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چكيده
 باا ساااتارDC/DC  یك مبدل سوئيچينگ، در این مقاله. واحد تغذیه توان الكتریكي آن است،از مهمترین بخشهاي سامانه اویونيك هواپيما
 مبدل پيشنهادي قادر است یك اروجي اصلي.جدید و اروجي چندگانه براي استفاده در سامانه اویونيك هواپيماهاي نظامي ارائه شده است
 یا تغيير،با توان باال و یك اروجي جانبي براي بخش كنترلي سامانه را به صورت همزمان و بدون افزودن سيمپيچهاي اضافي به ترانسفورماتور
،، متناساEMI  فيلتار. نياز به سيمپيچ ثالثيه مغناطيسزدا نيز برطرف اواهاد شاد، به عالوه.در سيكل وظيفه و فركانس سوئيچ فراهم نماید
 و همچنين فيلتر كاهنده ریپل نيز مادارهاي جاانبي هساتند كاه م اابا باا اساتانداردهاي نظاامي،مدار مهار جریان هجومي و حاالت گذرا
 مبدل پيشنهادي نسبت به نمونههاي موجود داراي مزایایي همچون سادگي طراحاي و افازایش. طراحي و در مبدل تعبيه شدهاندMIL-STD
. و افزایش قابليت اطمينان ميباشدEMI  حذف تدااالت، كاهش وزن و ابعاد، افزایش چگالي توان و بازده،سرعت پردازش سامانه كنترلي
 افزایش قابليت اطمينان، افزایش چگالي توان، نظاميDC/DC  مبدل سوئيچينگ، سامانه اویونيك جنگندهها:واژهها
 کليد
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Abstract
One of the most important parts in the aircraft avionic system is the electrical power supply, requiring special
design considerations. Thus, many international standards have been adopted to achieve the best performance and
highest system reliability. In this paper, a multi-output DC/DC switching converter with new forward-flyback
structure for using in the military avionic system is presented. The proposed converter can provide a main high
power output and an auxiliary output for control unit. It is performed without adding extra transformer winding, or
change of switching frequency and duty cycle. Moreover, demagnetizing tertiary winding will be removed. The
suitable electromagnetic interference (EMI) filter, inrush current suppressor circuit, and output ripple filter are
designed according to MIL-STD standards. The proposed converter has many advantages such as simplicity of
design, high processing speed of control system, high power density and efficiency, low size and weight, low
electromagnetic noise, and good reliability.

Keywords: Aircraft Avionic System, Military DC/DC Switching Converter, Increasing Power Density,
Reliability Improvement
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 .5مقدمه
5

سامانه هاي مرتبط با الكترونياك هواپيماهاا باا عناوان اویونياك
شنااته ميشوند كه تركيبي از واژههاي الكترونياك و هواناوردي
است .براي از زیر بخاشهااي ساامانه اویونياك هواپيماا شاامل
سامانه متمركز نظارت و كنترل ،2سامانه هشدار نزدیكي به موانا
زمين ،9سامانه مكانیابي ،4سامانه فرود ماكروویو در شرایط عاد
دید مناسا ،1،ساامانههااي الكترونيكاي رادار ،6ساامانه فارود باا
8
دسااتگاه ،7و سااامانههاااي اضااافي حفاااظتي ماننااد فریاا ،رادار
هستند [.]5
شكل ( )5سااتار تفكيك شاده و زیرساامانههااي اویونياك
هواپيماهاي نظامي را نمایش ميدهاد .تقریباات تماامي تجهيازات
الكترونيكي موجود در هواپيماها نيازمند مناب تغذیاهاي هساتند
كه س ح انرژي را به ميزان م لوب براي تأمين تغذیه ماورد نيااز
ایان ساامانههاا تباادیل نمایناد .منااب تغذیااه ماذكور باه دلياال
حساسيت كااربرد در ساامانه هواپيماهاا و جنگنادههااي نظاامي
نيازمند دقت باال در طراحي هستند تا الزامااتي همچاون قابليات
اطمينان باال ،نویز و تشعشعات پایين ،پایاداري مناسا ،و امكاان
دف حااالت گاذرا ،باازده بااال ،ابعااد كوچاك و ریپال پاایين در
اروجي را فراهم نمایند [.]2
حساسيت و اهميت عملكرد با قابليات اطميناان بااال و بادون
اغتشاش این منااب در كاربردهااي نظاامي كاامالت روشان اسات.
هواپيماهاي نظامي در سامانه اویونيك اود به مبدلهاي ایزوله با
كارایي باال و چگالي توان مناس ،براي تغذیه توان بارهایي مانناد
تجهيزات رادار و جنگ الكترونيك ،ناوبري و ارتباطي ،سامانههااي
مانيتورینگ و نظارت ،سامانههاي كنترل ساال و ساایر مراارف
الكتریكي نياز دارند .تاكنون ،طراحاي و ساااتارهاي مختلفاي در
زمينه مبدلهاي تغذیه سامانه اویونيك مورد بحث قرار گرفتهاناد.
از اترال تركيبي مبدل نيمپل به مبدل باک در سامانه اویونيك به
منظور تغذیه تقویت كنندههاي ماایكرویو در ساامانه فریا ،رادار
هواپيما استفاده شده است [.]9
با وجود چگالي توان مناس ،این مبدل ،روش سريساازي ماورد
استفاده موج ،كاهش راندمان و پایداري و همچناين پيچيادگي
كنترل كلي مبدل اواهد شد .فركانس كاري متفااوت ساوئيچهاا
منجر به پدیدآمدن مشكالت هارمونيك و نویز شده و احتماالت باه
فيلترینگ مياني نياز اواهد بود.

مبدلهاایي باا ساااتار تماا پال باراي اساتفاده در ساامانه
اویونيك پيشنهاد شده اسات [ .]4-6باهكاارگيري چهاار ساوئيچ
قدرت در این سااتارها ،موج ،افزایش تلفات كليدزني و هادایت
سوئيچها و افزایش هزینه و پيچيادگي طراحاي ساامانه كنترلاي
آنها ميشود .در حالي كه امروزه باا پيشارفت ساری تكنولاوژي
نيمههاديها و توليد ترانزیستورها و دیودهاي قدرت با س ح ولتاژ
و جریان نامي باال ،مانند ماسفتهاي توان باالي سيليكون كاربيد
و دیودهاي شاتكي ،امكان استفاده از سایر سااتارهاي مبدلهاي
سوئيچينگ با بازده باالتر و در بازه توانهاي باال براي اساتفاده در
سامانههاي تغذیاه رادارهاا وجاود دارد .یاك مبادل ساوئيچينگ
تشدیدي نيز پيشنهاد شده است [ .]7این مبدل نيز داراي معایبي
همچون افت قابل توجه راندمان در توانهاي پایين ،امكان تشدید
با پارامترهاي سامانه و پيچيدگي كنترل و افزایش تلفات هادایتي
سوئيچها است .تحقيقاتي جام و مناس ،منتشر شاده در زميناه
اصول طراحي تجهيزات تبدیل توان الكتریكي به منظور كاربرد در
سامانههاي نظامي مانند ساامانه اویاونيكي هواپيماهاا ،تاناكهاا،
سامانههاي كنترل سال ها ،سامانه تغذیه رادارها ،سامانههاي هاوا
فضا و  ...وجود ندارد .از این رو ،ضرورت توجه به طراحي مناسا،
و تحليل مدارات داالي و كمك به بهباود عملكارد مبادلهاا باا
رویكرد نظامي و م ابا با اساتانداردهاي نظاامي كاامالت احساا
ميشود.
با توجه به م ال ،عنوان شده ،و با درنظرگيري نياز روزافزون
صنای هوایي به مبدلهاي تغذیه با عملكرد مناس ،و كارایي بااال
در سامانههاي الكترونيكي هواپيماها و بالگردها ،در این مقالاه باه
بررسي ریزمدارهاي سوئيچينگ تبدیل  DC/DCبا الزامات نظاامي
پردااته اواهد شد كه عمومات داراي اروجاي چندگاناه هساتند.
سااتار داالي مناب تغذیه سوئيچينگ  DC/DCمورد استفاده در
این سامانهها بررسي شده و سااتاري جدید براي بهبود عملكرد،
افزایش چگالي توان و قابليت اطمينان این مبادلهاا ارائاه شاده
است .سااتمان این منب تغذیه شامل بخشهایي همچاون مادار
مهاااار جریاااان هجاااومي ،3فيلتااار حاااذف كنناااده تااادااالت
الكترومغناطيسي 51مد مشترک و مد تفاضلي ،یك سااتار تركيبي
از مبدل سوئيچينگ فاليبك -فوروارد 55داراي اروجي چندگانه
در ولتاژهاي مختلف باا قابليات ایزوالسايون اروجاي از ورودي،
فيلتر كاهنده ریپل اروجي و همچنين بخشهاي كنترلي مبادل
اواهد بود .نتایج شبيهساازي باه كماك نار افازار PSIM.V.9.3
صحت و كارایي روش ارائه شده را تأیيد مينماید.

1

9

2

10

Avionic
ECAM
3
EGPWS
4
GPS
5
MLS
6
ESRS
7
ILS
8
TRD

Inrush Current
)Electromagnetic Interference (EMI
11
Hybrid Flyback-Forward Converter

شبيهسازی مبدل  DC/DCجدید در سامانه اویونيك مطابق با استانداردهای نظامی؛ محمدحسين اانزاده ،سيد محسن حسيني

طراحی و

252

شكل  .5سااتار تفكيك شده سامانه اویونيك هواپيماهاي نظامي

 .3مبدلهای تغذیه در سامانههای اویونيك
سامانه قدرت الكتریكي هواپيماها از بخشهایي چون منبا تاوان
اصلي و اض راري ،تجهيزات تبدیل س ح انرژي ،ادوات حفاظت و
كنترل و همچنين شبكه اترال داالي (سيمها ،كابلها ،راباطهاا
و )...تشكيل ميشود .توان اصلي باه طاور معماول از ژنراتورهااي
موتورگرد سرعت ثابت 5و یا ژنراتورهاي سرعت متغير با فركاانس
ثابت 2تأمين ميشود [ .]8این ژنراتورها با طاور معماول داراي
مشخرات  ACسهفااز چهاار سايمه باا ولتااژ اروجاي  551Vو
فركانس نامي  411Hzو یا  DCدو سيمه با ولتاژ  28Vهستند كه
به همراه ژنراتورهاي اض راي 9و باتريهاي كمكي مورد اساتفاده
قرار ميگيرند .در كاربردهاي حسا تار و باه ویا ه هواپيماهااي
نظامي ،از توربينهااي هاواي ر ( )4RATكاه انارژي ااود را از
جریانات هوایي حاصل از سرعت حركت هواپيما بهدست ميآورند
نيز به عنوان برق اض راري استفاده مايشاود [ .]3تولياد انارژي
الكتریكي با فركانس بااال موجا ،كااهش ابعااد و وزن تجهيازات
الكتریكي ميگردد .ولي از سوي دیگر ،افزایش فركانس مايتواناد
منجر به افزایش تلفات و نویز شود .از ایان رو ،راهكارهااي بهباود
بازده تجهيزات و كاهش تدااالت امواج در این ساامانههاا ماورد
توجه قرار ميگيرد .شكل ( )2یك سامانه قدرت الكتریكي نموناه
را در یك هواپيماي نظامي نمایش ميدهد.
به منظور تبدیل س ح ولتاژ و جریان به مقدار قابال اساتفاده
بااراي براااي از تجهياازات الكتریكااي ،نياااز بااه اسااتفاده از انااوا
مبدلهاي سااته شده از ادوات نيمههادي است كاه باا عملكارد
سوئيچينگ ،س ح ولتااژ و جریاان را باه مقادار مناسا ،تبادیل
نمایند [ .]3به همين دليل ،مبادلهااي ساوئيچينگ  DC/DCباا
طراحي متناس ،با این نو ساامانههاا از تجهيازات مهام ساامانه

الكتریكي هواپيما بهشمار ميرود .در طراحي ایان مبادلهاا بایاد
مسائلي همچون كيفيت سيگنال اروجي و ریپل پایين ،بازده باال،
كمينه ميزان تدااالت الكترومغناطيسي ،قابليت اطمينان مناس،
و تعبيه تجهيزات حفاظتي براي دفا حااالت گاذرا ،وزن و ابعااد
پایين ،چگالي توان باال ،تبادل حرارتي مناس ،مبادل باا محايط،
طراحي بهينه برد چاپي و  ...مورد توجه قرار گيرد.

شكل  .3سامانه قدرت الكتریكي نمونه یك هواپيماي نظامي []5

امروزه با پيشرفت سری تكنولاوژي نيماههااديهاا و تولياد
ترانزیستورها و دیودهاي قدرت با س ح ولتاژ و جریان ناامي بااال،
مانند ماسافتهااي تاوان بااالي سايليكون كاربياد 1و دیودهااي
شاتكي ،6امكان استفاده از سااتارهاي مبدلهاي ساوئيچينگ باا
بازده باالتر و در بازه توانهاي باال براي اساتفاده در ساامانههااي
تغذیه اویونيك وجود دارد .در بسياري از مبدلهاي ساوئيچينگ،
براي دستيابي به دو اروجي با ولتاژ و جریاان متفااوت نيااز باه
استفاده از سيمپيچهاي جداگانه و یا سااتارهاي چند طبقه است
كه موج ،افازایش تلفاات و كااهش باازده مبادل ،پيچيادگي و
افزایش زمان پاردازش ساامانه كنترلاي ،افازایش ابعااد و وزن ،و
كاهش چگالي توان ميشود.
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 .5-3اســتانداردهای نظــامی در طراحــی مبــدلهــای

اصلي مبدل ساوئيچينگ پيشانهادي در شاكل ( )4نماایش داده
شده است.

به منظاور دساتيابي باه كيفيات بااالي تجهيازات الكتریكاي در
سامانههاي نظاامي ،ساازمانهااي نظاامي باه تراوی ،و اجاراي
استانداردهاي متعددي در زمينه این ناو ساامانههااي قادرت و
تجهيزات الكتریكي پردااتهاند .به دليال حساسايت ایان ادوات و
نياز به ایمني و قابليت اطمينان باال ،استانداردهاي مذكور نسابت
به نسخههاي تروی ،شاده باراي منااطا صانعتي یاا مساكوني
سختگيرانه تار اسات .باراي نموناه ،در زميناه محادودیت تولياد
تدااالت الكترومغناطيسي ،اساتانداردهایي مانناد FCC Class-A
براي مناطا صانعتي و تجااري ،اساتاندارد  FCC Class-Bباراي
مناااطا مسااكوني ،و اسااتانداردهاي نظااامي ماننااد اسااتاندارد
 MIL-STD461و  MIL-HDBK-241Bوجود دارند ،كه استاندارد
 MIL-STD-461از عمومياات بيشااتري در كاربردهاااي نظااامي
براوردار است .اولين نسخه از استاندارد  MIL-STD-461در سال
5367و مدتي پس از شناسایي تدااالت الكترومغناطيسي با امواج
رادیویي انتشار یافت و محدودیتهاا و الزامااتي را باراي كااهش
س ح این امواج در تجهيزات نيروي هوایي و دریایي اعمال نماود.
پااس از چناادین نوباات تكمياال و ویاارایش ،در سااال ،2117
جدیدترین و كاملترین نسخه از این استاندارد (نسخه  )Fبه چاپ
رسيد كه به ارائاه مشخراههااي ساازگاري الكترومغناطيساي در
تجهيزات نظامي پردااته است و در بساياري از كشاورهاي دنياا
مورد استناد قرار ميگيرد [ .]51سایر الزامات تروی ،شده شامل
استاندارد  MIL-I-46058Cبراي پوششهاي عایا براي حفاظت از
مدارهاي الكتریكي ،استاندارد  MIL-PRF-38534Hباراي تعياين
درجااه حاارارت كاااري و تبااادل حرارتااي مباادل بااا محاايط،
 MIL-HDBK-217Fبراي سنجش قابليت اطمينان تحت شارایط
تنش و  ...ميباشد .این مبدلها باید براي سنجش كيفيات تحات
آزمونهاي كامل زیساتمحي اي ،مكاانيكي و الكتریكاي م اابا
استاندارد  MIL-STD 883قرار گيرند .براي از استانداردهاي الز
در طراحي مبادلهااي تغذیاه ساوئيچينگ در جادول ( )5ارائاه
شدهاند.

در این مبدل ،به جاي استفاده از سااتارهایي نظير تما پل یا
نيم پل ،از واحدي تركيبي در سمت ثانویاه اساتفاده شاده اسات.
مبدل پيشنهادي از تركي ،بخش ثانویه مبادلهااي تاكساوئيچ
فاليبك 5و فوروارد 2تشكيل شده و عملكارد ایان دو باه صاورت
مكمل یكدیگر هستند .سيكل عملكرد مبدل فاوروارد باه ناوعي
متمم عملكرد مبدل فاليبك است ،یعني ترانسفورماتور در مبدل
فوروارد در زمان هدایت سوئيچ (ماسفت) انرژي را به سمت ثانویه
و عنرر ذايره كننده انرژي (سلف) انتقال ميدهد در حاالي كاه
در مبدل فاليبك ،انتقال انرژي باه سامت ثانویاه در دوره ق ا
سوئيچ صورت ميگيارد .از ایان قاعاده كلاي باه منظاور تركيا،
عملكرد این دو مبدل در سااتار پيشنهادي استفاده شاده اسات.
بخش فوروارد به عنوان مبدل اصلي با توان باال (تا چند كيلووات)
و بخش فاليبك با توان پایينتار (معماوالت زیار  511وات) قابال
استفاده است.

سوئيچينگ

 .3-3مبدل پيشنهادی
به منظور دستيابي به مزایایي همچون عملكرد بهتر واحاد تغذیاه
سامانههاي رادار ،كاهش تلفات و ابعاد منب تغذیه و ساادهساازي
سااتمان مدار ،یك مبدل باا ساااتار جدیاد ارائاه شاده اسات.
ترسيم بلوكي سااتار كلي مبدل شامل مبدل اصالي ،مادار مهاار
جریان هجومي و حاالت گذرا ،فيلتر تدااالت الكترومغناطيسي و
فيلتر ریپل اروجي در شكل ( )9ارائه شده است .شاماتيك مادار

جدول  .5مهمتارین اساتانداردهاي نظاامي ماورد اساتفاده در طراحاي
مبدلهاي تغذیه
نا استاندارد

زمينه مورد بررسي

MIL-STD-704F

مشخرههاي ورودي سامانه قدرت هواپيما

MIL-STD-461

محدودیت

توليد EMI

MIL-I-46058C

پوششهاي عایا براي مدارهاي الكتریكي

MIL-PRF-38534H

درجه حرارت كاري و تبادل حرارتي مبدل

MIL-HDBK-217F

برآورد قابليت اطمينان

MIL-STD-883

آزمایشهاي زیستمحي ي ،مكانيكي،
الكتریكي براي ریزمدارهاي نظامي و
هوافضا

MIL-STD-1275D

مشخرات سامانههاي الكتریكي 28V
مستقيم در وسایل نقليه نظامي

قواعد عملكرد مبدل اصلی :عملكرد مبدل پيشانهادي در
سه بخش اصلي صاورت مايگيارد .بخاش اول در زماان هادایت
سوئيچ  ،بخش دو در زمان ااموش بودن سوئيچ و قبل از باه
صفر رسيدن جریان سلف مغناطيس كننده سامت اولياه تارانس
( ) ،و بخش سو در مدت ااموش بودن سوئيچ و پس از صافر
شدن جریان  .زمااني كاه ساوئيچ اصالي مبادل ( ) هادایت
ميكند ،دیود روشن و ااموش شده و سلف  Lشارو باه
ذايره انرژي از منب ميكند .این عمال تاا زماان روشان باودن
سوئيچ ادامه ميیابد .در این حالت ،دیود بایا معكو باوده
و هدایت نميكند .از آنجایي كه جریان سلف در زمان روشان
Flyback Converter
Forward Converter

1
2
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طراحی و

افزایش ميیابد ،باید مسايري باراي
بودن سوئيچ با شي،
دشارژ سلف در زمان ااموش شادن ساوئيچ و بااز شادن مساير
جریان وجود داشته باشد .در غير این صورت جریاان فرصات باه
صفر رسيدن پيدا نكرده و به مرور افزایش ميیابد تا ترانسفورماتور
به وضعيت اشبا رفته و عملكرد مبدل مختل شود .براي حل این
مشكل در مبدل فوروارد ،از یاك سايمپايچ ثالثياه ( ) بار روي
هسته ترانسفورماتور استفاده مايشاود كاه باا عناوان سايمپايچ
مغناطيسزدا 5نيز شنااته ميشود .دیود سري با این سيمپيچ در
زمان ق سوئيچ هدایت ميكند تا جریاان سالف از ایان مساير
تخليه شود .با سااتار پيشنهاد شده در این مقاله ،جریان در مدت
زمان ق سوئيچ از طریا مبدل فااليباك تخلياه شاده و ایان
سيمپيچ و دیود معكو از مدار حذف ميشوند .به طاور معماول
تعداد دور سيمپيچ ثالثيه باال بوده و حاذف آن باه كااهش ابعااد
كمك ميكند .با توجه به م ال ،ذكر شده ،مدار معادل مبدل در
زمان هدایت سوئيچ باه صاورت شاكل ( -1الاف) اسات .در دوره
روشن بودن سوئيچ و هدایت دیود  ،ولتاژ سلف  Lاز راب اه ()5
محاسبه ميشود:
) (

()5

مبدل فوروارد در مد هدایت پيوسته ( )CCMعمل ميكند یعناي
جریان سلف همواره بزرگتر یا مساوي صفر است .در ایان حالات
جریان برابر است با:
()2

) ([

جریان مغناطيس كننده ترانسفورماتور برابر با راب ه ( )9است .در
صورت مغناطيسزدایي از سلف ،جریان اوليه برابر با صفر است.
()9

→

∫

ولتاژ دو سر سيمپيچ اوليه ترانسفورماتور است .در
كه در آن،
زمان ااموش بودن سوئيچ م ابا شكل ( -1ب) ،دیود  D2ق و
دیودهاي  D3و  D4هدایت ميكنند .در این شرایط جریانهااي
و برابر با روابط ( 4و  )1هستند.
(
)
()4
()1

عالوهبر استفاده از تنها یك سيكل وظيفه و نسابت تبادیل باراي
ترانسفورماتور ،براي تخليه جریاان شاارژ شاده سالف نياز ماورد
استفاده قرار گيرد .ولتاژ اروجي به ورودي مبدل (ضری ،تبدیل)
در اروجي  5و  2به ترتي ،برابر است با:
()6

) (

()7

) (

كه در آن،

سيكل وظيفه 2سوئيچ بوده و برابر با نسبت

است.

با استفاده از راب ه هاي ( 6و  ،)7ميتوان سيكل وظيفاه و نسابت
دور ترانسفورماتور را براي این مبدل با استفاده از راب ه هاي ( 8و
 )3محاسبه نمود:
()8
()3

)

(

)

(

همانطور كه از راب ههاي باال مشاهده ميشود ،مقادیر  Dو نسبت
تبدیل به پارامترهاي ثابت وابسته بوده و با توجاه باه ولتاژهااي
ورودي و اروجي مورد نظر تعيين ميشوند.
طراحی فيلتر محدود كننده تداخالت الكترومغناطيسی

ولتاااژ
كااه در آن ،ولتاااژ ساالف ،ولتاااژ ورودي مباادل،
اروجي شماره  5و نسبت تبدیل ترانسفورماتور است .در اینجا

]
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) (

پياك
سلف مغناطيس كننده سمت اولياه و
كه در آن،
جریان در لحظه ااموش شدن سوئيچ اسات .هماانطاور كاه در
شكل ( )6مشاهده ميشود ،جریان مبدل فاليبك در مد هادایت
ناپيوسته ( )DCMعمل ميكند.
عملكرد متمم ایان دو مبادل نسابت باه یاكدیگار موجا،
ميشود تا مبدل فاليبك تكميل كننده سااتار فاوروارد باوده و

( :)EMIمبدلهاي سوئيچينگ قدرت به عنوان یكي از اصليترین
مناب  EMIدر تجهيزات الكترونيكي شنااته ميشوند .به طاوري
كه تدااالت الكترومغناطيسي مربوط باه جریاان از نقااط ضاعف
اصلي این مبدلها به حساب ميآیند [ .]55به منظاور تبعيات از
الزامات ساازگاري الكترومغناطيساي ،9باه فيلتار  EMIدر ورودي
مبدل سوئچينگ نياز است .طراحي فيلترهاي  EMIبا هدف فراهم
كردن انرژي تضعيف ( ،)4ILیعني انارژي الز باراي حاذف تاوان
نااواسته منتشر شده از امواج الكترومغناطيساي 1در یاك مبادل
سوئيچينگ  ،DC/DCصورت ميگيرد .در غيار ایان صاورت ایان
تدااالت بر سامانههاي حسا مجاور مانند رادارهاا و تجهيازات
مخابراتي ،مكانیاابي و ساایر ادوات الكترونيكاي تاأثير ناام لوب
ميگذارند .طراحي فيلتر ورودي ،براي عملكرد اود مبدل ضروري
نبوده و وظيفه آن تضامين كاردن  EMCدااال ساامانه و یاا باا
سامانههاي مجاور و م ابقت با اساتانداردهاي  EMIاسات .چاون
استانداردها توان اماواج الكترومغناطيساي را محادود مايكنناد،
فيلترهاي  EMIطراحي ميشاوند تاا مقادار مشخراي از انارژي
تضعيف ( )ILرا فراهم نمایند .با ایان وجاود ،فيلتار  EMIممكان
است بر روي پایداري و رفتار دیناميكي مبدل تأثير بگذارد و ایان
موضو باید در طراحي آنها مورد توجه قرار گيارد [ .]55شاكل
( )7مدار یك فيلتر  EMIرا نشان ميدهد.
2

Duty cycle
Electromagnetic Compatibility
4
)Insertion Loss (Attenuation
5
Electromagnetic Emissions
3

Demagnetizing Winding

1
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شكل  .2ترسيم بلوكي اجزاي مبدل پيشنهادي

شكل  .4شماتيك بخش اصلي مبدل پيشنهادي

(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

شكل  .6نمودار شكلموجهاي مبادل پيشانهادي( :الاف) سامت اولياه
ترانسفورماتور( ،ب) سمت ثانویه ترانسفورماتور

(ج)

شكل  .5مدار معادل مبدل( :الاف) در دوره هادایت ساوئيچ

(

)،

(ب) در دوره ااااموش بااودن سااوئيچ ( ،ج) در دوره ااااموش بااودن
سوئيچ و صفر شدن جریان

شكل  .7فيلتر  EMIنمونه در مبدل سوئيچينگ []55
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طراحی و

در آارین نساخه از
نمودار محدودیت  EMIبر حس،
استاندارد نظامي  Mil-Std-461Fدر شكل ( )8نمایش داده شاده
است ( CE102براي تجهيزات هوایي و دریایي نظاامي) .در اینجاا
طراحي فيلتر بر اسا این استاندارد صاورت گرفتاه اسات (زیار
 61براي فركانسهاي باالي .)111kHz
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صورت ميگيرد .در حالي كه حذف نویز ماد تفاضالي ( )DMباه
وسيله اازن ( CXدر صورت وجود) و فيلتر پایينگذر متشاكل از
اندوكتانس پراكندگي  LSسلف ( CMكه در حدود  %5مقادار LN
است) و اازن سمت اط  CXانجاا مايشاود [ .]54شاكل ()3
قاعده محاسبه  ILمورد نياز را نشان ميدهد ( .)Aایان مقادار از
حاصل تفریا بين س ح نویز (قرمز) و محدوده مجاز ( EMIآبي)
بهدست ميآید.

شكل  .3محاسبه انرژي تضعيف ( )ILدر فيلتر ]54[ EMI
شكل  .8محدوده مجاز  EMIم ابا اساتاندارد نظاامي

Mil-Std-461F

براي ولتاژهاي  ACو ]52[ DC

تدااالت الكترومغناطيسي به دو دسته هادایتي و تشعشاعي
تقسيم ميشوند .نو هدایتي شامل دو مؤلفه مد مشاترک ()CM
و مد تفاضلي ( )DMاست EMI .هدایتي از طریا سيمكشيهااي
مشترک نظير ا وط تغذیه انتقال ميیابد ،در حالي كاه انتشاار
 EMIتشعشعي كه همان انتشار ميدان الكترومغناطيسي است ،از
طریا محيط فيزیكاي صاورت مايپاذیرد [ .]59در ایان مقالاه،
طراحي فيلتر  EMIمتناس ،با مبدل پيشنهادي م ابا استاندارد
نظامي  Mil-Std 461و طي مراحل زیر صورت گرفته است:
 اندازهگيري نویزهاي مد مشترک ( )CMو مد تفاضلي ()DMدر شرایط عد وجود فيلتر (به كمك شبكه تثبيت امپدانس اط
یا ،)LISN
 محاسبه ميزان تضعيف (ميرایي) ( Attenuationیا )lossمورد نياز در مد مشترک و تفاضلي بر حس ،دسيبال (باا
توجه به نمودار س ح مجاز در استاندارد نظامي ،)Mil-STD 461
Insertion

 تعيين فركانسهاي گوشه فيلتار ،كاه نق اه افازایش شاي،نمودار مما بر منحني انرژي تضعيف ميباشد،

با درنظر گرفتن حاشيه امنيات اضاافي  mباراي حفان ناویز
 EMIزیرمحدوده مجاز با توجه به ا اهاي موجود در تجهيازات،
مقدار تضعيف مورد نياز  Aميتواند از راب ه ( )51محاسبه شود:
]

[

]

[

()51
كه در آن ،دامنه  EMIهارمونيك مرتبه ( nاولين هارمونياك
محادوده مجااز  EMIدر اساتاندارد ،و m
بااالي ،)511kHz
حاشيه امنيت مورد نياز است .با آگاهي از اینكاه تضاعيف فيلتار
 LCاز فركانس گوشه با شي 41dBµV ،آغاز ميشاود ،فركاانس
گوشه ميتواند م ابا راب ه ( )55بهدست آید:
) (

()55

شاي ،منحنااي رونااد عملكارد فيلتاار مربوطااه در شااكل ()3
نمایش داده شده است (رنگ مشكي) .نق ه شرو منحني كاه باا
شي 41dB ،زیرمحدوده  EMIافزایش ميیاباد ،فركاانس گوشاه
( ) fCمورد نياز فيلتر است .این مقدار با داشتن ميازان تضاعيف A
قابل محاسبه است .با مقادیر حاصل از معادالت فوق ،ااازنهااي
مورد نياز  CXو  CYبا استفاده از روابط زیر قابل محاسبه هستند:
()52

√

√

 محاسبه مقادیر مؤلفههاي تشكيل دهنده فيلتر باا توجاه باهنتایج حاصل از مراحل قبلي.

()59

ميرایي نویز مد مشترک ( )CMتوسط انادوكتانس ناامي
سلف و همچنين اازنهاي سامت باار  CYباا اتراال باه زماين

به ترتي ،فركانس گوشاه ماد تفاضالي و
و
كه در آن،
مد مشترک هستند .مقدار به نو هسته بستگي دارد .به دليل
وجود جریان نشتي ،مقدار ااازن توساط الزاماات اساتاندارد

LN

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 5235

258

با مدلكردن و با اازن به همراه مقاومت  ،ESRو سلف
با یك اندوكتانس سري به همراه مقاومت پارازیتي داریم:

ایمني محدود مي شود .جریان نشتي ناشي از ولتاژ اط براي ایان
ادوات تكفاز ميتواند م ابا راب ه زیر محاسبه شود:

,

()54

()53

ولتاژ نامي است .همانطور كه
كه در آن ،فركانس نامي و
اشاره شد ،به دليل حساسيت این مبدلها در كاربردهاي نظامي،
باید تأثير فيلتر  EMIبر پایداري مبدل نيز بررسي شود تا عملكرد
مبدل اصلي را دچار ااتالل ننماید .بررسي پایداري فيلتر  EMIبا
استفاده از پارامترهاي انتقال بررسي ميشود .م ابا شكل (، )51
فيلتر  EMIميتواند به عنوان یك شبكه دوق بي متاوالي درنظار
گرفته شود كه هر شبكه دو ق بي یك مؤلفه منفرد (سلف ،اازن
و یا مقاومت) را نمایش ميدهد.

در نتيجه امپدانس نق ه تحریك فيلتر  πبا امپادانس ورودي
برابر است با آنچه از راب ه ( )21بهدست ميآید.

,

شكل  .55مدار معادل فيلتر  EMIبراي تحليل پایداري []55

()21

(الف)

(ب)

شكل ( .51الف) یك شبكه دوق بي با ولتاژ و جریانهااي تعریاف شاده
(ب) شبكههاي دوق بي متوالي []55

ماااتریس انتقااال شاابكههاااي متااوالي از ضاارب ماتریسااي
ماتریسهاي انتقال شبكههاي متوالي بهدست ميآید:
]

]

[

[

[

]

()51

]
]

[

] [

پارامترهاي انتقال شبكه دو ق بي یك سلف و اازن عبارتند از:
]

()56

]

[

[

 Zو  Yدر راب ه هاي باال به ترتيا ،امپادانس سالف و ادميتاانس
اازن است كه یا با اندازهگيري یا از مدار معادل سلف در فركانس
مورد نظر حاصل مي شود .براي تحليل پایداري ،پارامترهاي انتقال
از دید اط قدرت  DCنياز است كه براي یك فيلتر  πعبارتند از:
]

[]

[]

[

]

()57

[

وقتي فيلتر ورودي به مبادل اضاافه مايشاود ،منفاي باودن
امپدانس ورودي مبدل قدرت  DC/DCبه عنوان دليال ناپایاداري
درنظر گرفته ميشود .با استفاده از شاكل ( ،)55امپادانس نق اه
تحریك  Zیك شبكه دو ق بي به كمك پارامترهاي انتقاال برابار
است با:
()58
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(}

)
}]

[
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)

(

[
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(

(
}] )

(

)

[

)
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(
)

{
(

{

با درنظرگيري معادله ) (
راب ه فوق نشان ميدهد تحت
تحریك ولتاژ ،ق ،هاي ادميتانس نق ه تحریك  Yباید روي
محور موهومي یا سمت چپ محور باشد ( )LHPتا پایداري
تضمين شود .ق ،هاي  Yبرابر با صفرهاي امپدانس نق ه تحریك
 Zهستند .بنابراین كافيست تا بررسي شود كه صفرهاي  Zدر
 LHPباشند ،تا تضمين شود كه یك مدار الكتریكي تحت تحریك
ولتاژ پایدار است [ .]55در مورد فيلتر  πمورد نظر ،از راب ه (،)21
در  LHPاست ،چون ESR
مشاهده ميشود كه صفر مربوط به
تأثيري روي
) .بنابراین،
آن بزرگتر از صفر است (
پایداري سامانه ورودي ندارد .از جمله او در صورت كسر راب ه
یك عدد حقيقي مثبت
( ،)21ميتوان نتيجه گرفت كه اگر
باشد ،یعني یك مقاومت ،تمامي ریشهها در  LHPاواهند بود و
سامانه پایدار اواهد بود .اگر مقاومتهاي پارازیتي صفر باشند،
عدد حقيقي منفي باشد (یعني یك
و
یعني
مقاومت منفي) ،سامانه ناپایدار اواهد بود ،چون كمينه یكي از
ریشهها در  RHPاست .ادميتانس نق ه تحریك ناپایدار موج،
افزایش نوسانات جریان ورودي ،افزایش شارژ و دشارژ (یعني
ولتاژ اروجي فيلتر كه ولتاژ ورودي مبدل است) ،و نوسان آن
همراه با افزایش دامنه ميشود .نتيجهاي كه حاصل ميشود این
یا
است كه حتي مقدار كوچك مقاومتهاي پارازیتي
ميتواند سامانه را پایدار نماید .به همين دليل است كه عمومات
براي ميرایي سامانه
مقاومت داالي سلف و  ESRاازن
كافيست .تاثير مثبت  ESRدر اازن یكي از دالیل استفاده از
اازن الكتروليت در ورودي مبدل است.
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مدار دفـ جریـان هجـومی و حـاتت ذـذرا :یكاي از
راهكارهاي افزایش قابليت اطمينان در مبدلهاي نظاامي ،تعبياه
مدار دف جریانهاي هجومي و حاالت گذرا است .جریان هجومي
جریاني است كه توساط مبادل در زماان روشان شادن كشايده
ميشود .فيلتر  EMIورودي داراي اازنهایي اسات كاه باه طاور
موازي با ورودي قرار گرفتهاند .مبدلهاي ساوئيچينگ نياز داراي
ظرفياات اااازني داالااي در دو ساامت ورودي و اروجااي اااود
هستند .هر یك از این اازنها براي شارژ شدن نيازمناد جریااني
هستند تا از حالت اوليه یا صفر باه ولتااژ حالات مانادگار نهاایي
برسند .این جریان وابسته به زمان افزایش ولتاژ و امپدانس منبا
ميتواند داراي دامنه پيك باال باشد كاه باه آن جریاان هجاومي
اطالق ميشود .جریانهاي اسپایك باال موجا ،مشاكالتي مانناد
ایجاااد ا ااا در ادوات حفاااظتي ماادار یااا توليااد تاادااالت
الكترومغناطيسااي ،ااااتالل در ماادارهاي مجاااور ،یااا تااداال بااا
سيگنالهاي رادیویي  RFميگردد .یك شكل موج جریان هجومي
نمونه در شكل ( )52مشاهده ميشود كه داراي دو پياك جریاان
است .اولين "اسپایك هجومي" جریان در زمان وصل منب ولتااژ
ورودي رخ ميدهد .این جریان پيك در اازنهااي فيلتار  EMIو
هر اازني كه در سمت ورودي مبدل  DC/DCوجود دارد جااري
ميشود و آنها را تا مقدار حالت ماندگار شارژ مايكناد .دوماين
پيك جریان در زمان روشن شدن مبدل  DC/DCرخ ميدهد .این
جریان پيك از طریا ترانسفورماتور مبدل در اازن اروجي و هر
اازني كه در سمت بار موجود باشاد جااري شاده و آنهاا را تاا
مقدار حالت ماندگار شارژ ميكند .در صورت وجاود چناد مبادل
این اتفاق ميتواند چندین بار تكرار شود [.]51

(الف)

(ب)

شــكل ( .53الااف) شااكل مااوج جریااان اسااپایك هجااومي ناشااي از
مشخرههاي ورودي؛ (ب) جریان هجاومي بعاد از روشان شادن مبادل
ناشي از ظرفيتهاي اازني در اروجي مبدل []51

تنها روش محدود كردن جریان اسپایك هجومي ،وارد كاردن
یك عنرار ساري در مساير ااازنهاا اسات .باراي ایان منظاور
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روشهایي مانند اساتفاده از مقاومات باا ضاری ،حرارتاي منفاي
( ،)NTCیك مقاومت با یك سوئيچ بايپس ،یك سلف ساري ،یاا
یك ماسفت كنترل شده وجود دارد .هر یك از این روشها داراي
مشكالتي نظير نياز به انك شدن  NTCدر زماان وصال مجادد،
ایجاد تلفات ،نياز به سلف با مقدار و ابعاد بزرگ و امكاان تشادید
آن با اازنهاي مبدل و  ...هستند .یك روش مناسا ،اساتفاده از
یك ماسفت كانال  Pدر پایه منفي ورودي مدار م ابا شكل ()59
است [.]51

شكل  .52مدار مهار فعال جریان هجاومي باا اساتفاده از یاك ماسافت
سري كانال ]51[ P

در این حالت ابتدا سوئيچ ااموش بوده و با وصل تغذیاه،
گيت ماسفت از طریا شارژ ميشود .بهدليل وجود ااازن ،
روشن شدن سوئيچ به آرامي صورت اواهد گرفت .مقادیر
و باید طوري انتخاب شوند تا اازنهاي ورودي اجازه دهد كه
كمكم شارژ شوند ،و از این طریا جریان هجاومي محادود شاود.
بعد از اینكه اازنهاي ورودي شارژ شدند ،گيت تا ولتااژ زنار
شارژ شده و ترانزیستور به طور كامل روشن اواهد ماند.
فيلتر حذف اعوجاجهای خروجـی :باه دليال حساسايت
بارهاي الكتریكاي موجاود در ساامانه اویونياك ،تاأمين بااالترین
كيفيت ولتاژ و جریان از اهميت باالتري براوردار اسات و از ایان
رو ،استفاده از فيلتر اروجي مناس ،باه منظاور حاذف نوساانات
ولتاژ اروجي ضروري است .ریپل اروجي مبدل م ابا استاندارد
 MIL-STD 883Hباید كمتر از  %1ولتااژ اروجاي باشاد .شاكل
( )54مقااادار ریپااال ولتااااژ اروجاااي منبا ا تغذیاااه نظاااامي
 VPT-DVTR2805Sرا در سه حالت با فيلتار اروجاي متفااوت
نشان ميدهد .استفاده از فيلتر  CLCم ابا مدار شاكل ( -54ج)
ميزان نوسانات اروجي را به كمينه اواهد رساند [.]2
مالحظات دمای بدنه و تبادل حرارتـی مبـدل :م اابا
استاندارد  MIL-PRF-38534Hاین مبدلهاا بایاد داراي قابليات
عملكرد در بازه وساي از  -11درجاه سلسايو تاا  521درجاه
سلسيو در توان نامي باشند .انتقال حرارت مبدل با محيط باید
م ابا شكل ( )51از س ح زیارین مبادل صاورت گيارد .دمااي
عملكرد نيز از همين قسمت به وسيله ترموكوپل اندازهگيري مي-
شود.
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صفحه انتقال حرارت براي هدایت گرما به س ح زیرین مبدل
مترل ميشود .اترال این صافحه بایاد م اابا شاكل ( -56ب)
كامالت به مبدل چفت شود .در غيار ایان صاورت تباادل حرارتاي
به درساتي صاورت نپذیرفتاه و افازایش درجاه حارارت ق عاات
الكتریكي مبدل موجا ،كااهش رانادمان و آساي ،باه مبادل ،و
درنهایاات در صااورتي كااه م ااابا شااكل ( )57درجااه حاارارت از
حداكثر مقادار مجااز ( 521درجاه سلسايو ) بااالتر رود ،تاوان
اروجي مبدل به سرعت به صفر اواهد رسيد.
شماتيك مدار نهایی مبدل :با توجه به م ال ،عنوان شده،
ماايتااوان ماادار نهااایي مباادل را بااا تركياا ،مباادل سااوئيچينگ
پيشنهادي ،مدار محدود كننده جریاان هجاومي ،فيلتار كاهناده
تدااالت الكترومغناطيسي و فيلترهاي حذف ریپال اروجاي باه
صورت شكل ( )58نمایش داد .مشخرات ایان مبادل در جادول
( )2ارائه شده است.

 .2نتایج شبيهسازی و مزایای سامانه پيشنهادی
به منظور سنجش صحت عملكارد مبادل تغذیاه طراحاي شاده،
شبيهسازي آن به كماك نار افازار  PSIM.V.9.3صاورت گرفتاه
اساات .پارامترهاااي شاابيهسااازي در جاادول ( )9ارائااه شاادهانااد.
شكلموجهاي حاصل از شبيهساازي شاامل ولتاژهااي اروجاي،
جریان سلف  ،Lو دیود به ترتي ،در شكلهاي ( -53الف) تاا
( -53ج) و شكلموجهاي جریان و ولتاژ سوئيچ و جریان دیود
نيااز بااه ترتياا ،در شااكلهاااي ( -53د) تااا ( -53و) نمااایش داده
شدهاند.

طيف فركانسي جریان ورودي به مبدل در حالت بدون فيلتار
( EMIقرمز) و پس از قرارگيري فيلتر در مدار (آباي) بار حسا،
 dbµvدر شكل ( -21الف) نمایش داده شده است .م اابا شاكل
پس از جبرانسازي جریان ،شكلماوج جریاان ورودي اساتاندارد
نظامي  MIL-STD 461را برآورده ميسازد .ميزان ریپل ولتااژ در
حضور فيلتر  CLCموازي در دو اروجاي مبادل در شاكل ( -21ب)
مشاهده ميشود كه براي اروجي  51Vو  1Vبه ترتي ،برابار باا
 55/2mVو  6/1 mVميباشد .این ميزان ریپل اروجي استاندارد
 MIL-STD 883Hرا كامالت برآورده ميسازد .شكلهاي ( -21ج و
 -21د) محدود شدن جریان هجومي در لحظه وصل ولتاژ ورودي
را پس از اضافه شدن مدار مهار جریان هجومي باه مبادل نشاان
ميدهند .با توجه به اینكه بيشتر ق عاات ماورد اساتفاده در ایان
مناب تغذیه از نو  SMDهستند ،ترانسفورماتورها معموالت بيشترین
فضاي مبدلهاي سوئيچينگ را اشغال ميكنند .به همين دليل م العات
مختلفي در زمينه كاهش حجام و ابعااد آنهاا از جملاه افازایش
فركانس كاري ،جنس هسته و ...صورت گرفته است .همچنين باال
بودن تعداد دورهاي روي هساته ترانسافورماتور موجا ،افازایش
اندوكتانس مغناطيس كننده و كاهش جریاان مغنااطيس كنناده
شده و مقاومت سيمپيچ را نيز افزایش ميدهد .عالوهبر این موارد،
تعداد زیاد سوئيچهاي مبدل در سااتارهایي نظيار تماا پال ،باه
افزایش تلفات كليدزني و هدایت سوئيچها و كاهش باازده مبادل
منجر اواهد شد .مبدل پيشنهادي با باه كاارگيري یاك ساااتار
ساده موج ،بهبود بازده منب تغذیه ماي گاردد .نماودار مقایساه
بازده مبدل پيشنهادي با سااتار تما پل و نيمپل بر حس ،درصد
تغييرات توان اروجي و مقایسه بازده اروجي بخش تاوان بااال و
توان پایين مبدل در شكل ( )25ارائه شدهاند.

شكل  .54مقایسه ریپل ولتاژ در منب تغذیه نظامي DVTR2805S؛ (الف) با فيلتر اازني ماوازي 22uf؛ (ب) فيلتار ااازني 511uF؛ (ج) باا فيلتار ]2[ CLC
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جدول  .3مشخرات الكتریكي مبدل پيشنهادي

(الف)

(ب)

شكل  .55قرارگيري ترموكوپل براي اندازهگيري درجاه حارارت مبادل؛
(الف) قرارگيري نادرست (ب) قرارگيري صحيح بر صفحه پایه []2

نو مبدل

فاليبك -فوروارد تركيبي
كاهنده

ولتاژ ورودي

28V

اروجي مبدل اصلي (فوروارد)

1V / 21A

اروجي مبدل جانبي (فاليبك)

51V / 5A

فركانس سوئيچينگ

211KHz

نو عملكرد بخش فوروارد

مد هدایت پيوسته ()CCM

نو عملكرد بخش فاليبك

مد هدایت ناپيوسته ()DCM

جدول  .2پارامترهاي شبيهسازي
(الف)

(ب)

شكل ( .56الف) قرارگيري نادرست مبدل بر روي صفحه انتقال حارارت
و وجود فاصله هوایي (ب) قرارگيري صحيح كامالت مما

(الف)

با صفحه []2

(ب)

شكل  .57نمودار مقایسه توان اروجي بار حسا ،دمااي بدناه در یاك
مباادل نظااامي نمونااه؛ (الااف) مباادل بااا ظرفياات حرارتااي  511درجااه
سلسيو ؛ (ب) مبدل با ظرفيت حرارتي  521درجه سلسيو []2

شكل  .58شماتيك نهایي مبدل پيشنهادي با اضافه شدن مدارهاي جانبي

س ح تبدیل ولتاژ

)28/1/51(V

توان اروجي

511W , 51W

نسبت تبدیل ترانسفورماتور

1/27

اندوكتانس نشتي ترانسفورماتور ( )

51µH

اندوكتانس مغناطيسكننده ( )

211µH

سلف مبدل فوروارد ( )

47µH

سيكل وظيفه سوئيچ

1/666

اازنهاي Cx2 /Cx1 /CxE

5µF

اازنهاي Cy2 /Cy1

22nF

سلف فيلتر

L1

8µH
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5v

𝐨𝑽

𝑣

5v

𝐼

𝑤𝑠𝐼

𝐼

𝑣

(الف)

(د)

𝐼

𝐰𝐬𝑰

𝐼

𝐬𝑻)𝐃

𝟏( 𝐬𝑻𝐃

𝐰𝐬𝑽

𝐋𝑰

(ب)

(ه)

𝟐𝐃𝑰

𝟒𝐃𝑰

(ج)

(و)

شكل  .53شكلموجهاي حاصل از شبيهسازي مبدل؛ (الف) ولتاژهاي اروجي( ،ب) جریان سلف اروجي( ،ج) جریان دیود بخش فوروارد( ،د) جریان ساوئيچ،
(ه) ولتاژ سوئيچ( ،و) جریان دیود بخش فاليبك

𝐴 𝑠𝑠𝑎𝑙𝐶 𝐶𝐶𝐹
𝑀𝐼𝐿 𝑆𝑇𝐷 6

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑟𝑜𝑡𝑠𝑖𝐷
𝑟𝑒𝑡𝑙𝑖𝑓 𝐼𝑀𝐸 𝑊𝑖𝑡ℎ

𝐈𝐌𝐄

𝑜𝑉∆

𝑣𝑚

𝐞𝐥𝐩𝐩𝐢𝐑 𝐭𝐮𝐩𝐭𝐮𝐎

𝑣𝑚6 5

(الف)

𝑜𝑉∆

(ب)

𝐲𝐥𝐩𝐩𝐮𝐬𝐕

𝐲𝐥𝐩𝐩𝐮𝐬𝐕

n u h cu ent

) Supply cu ent (with limite

Supply cu ent

(ج)

(د)

شكل ( .31الف) برآورده شدن استاندارد  MIL-STD 461با فيلتر  EMIطراحي شده( ،ب) ریپل ولتااژ در دو اروجاي مبادل پاس از قرارگياري فيلتار
اروجي( ،ج) جریان ورودي به مبدل در لحظه وصل ولتاژ بدون حفاظت گذرا( ،د) جریان ورودي در لحظه وصل ولتاژ پس از حفاظت گذرا
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شكل ( .35الف) مقایسه بازده مبدل پيشنهادي با سااتار تما پل و نيمپل بر حس ،تغييرات بار( ،ب) مقایسه بازده بخش فوروارد با فاليبك

پنج عامل تأثيرگذار در چگالي تاوان هار مبادل ساوئيچينگ
⁄
) عبااارت اساات از تعااداد المااانهاااي
(
سوئيچينگ ،مدار كنترلي ،تعاداد و ابعااد عناصار پسايو ،ساامانه
انك كنناده ،و ناو بساتهبنادي و اترااالت داالاي .در مبادل
پيشنهادي عالوهبر كاهش تعاداد الماانهااي ساوئيچينگ (یاك
ترانزیستور و ساه دیاود) ،تعاداد عناصار پسايو نسابت باه ساایر
سااتارها كمتر بوده و ابعاد ترانسفورماتور نياز كوچاكتار اسات،
بنابراین به چگالي توان باالتري ميتاوان دسات یافات .از ایان رو
سامانه پيشنهادي براي كاربرد به عنوان منب تغذیه در سامانههااي
اویونيك كه نيازمند چگالي توان باال هستند (مانند تغذیه سامانه
اساااكن الكترونياااك ( ،)ESRSواحااادهاي فرساااتنده-گيرناااده
( )TRmoduleو  ...مورد استفاده قرار گيرد .پاس گذراي ساری و
) ،حذف تعداد دورهاي سايمپايچ
زمان نشست ( 5/8ms
ثالثيه ( ) و دیود معكو سري ،استفاده از یك سيمپايچ باراي
هر دو بخش فاليبك و فوروارد اروجاي ،و باهكاارگيري بخاش
فاليبك به عنوان مكمل عملكرد بخش فوروارد از جملاه مزایااي
سامانه پيشنهادي است .همچنين ،استفاه از یاك سايكل وظيفاه
( )Dبراي هر دو بخش اروجي ثانویه موجا ،كااهش پيچيادگي
كنترل و افزایش سرعت پردازش كنترلر ميشاود .كااهش تعاداد
دور و شار هسته منجر باه كااهش ابعااد و حجام و وزن ساامانه
تغذیه و همچنين بهبود چگالي توان مبدل اواهد شد.

 .4نتيجه ذيری
در این مقاله به بررسي مبدلهاي سوئيچينگ  DC/DCنظامي در
سامانه اویونيك هواپيماها پردااتاه شاد .ساپس یاك مبادل باا
سااتار جدید و اروجي دوگانه براي بهكارگيري در ایان ساامانه
ارائه شد .الزامات جانبي این نو مبادلهاا شاامل مادار محادود
كننده تدااالت الكترومغناطيسي ( )EMIمد مشترک و تفاضالي،
ماادار مهااار جریااان هجااومي و حفاظاات گااذرا ،و فيلتاار حااذف
اعوجاجهاي اروجي همگي باا توجاه باه اساتانداردهاي نظاامي

 MIL-STDطراحي و به منبا تغذیاه اصالي اضاافه شاد .قواعاد
عملكرد مبدل ،شكل موجهاي بخشهااي مختلاف مادار و نتاایج
شبيهسازي به كماك نار افازار  PSIM.V.9.3ارائاه شادند .ایان
سااتار به عنوان جاایگزیني مناسا ،باراي ساااتارهاي سانتي
ميتواند منجر به دستيابي به مزایاایي همچاون كااهش تلفاات و
افزایش بازده به باالي  36درصد در توان ناامي ،ساااتار سااده و
تكسوئيچه مدار ،حذف سايمپايچ ثالثياه ،كااهش ابعااد هساته
ترانسفورماتور و افزایش چگاالي تاوان گاردد .عملكارد دو بخاش
اروجي مبدل به صورت هم زمان و بدون افزودن سايمپايچهااي
جانبي به ترانسفورماتور و یا تغييار در سايكل وظيفاه و فركاانس
سوئيچ ،موج ،افزایش سرعت پاردازش طار كنترلاي و كااهش
زمان نشست پاس گذراي اروجي تا  5/8msشده است .اساتفاده
از این مبدل ميتواناد عملكارد منااب تغذیاه موجاود در ساامانه
اویونيك را كه نيازمند فشردگي ابعاد و بازده بااال هساتند بهباود
بخشد .همچنين وجود نویز پایين ،حفاظت گذرا ،و كيفيات ولتااژ
باال از دیگر مزایاي مبدل طراحي شده است.
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