرخه در پیشرفته تكنیكهای کنترلي ازیس پیاده

 به صورت  DC-DCدر سالهای اخیر با پیشرفت در زمیته مدارهای مجتمع امكان کنترل مبدل های 

و  DSPدیجیتال فراهم امده است. از جمله سخت افزارهایي که میتوان با آنها کنترل دیجیتالي انجام داد 

FPGA تند. این دو نوع پردازنده با توجه به سرعت باالی پردازش و ساختارشان امكان پیاده سازی انواع ها هس

 مختلف الگوریتم های کنترلي را دارند.

 کنیم.  پیاده سازی و شبیه سازی مي FPGAدر این پروژه الگوریتم های کنترلي را بر روی 

 

 سوئیچینگ DC-DCمبدل های  2 -1

در  شده کنترل DC خروجي به نشده تنظیم DC ورودی تبدیل برای چینگ،سوئی DC-DC های مبدل

 سیستم های اصلي مدار . گیرند مي قرار استفاده مورد قدرت الكترونیک های سیستم در نظر، مد ولتاژ سطح

 عدم استفاده و استفاده . دارند نیاز پایدار ی شده تنظیم ولتاژ یک به نظامي، های مانند سیستم حساس بسیار
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 .کند تقسیم مي ایزوله غیر و  ایزوله دسته دو به را ها آن ، DC-DC های مبدل خروجي در ترانسفورماتور از

 ورودی غیرایزوله، های مبدل در که درحالي است، شده جدا خروجي از ورودی های پایه ایزوله های مبدل در

 باک مبدل مبدل بوست، اک،ب مبدل شامل ایزوله غیر های مبدل .هستند مشترک زمي دارای خروجي و

 فوروارد، مبدل ، پول مبدل پوش پل، نیم مبدل پل، تمام مبدل شامل ایزوله های مبدل و کاک مبدل بوست،

 های مبدل .باشندمي پایه های بوست توپولوژی و باک های مبدل ها، این بین در . باشندمي بک فالی مبدل

  .است شده مشتق باک مبدل از پل مبدل تمام . هستند ایهپ های ی توپولوژ از ترکیبي کاک و بوست و باک

 

 مبدل باک 1-3

کند. با مقدار کمتر تنظیم مي Voرا به سطح ولتاژ تنظیم شده  Vgمبدل باک سطح ولتاژ تنظیم نشده 

کند. نسبت زمان روشن بودن سوئیچ به کل زمان ( به عنوان سوئیچ عمل مي1-1در شكل ) Nماسفت کانال 

 ( نمایش داده شده است.2-1مربوط در شكل ) PWMشود. سیگنال دوره کار تعریف ميسوئیچینگ 

  

 

 

 

 

 (مبدل باک 1-1شكل ) 

 PWM( سیگنال فرمان 2-1شكل )
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( نشان داده شده است در این حالت دیود در  3-1مدار معادل حالتي که سوئیچ بسته است در شكل ) 

 کند.گیرد و ولتاژ ورودی جریان را در مدار برقرار ميبایاس معكوس قرار مي

( نشان داده شده است در این حالت دیود هدایت  4-1لتي که سوئیچ باز است در شكل ) مدار معادل حا

 کند.میكند و خازن انرژی الزم برای بار را تامین مي

 

ولتاژ خروجي با تغییر دوره کار کنترل میشود، در حالت ماندگار نسبت ولتاژ خروجي به ولتاژ ورودی با 

D( بیان مي1-1، رابطه )..شود  

 

 

 

 

 

 

 ( مدار معادل مبدل باک در حالت سوئیچ فعال1-3)

 فعالغیر حالت سوئیچ  ( مدار معادل مبدل باک در1-4)

 (1-1)  𝐷 =
𝑉𝑜

𝑉𝑔
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 DC-DCکنترل مبدل های  1-4

کنند هدف تنضیم ولتاژ خروجي در یک مقدار استفاده مي DC-DCدر سیستم هایي که از مبدل های 

 DC-DCثابت با وجود ناپایداری در ولتاژ ورودی و تغییرات جریان بار است. ایده اصلي در کنترل مبدل های 

برای فرمان دهي  PWMکار جهت تولید یک سیگنال استفاده از فیدبک منفي برای ایجاد یک ساختار خود

-DCبه عناصر سوئیچینگ است. دو روش کنترل حالت ولتاژ و کنترل حالت جریان برای کنترل مبدل های 

DC .وجود دارد 

یک سیستم دو حلقه ای است. حلقه کنتر جریان داخلي به حلقه  DC-DCکنترل حالت جریان مبدل های 

ست. حلقه کنترل جریان بر جریان سلف نظارت میكند و ان را با جریان مرجع که از کنترل ولتاژ اضافه شده ا

 کند.آید، مقایسه ميحلقه کنترل ولتاژ به دست مي

شود و سیگنال خطا تولید در کنترل حالت ولتاژ، ولتاژ خروجي مبدل باک با یک ولتاژ مرجع مقایسه مي

های طراحي کنترل کننده بر اساس کند. روشرا دنبال مي گردد. دوره کار بر اساس سیگنال خطا، خروجيمي

با  DC-DCهای گیرند. مدل سیگنال کوچک مبدلپاسخ فرکانسي معموال در کنترل حالت ولتاژ صورت مي

اس ساز براسپذیرد و پس از آن جبرانخطي سازی تابع تبدیل مبدل در اطراف نقاط فرکانسي خاص صورت مي

استفاده  PIDو  PI  ،PDسازی از جبران سازهای آید. معموال در جبرانه دست ميمدل سیگنال کوچک مبدل ب

( پیاده سازی  Op-ampهای عملیاتي ) کنندهساز با استفاده از تقویتشود. در کنترل آنالوگ جبرانمي

رل کنتشوند. در ها با توجه به تابع تبدیل سیستم مشخص ميها و خازنشوند و مقادیر الزم برای سلفمي

 شود. سازی ميپیاده FPGAیا  DSPساز با استفاده از میكرکنترلر، دیجیتال جبران

ها کننده خطي اساسا شامل پاسخ فرکانسي و تكنیک رسم مكان هندسي ریشههای طراحي کنترلروش

 DSPهای هها پردازندسازی کنترل دیجیتال وجود دارد که در تمام این روشاست. امروزه چند راه برای پیاده

 های استفاده از این سه روش در زیر آمده است.شود. ویژگيهای شفارش استفاده مي ICها یا از  FPGAیا 

DSP : 

 ها ICسرعت کمتر نسبت به 

 سازی بسیار پیچیده برای برنامه های مورد نظرپیاده

 است ICها بیشتر از طراحي  DSPهزینه 

 توان با بازده باال کنترل کرد.ها مي DSPاده از های قدرت فرکانس باال را با استفمبدل
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FPGA : 

 ها DSPتر نسبت به پردازش سریع

FPGA پذیر هستندها بسیار انعطاف 

IC : 

 دارد FPGAو  DSPسفارش هزینه کمتری نسبت به  ICطراحي 

  FPGAزمان طراحي بیشتر نسبت به 

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 جمع بندی 4-5

سازی مرحله به مرحله اقدامات صورت گرفته برای طراحي همانطور که در این پروژه مشاهده گردید با شبیه

کنترلر توانایي آن به دست آمد که ایرادات در همان مرحله اول مشخص گردد و توانایي رفع ایرادها باال رود. 

یک روش و  AHDLافزار افزار متلب و نرمن روش استفاده شده برای ارتباط برقرار کردن بین دو نرمهمچنی

افزار ) های سختتوان کدهای نوشته شده به زبانباشد که با استفاده از آن به راحتي ميابزار جدید مي

VHDL  یاVerilog های سازی کرد و ایراده شبیههای موجود در پروژافزار متلب و باقي المان( با کمک نرم

 آن را رفع کرد و درستي آن را بررسي کرد.

 




