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Abstract:There is an increasing demand for low-cost single-phase DC–AC inverters in many applications 

such as PV systems. These systems may be used without the transformer to improve efficiency and make the 
whole system lighter, smaller, and easier to install. With the transformerless topology, the system efficiency 
may be increased by about 2%, and the related cost may be decreased by about 25%. There are large leakage 
currents in transformerless topologies, especially in photovoltaic systems, where safety issues and 
electromagnetic interference problems often occur. To overcome such disadvantages, common-ground 
topologies can be used as they can minimize the leakage current of the transformerless inverter ones. The 
transformerless semi-quasi-Z-source inverter (SqZS) with the common-ground structure offers many 
advantages over conventional single-phase inverters. Leakage current elimination, higher power density, 
fewer components, and low-cost features make it an attractive option as a micro-inverter in photovoltaic 
applications. The basic topology of SqZSI is especially suitable for a PV module in low-voltage applications 
as a low-cost micro-inverter with high-voltage SiC switching devices. However, the unity voltage gain is one 
of the disadvantages of SqZS inverters, which is referred to as a drawback. In other words, the conventional 
structure of SqZS is not capable of stepping up the voltage, and the maximum amplitude of AC voltage that 
can be extracted is equal to the input DC voltage. This paper proposes a modified structure for single-phase 
inverters (MSqZS) to achieve voltage boost capability. The voltage boost is achieved in a single-stage 
conversion just by adding an additional series DC blocking capacitor to the basic inverter. It also maintains 
the common-ground feature. Nonlinear sinusoidal modulation (NLSPWM) is modified to allow the SqZS 
basic structure to achieve high voltage gain. Although the proposed inverter is modified in topology and 
modulation, it is not more complex than the basic SqZSI. The proposed inverter has the least number of 
components among the similar step-up common-ground topologies. In this paper, the closed-loop control is 
proposed to improve the performance of the MSqZS under variable input voltage, as well as output load and 
compensation for the undesired and non-ideal effect of the parasitic elements. In addition, the proposed 
inverter is capable of generating reactive power. Also, the design consideration for series capacitor is 
analysed for proper capacitor selection. The simulation and experimental results under various closed-loop 
and open-loop scenarios comply with the IEEE Std 1547 and verify the appropriate performance of the 
proposed inverter.  
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 دیگر  با ساختار زمین مشترك و بدون ترانسفورماتور مزایاي زیادي نسبت به )SqZS(1 سیامپدانمنبع -نیمه شبهاینورتر  :چکیده

جذاب  گزینه آن را به یکقیمت پایین،  ، تعداد عناصر کم و، چگالی انرژي زیادجریان نشتیحذف . کند میفراهم  فازاینورترهاي تک

. است )SqZS(اینورتر یکی از معایب بهره ولتاژ واحد  ،وجود بااین .ندک میکاربردهاي فوتوولتائیک تبدیل  دراینورتر - میکرو عنوان به

ورودي  )DC(3قابل استحصال برابر با ولتاژ  )AC(2ولتاژ را ندارد و بیشینه ولتاژ  افزایشقابلیت  )SqZS(پایه  اینورتر گرید عبارت به

 ،اینورتر پیشنهاديپیشنهاد شده است.  )MSqZS(4 با عنوان با قابلیت افزایش ولتاژ شدهاصالح اینورتردر این مقاله  بنابراین .است

امکان  ضمن حفظ خاصیت زمین مشترك، خازن سرياست که با اضافه نمودن  )SqZS( پایه شده از اینورترساختاري اصالح

 )NLSPWM(5طی سینوسی غیرخ پالس يپهنا ونیمدوالس گردد.میفراهم  را (حالت بوست) تر از یکولتاژ باال  بهرهبه  دستیابی

- می فراهم باالترجهت دستیابی به بهره ولتاژ  )SqZS( پایه قابلیت نهفته در ساختار مندي ازامکان بهرهکه  شودمی اصالحبه نحوي 

 نتایج حاصل را نیز دارد. توان راکتیو تزریققابلیت  بوده وقادر به تغذیه بارهاي با ضریب توان کمتر از یک  پیشنهادي اینورتر .گردد

  کنند.اینورتر پیشنهادي را تائید می، صحت عملکرد حلقه باز و حلقه بسته هاي حالتدر  عملی يها شیآزماها و سازياز شبیه

 ،سینوسی غیرخطی پالس يپهنا ونیمدوالس خازن سري، ،افزایش ولتاژ، منبع امپدانسینیمه شبه اینورتر : کلیدي يها واژه
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  مقدمه - 1

تـک فـاز    و هزینـه  کـم  يهـا نورتریا يتقاضا بـرا هاي اخیر در سال

)DC-AC( هـاي  سیسـتم ماننـد   کاربردهـا از  ياریدر بس )PV6(   روبـه

از کشـورها، در   یبرخ در . (Kim et al., 2016)است گذاشته افزایش 

موضــوع  لـووات، یک 20ســطوح تـوان کمتــر از   ایـ  نییشـبکه ولتـاژ پــا  

ممکـن   )PV( سـتم یس ، بنابراینستین يمسئله ضرور کی ونیزوالسیا

، ییکـه باعـث بهبـود کـارا     سـازي شـود  پیاده توراست بدون ترانسفورما

 تـر  آسـان را  يچنـین سـاختار  نصب  شده که کاهش حجم و وزن کمتر

ــی ــازد م  ;.Barzegarkhoo et al., 2021; Standard, n.d( س

Vázquez et al., 2015(.  بـا اسـتفاده از    سـتم یبـازده س  درمجمـوع

 حـدود  نـه یهز و یابد می شافزای %2حدود  فورماتوربدون ترانس ساختار

 ينورتریا يساختارها يبرا. (Long et al., 2019) یابد می کاهش 25%

 )AC(و قسـمت   يورود )DC(منبع  که درصورتی، ماتورن ترانسفوربدو

 ویـژه  بـه  يورود )DC(نداشته باشند، در منبع  یکسانی نیزم ،یخروج

کـه   گردد یحاصل م یبزرگ ینشت انیجر کیفتوولتائ يها ستمیس يبرا

 را بـه وجـود خواهـد آورد    یسـ یو تـداخل الکترومغناط  یمنیمشکالت ا

)Escobar et al., 2019; M. N. H. Khan et al., 2019; Myrzik 

& Calais, 2003; Shen & Chung, 2020( .بــه حــداقل  يبــرا

از  تـوان  مـی بـدون ترانسـفورماتور،    هـاي نورتریا ینشـت  انیاندن جررس

 )DC(بـین منبـع    مشـترك  نیزمـ ، داراي مضـاعف  نیزمساختارهاي 

 ,.Araújo et al(اسـتفاده کـرد    ،خروجـی  )AC(ورودي و ترمینـال  

2009; Barzegarkhoo et al., 2021; Lopez et al., 2010(.  

 Cao et al., 2011; Tang(در مراجع  ،فوق بیغلبه بر معا يبرا

et al., 2010( شبه منبع امپدانسی نیمه فاز تک  نورتریا)SqZS(  کـه 

ارائه شده ، کندتبدیل  )AC(را به  )DC( ولتاژ در یک مرحله استقادر 

زمـین مشـترك   با و  ترانسفورماتور. اینورتر مذکور ساختاري بدون است

قابلیــت اطمینــان بــاال، از اینورترهــاي  برخــورداري ازدارد کــه ضــمن 

 که در مراجع مختلـف  ییایبا توجه به مزا. شودمحسوب می قیمت ارزان

)Liu et al., 2019; Nguyen et al., 2016; Tang et al., 2010( 

مـورد   ریـ اخ يهـا  سالدر  ساختار نیا شده  ذکر )SqZS( نورتریا براي

 & Huang et al., 2013; Mekhilef( توجـه قـرار گرفتـه اسـت    

Ahmed, 2015; Sarikhani et al., 2020(. فـاز  انواع اینورترهاي تک

جـع  ابدون ترانسفورماتور که داراي ساختار زمین مشترك هستند در مر

)M. N. H. Khan et al., 2019; Meneses et al., 2013; 

Siwakoti & Blaabjerg, 2018(     انـد  شـده به طـور جـامع مقایسـه. 

راوانـی اسـت امـا    داراي مزایـاي ف  )SqZS(هرچند ساختار اینورتر پایه 

 صـورت  بـه همـواره   بوده کهبهره ولتاژ واحد  ،یکی از معایب این ساختار

 ;Gambhir et al., 2018( کنـد  مـی یک مبدل کاهنـده ولتـاژ عمـل    

Meneses et al., 2013(. افـزایش  تیـ ساختار قابل نیا گرید عبارت به 

 نیـ قابـل استحصـال در ا   )AC(ولتـاژ   دامنـه  نهیشیو ب شتهولتاژ را ندا

  .است يورود )DC(برابر با ولتاژ  نهایتاً ،ساختار

به دلیل اینکه ولتـاژ خروجـی تولیـدي توسـط پنـل خورشـیدي        

ولتـاژ بـا بهـره زیـاد در کـاربرد       افـزایش کـافی زیـاد نیسـت،     انـدازه  به

 و )Sarikhani et al., 2020( شـده خورشیدي یک ضرورت محسـوب  

یکی از اهـدافی   خورشیديولتاژ در اینورترهاي  افزایشدستیابی به لذا 

نمونه در  عنوان به ته شده است.مختلف به آن پرداخاست که در مراجع 

)Ding et al., 2013(  متشکل از سـلف   هایی سلولچند ساختار شامل

جهت دستیابی به بهره ولتاژ باال در عمل  سوئیچ شونده هاي خازنها و 

با تجمیع مبدل بوست و  )Hu et al., 2019(. در مرجع ارائه شده است

اینورتري بـا قابلیـت    ،یک ساختار تجمیع شده عنوان بهاینورتر تمام پل 

در سـاختار   شـده و لـیکن  یش ولتاژ و بدون ترانسفورماتور پیشنهاد افزا

کـه عـالوه بـر کنتـرل      شـده کلیـد اسـتفاده    5از  ،شده مـذکور تجمیع

همچنین به  .شود، باعث افزایش در قیمت و حجم اینورتر میتر پیچیده

باعـث نوسـانات تـوان ورودي در سـمت      ،علت جریان ورودي ناپیوسته

)DC( د گردمی)Lee et al., 2020(.  

ولتاژ بـاال و قابلیـت افـزایش     براي دستیابی به بهرهبه طور خاص  

ارائه شـده   تاکنونمختلفی  يها شنهادیپ )SqZS( پایهدر ساختار ولتاژ 

افزاینـده   )DC-DC(از یک مبـدل   )Ahmed et al., 2014(است. در 

استفاده شده که باعث افـزایش تعـداد اجـزاي     )SqZS(قبل از اینورتر 

شـود. در مرجـع اصـلی    مـی ینـورتر  اشدن سـاختار   يا دومرحلهمدار و 

نیز پیشنهادي براي افزایش  SqZS( (Cao et al., 2011)( پایهاینورتر 

به صورت  )SqZS(بهره ولتاژ مطرح شده که از ترکیب دو اینورتر تکفاز 

چنین ساختاري عالوه بر حجیم شدن اینورتر  شده است.تشکیل  دو فاز

  دهد.میو افزایش تعداد قطعات، خاصیت زمین مشترك را نیز از دست 

سـوئیچ   تزویجبا استفاده از سلف  (Kim et al., 2016) در مرجع

قـادر بـه    )SqZS( پایـه به اینـورتر   مازادکلید و خازن  افزودن و شونده

 ولتـاژ  بهـره بـه  هرچند سـاختار مـذکور    .شودمی خروجیولتاژ  افزایش

 اما تـنش جریـان و ولتـاژ وارده بـر کلیـدها      یابدباالتر از یک دست می

یـک اینـورتر بـا سـه      )Huang et al., 2013(جع مر .زیاد است نسبتاً

کـه قـادر بـه تولیـد      کنـد  مـی را ارائه  )TSTS-ZSI(کلید فعال به نام 

حجیم و قطعـات زیـاد    ياست اما سلف ها ترولتاژهاي با بهره ولتاژ باال

تولید فرمـان   عالوه بر هزینه زیاد، در مدار از معایب آنبوده و کاررفته به

گرفته هاي صورتآخرین تالش هجمل از. پیچیده است نسبتاً نیز کلیدها

-یم ،)SqZS(از یک در اینورتر پایه  باالتربه بهره ولتاژ  یابی دستبراي 

 در آن کـه  اشـاره کـرد   )Sarikhani et al., 2020(بـه مرجـع   تـوان  

زمـین   ر وبـدون ترانسـفورماتو  سـاختاري  ، داراي سه کلیـد  با ياینورتر

قادر است به صورت یک مبدل افزاینده ولتاژ  که شدهپیشنهاد مشترك 

 ,.Sarikhani et al(هرچند اینـورتر پیشـنهادي در مرجـع     مل کند.ع

برطرف  یخوب بهرا  )SqZS(چالش افزایش ولتاژ در اینورتر پایه  )2020

دو برابـر تعـداد    حـدوداً پیشنهادي  اما تعداد قطعات اینورتر کرده است
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که باعث افزایش قیمت و حجم  بودهقطعات به کار رفته در اینورتر پایه 

  .گرددمیاینورتر 

 )SqZS( پایـه  نـورتر یا از شـده اصـالح  يساختار حاضر، همقالدر  

کـه نسـبت بـه دیگـر      شدهپیشنهاد  آنرفع چالش افزایش ولتاژ جهت 

ــاي ــده اینورتره ــن  ،پیشــنهادي افزاین ــات ممک ــرین قطع و  داراي کمت

بـا   در این مقاله شدهاصالحساختار  است. تردرنتیجه قیمت و حجم کم

 افـزودن که بـا  بوده  )SqZS( پایهساختار  مبتنی بر ،)MSqZS(عنوان 

مشـترك،   نیزمـ  تیضمن حفظ خاص ،در خروجی اینورتر يخازن سر

اینورتر  .ساخته استفراهم  را کیولتاژ باالتر از   به بهره یابیامکان دست

-پیشنهادي به طـور خـاص در کاربردهـاي تـوان پـایین نظیـر میکـرو       

) بـه  DCلتـاژ ( و لیتبـد در اینورتر پیشـنهادي   اینورترها مناسب است.

)AC ولتـاژ بـدون    پـذیرد و همزمـان سـطح   صورت مـی  طبقه کی) در

همچنین اینورتر پیشـنهادي   یابد.ر، افزایش میاستفاده از ترانسفورماتو

مطـابق بـا اسـتاندارد     ی) خروجـ THD(7بـا    ویتوان راکت دیتول تیقابل

IEEE 1547 .را دارد  

ـ  پیشـنهاد  )MSqZS( مزایاي اینـورتر  را میتـوان  ه ي در ایـن مقال

  :بترتیب ذیل برشمرد

تنها با  )SqZS(رفع چالش افزایش ولتاژ در ساختار اینورتر پایه  )1

 ؛(حداقل تعداد قطعات) افزودن یک قطعه جدید

تري از چرخه کار نسبت به ساختار قابلیت کار در محدوده وسیع )2

 )؛به دلیل افزودن خازن سري(پایه 

ی در مقایسه با لکنترروش ساختار و عدم پیچیده تر شدن  )3

 ؛)SqZS( ساختار پایه

مدار کنترلی حلقه بسته جهت بهبود عملکرد در شرایط ارائه  )4

تغییر بار خروجی و حذف اثر نامطلوب عناصر  ،ديوروتغییر ولتاژ 

 .پارازیت مدار

مرور  2در بخش  )SqZS( پایهابتدا ساختار اینورتر ، مقاله ادامهدر 

 يشنهادیپ شدهاصالح ورترنیا، ساختار 3سپس در بخش  شده و

)MSqZS(  گردیده است. و با دیگر ساختارها مقایسه گردیده معرفی

نتایج ، 4در بخش طراحی و انتخاب اجزاي اینورتر ، 4در بخش 

آزمایشگاهی اینورتر پیشنهادي  سازي پیادهو  5در بخش  سازي شبیه

لی ، نتیجه گیري ک7شده و نهایتاً در بخش مقاله ارائه  6 در بخش

  .مقاله صورت گرفته است

  )SqZS( پایه نورتریساختار امعرفی  -2

 پایه نیمـه شـبه منبـع امپدانسـی     نورتریساختار ا (الف))1شکل (

)SqZS( نیزمـ  یو خروجـ  يورود ،سـاختار  نی. در ادهد یم شیرا نما 

 Cao et) رسـاند را به حداقل می )PV( دارند که جریان نشتی یکسانی

al., 2011). دیکار کل چرخه S1  باd بهره ولتاژ  ی. منحنشودمی فیتعر

نشان داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه      )(ب) 1شکل (در  زین dبر حسب 

ولتاژ مثبت و  ،چرخه کار رییبا تغ تواند یمبدل م نیبهره ولتاژ، ا یمنحن

منبع امپدانسی  هايمبدل انیاز م خود داشته باشند. یدر خروج یمنف

تنهـا  هسـتند،   )AC(و  )DC(که داراي زمین مشـترك بـین ترمینـال    

بهـره   یبا منحنـ  یولتاژ مثبت و منف تواند یم )SqZS( ينورتریا لمبد

 )Cao & Peng, 2009(تولیـد نمایـد   خـود   یدر خروجـ  وستهیولتاژ پ

مناسـب   ونیبا ارائـه روش مدوالسـ   توان یرا م مبدل نیکه ا بدان معنا

مـورد   نورتریا کیعنوان  به، 667/0تا  0از  dچرخه کار  رییتغ واسطه به

)(ب) چرخـه کـار صـفر، سـطح     1شکل ( بر اساسزیرا  قرار داداستفاده 

سـطح   ،667/0چرخـه کـار    ساخته وولتاژ بیشینه مثبت را در خروجی 

 نـورتر یا یخروجـ  ولتـاژ محـدوده   .نمایدولتاژ بیشینه منفی را تولید می

است. جهـت   Vin+و  Vin- نیتمام پل، ب نورتری) مشابه با اSqZS(پایه 

 ی اینـورتر در خروجـ  به صـورت سینوسـی   لتاژوشکل موج به  یابیدست

  است. تیحائز اهم اریبس )PWM(کنترل  ياستراتژ یطراح ،فاز تک
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1S
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1L

2L

R
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بهره ولتاژ منحنی  ، (ب))SqZS( پایهر نورتیاساختار (الف) : )1شکل (

  Voبه همراه شکل موج فرضی  dچرخه کار بر حسب  پایهاینورتر 

  

ضریب مدوالسـیون  بر حسب اژ بهره ولت در اینورتر تمام پل رابطه

یک رابطه خطی است در نتیجه منحنی بهره ولتاژ آن بـه صـورت یـک    

خط راست قابل ترسـیم اسـت و امکـان اسـتفاده از روش مدوالسـیون      

بهـره   ) میسر است، در حالیکه منحنیSPWMپهناي پالس سینوسی (

 کیـ  بنـابراین  .سـت یخط راست ن کیبه صورت  )SqZS( نورتریولتاژ ا

تـا ولتـاژ    ردیـ گمـی مورد استفاده قـرار   یرخطیغ )SPWM( ياتژاستر

پایـه   معادله بهره ولتاژ مبدل ظاهر گردد. یمطلوب در خروج ینوسیس

)SqZS(  یولتاژ خروج يگذاریبا جا که آمده است (1)در رابطه Vo  به

 بیبرحسـب ضـر   )d( چرخـه کـار   رابطـه  ،ینوسـ یتـابع س  کیصورت 

 ;Cao et al., 2011( دیـ آ یمـ  حاصـل (2)  مطـابق  M مدوالسـیون 

Mekhilef & Ahmed, 2015(. 
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بـر   ها در اینـورتر پایـه  دیـ فرمان کل دینحوه تول (الف))2شکل (در 

 Cao et) داده شده است شینما ی غیرخطینوسیموج مرجع ساساس 

al., 2011).  یرخطیغ ینوسیس عرض پالس ونیمدوالس دیاگرامبلوك 

)(ب) 2شـکل ( نیـز در   M ونیمدوالسـ  بیبر حسب ضر )SqZS( يبرا

اینورتر پایه بـه   بوده و لذاکمتر از یک  Mر آن همواره آمده است که د

 .کند میصورت یک مبدل کاهنده ولتاژ عمل 

  
1

,( [0,1])
2 - sin( )

M
M t

 

1

x

 
اینورتر در  S1و  S2 يدهایفرمان کل دی(الف) نحوه تول: )2شکل (

 ونیمدوالس دیاگرام(ب) بلوك  ،)SqZS( )Cao et al., 2011( پایه

 Mبر حسب  )SqZS( در اینورتر پایه یرخطیغ ینوسیس پهناي پالس

  )MSqZS( پیشنهادي نورتریتار اساخ - 3

شکل در  )SqZS( پایهبر اساس منحنی بهره ولتاژ اینورتر 

به منظور تولید ولتاژ سینوسی متقارن در ترمینال  پایه)(ب)، ساختار 1(

 67/0چرخه کار کمتر از  محدودهخروجی خود مجبور به استفاده از 

ار چرخه ک محدودهشود این ساختار در می الحظهاما م .است

)d>0.67(  منفی را  دامنهقابلیت افزایش بهره ولتاژ به چندین برابر و با

 محدودهامکان استفاده از این  ،مدوالسیون اصالحنابراین با بوده و بدارا 

ایجاد باعث  ،محدوده مذکوراستفاده از  شده و لیکنچرخه کار فراهم 

د. گردمیدر خروجی مثبت و منفی ولتاژ  بیشینهعدم تقارن بین 

(همان ترمینال خروجی اینورتر  C2شکل موج ولتاژ خازن  درنتیجه

به منظور حذف  شود.با مقدار منفی می )DC() داراي آفست پایه

 بهره ولتاژ به بیش از یک برابر افزایش و جادشدهیا )DC(آفست 

خازن از یک  ،) در اینورتر پیشنهاديدستیابی به قابلیت بوست(

استفاده ) 3شکل (مطابق  )SqZS( پایه اینورتر خروجیدر   CSسري

بیش  با افزودن این خازن سري امکان استفاده از چرخه کار شده است.

تحلیل  .گرددبدون استفاده بود فراهم می قبالًکه  )d>0.67( 67/0از 

در اینورتر  .شده استتشریح  4در بخش  شده افزودهمداري خازن سري 

نیاز به  )d>0.67(ده چرخه کار پیشنهادي، به منظور استفاده از محدو

. ) استSqZS( اعمال تغییراتی در کنترل و مدوالسیون اینورتر پایه

دستیابی به شکل موج مرجع چرخه  براي (7)الی  (3)روابط رو،  ازاین

کار در مدوالسیون پهناي پالس سینوسی غیرخطی مشابه فرآیندي که 

 ه است.بیان شد قابل محاسب 2براي اینورتر پایه در بخش 
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  )MSqZS(پیشنهادي  شدهاصالحساختار اینورتر  :)3شکل (

 

 ؤلفهم ،)CS( در خروجی اینورتر که پس از عبور از خازن سري

با ولتاژ سینوسی  ،در ترمینال خروجیلذا و  شدهحذف  )DC(آفست 

شکل  نهایتاً. خواهد بودقابل دریافت  Gبا بهره ولتاژ  و متقارن يها کیپ

و  (7)طبق رابطه  شدهاصالح دوالسیون پیشنهاديموج مرجع در م

شود می الحظهکه م طور همان آید.می به دست) 4شکل (مطابق 

کلیدها به صورت مکمل یکدیگر هستند که باعث تسهیل در  يها فرمان

  شود.سازي اینورتر پیشنهادي میپیاده
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اینورتر در  S1و  S2 يدهایفرمان کل دیلنحوه تو(الف)  :)4شکل (

 کنترل حلقه باز اینورتر دیاگرام، (ب) بلوك )MSqZS( پیشنهادي

)MSqZS( مدوالسیون اعمال  و)NLSPWM( بهره ولتاژ  با وروديG  

 
بر حسب چرخه  C2بهره ولتاژ خازن  به منظور درك بهتر، منحنی

چنـد بهـره    يزابـه ا  C2ولتاژ خازن  یفرض هايکار به همراه شکل موج

در ساختار پیشـنهادي بـا   ) نمایش داده شده است. 5شکل (در  مختلف

همان ولتاژ ترمینال در  ) کهC2 )VC2ولتاژ خازن ، Gانتخاب بهره ولتاژ 

صورت شکل موج سینوسی داراي آفست است، به پایه )SqZS(اینورتر 

اژي . براي تولیـد چنـین ولتـ   کند میتغییر   Vin(2G-1)-الی  Vin+بین 

مثبت ولتاژ) الی  بیشینههمواره بین صفر (براي  dنیاز است چرخه کار 

2G/(1+2G)  نمونـه   عنـوان  بـه منفی ولتاژ) نوسان کند.  بیشینه(براي

برابري، الزم است همـواره چرخـه کـار     2یابی به بهره ولتاژ براي دست

. ) تغییر نمایـد 3Vin-(براي تولید  8/0) الی Vin+بین صفر (براي تولید 

براي  )dmax( عملکرد چرخه کار محدودهي کران باال )(الف)5شکل (در 

 هاي عمودي نمایش داده شده است.چند بهره مختلف توسط خط چین

چنـد بهـره    يبـه ازا  يشـنهاد یپ نـورتر یا یخروجـ  نالیولتاژ ترم نهایتاً

) ب)(5شـکل (  ي درتوسط خازن سر )DC( مؤلفه پس از حذف ذکورم

شـود سـاختار   مـی  الحظـه کـه م  طـور  همـان  .سـت انمایش داده شـده  

 هاي بهره) است که در G>0( هاي بهرهپیشنهادي قادر به تولید ولتاژ با 

بیشتر از  هاي بهرهولتاژ (باك) و در  کاهش) قابلیت G<1کمتر از یک (

همچنـین در نقطـه    .ولتاژ (بوسـت) را دارد  افزایش) قابلیت G>1یک (

بـا   پایـه  )SqZS(به روابـط اینـورتر   آمده مشا به دستروابط  G=1کار 

M=1 .است 

کنترل حلقه بسته اینورتر پیشنهادي جهت  -3-1

 بهبود عملکرد

  ها در اینورترهاي منبع امپدانسی و همچنین اینورتریکی از چالش
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بر حسب چرخه کار به  C2(الف) منحنی بهره ولتاژ خازن  :)5شکل (

به ازاي چند بهره مختلف،  C2هاي فرضی ولتاژ خازن همراه شکل موج

(ب) ولتاژ ترمینال خروجی اینورتر پیشنهادي به ازاي چند بهره 

  سري توسط خازن )DC( آفست پس از حذف مختلف

 
وجود عناصر پارازیت در اجزاي اینورتر نظیر مقاومت  ،پیشنهادي

شود در عمل، اینورتر از حالت ایده سلف ها است که باعث میداخلی 

ولتاژهاي باال  عملی، دستیابی کامل به بهرهآل خارج شود. در شرایط 

مطابق آنچه در منحنی نظري بهره ولتاژ ایده آل مطرح است با چالش 

به منظور بهبود عملکرد اینورتر پیشنهادي و به  بوده و  لذاهمراه 

جبران  ،حداقل رساندن اثرات نامطلوب ناشی از حضور عناصر پارازیت

تاژ، افت ولتاژهاي ناخواسته روي منحنی غیر ایده آل بهره ولعملی 

شرایط تغییر ناگهانی بار و  و کشی باراجزاي اینورتر ناشی از جریان

شکل تغییر ولتاژ ورودي، کنترل حلقه بسته مطابق بلوك دیاگرام 

. در این روش کنترلی، ابتدا با فیدبک از شده است)(الف) پیشنهاد 6(

دامنه مؤلفه  پریونیت،ولتاژ خروجی اینورتر و تبدیل آن به مقدار 

 & Darwish(هارمونیک اصلی به روش تبدیل فوریه گسسته بازگشتی 

Fikri, 2006; McGrath et al., 2005( 8، توسط بلوك)Rec_DFT( 

شکل سازي دیجیتال آن در بلوك دیاگرام که پیاده شده استخراج

-کننده تناسبی)(ب) تشریح شده است. سپس با استفاده از کنترل6(

تاژ مطلوب به طور )(ج)، میزان بهره ول6شکل (در  )PIانتگرالی (

شود که دامنه هارمونیک اصلی ولتاژ خودکار به نحوي اختیار می

تثبیت شود. به منظور پایداري  *|Vh1|خروجی روي مقدار مرجع 

- ) توسط بلوك محدودG(همان  )PI(کننده بیشتر، خروجی کنترل

ها بر برابر محدود شده که این کران 6کننده روي مقادیر صفر الی 

 )PI(کننده هستند. براي کنترل انتخابقابل  ،ی اینورتراساس طراح

)(ج) از روش 6شکل (مطابق  ،تحت مطالعه در این مقاله
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Anti_windup  براي بهبود عملکرد کنترلی بخش انتگرالی آن و

 Ghoshal( کننده استفاده شده استجلوگیري از به اشباع رفتن کنترل

& John, 2010(.  

  مقایسه ساختار -3-2

خصات عملکردي اینورتر ) به منظور مقایسه مش1( جدول

پیشنهادي با اینورترهاي پیشنهاد شده در مراجع و با درنظر گرفتن 

یی نظیر دارا بودن خاصیت زمین مشترك، بدون ترانسفورماتور ها مؤلفه

شده بودن، تعداد اجزاي اینورتر و قابلیت افزایش ولتاژ خروجی، ارائه 

شده پیشنهادي شود اینورتر اصالحطور که مالحظه می است. همان

)MSqZS(  ضمن حفظ ساختار زمین مشترك با افزودن تنها یک

قطعه جدید و با حداقل تعداد قطعات ممکن، توانایی دستیابی به 

  فراهم کرده است. )SqZS(قابلیت افزایش ولتاژ را در ساختار پایه 
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، )MSqZS((الف) بلوك دیاگرام کنترل حلقه بسته اینورتر : )6شکل ( 

-Rec(ك دیاگرام استخراج دامنه هارمونیک اصلی به روش (ب) بلو

DFT(کننده ، (ج) بلوك دیاگرام کنترل)PI(  به همراهAnti-windup 

 مقایسه مشخصات اینورتر پیشنهادي با مراجع ):1( جدول

اینورتر پیشنهادي 

)MSqZS( 

  اینورتر مرجع

)Sarikhani 

et al., 2020(  

اینورتر پایه 

)SqZS( 

)Cao et 

al., 2011( 

  

      
خاصیت زمین 

  مشترك

      بدون ترانسفورماتور  

  تعداد اجزا  قطعه 6  قطعه 11  قطعه 7

  کلید 2

 سلف 2

  خازن 3

  

  کلید 3

 سلف 3

  خازن 4

  دیود 1

  کلید 2

  سلف 2

  خازن 2

  

  قطعات اینورتر

  قابلیت افزایش ولتاژ  ندارد  دارد  دارد

 اجزاي اینورتر پیشنهادي انتخاب -4

  طراحی اجزاي اصلی اینورتر -4-1

 ساختار پایه مبتنی برپیشنهادي شده صالحااینورتر  که آنجا از

)SqZS( فرایندي کههاي طراحی اجزاي اصلی اینورتر مشابه است، گام 

 آمده )Cao et al., 2011; Mekhilef & Ahmed, 2015(در مراجع 

با این تفاوت که استرس بیشینه وارد بر قطعات بوده،  اجراقابل  است

 نهایتاً dmaxمقدار  پایهدر اینورتر  .افتددر بیشترین چرخه کار اتفاق می

اختیارشده در  Gاما در اینورتر پیشنهادي بسته به بهره ه بود 67/0

)(الف)، برابر با 5شکل ( طراحی، بیشینه چرخه کار مطابق

dmax=2G/(1+2G) .مربوط به استرسو روابط  هامنحنی خواهد شد 

در مرجع  dوارد بر قطعات اینورتر بر حسب چرخه کار  ولتاژ و جریان

)Cao et al., 2011( ها بیشینه ولتاژ و بر اساس آنکه  اندتشریح شده

پس از  نهایت در .گرددمیقطعات مشخص  تحمل قابلجریان 

محاسبات طراحی طبق مراجع مذکور، اجزاي اینورتر پیشنهادي 

)MSqZS(  جدولتحت مطالعه در این مقاله مطابق مقادیر )اختیار  )2

  .اند شده

 انتخاب خازن طراحی و مالحظات -4-2

 C2و خازن  L2سلف  )SqZS(ی اینورتر در بخش انتهای که آنجا از

پایین گـذر، مـانع از    ي با مشخصهبا ایجاد یک رفتار فیلتر اند قرارگرفته

 درشـوند.  هاي باال نظیر فرکانس کلیدزنی میفرکانس هاي مؤلفهحضور 

 50فرکـانس   مؤلفهتنها  C2بعد از خازن در بخش انتهایی مدار  ،نتیجه

 )3شـکل ( کـه در   طـور  همانداشت.  وجود خواهد )DC( مؤلفههرتز و 

 اینـورتر  ترمینـال خروجـی   در KVLشود با نوشتن معادله می الحظهم

-مـی  به دست (8)رابطه  ،با درنظر گرفتن پالریته ولتاژها و پیشنهادي

 )SqZS(تر رهمان ولتاژ ترمینال در اینـو  ) کهC2 )VC2ولتاژ خازن  آید.
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 AC( )50( هـاي  مؤلفهاي دار ،شده اعمالاست به علت مدوالسیون  پایه

 )DC( مؤلفـه . هدف استفاده از خازن سري، حذف است )DC(هرتز) و 

 به بار برسد. متقارنولتاژ سینوسی  مؤلفه نهایت درمذکور است تا 
  

(8) 
2 S

o C C
V V V  

 
بر  Cs خازن سري تحمل  قابلانتخاب ظرفیت خازنی و میزان ولتاژ 

و بر ) 7کل (شروي مدار معادل  و تحلیل فازوري )DC(اساس تحلیل 

انتخاب  ،هاهدف از این تحلیلپذیر است. امکان  (8)رابطه اساس

ثابت زمانی شارژ و ریپل  که ينحو بهظرفیت مناسب خازن سري است 

 .بدست آیندمقادیر کوچک و قابل قبولی  ،ولتاژ خازنی

  

R

: (1 )
DC in
V G V

1
S
C

S

X
C 



: ( ) sin( )
AC in
V G V t

 
  مدار معادل بخش خروجی اینورتر پیشنهادي :)7شکل (

  

شکل مدار معادل  )DC(در تحلیل شود می الحظهکه م طور همان

 روي خازن ،ولتاژ )DC( مؤلفهتمام است و  مدارباز Csخازن سري )، 7(

ولتاژ  )DC(مقدار  نهایتاًکه  شودو با پالریته معکوس اعمال می سري

در این شرایط مقدار ثابت  خواهد شد. (9)خازن سري مطابق رابطه 

) Rت بار خروجی (زمانی شارژ خازن سري با در نظر گرفتن مقاوم

هرچه مقدار ظرفیت خازن  .قابل محاسبه است (10)مطابق رابطه 

اثر  درنتیجه سري کمتر انتخاب شود، ثابت زمانی شارژ کمتر شده و

 .خواهد گذاشت در حالت گذرا کمتري روي ولتاژ خروجی

حد باال جهت انتخاب ظرفیت خازن سري به پارامتر ثابت  دیگر عبارت به

  شده در طراحی وابسته است. زمانی اختیار
  

(9) 
( )

( 1)
S
C DC in
V G V  

(10) 
S

RC  
 

(تجزیه  )AC(جهت انتخاب حد پایین ظرفیت خازن از تحلیل 

جهت  .توان استفاده نمودمی )7شکل (مدار معادل  )فازوريتحلیل 

سهولت در تحلیل فازوري، با توجه به رفتار فیلتري توسط سلف و 

غالب در  )AC(فرکانس  مؤلفهخازن خروجی اینورتر، فرض شده که 

فرکانس  يها مؤلفهو  بودههرتز  50فرکانس مؤلفهحاوي تنها  ،خروجی

ولتاژ ریپل خازن با فرکانس  که آنجا ازعالوه بر این،  .اند شدهباال حذف 

 )نظیر فرکانس کلیدزنی(باال  هاي فرکانس تأثیررابطه معکوس دارد 

فازوري، در شرایط  لذا. است پوشیچشمروي ولتاژ ریپل خازن قابل 

 Ioایجاد جریان  عث) باC2 )VC2هرتز موجود در ولتاژ خازن  50 مؤلفه

از  Ioعبوري از خازن سري و بار خروجی خواهد شد. با عبور جریان بار 

هرتز روي خازن سري ایجاد  50ریپل ولتاژ  )XCsراکتانس خازنی (

رابطه  طبقروي خازن سري  جادشدهیا )AC( ریپلدامنه  خواهد شد.

ولتاژ خازن  )DC(امکان افزایش تا مقدار که  بودهقابل محاسبه  (11)

با جریان  روي خازن سري دامنه ریپل ولتاژ را دارد. (9) سري در رابطه

جهت  .بار خروجی رابطه مستقیم و با ظرفیت خازنی رابطه عکس دارد

درصدي براي  50با در نظر گرفتن حاشیه  محدود کردن این مقدار،

حداقل  ،بنابراین .آیدمی به دست (12)پل ولتاژ، رابطه بیشینه دامنه ری

 (13)در جریان نامی (بیشترین ریپل ولتاژ) طبق رابطه  ظرفیت خازن

  شود.محاسبه می
  

(11) 
( )
S S

o

C Ripple C o

S

I
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(12) 
( ) ( )

(%50)
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با در نظر گرفتن مالحظات فوق، هـر چـه ظرفیـت خـازن سـري      

خواهـد   )DC( آفسـت  بیشتر انتخاب شـود عملکـرد بهتـري در حـذف    

پیـدایش  باعـث   ولـی  شـود داشت و میزان ریپل ولتاژ خازنی کمتر مـی 

با انجام  درنهایت. شدگذرا مطابق رابطه ثابت زمانی شارژ خواهد  یحالت

مقدار ظرفیت خـازنی مناسـب قابـل    ، بین کران باال و پایین اي مصالحه

بیشینه ولتاژ اعمالی به خازن سري نیز حاصل جمع ولتاژ  .طراحی است

)DC(  ریپل  بیشینهو)AC(  که بـا فـرض    استاعمالی به خازن سري

خواهد  )DC(برابر ولتاژ  5/1به  نهایتاًدرصدي اختیار شده،  50حاشیه 

بـراي اسـترس    (14)، رابطه (12)و  (9)روابط  با در نظر گرفتن رسید.

 ولتاژ خازن سري قابل بیان است.
  

(14) 
( ) ( ) ( ) ( )

( )

1.5

1.5( 1)

S S S S

S

C peak C DC C Ripple C DC

C peak in

V V V V

V G V

   
  

 

متصل به  ينورتریا يبردهارزونانس در کار دهیپدشایان ذکر است 

در  ییچالش ها ایجاد باعث کنندکه از خازن سري استفاده می شبکه

 ;D. Khan et al., 2019( مراجع در که شودیم نورتریا داریعملکرد پا

Long et al., 2019( بهبود  يفعال برا ریغفعال و  میرایی يروش ها

در حالت حلقه بسته ارائه شده است که به  نورتریا یعملکرد کنترل

عالوه بر  .دنکنیبه رزونانس کمک م کینزد طیدر شرا نورتریا يداریپا



  مبدل هیبر پا مشترك نیبدون ترانسفورماتور اصالح شده با زم ندهیافزا نورتریا
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 يداریناپا هیباعث ورود به ناح ،یانتخاب نامناسب قطعات در طراح این

و انتخاب  یاست طراح ازین داریعملکرد پا نیتضم يکه برا شودمی

به نحو مطلوبی انجام شود،  ستمیقطعات با توجه به فرکانس رزونانس س

در در حالت حلقه بسته  رلرهاکنت همچنین طراحی مناسب ضرایب

 ;D. Khan et al., 2019( موثر است اینورتر داریعملکرد پا بهبود

Long et al., 2019(. 

 وات 100 اینورتر برايمحاسبات خازن سري  -4-3

یـابی بـه   ولت، براي دست 70 يورود )DC(با درنظر گرفتن ولتاژ 

) در خروجی اینـورتر بـه بهـره    مؤثرولت  110ولت ( 155ولتاژ  بیشینه

ولتـاژ  ، شـده  انیـ بطبق روابط طراحـی   نیاز است. 2/2ولتاژي در حدود 

)DC( اعمالی به خازن )میکـرو   100( ، ظرفیت خـازن سـري  ولت) 84

ریپل ولتـاژ روي خـازن   دامنه  )،ثانیه میلی 12( ، ثابت زمانی شارژ)فاراد

و بیشینه ولتـاژ اعمـالی بـه خـازن سـري       ولت) 41( سري در بار نامی

آمـده   (15)روابـط  کـه در مجموعـه    خواهند آمد به دست ولت) 125(

  است.

(15) 
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تحت مطالعه در این  )MSqZS(اجزاي اینورتر پیشنهادي  نهایتاً

  .اند شدهاختیار ) 2( جدولمقاله مطابق مقادیر 

  

 تحت مطالعه )MSqZS( اینورتر اجزاي ):2( جدول

  نماد  مقدار پارامتر

 L1, L2  هانري یلیم L2 1و  L1اندوکتانس سلف هاي 

  C1, C2  میکرو فاراد C2 4و  C1 هاي خازنظرفیت 

  CS  ولت 200میکرو فاراد /  Cs 100ظرفیت خازن سري 

 Vin ولت 70  ورودي )DC(ولتاژ 

 Vo مؤثرولت  110  ولتاژ نامی خروجی

  G  22/2  بهره ولتاژ اینورتر

  f  هرتز 50  فرکانس خروجی

  Po  وات 100  توان نامی خروجی

  Io مؤثرآمپر  0.9  جریان نامی خروجی

  R اهم 121  مقاومت بار

  fs کیلوهرتز 20  فرکانس کلید زنی

 IRFP460A  S1, S2  هاي ماسفتکلید

  )MSqZS(اینورتر پیشنهادي  سازي شبیه -5

  کنترل حلقه باز سازي شبیهنتایج  -5-1

ورودي ) ب)(4شکل ( بلوك دیاگرام کنترل حلقه باز در مطابق

ولتاژ  ،Gاست که با تنظیم  )Gهمان ضریب بهره ولتاژ (کنترلی 

اینورتر تحت مطالعه یابی است. مختلف قابل دست هاي بهرهخروجی با 

در ) 2( جدولمشخصات ارائه شده در  به ازاي وات 100با توان 

 PLECS هاي کتابخانهبا استفاده از  MATLAB/Simulink افزار نرم

آمده از کنترل حلقه باز  به دست سازي شبیهگردید. نتایج  سازي شبیه

) نمایش داده شده 8شکل (در  22/2ذکور با ضریب بهره اینورتر م

شود به ازاي ورودي می الحظه)(ب) م8شکل (که در  طور همان است.

)DC(  ولت، دامنه ولتاژ خازن  70معادلC2  240ولت الی  70بین - 

، ولتاژ سینوسی Csکه پس از عبور از خازن سري  کند میولت نوسان 

- می به دستی اینورتر پیشنهادي ولت در خروج 155خالص با دامنه 

 Csاعمالی به خازن سري  )DC(ولتاژ  ،)(ج)8شکل (با توجه به  آید.

و میزان ولتاژ ریپل  بودهولت  84و برابر با  )DC(برابر با میزان آفست 

به ولت  41برابر با   (15)رابطه محاسباتخازن سري نیز مطابق با 

) که بین dت چرخه کار ()(ز) محدوده تغییرا8شکل (در  آید.می دست

کامالً واضح است که  .نمایش داده شده است متغیر است 8/0صفر الی 

تري بیش ، محدوده چرخه کار وسیع)MSqZS(شده در اینورتر اصالح

نیز استفاده شده تا بهره ولتاژ باالتر از یک حاصل شود.  67/0از 

نیاز  2/2ولتاژ سازي براي دستیابی به بهره  عنوان نمونه در این شبیه به

 افزایش یابد. 8/0است چرخه کار تا 

آمده از کنترل حلقه باز اینورتر  به دست سازي شبیهنتایج 

) نمایش 9شکل (در  2سلفی با ضریب بهره -پیشنهادي در بار مقاومتی

پیشنهادي شود اینورتر می همانگونه که مالحظهداده شده است. 

اینورتر  را نیز دارا است. )RL(بارهاي  تغذیهقابلیت تولید توان راکتیو و 

)MSqZS( به عملکرد مطلوبی  ،فازپس 85/0با ضریب توان  يدر بار

 درصد است 3ولتاژ خروجی کمتر از  )THD(و میزان نمایش گذاشته 

 کامالً)(ب) 9شکل (که این موضوع در طیف فرکانسی ولتاژ خروجی در 

  مشهود است.

  کنترل حلقه بسته سازي شبیهنتایج  -5-2

و به حداقل رساندن اینورتر پیشنهادي به منظور عملکرد بهینه 

ته ناشی از شرایط تغییر بار، تغییر ولتاژ ورودي و حذف اثرات ناخواس

اجزاي  دیگر ها واثر عناصر پارازیت از قبیل مقاومت داخلی سلف

در ) الف)(6شکل (طابق بلوك دیاگرام کنترل حلقه بسته ماز  اینورتر،

 .شده استسازي استفاده این شبیه
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 )MSqZS(حلقه باز اینورتر پیشنهادي  سازي شبیهنتایج : )8شکل (

و جریان خروجی، (ب)  ) ولتاژوات (الف 100 بار مقاومتی با تواندر 

، (د) توان خروجی، (ه) دامنه CS ، (ج) ولتاژ خازن سريC2ولتاژ خازن 

ولتاژ خروجی، (ز)  )THD(روجی، (و) درصد هارمونیک اصلی ولتاژ خ

  ، (ح) طیف فرکانسی ولتاژ خروجیdمحدوده تغییرات چرخه کار 

 
در  )MSqZS( يشنهادیپ نورتریحلقه بسته ا سازي شبیهنتایج 

ی از نامی به بار خروجتغییر و  يولتاژ ورود افزایش و کاهش طیشرا

بر اساس نتایج  نمایش داده شده است. )10شکل (نصف نامی در 

با تنظیم بسته و کنترل حلقه که با استفاده از  شودمی الحظهم حاصله،

همواره دامنه هارمونیک اصلی ولتاژ خروجی  ،Gخودکار ضریب بهره 

 )THD(میزان  و بودهتحت کنترل  مؤثرولت  155ع روي مقدار مرج

 IEEE Std 1547در شرایط مختلف از استاندارد  ولتاژ خروجی

(Photovoltaics & Storage, 2018)  5کرده و کمتر از تبعیت %

کنترل حلقه در حالت  PIکننده رایب کنترلدر این مقاله ض .است

  .انددر نظر گرفته شده) 3( جدولبسته مطابق 

 

in
V

 
) توسط RLسلفی (-تغذیه بار مقاومتی سازي شبیه(الف)  :)9شکل (

 همراه با ، (ب) ولتاژ و جریان خروجی)MSqZS(اینورتر پیشنهادي 

  طیف فرکانسی ولتاژ خروجی

  

  PIکننده ضرایب کنترل ):3( جدول

  PI Kp  Ki کننده کنترل

  120  9/0  ضریب مقدار

 

  نتایج آزمایشگاهی -6

و معرفی  آن يها ستمیرسیزتصویر ستاپ آزمایشگاهی به همراه 

آمده است. این مجموعه  )11شکل (اجزاي اصلی اینورتر پیشنهادي در 

شامل سه بخش اصلی از قبیل مدار قدرت اینورتر پیشنهادي، مدار 

و مدار واسط سنسورهاي ولتاژ و  STM32F407میکروکنترلر آرم 
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 يها گنالیسجریان ایزوله است. میکروکنترلر آرم وظیفه پردازش 

هاي و دیگر پردازش )ADC(دریافتی از مدار سنسورها توسط واحد 

)، Rec_DFT(9دیجیتال از قبیل تبدیل فوریه گسسته بازگشتی

 و غیره را برعهده دارد.  )PI(کننده کنترل

 GOOD WILL)(ب) از نوع 11شکل (رودي در و منبع تغذیه

 ها واجراي کلیه پردازشاست.  )DC(ولت  40با بیشینه ولتاژ  405

-میکروثانیه انجام می 100در هر سیکل پردازشی در کمتر از  ها فرمان

فرمان کلیدهاي اینورتر مطابق با مدوالسیون پهناي پالس  نهایتاًشود. 

د تایمر در میکروکنترلر ) توسط واحNLSPWMسینوسی غیرخطی (

  گردد. کیلوهرتز صادر می 20مذکور در فرکانس 

هاي مکمل کلیدهاي اینورتر در فرکانس )(الف) پالس12شکل (

)(ب) فرمان 12همچنین در شکل ( .دهدکیلوهرتز را نمایش می 20

  .شده استبه همراه بخشی از ولتاژ خروجی نمایش داده  S2کلید 

 SqZS( )Cao(ط به ساختار اینورتر پایه در مرجع مربو که آنجا از

et al., 2011( ، نتیجه آزمایشگاهی به ازاي ولتاژ)DC(  40ورودي 

برابر با  )AC(اهم، بیشینه دامنه ولتاژ  20حدود  درولت، مقاومت بار 

در  نیز حاضر ولت ارائه شده است، لذا اولین آزمایش در مقاله 38

  . ه استشدانجام  پایه شرایطی مشابه اینورتر

به  )MSqZS( پیشنهادي نورتریکنترل حلقه باز ا شیآزمانتیجه 

اهم،  20حدود  درولت، مقاومت بار  14ورودي  )DC(ازاي ولتاژ 

بهره  ولت، به معنی دستیابی به 36برابر با  )AC(بیشینه دامنه ولتاژ 

 الحظه)(الف) آمده است. م11شکل (وات در  30در توان  G=2.5ولتاژ 

ولت از ولتاژ ورودي  36ادي ولتاژ خروجی شود در اینورتر پیشنهمی

در ساختار پایه براي  که ست درحالی و اینآمده  به دستولت  14

ولت نیاز  40دستیابی به چنین ولتاژي در خروجی، به ولتاژ ورودي 

  است.

گیري با بهره )MSqZS(در اینورتر پیشنهادي  که بیان شد طور همان

یابی به بهره ) امکان دستd>0.67تري از چرخه کار (از محدوده وسیع

در شود. به همین منظور در آزمایش بعد، ولتاژ باالتر از یک فراهم می

 يبه ازا 5/2بهره ولتاژ  یابی بهدست شیآزما)(الف) نتیجه 13شکل (

در محدوده عملکرد  Vo=50 اژ خروجیولت و Vin=20 ورودي ولتاژ

 الحظهمهمانگونه که  .شده است) نمایش داده d<0.83>0(چرخه کار 

 تا 20بین  C2ولتاژ خازن  ،شود به ازاي محدوده چرخه کار مذکورمی

  که همراه با آفست منفی است. کند میولت نوسان  -80

 VC2از  )DC(به کمک خازن سري در خروجی اینورتر، مقدار آفست  

 50با دامنه متقارن و ولتاژ خروجی به صورت سینوسی  شدهحذف 

یابی به بهره . مشابه همین آزمایش براي دسته استولتی حاصل شد

 ولتاژ يازا )(ب) به13مطابق شکل (نیز انجام شده که  4/3 ولتاژ

، ولتاژ )d<0.87>0(محدوده عملکرد چرخه کار و  Vin=20 ورودي

شود می الحظهکه مگونه همان. آیدیمولت به دست  Vo=68خروجی 

 -116تا  C2این سطح از ولتاژ خروجی، ولتاژ خازن  براي دستیابی به

 نورتریکنترل حلقه باز ا شیآزما جینتا ولت افزایش یافته است.

بهره  ولت، 40شرایط ولتاژ ورودي  به ازاي )MSqZS( يشنهادیپ

G=2 شکل در  وات 40 خروجی حدود توانو اهم  70 یدر بار مقاومت

  . آمده است) 14(

 ADVANTECHا توسط دیتاالگر هدر این آزمایش ابتدا شکل موج

USB4711A  هاي شده و سپس پردازش يبردار دادهثانیه  2به مدت

و طیف  )THD(ها، ها جهت استخراج هارمونیکالزم روي سیگنال

که  طور همان عمال شده است.ا MATLABافزار توسط نرمفرکانسی 

 ،عناصر پارازیت وجود و بار دنکشیبه علت جریاندر عمل شد  ذکر

  .شودآل حاصل میهره ولتاژ کمتري نسبت به ایدهب

رفت انتظار می G=2 اعمال شده به ازاي بهره ولتاژ به عنوان نمونه 

ولت  75 حدود در عملولت شود اما  80دامنه ولتاژ خروجی  بیشینه

همچنین مقدار  آمده است. به دست) G=1.85بهره ولتاژ  (معادل با

)THD(  است.% 2/4ولتاژ خروجی در حدود  

 نورتریکنترل حلقه بسته ا شیآزمانتیجه  )15شکل (در 

)MSqZS( خودکار  میولتاژ با تنظ یاصل کیدامنه هارمون تیتثب وG 

ي نمایش داده ولتاژ ورود افزایشی و بار خروج ات توانرییتغ طیدر شرا

حین عملکرد حلقه بسته اینورتر در  ،. در این آزمایششده است

 ارتباط از طریقپردازشی توسط میکروکنترلر  يها داده، پیشنهادي

   .شده اند ارسالآنالین به کامپیوتر 

شود با افزایش بار می الحظه(الف) م)15شکل (در همانگونه که 

و افت ولتاژ روي مدار اینورتر، دامنه بار  دنکشیخروجی به علت جریان

ه بسته و که توسط کنترل حلق ههارمونیک اصلی با کاهش مواجه شد

از کاهش دامنه  25/2به  2از مقدار حدود  Gبا افزایش بهره ولتاژ 

و روي مقدار بعمل آمده هارمونیک اصلی ولتاژ خروجی جلوگیري 

. همچنین در شرایط کاهش بار شده استپریونیت تثبیت  یکمرجع 

، از افزایش دامنه Gخروجی بعد از ثانیه دوم، با کاهش خودکار 

  تاژ به بیش از یک پریونیت جلوگیري شده است.هارمونیک اصلی ول

 )DC( ولتاژافزایش شود که با می الحظه(ب) م)15شکل (در 

 کنترل حلقه بسته به صورت خودکار توسط G مقدار بهره ولتاژ ،ورودي

تا از افزایش ولتاژ خروجی به فته یابرابر کاهش  9/1به  4/2از حدود 

 )DC(ولتاژ  ،این آزمایشدر  .شودپریونیت جلوگیري  یکبیش از 

)(ب) 11شکل (در  ورودي ورودي توسط پتانسیومتر روي منبع تغذیه

  افزایش داده شده است.ثانیه  5به صورت منقطع در طی 
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و جریان خروجی،  ) ولتاژو بار خروجی، (الف در شرایط تغییر ولتاژ ورودي )MSqZS(حلقه بسته اینورتر پیشنهادي  سازي شبیهنتایج : )10شکل (

، (ي) CS، (ز) ولتاژ خازن سري C2ولتاژ خازن  و)( (ب) ولتاژ ورودي، (ج) دامنه هارمونیک اصلی ولتاژ خروجی، (د) بهره ولتاژ، (ه) توان خروجی،

  ولتاژ خروجی )THD(درصد 
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با  )MSqZS((الف) نتیجه آزمایش کنترل حلقه باز اینورتر : )11شکل (

آزمایشگاهی اینورتر پیشنهادي  ستاپ، (ب) تصویر G=2.5بهره ولتاژ 

)MSqZS( ستاپ هاي زیرسیستم، (ج) تصویر  

 

   

 
در خروجی مدار  S2و  S1 يدهایکلهاي مکمل (الف) پالس: )12شکل (

 VOبه همراه  S2فرمان کلید ، (ب) kHz 20س در فرکانگیت  انداز راه

 

 
و  Vin=20ولتاژ  به ازاي 5/2(الف) آزمایش بهره ولتاژ : )13شکل (

Vo=50 0(چرخه کار  محدوده عملکرد در<d<0.83،(  (ب) آزمایش

 محدوده عملکرد در Vo=68و  Vin=20ولتاژ  ايبه از 4/3بهره ولتاژ 

  )d<0.87>0(چرخه کار 

  گیري نتیجه -7

اینورتر منبع  هیبر پا شدهاصالحدر این مقاله یک ساختار 

پیشنهاد شده است.  )SqZS(بدون ترانسفورماتور امپدانسی 

 و بوده ، داراي ساختار زمین مشتركفاز پیشنهاد شدهتک اینورتر

 یچگال ،ینشت انیحذف جر جمله از پایهتمام مزایاي اینورتر 

در ساختار  .را داراست نییپا متیتعداد عناصر کم و ق اد،یز يانرژ

، امکان پایهافزودن تنها یک خازن سري به اینورتر با  پیشنهادي

تا با بهره ولتاژ در یک مرحله ولتاژ  افزایشدستیابی به قابلیت 

پیشنهادي اینورتر  منظور نیابراي  .شده استفراهم چند برابر 

)MSqZS(  کنترل نسبت به روش در ساختار، مدوالسیون و

به پیچیدگی آن  که ستدر حالیو این شده  اصالح پایهاینورتر 

اینورتر  جهت بهبود عملکرد ،عالوه بر این افزوده نشده است.

در شرایط تغییر ولتاژ ورودي، تغییر بار خروجی و  پیشنهادي

بهره عملی در عدم تحقق  اثر نامطلوب عناصر پارازیت جبران

  اي پیشنهاد شده است.کنترل حلقه بسته ،ایده آلولتاژ 
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اینورتر پیشنهادي  آزمایش کنترل حلقه بازنتایج : )14شکل (

)MSqZS(  ولتاژ با بهرهولت،  40به ازاي ورودي G=2 در بار مقاومتی 

ولتاژ  و جریان خروجی، (ب) ) ولتاژوات (الف 40با توان  اهم 70

به همراه  ، (ج) طیف فرکانسی ولتاژ خروجیC2ولتاژ خازن  خروجی و

)THD( (د) فرکانس خروجی ،ولتاژ  

 

 
، تثبیت )MSqZS(آزمایش کنترل حلقه بسته اینورتر : )15شکل (

در شرایط: (الف)  Gدامنه هارمونیک اصلی ولتاژ با تنظیم خودکار 

  ولتاژ ورودي % 15 افزایش، (ب) % 50به میزان  خروجی وانت رییتغ

اینورتر پیشنهادي قابلیت تولید توان راکتیو و تغذیه بارهاي 

 هايتست سازي وشبیه ازحاصل  نتایج اندوکتیو را نیز دارد.

در سناریوهاي مختلف نظیر کنترل حلقه باز و حلقه آزمایشگاهی 

 IEEE Stdلکرد اینورتر پیشنهادي مطابق استاندارد بسته، صحت عم

 کنند.می دیتائرا  1547
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