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 چکیده 

دو طرفه    جریان مستتتقیب به جریان مستتتقیبمبدل   کیمقاله  در این  

ستیستتب های  در   یانرژ  یستا رهیذخ  یکاربردها  یبرا  نداکتوریکوپل ا

ستاختار    کیا     یشتنهادیمبدل پ  می شتود   شتنهادیپ  انرژی خورشتیدی

  جتاد یا  یبرا  هیت و ثتانو  هیت اول  یهتابتا ررخ  توان در جهت   نتداکتوریکوپتل ا

در کند     یبا بهره ولتاژ باال استتتفاده م  یباتر  و DCشتتبکه   نیارتباط ب

ولتاژ  ستح   باک(  عملکرد  )  نییگام /پا   مان شتارژ باتری، مبدل دراال 

  ی کته در  متان دشتتتارژ بتاتری در اتال  دهتد،یم   یجهت  افاا کیت را در 

قرار گرفته و ستتح  ولتاژ را  گام/باال )عملکرد بوستت (    اال   مبدل در

  ی تقارن اال  ها  یشتنهادیجذاب مبدل پ  یژگیو  کی   کاه  می دهد

است  که هرره نستب  دور    ی مبدل اینعال یژگیو  آن است      یاتیعمل

یتافتته کته منجر بته    یمبتدل افاا  ولتتاژ  نیبتاشتتتد ، گ کتریناد  یتکبته  

وجود مدار    لیبه دل، همچنین   می شود  ها  چیاسترس ولتاژ سوئ  کاه 

  چ یستوئ  بیتوان  ی، م  نیمحدود است   بنابرا  چیکلمپ ، ولتاژ در کل ستوئ

    یکه باعث کاه  تلفات هدا بیتر را انتخاب کن  نییبا ستتح  ولتاژ پا

و نستب  ررخ     کلیستا یوتیشتود  دمی ها    نهیکاه  هادر نتیجه و  

  نی کنند ، بنابرا   یم نییولتاژ مبدل را تع  نیستتلک کوپل شتتده با هب گ

  دی شتتد   کلیستتا یوتیمدار در د  نکهیا  ونتوان به ولتاژ مورد نظر بد  یم

صتتتح  عملکرد مبدل دو طرفه    یبررستتت   ی  براف ایکار کند دستتت   

  نک یمولیشتده با نرم افاار ست   یستا  هینمونه شتب کی  جینتا  یشتنهادیپ

 800ول  با ستتح  توان    380به    ول   60ولتاژ    لیا نستتب  تبدمتلب ب

  شودیوات ارائه م

 های کلیدیواژه

دو طرفته ؛کوپتل  مبتدل  ؛   بیمستتتتق  انیت بته جر بیمستتتتق انیت مبتدل جر

 ی  ؛ شارژ و دشارژ باتر  نداکتوریا

 

 مقدمه

 توانندی  نم  یانرژ  ریدپذیتجد  یها ستتبیست  نکهیبا توجه به ا

 ل یتدل  نیمصتتترن کننتده فراهب آورنتد، بته ا  یتوان را برا  یداریتپتا

در کنار آنها استتفاده شتود  در   یانرژ رهیذخ  یها ستتبیا  ست  دیبا

ستتا ها هستتتند    رهیذخ نیا  متداول تر  یکیها   یباتر  انیم نیا

، معموال   dcولتاژ   بانیپشتت  یانرژ  ستتبیبه عنوان ست  یبانک باتر

شتتده استت    لیتشتتک  نییپا با ستتح  ولتاژ  یباتر یادیا  تعداد  

توانند ولتاژ    یستا  م رهیذخ  یها یباتر یستر  یاگرره رشتته ها

باعث عدم    ییتفاوت دما  ایرا فراهب آورند، اما عدم تناستب   ییباال

  یباعث کوتاه شتدن عمر باتر که شتود،یم یتعادل شتارژ رشتته ستر

با ستتتح  ولتاژ بار    یستتتح  ولتاژ باتر نکهیبا توجه به ا   گرددیم

 ن یاس  که بتواند ا  یبه مبدل ا ین نجایدر ا  نیمتفاوت اس ، بنابرا

 [ 2]  -[1ولتاژ را در دو جه  فراهب آورد]  لیتبد

  
  یبانیبا رابط پشت  های تجدید پذیر  ستبیس  یکل  اگرامی: د1شکل  

 ی باتر
دهد که ا     یرا نشتان م ستتبیست  ینمودار بلوک عموم 1 شتکل

به  یستا  رهیدستتگاه ذخ کیواستحه   یدو طرفه برا  dc-dcمبدل  

 [ 3  ]شود  یاستفاده م dc نکیل

ولتتاژ بتاال و کتاه  استتتترس ولتتاژ مبتدل    گین   یافاا  یبرا     

را   ی، محققان در ستراستر جهان انوام مختلک توپولوژ dc-dc  یها

  یرا م dc-dcدو طرفه    یمبدل ها نی[  ا5]-[4داده اند]  شتنهادیپ 

  اولهیا ریو غ  اولهیا  یکرد: مبدل ها  بیتوان به دو دستتتته تقستتت

ستتتاختتار پتل فعتال    کیت  اغلتب ا  ،شتتتده اولتهیا dc-dc  یهتامبتدل

  بی  با تنظکنندیتوان باال استتتفاده م  طیاعمال شتترا یدوگانه برا

  گینتوان به   یترانستفورماتور فرکانس باال،م کینستب  ررخ  

مقتدار  اولتهیا  یهتامبتدل یبرا اتال،  نی  بتا اافت یتدستتت  ولتتاژ بتاال  

و    نگیچیاستت ،که تلفات ستتوئ  ا یقدرت مورد ن  چییستتو  یادی 

 چ ی، ستتوئ نیرا به همراه دارد  عالوه بر ا یشتتتریب  یتیتلفات هدا

[   7]  -[  6ولتاژ شتتود ]  دیقدرت ممکن استت  درار بتتربه شتتد

استتتتفاده ا   یایشتتتده ماا  اولهیرایدوطرفه غ  dc - dc  یهامبدل
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ا  ترانستتفورماتور ، و    یرشتتب پوشتت لیو اجب کب به دل نهیها

مبدل    ن،یرا داراستت   عالوه بر ا نیمشتتترک  م  یژگیو نیهمچن

کرد: مبدل   بیتوان به دو نوم تقس یرا م  ایاوله ریدو طرفه غ   یها

   uncoupled inductorو  coupled inductor  یها

  یطراا   یهتا  یژگیا  و  uncoupled inductor  یمبتدل هتا 

برخوردار هستتند  مبدل    پایین  یستیو تلفات مغناط نهیستاده ، ها

 ی سنتباک/ بوس  دو طرفه    dc-dc[ توسط مبدل دو طرفه 8در ]

اتال   نیشتتتود  بتا ا  یولتتاژ آن دو برابر م  نیو گ  ابتد،یت  یبهبود م

ولتاژ   کیو ستم  بار   یولتاژ ورود عستح  منب لیپتانستاختالن

(PWM)      و   یستح  منبع ولتاژ ورود  نیب  رایفرکانس باال است

ممکن استت  مستتاله   جه،یوجود دارد  در نت ودید  کیستتم  بار 

  ی داشتته باشتد و ممکن است  کاربردها  (du/dt)مرتبط با   یاابتافه

[  9در ] dc-dcنرم   نگیچیآن را محدود کند  مبدل دو طرفه سوئ

اما  ،    ابدی  یکاه  م  نگیچیاگرره تلفات ستوئارائه شتده است    

برابر استت    باک / بوستت  یهنو  با مبدل ستتنت  مبدل  ولتاژ نیگ

است     ا یقدرت مورد ن  یهاکلید  ا    یشتتریتعداد ب ن،یعالوه بر ا

قتدرت را دارد، کته قتادر بته   یهتاکلیتد  ا     ی[ تعتداد کم9مبتدل در ]

اال،    نیکب اس   با ا ولتاژبدس  آوردن بهره ولتاژ باال و استرس  

  یدو طرن منبع ولتاژ ورود نیمشتترک ب نیستاختار  م کیهنو  

 پتل یر  توانتدیماینترلیود    ونیو طرن بتار وجود نتدارد  متدوالستتت

را کتاه  دهتد  مبتدل دو طرفته   نییدر ستتتمت  ولتتاژ پتا  انیتجر

استت  ، و    دهشتت  ی[ معرف11در ]  اینترلیودشتتده    ی نخا چیستتوئ

تا نصتتک کاه    توانیقدرت را م  یهاکلید   نیاستتترس ولتاژ ب

در ستم   ریپل جریان  اینترلیود ونیمدوالست ن،ی  عالوه بر ادهد

ولتتاژ مبتدل در   نیاتال، گ  نی  بتا ادهتدیرا کتاه  م  نییپتاولتتاژ  

 ر یستاختار غ   کیقدرت با   چییاست  ، که به پنج ستو  پایین[  19]

 Uncoupledکه مبدل    دهدیم ننشتتتا نیدارد  ا ا یمشتتتترک ن

Inductor  بهره ولتاژ استت ، و     یدر افاا  یمحدود   یقابل  یدارا

 دارد    ا یقدرت ن  یهاکلید  ا    یادیبه تعداد  

 بیبتا تنظ  توانتدیم  کوپتل اینتداکتور  DC-DCمبتدل دو طرفته  

  یار یولتاژ باال اخت گین  کینستب  ررخ  ستلک کوپل شتده به 

   یبتا رانتدمتان بتاال بتا افاا  DC-DC  مبتدل دو طرفته  ابتدیتدستتت   

  اری[ ارائه شتده است   اگرره بهره ولتاژ بست12ولتاژ باال در ] نیگ

باال به ولتاژ   قدرت ستم چییاستترس ولتاژ در ستو  اما باال است ،

  ودیمبدل ا  ستته د  ن،یوه بر ااندا ه ولتاژ ستتم  باال استت   عال

   یهتا را افااکلیتد  کنتد ، کته تعتداد کتل    یقتدرت استتتتفتاده م

ولتتاژ وکتاه     نیگ   ی[ در افاا13  مبتدل موجود در ]دهتدیم

در   انیتجر  پتلیاتال، ر  نیدارد  بتا ا  یاستتتترس ولتتاژ عملکرد خوب

ممکن است  به  جه،یبارگ است   در نت  اریبست  نییستم  ولتاژ پا

آن را کاه     لیبرستتتاند و راندمان تبدآستتتیب  یباترطول عمر 

  یهتادر مبتدل  توانیم  ایفتا  ن  رییکنترل تغ  یهتاکیتدهتد  ا  تکن

dc - dc   ولتاژ صتتفر   ید نیبه کل  یابیدستتت یبرا طرفهدو(zvs ) 

در   پالس انی[ ارائه شتتده استت   اما جر14استتتفاده کرد که در ]

ولتاژ    استترسکند     یرا بارگتر م انیجر پلیر  نییستم  ولتاژ پا

[ توستط نستب  ررخ  ستلک کوپل شتده محدود  15مبدل در ]

[  14را دارد که مبدل در ] ی[ همان موبوعات16اس   مبدل در ]

مشتتتترک استتت    نی م  کیکه هنو  بدون ستتتاختار    ی، در اال

  در جدول یشتنهادی[ با مبدل پ 16]  -[  13مبدل ها در ] ستهیمقا

ارائه شتتده استت   به منظور غلبه بر اشتتکاالت مبدل دو طرفه  1

DC-DC    مبتدل ،DC-DC  کوپتل    اولتهیا  ریدو طرفته غ   دیتجتد

 ر ی   یها  یژگیو یمقاله ارائه شتده است  که دارا نیدر ا  اینداکتور

 اس :

باال هب در دو اال  بوستت  و هب باک    لینستتب  تبد  کی •

توان کاه     یها چی، و استترس ولتاژ را در ستوئ  ابدییبدست  م

 دهد   یم

در  کلمپ  سلک کوپل شده توسط خا ن ینشت  یجذب انرژ •

  را افاای  می دهدمدار    با ده  یطول دوره خاموش

و  یولتاژ ورود ینهای م نیمشتترک ب نی م  کیستاختار  نیا •

 بار را دارد  نیطرف

 

 کرد مبدل و عمل یتوپولوژساختار 

  ولتاژ بهره  ی باشتتتنهادیپ کوپل اینداکتور   دو طرفه dc-dcمبدل   

   نشتان داده شتده است   مدار شامل  2و با راندمان باال در شتکل    باال

خا ن   و دوخا ن کلمپ    دو،  ( L 1L ||2)ستتتلک همراه  جف  کی

  های   ا  خا نمی باشتتد  (5S-1S) چیستتوئ پنجو    (4C -1C)  یانیم

شتود    یستلک همراه استتفاده م  ینشتت  یانرژ  یابیبا  یکلمپ برا

شتود ،    یاستتفاده م  یانیم  یانرژ رهیذخ یرامتوستط ب  های خا ن

  LVVشتتتود     یولتتاژ مبتدل م  لیتنستتتبت  تبتد   یکته بتاعتث افاا

  ینشتان م  نییولتاژ را در ستم  ولتاژ پا 2مشتخ  شتده در شتکل 

دهد     یولتاژ را در ستم  ولتاژ باال نشتان م HVVکه   یدهد در اال

ولتاژ را   )دشتارژ باتری(  بوست عملکرد  در اال   یشتنهادیمبدل پ 

  بتاک   عملکردو در    (HV→VLVV)دهتد  یم   یجهت  افاا  کیتدر  

  ( LV→VHVV)دهدیآن را در جه  معکوس کاه  م  )شارژ باتری(

ترانستتفورماتور   کی  مدل مدار معادل ستتلک کوپل شتتده شتتامل  

  یستیستلک مغناط کی،   (n = N2: N1)آل با نستب  ررخ     دهیا

  یاست   به منظور ستاده ستا   kL یستلک نشتت کیو    ML  یموا 

فرموله شتتده به  اتیا  فربتت یمدار مبدل ، برخ لیو تحل هیتجا

 نشان داده شده اس : ریشرح  

،    نیشتتتونتد  بنتابرا  یبارگ فرض م  ی  ختا ن هتا بته انتدا ه کتاف1

 ثاب  اس   نگیچیررخه سوئ کی  یآنها در ط یرو  یولتاژها
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  ها   چیستوئ  یتیآل هستتند ، اما خا ن پارا   دهیا  هاستوئیچ    همه 2

 در نظر گرفته شده اس  

 

 
  توپولوژی مبدل دو طرفه پیشنهادی: 2شکل 

به دراال  بوست    ، اصتل کارکرد مبدل لیستهول  در تحل یبرا

  هف در االی که برای عملکرد باک    می شتود بیاال  تقست  پنج

و   انیگردش جر یرهایمستت 4و   3   شتتکل  اال  عملیاتی داریب 

در  د نده  یرا نشتتان مدر هر اال  باک  مبدل    یشتتکل موه ها

  اتالت   و شتتتکتل موه هتای انیتگردش جر  یرهتایمستتت  اتالی کته  

   نشان داده شده اس   6و   5  های در شکلبوس  

 

 مد باک 

مبتدل در اال شتتتارژ باتری می باشتتتد  ،    پایینگام/    اتیتدر عمل

  داریتدر اتالت  پتا  نتگیچیررخته ستتتوئ کیتدر   یشتتتنهتادیمبتدل پ 

عرض    ونیمدوالستت کیا  تکناستت      یاتیاال  عمل  هف   یدارا

بته طور   5S  و  3S  ،4Sهتا    چیکنترل ستتتوئ  یبرا  (PWM)پتالس

کننده   کستتوی 2Sو    1S  یها  چیشتتود  ستتوئ  یهمامان استتتفاده م

  باال در ستم  ولتاژ   انرژی، منبع   باکهمامان هستتند  در اال   

HV  با   یمقاوم  موا  کیبه عنوان   پاییناستت ، و ستتم  ولتاژ

  اس شده یسا خا ن مدل

روشتن  5Sو    1S   ،2Sهایدیاال  ، کل  نیدر ا :[t0t ,1]  1اال  

 ان یجر گردش ریمست  خاموش است    4Sو   3S  کلید های   هستتند و

،    HV  باالولتاژ  یانرژ نشتان داده شتده است   « (الک) 5شتکل  »در 

ا    1Cشتارژ می کند  خا ن    5S  یاصتل  دیکل قیا  طررا   3Cخا ن 

به ستم  خا ن  ML یستیغناطستلک مو همچنین   1Sطریق کلید  

2C    تخلیه می شود 

 

روشتتتن   5Sو    2Sهتای    دیتاتالت  ، کل  نی: در ا[t1t ,2]  2اتالت 

گردش    ریخاموش استت   مستت  4Sو    1S  ،3S  یها  دیهستتتند و کل

  ورودی  یانرژ  ( « نشتان داده شتده است  ب) 5در »شتکل  انیجر

HV   ،5 ا  طریقS    1  های خا نبعد ا  شتارژ و دشتارژ ، وC   3وC   به

ستلک کوپل شتده هب که به صتورت ستری بهب   شتود   یم بار منتقل

مستتیر گردش جریان را برای  2Sمتصتتل هستتتند ا طریق کلید  

 ایجاد می کنند   2Cشارژ خا ن 

 

و   می باشتتدروشتتن  5S  دیاال  ، کل نی: در ا[t2t ,3] 3اال 

در  انیگردش جر  ریخاموش است   مست  4Sو    1S،2S ،3S  یها  دیکل

ا  ،   HV  ورودی  یانرژ  استت  ( « نشتتان داده شتتده  ه) 5»شتتکل 

به بار    3Cو    1C  های خا نبعد ا  شتتتارژ و دشتتتارژ ، و   5S طریق

شتتارژ می    1Lا  طریق ستتلک اولیه    2C خا ن  شتتود   یم منتقل

 شود 

 

روشتتتن   3Sو    5S   هتای  دیتاتالت  ، کل نی: در ا[t3t ,4]  4اتالت 

گردش    ریخاموش استت   مستت  4Sو    1S  ،2S  یها  دیهستتتند و کل

،    3tدر  مان  ( « نشتان داده شتده است  د)  5در »شتکل  انیجر

ا خود    3Cرا برای شتتارژ خا ن   2L  جریان ستتلک ثانویه  3Sکلید  

انرژی خود را بته ستتتلک اولیته   2Cعبور می دهتد  همچنین ختا ن 

1L  منتقل می کند 
 

می  روشتن    4Sو   3S  های  دیاال  ، کل نی: در ا[t4t ,5] 5اال 

 ان یگردش جر  ریخاموش است   مس 5Sو    1S،2S  یها  دیو کل  باشتد

  3S  دی، کل  4tدر  مان  ( « نشتان داده شتده است  ه) 5در »شتکل 

دیستشتارژ  تا جریانی که ا  طرق شتود تا روشتن شتود   یمنتظر م

منتقل کند  در همین  2Lمی باشتتد را به ستتلک ثانویه    4Cخا ن 

دیستشتارژ می   mLبه ستم  القای مغناطیستی    2C مان هب خا ن  

در اال دیستشتارژ است  و خا ن   4Sا  طریق کلید    3Cخا ن  .شتود

1C    1کلید  که   یهنگامنیا به سم  خروجی دیسشارژ می شودS  

 شود  یشروم م یبعد نگیچی،دوره سوئ روشن شود

 

روشتتتن   4S  و  1S   ،3S دیتاتالت  ، کل  نی: در ا[t5t ,6]  6اتالت 

 ان یگردش جر ریخاموش است   مست  5Sو   2S یها  دیهستتند و کل

و ستتلک     2Cخا ن  ( « نشتتان داده شتتده استت  و)  5در »شتتکل 

شتارژ می شتوند  شترایط دیگر    1Sا  طریق کلید    MLمغناطیستی  

 می باشد  5المان ها همانند اال  
 

روشتتتن   4S  و  1S  ،2S   دیتاتالت  ، کل  نیدر ا  [:t6t ,7]  7اتالت 

 ان یگردش جر ریخاموش است   مست  5Sو   3S  یها  دیهستتند و کل

ا  طریق کلید    3Cخا ن   ( « نشان داده شده اس   ) 5در »شکل 

4S    4ختا نC   2را شتتتارژ می کنتد  هب  متان ختا نC   هب ا  طریق

1S     2شتارژ شتده و به ستمS    2هدای  می شتود، کلیدS   نیا مستیر

گردش جریان بین ستلک ثانویه و خا ن های شتارژ شتده را ایجاد  

 .می کند
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 )الک(

 
 )ب(

 
 )ه(

 
 )د(

 
 )ه( 

 
 )و(

 
) ( 

در اال  باک ؛   جریان مبدل پیشنهادی : مسیر گردش 3شکل 

  د( اال  رهارم؛ ه( اال  سوم؛ ب( اال  دوم؛  اال  اول؛الک( 

 ( اال  هفتب   و( اال  ششب؛ ه( اال  پنجب؛

 
 : شکل موه های مبدل پیشنهادی در اال  باک  4شکل 

 

 مد بوست 

مبدل   یاصتل چیستوئ  2S  و 1Sهای   چیگام/ باال ، ستوئ  اتیدر عمل

نق  یکستو ستا ی همامان را دارند     5Sو   3S   ،4S  چیاست  و ستوئ

ا   ینشت یدهد که انرژ  یم لیفعال را تشک کلمپمدار   4Cخا ن 

  1S یرا برا ZVS طیکند و شتترا  یاتصتتال را جذب م  یستتلک ها

 کستتو یتواند توستتط   یولتاژ صتتفر م  نگیچیستتوئ  کند   یفراهب م

  در اتالت  ابتدیتاتالت  تحقق   نیدر ا  کلیتد هتا  همامتان  یکننتده هتا

)الک( نشتان داده شتده است  ،   3همانحور که در شتکلبوست  ،  

، و ستم  ولتاژ  )LV(  می باشتد  نییمنبع قدرت در ستم  ولتاژ پا

  اس شده یسا با خا ن مدل یمقاوم  موا  کیباال به عنوان 
 

 

روشتن  4S  و  1S  ،2Sهای  دیاال  ، کل نیدر ا  :[t0t ,1]  1اال  

  گردش  ریمست   می باشتندخاموش   5Sو    3S  و کلید های   هستتند
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ولتاژ    یانرژنشتان داده شتده است   « (الک)  5شتکل »در  انیجر

را ا  طریق کلید    1Cخا ن  و     ML  یستتیغناطستتلک م،    LV  نییپا

1S  2 هیکند  ستلک ثانو  یشتارژ مL  2  دیکل قیا  طرS    ،4خا ن   باC  

ا   را  3C یشتوند تا خا ن فشتار قو  یمتصتل م  یبه صتورت ستر

 شارژ کنند     4Sطریق دیود بدنه کلید  

روشتتتن   5Sو    1S  ،2S   دیتاتالت  ، کل  نی: در ا[t1t ,2]  2اتالت 

 ان یگردش جر ریخاموش است   مست  4Sو   3S   یها  دیهستتند و کل

  LV  یمنبع ورود  یانرژ  ( « نشان داده شده اس  ب) 5در »شکل  

، و ا  طریق ستتلک شتتود  یمنتقل م  2Cبه خا ن   1S  کلیدتوستتط 

  نیادشتتارژ می کنند   3Cو   1Cمغناطیستتی به ترتیب خا ن های  

  یتیکته ولتتاژ ختا ن پتارا   ابتدیت  یم  انیتپتا  یهنگتام  یاتیتاتالت  عمل

 باشد   2tدر   4Cبرابر ولتاژ خا ن کلمپ   2S چیسوئ

  

 3S  دیود کلید های  و  1S  دیتاال  ، کل نی: در ا[t2t ,3] 3اال 

 ر یخاموش استت   مستت  4Sو    2Sیها  دیروشتتن هستتتند و کل 5S  و

خا ن   ( « نشتان داده شتده است  ه) 5در »شتکل  انیگردش جر

2C  یتوستتط منبع ورود LV   1 کلید  وS  شتتود که به   یشتتارژ م

به شتارژ خا ن  kL یشتوند  ستلک نشتت  یمتصتل م  یصتورت ستر

و    1C  یهتا ا  ختا ن هتا  انیتکنتد   گردش جر  یکمتک م  4Cکلمتپ  

2C  توسط   خروجی ، بار و خا نی  انرژابندی  یکاه  م  بیبه ترت

ا  طریق   3Cو خا ن   ML یستتتی، ستتتلک مغناط  LV یمنبع ورود

 شود   یم  نیتأم  5Sکلید  

 

روشن    5Sو  3S دیود کلید هایاال  ،    نی: در ا[t3t ,4]  4اال 

گردش    ریخاموش است   مست  4Sو   1S  ،2S    یها  دیهستتند و کل

  3tدر  مان  ( « نشتتان داده شتتده استت  د)  5در »شتتکل  انیجر

و به صفر   ابدی یکاه  م 2L ثانویه  سلک قیا  طر  انی،گردش جر

در اال دیستشتارژ به ستم  ستلک   2Cخا ن   یرستد  وبتع  یم

 می باشد  mLمغناطیسی  
 

 5S  دیود کلید های  و  2S  دیتاال  ، کل نی: در ا[t4t ,5] 5اال 

 ر یخاموش استت   مستت 4Sو    1S  ،3Sیها  دیروشتتن هستتتند و کل

در  مان    ( « نشتان داده شتده است  ه) 5در »شتکل  انیگردش جر

4t 2  دی، کلS  منبع   یودهایشتتود تا روشتتن شتتود   د  یمنتظر م

  .کننتد    یرا شتتتارژ م  2L  ثتانویته  و ستتتلک  1C، ختا ن    VL  یورود

  ستتتلک،    2Cختا ن    طتوستتت  HC  یو ختا ن خروج  Rبتار    یانرژ

ا   انیشتتود  و گردش جر  یم  نیتأم  3Cو خا ن  ML  یستتیمغناط

کلیتد    ودید  انیتجر، تتا  ابتدیت  یکتاه  م  جیبته تتدر  3Cختا ن    قیطر

5S     در این   اتالت  بته صتتتفر رستتتد ،  نیا  انیتکته تتا پتا  ابتدیتکتاه

 شود  یشروم م یبعد نگیچیدوره سوئصورت 

 
 )الک(

 
 )ب(

 
 )ه(

 
 )د(

 
 )ه( 

  بوس : مسیر گردش جریان مبدل پیشنهادی در اال   5شکل 

؛ الک( اال  اول؛ ب( اال  دوم؛ ه( اال  سوم؛ د( اال   

 رهارم؛ ه( اال  پنجب 
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 : شکل موه های مبدل پیشنهادی در اال  باک  6شکل 

 

 یشنهادیمبدل پ سهیو مقا لیتحل

نشتان   1در جدول   انیبا همتا یشتنهادیمشتخصته مبدل پ   ستهیمقا

تعداد   CINقدرت است  ،    یها  چیتعداد ستوئ  SNداده شتده است  )

تعداد   CNتعداد ستلک است  ،    INاست  ،    کوپل شتده  یستلک ها

 انیبه جر  تواندیباک / بوستت  م یخا ن ها استت (  مبدل معمول

قدرت دس   یهاچییتعداد سو  نیترکب ا با استفاده  هیتوان دو سو

 HVVکته برابر بتا    بردیتن  ولتتاژ بتاال رنج م  کیتامتا مبتدل ا     ابتد،یت

تر را دارد ، اما    نییاستتترس ولتاژ پا  ی[ ما11استت   مبدل در ]

  تواند یندارد, که م یو خروج یورود نیطرف  نیمشتتترک ب نی م

[ ،  11ها در ] بدلبا م ستهیشتود  در مقا  شتتریب du/dt  جادیباعث ا

  وی قدرت و عناصتر پست  یها  چیا  ستوئ  ی[ تعداد کمتر14مبدل در ]

 نیستتتاختتار  م  کیت  یدارا نیو همچنبرد ،    یرا بته کتار م  ویاکت  و

دارد  با    یولتاژ باالتر  نی[ گ17مشتتترک استت   مبدل موجود در ]

[ بارگ 14مبتدل بته انتدا ه مبتدل در ]  نیا  انیتجر  پتلیاتال، ر  نیا

ولتتاژ و تعتداد    نیهمتان گ  ی[ دارا15در ]  وجوداستتت   مبتدل م

[ ، اما استترس ولتاژ 17قدرت  است  همانند مبدل در ] یچهایستوئ

 ستتلک کوپل  Nقدرت محدود به نستتب  ررخ    یهاچیستتوئ نیب

  ی قبول تنها  ماناستترس ولتاژ قابل  کیرو،  نی  ا  اباشتدیشتده م

بارگ باشتد  هر رند که   یبه اندا ه کاف  Nکه   دیبدست  آ  تواندیم

با    کستتانیقدرت  چییوبهره ولتاژ و تعداد ستت  ی[ دارا16مبدل در ]

و  انیبارگ جر پلیموجود مانند ر  لیاست ، مستا یشتنهادیمبدل پ 

مبدل هستتند  مبدل در  نیا  بیمشتترک ا  معا ریغ  نیستاختار  م

 switched)ید نیا  دو ستتلک کوپل شتتده و مدار خا ن کل  [18]

capacitor) نی است ، همچنبه بهره باال استتفاده کرده دنیرست  یبرا  

مشتاهده کرد که  توانی  مشتوندیبه کار گرفته م  یاندک یهاخا ن

 کیبه   ن،ییولتاژ مجا  پا  دیرهار کل یریبا بکارگ یشتنهادیمبدل پ 

 انیجر پلی  بعالوه، رابدییدست  م عیولتاژ باال و وست  نیمحدوده گ

 به صفر اس   کیناد بایآن تقر
 دو طرفه با مبدل پیشنهادی   DC-DCی  هامبدل   سهیمقا:  1جدول  

 

  مبدل 

 مرجع 

[11 ] 

  مبدل

 مرجع 

[13 ] 

  مبدل

 مرجع 

[15 ] 

  مبدل

 مرجع 

[16 ] 

  مبدل

 پیشنهادی 

 

SN 5 4 4 4 5 

CLN  -- 2 1 1 1 

LN 2  -- 1  --  -- 

CN 4 3 5 4 4 

 مین  

 مشترک 

 بله خیر  بله بله خیر 

با ده  

 بوس  

91% 94% 96% 95% 96% 

با ده  

 باک 

95% 94% 90% 96% 97% 

 

 یتجرب جینتا

دوطرفه     DC-DCمبدل   یهاشتتبیه ستتا یعملکرد،    دییتأ  یبرا

نرم افاار ستیمولینک / متلب انجام شتده   با استتفاده یشتنهادیپ 

 اس  
 مشخصات اجاای مبدل پیشنهادی :  2جدول  

LV 60   ول 

HV 380   ول 

sf 50  کیلو هرتا 

oP 800  وات 

1C 120  میکرو فاراد 

3C 12   میکروفاراد 

4C - 2 C 8 8  میکروفاراد 

2,L1L =30:15 1N: 2N 

 

نشتان   بوست در اال    یشتنهادیمبدل پ   یشتیآ ما یشتکل موجها

  ستلک های کوپل شتده انیشتکل موه جر 7شتکل داده شتده است   

شتتکل موه   8دهد  شتتکل   ی( را نشتتان م2Nو   1N) چیپ  بیو ستت

ولتتاژ دهتد     یرا نشتتتان م  (  4Sو    1S  ،2S  ،3S)  کلیتد هتای    انیتجر

کنتد مبتدل    دییتتوانتد تتأ   یولت  استتت ، کته م  60اتدود    یخروج

  جادیبهره ولتاژ باال ا  در اال  باک نیا دارای  تواند  یم یشتنهادیپ 

  دیولتاژ تن  کل استتترسدهد که   ینشتتان م یتجرب  جی  نتاکند 

VS    برابر بتاVC4  ن،یاستتت   عالوه بر ا  ینظر  لیتمحتابق بتا تحل  

وات  60متفاوت ا     یبا سحوح توان خروج یشنهادیبا ده مبدل پ 



 

 ICREDG2022 ،1400 اسفند 5 و 4  

 

7 

نشتان   9در شتکل  یتجرب  جهی  نتشتودیم یریگوات اندا ه 420تا  

در ادود    %0 96 در اال  بوست   داده شتده است   اداک ر با ده

 وات ثب  شده اس   140

 
 )الک(

 
 )ب(

  باک: جریان سلک های کوپل شده مبدل پیشنهادی در اال     7شکل  

 2L؛ ب(    1L؛ الک(  

 
 )الک(

 
 )ب(

 
 )ه(

 
 )د(

 
 )ه( 

در   یشتنهادیمبدل پ   یشتیآ ما  ی، شتکل موجها بیترت نیهم به

 ان یشتکل موه جر 9شتکل نشتان داده شتده است    بوست اال  

دهد     ی( را نشان مN2و   N1) چیپ  بیو س سلک های کوپل شده

را  (  4Sو    1S  ،2S  ،3S)  کلید های   انیشتتتکل موه جر  10شتتتکل 

تواند    یول  است ، که م 60ادود   یولتاژ خروجدهد     ینشتان م

 در اتالت  بتاک نیا دارای   توانتد  یم  یشتتتنهتادیکنتد مبتدل پ   دییتتتأ 

دهتد کته   ینشتتتان م  یتجرب  جیکنتد   نتتا  جتادیبهره ولتتاژ بتاال ا

 ی نظر لیمحابق با تحل  C4Vبرابر با    SV  دیولتاژ تن  کل  استتترس

بتا ستتتحوح توان   یشتتتنهتادیبتا ده مبتدل پ   ن،یاستتت   عالوه بر ا

   شتتتودیم  یریگوات انتدا ه  420وات تتا    60متفتاوت ا     یخروج

در   نشتان داده شتده است   اداک ر با ده 9در شتکل   یتجرب  جهینت

 وات ثب  شده اس   140در ادود   %40 97  باکاال  

 
 )الک(

 
 )ب(

در اال     پیشتتنهادی  ستتلک های کوپل شتتده مبدل: جریان    9شتتکل  

 2L؛ ب(    1Lبوس  ؛ الک(  

 
 )الک(

 
 )ب(

 
 )ه(

 
 )د(

 
 )ه( 

پیشتنهادی در اال  بوست  ؛ الک(    کلید های مبدل: جریان    10شتکل  

s1i  )؛ بs2i  )؛ هs3i  )؛ دs4i  )؛ هs5i 

 نتیجه گیری
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  نییپا انیجر پلیولتاژ باال و ر نیدوطرفه با گ dc - dcمبدل   کی

استت   شتتده  شتتنهادیمقاله پ  نیستتلک کوپل شتتده در ا کیو با  

ا  ولتاژ ستم    ترنییپا  اریقدرت بست یهاچیستوئ نیاستترس ولتاژ ب

توانند   یبرق م  یها چیا  ستتوئ یبخشتت  ن،یباال استت   عالوه بر ا

تواند    یآورند ، که م  دستت را ب  ZVSنرم   نگیچیارتباطات ستتوئ

 ن ی م  یژگیو  ن،یرا کتاه  دهتد  عالوه بر ا  نتگیچیتلفتات ستتتوئ

را  du/dtمربوط به موارد    یابتتاف تواند ا  مشتتکالت  یمشتتترک م

انوام   یبرا  یشتتنهادیمبدل پ   به همین خاطر  کند   یم  یریجلوگ

 ک یفتوولتائ  یستمهایس  بویژه پذیر، دیجد  یا  منبع انرژ  یمختلف

تواند استتترس ولتاژ    یم ویمدار کلمپ پستت  می باشتتد مناستتب  

را جذب کند و با ده   ینشتت یالقا  یرا کاه  دهد ، انرژ چیستوئ

برتر است    یژگیو کی یدارا  یشتنهادیرا بهبود ببخشتد  مبدل پ 

 ا یو ن  شتریمبدل ب نیباشد ، گ کتریناد 1که هرره نسب  دور به  

  اتواند ب  یم یشتنهادیکمتر است   مبدل پ  چیاستترس ولتاژ ستوئ

ولتاژ باالتر را بدستتت  آورد و   نیکورک ، گ  کلیستتتا  یوتید کی

و نستب  ررخ  ستلک کوپل    کلیستا یوتیولتاژ مبدل با د نیگ

نستتب  معقول انتخاب  نستتب   نیشتتود  بنابرا  یم نییشتتده تع

  یوتیتواند ا  کار مدار در د  ی، م  کلیستا  یوتیررخ  ستلک و د

و   یورود  ول  48با ولتاژ    یکند  آ ما یریجلوگ دیشتد  کلیستا

اجرا شتتتده و  وات   800بتا ستتتح  توان  ولت   380 یولتتاژ خروج

مربوطته و اصتتتول  یکنتد  توپولوژ  یم  دییتمحتالعته را تتأ   نیاعتبتار ا

و    هیتجا  یتجرب  یعملکرد ثاب  ارائه شتتده استت   شتتکل موه ها

 کرده اس    دییرا تأ  ینظر لیتحل
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