
 

 

 

 و اینورتر DCبه  DCمبدل یکسوساز، های : طبقهدوطرفه ترانسفورماتور حالت جامد
 

استادیار گروه مهندسی برق موسسه آموزش عالی خراسان و مدیر عامل شرکت  حامد مالاحمدیان کاسب

 دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما

 

 

 چکیده  اطالعات مقاله

  
های قدرت مدرن هستند. یکی از از شبکه ریناپذییجداتجهیزات هوشمند بخشی مهم و 

ترانسفورماتور یا این تجهیزات جدید و در حال رشد و توسعه، ترانسفورماتور حالت جامد 

، ی قدرتهادمهینی دهایکلاست. این نوع از ترانسفورماتورها مبتنی بر  الکترونیک قدرت

نسبت به ترانسفورماتورهای سنتی و باشند می ترانس فرکانس باال و مدار کنترل و حفاظت

، تنظیم ولتاژ ورودی اضافی متعددی از قبیل دامنه و فرکانس متغیرهای قابلیتدارای 

. ترانسفورماتور مورد بررسی باشدیمورودی  اتوماتیک ولتاژ خروجی و اصالح ضریب توان

، میانی و اینورتر دارای سه طبقه یکسوساز ،داشته طرفه دوقابلیت انتقال توان در این مقاله، 

 . باشدیم

 

 واژگان کلیدي:

 ،ترانس حالت جامد

 ،یکسوساز

 ،DC به DCمبدل 

 .اینورتر

 

 مقدمه-1
های مدرن انرژی الکتریکی مشتمل بر انواع شبکه

. این انواع جدید باشندیمی توان الکتریکی هادکنندهیتول

های مختلفی هستند و های توان به شکلدارای خروجی

های به شبکه نیاز به استفاده از مبدلبنابراین برای اتصال 

ی بکار رفته در مزارع بادی و خورشیدی هامبدلتوان دارند. 

توسعه از طرف دیگر  موارد هستند.ی از این انمونه

ی هوشمند و ایجاد انعطاف بیشتر در شبکه با هاشبکه

ی هاتیمحدودسفورماتورهای سنتی دارای تراناستفاده از 

 نیزی توان و هامبدلواع جدید انظهور  .تبسیاری اس

را به سمت نسل جدید  محققانی هوشمند، هاشبکه

 (SST) 1سفورماتور حالت جامدترانسفورماتورها که تران

با سفورماتورها تران، سوق داده است. این شوندیمنامیده 

قابلیت مانور و کنترل  ،الکترونیک قدرت هایر مدارتکیه ب

عالوه بر موارد . دهندیمچشمگیری افزایش  طوربهشبکه را 

بهبود راندمان انتقال انرژی و کیفیت توان نیز با  ،قبلی

حالت جامد مهیا  فورماتوری جدید ترانسفناوراستفاده از 

 .گرددیم

                                                 
1 Solid State Transformer 

SST شامل یک یا چند مبدل الکترونیک قدرت و یک ،

ساختار کلی پارچه فرکانس باالست. ترانسفورماتور یک

 باشد.می (1شکل ) صورتبهترانسفورماتور حالت جامد 

در کاربردهایی که سطح ولتاژ ورودی یا خروجی 

ترانسفورماتور حالت جامد تفاوت زیادی با ولتاژ قابل تحمل 

. گرددیمکلید دارد، از تکنیک سری کردن طبقات استفاده 

رت، ی قدهادمهینی دهایکلبه دلیل محدودیت ولتاژ نامی 

طرف دیگر از . ستها باال اتعداد طبقات سری در این مبدل

ی دهایکل( برای SIC) 2دکاربی-با معرفی فناوری سیلیکون

ی انمونهی قدرت و ارائه کلیدهای تا ده کیلوولت، هادمهین

نیز طراحی و  ترنییپابا تعداد طبقات کمتر و پیچیدگی 

  .ساخته شده است

ساختار پیشنهادی قابلیت انتقال توان در دو جهت را دارا 

 یخوببهاژ و ... را بوده، اصالح ضریب توان، رگوالسیون ولت

جهت دهد. کنترل پسخور انجام می هایبه کمک حلقه

ی، تحلیل و سازهیشببرای فراهم آمدن دانش مورد نیاز 

-یک یسازمدل مسئله، در این مقاله کنندهکنترلطراحی 

  .پارچه مورد توجه قرار گرفته است

2 Silicon-Carbide 



 

 

 
 [7]ساختار کلی ترانسفورماتور حالت جامد  -1شکل 

 

 مفاهیم اساسی در ترانسفورماتور حالت جامد-2

که  انددهشمعرفی  SSTبرای  گوناگونیساختارهای  

این  میان . ازکلی تقسیم نموددسته  4 بهها را آن توانمی

به دلیل  (3شکل ) در شدهیمعرف، ساختار چهار دسته

دیگر  ساختارهاینسبت به ی بیشتر هایژگیوبرخورداری از 

رسد. این ساختار دارای یک مبدل میتر به نظر مناسب

AC-DC  یک مبدل یکسوسازدر طبقه ،DC-DC  با همراه

یک ترانسفورماتور فرکانس باال برای ایزوالسیون و کاهش 

طبقه در  DC-ACو یک مبدل در طبقه میانی سطح ولتاژ 

با دامنه  ACولتاژ  نیتأمبقه اینورتر وظیفه ط اینورتر است.

-اصالح دارد. با توجه به وجود بر عهدهو فرکانس مطلوب را 

ورودی ن در طبقه یکسوساز، ضریب توان کننده ضریب توا

 . باشدترانسفورماتور حالت جامد، واحد می

انرژی در  سازرهیذخهای و خازن DCاز طرفی وجود باس 

شود خروجی آن تا حد زیادی از افت این تجهیز، سبب می

منابع تولید  نپذیرد و امکان اتصال ریتأثولتاژ و اضافه ولتاژها 

افزایش قابلیت اطمینان سیستم توزیع  منظور بهپراکنده 

 هم شود.فرا

 
 ساختار کلی ترانسفورماتور حالت جامد مورد بررسی -2شکل 

 

 مقایسه با ترانسفورماتور سنتی و کاربردها-2-1

 ترانسفورماتور فرکانس پایین به دلیل برخورداری از ویژگی

 طوربههایی همچون قابلیت اطمینان باال و هزینه پایین 

 بهبود در هرگونهگیرد و گسترده مورد استفاده قرار می

نکته کارایی این تجهیز نیازمند صرف هزینه زیادی است. 

 قاًیدقحائز اهمیت این است که ترانسفورماتور حالت جامد 

جایگزین ترانسفورماتور فرکانس پایین نیست بلکه یک 

های آن تبدیل جهیز چندکاره است که تنها یکی از قابلیتت

به سطح ولتاژی دیگر است. سایر  ACیک سطح ولتاژ 

پذیری باال با کنترل از: اندعبارت SSTکارکردها و مزایای 

حجم و وزن و  توجه به استفاده از ادوات الکترونیک قدرت

 .کمتر به دلیل استفاده از ترانسفورماتور فرکانس باال

حدود سه برابر ترانسفورماتور معمولی است.  SSTتلفات 

این محاسبه بدون در نظر گرفتن کاهش تلفات شبکه ناشی 

ها و عدم تعادل در حذف هارمونیکSST  از عملکرد

در یک دید کلی و با در به این ترتیب است. شده محاسبه

به  SSTنظر گرفتن تلفات کل شبکه، ممکن است وجود 

 SSTکاهش تلفات منجر شود. از طرف دیگر، حجم یک 

کمتر  20نسبت به ترانسفورماتور معمولی مشابه حدود %

 .یباً یکسان هستندتقرهر دو تجهیز  ،لحاظ وزن اما از ؛است

تر از ها بسیار جذابدر برخی زمینه SSTکاربرد 

کاربردهای  نیترمهمباشد. برخی از ترانسفورماتور سنتی می

نسفورماتور حالت جامد در صنعت و شبکه قدرت ترا

 :از اندعبارت

 های کششیاستفاده در سیستم •

 های تولید انرژی در دریاکاربرد در سیستم •

 بین منبع و بار یا شبکه توزیع SSTاتصال  •

 اتصال بین دو شبکه توزیع  •

 های فشار متوسط و فشار ضعیف اتصال بین شبکه •

 اتصال بین شبکه فشار متوسط و بارها  •

 ی هوشمندهاشبکهبین تولید پراکنده و  اتصال •

تران  حالت جامد بار الکتریکی

بار الکتریکی

تران  حالت جامد

تران  حالت جامد

تران  حالت جامد

تران  حالت جامد

تران  حالت جامد

ولتاژ  ایی  ACش که  

ش که  توزی 

ش که  توزی 

ولتاژ متوس  DCش که  ولتاژ  ایی  DCش که  

ولتاژ متوس  ACش که  

ولتاژ متوس  ACش که  

ولتاژ متوس  ACش که  

ش که  توزی 

ولتاژ  ایی  ACش که  

ال 

 

 

د

و

ي  

 
 در شبکه قدرت SSTکاربرد  -3شکل 


