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کوپل اینداکتور با  خازن و-افزاینده با ترکیب تکنیک های کلید DC/DCارائه یک مبدل 
 های خورشیدی تعداد عناصر پایین برای استفاده در سیستم

 

 

 .2سیّد محمّد صادق زاده، 1,* سجاد ملکی ورنامخواستی

 گروه قدرت و کنترل، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران  -1

 دانشیار گروه قدرت و کنترل، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران -2

 

  خالصه

های خورشیدی  ارائه شده است، در این با ساختار جدید برای استفاده در سیستم DC/DCدر این مقاله یک مبدل 
خازن و کوپل اینداکتور به صورت یکجا در یک ساختار واحد آورده شده است. با استفاده از کوپل -مبدل دو تکنیک کلید

تواند افزایش یابد و این موضوع شود و  بهره ولتاژ به صورت قابل توجهی مید خازن شارژ مییاینداکتور در این ساختار کل
گردد. در این ساختار نه تنها تلفات رسانایی کاهش یافته بلکه راندمان تبدیل یباعث کاهش نسبت دور در کوپل اینداکتور م

قطعه تشکیل شده است که  6توان افزایش و تعداد قطعات و اجزای مدار نیز کاهش یافته است. ساختار پیشنهادی تنها از 
 اهمفرن مبدل را در کاربردهای مختلفی تواند استفاده از ایآورد که این موضوع میسادگی مناسبی را برای مبدل فرآهم می

سازد. عملکرد اصلی و تجزیه و تحلیل حالت ماندگار مبدل در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. همچنین برای تایید 
واتی به وسیله سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و نتایج شبیه سازی با نتایج  300صحت عملکرد مبدل یک نمونه 

و  %5.89را فرآهم کند، همچنین بیشینه راندمان مبدل حدود  12تواند بهره ولتاژ تا گردد. این مبدل میسه میتئوری مقای
 باشد.می %56راندمان مبدل در بار کامل 

 

 خازن، مبدل بدون ترانسفورماتور.-مبدل افزاینده، کوپل اینداکتور، کلید، DC/DCمبدل کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه   .1

ند. اهای تولید توان مورد توجه قرار گرفتهای برای سیستمهای تجدیدپذیر در سرتاسر جهان به طور افزایندهامروزه انرژی       
-گیرند. از جمله مبدلافزاینده در کاربردهای مربوط به تولید توان بسیار مورد توجه و استفاده قرار می DC/DCهای مبدل

های نوع لتوان به مبدبا افزایندگی باال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند میهایی که در گذشته برای کاربردهای 
های نوع و مبدل ]9و4[خازن -های بدون ترانسفورماتور نوع کلیدارائه شده و مبدل ]3-1[خازن که در -سلف و کلید-کلید
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Voltage-lift  بک یا ترکیب ه از ترکیب ساختارهای بوست و فالیها، کآمده اشاره نمود. بعضی از مبدل ]12و11و6[که در
  ]17-7[.انداند برای فرآهم آوردن بهره ولتاژ باال  از تکنیک کوپل اینداکتور استفاده کردهها تشکیل شدهانواع دیگر مبدل

دهای فعال کلیبا این وجود اندوکتانس نشتی کوپل اینداکتور زمانی که کلیدها خاموش هستند باعث ایجاد اسپایک بر روی 
و کاهش ولتاژ تواند برای مقابله با اسپایک این انرژی نشتی می (RCD)شود. یک مقاومت کوچک یا یک مدار اسنابر می

 باشد.حل ساده قادر به بهبود بازدهی مبدل نمیاما این راه .]17و16[ اسپایک استفاده شود
انرژی نشتی و حصول شرایط سوئیچینگ نرم برای کلیدهای های زیادی از تکنیک کلمپ فعال برای بازگرداندن در مبدل

  ].1[فعال استفاده شده است.
شود. با این وجود، دهد که موجب پیچیدگی کنترل مبدل میها و قطعات را افزایش میتکنیک کلمپ فعال تعداد قسمت

عی برای لفات انتقال کلیدهای قدرت مواناثرات پارازیتی قطعات پسیو مانند جریان برگشتی از دیودها یا تلفات سوئیچینگ و ت
 راندمان تبدیل توان و افزایش بهره ولتاژ مبدل هستند. 

یک شبکه افزایش ولتاژ را تشکیل  C1و خازن  D2و  D1نشان داده شده است. دیودهای  1مبدل پیشنهادی در شکل 
کوپل اینداکتور معادل  Lmلف مغناطیس کننده نقش ذخیره و انتقال انرژی را برعهده دارد. س T1دهند. کوپل اینداکتور می

شارژ  Lsپیچ ثانویه و سیم Vinاز منبع ورودی  C1باشد. خازن سوئیچینگ با سلف ورودی یک مبدل بوست معمولی می
 کند. منتقل می Rو به بار  C2انرژی ذخیره شده را به خازن خروجی  D2شود و سپس از طریق دیود می
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 ساختار مدار مبدل پیشنهادی -1شکل

 
 :توان به موارد زیر اشاره نمودهای مبدل پیشنهادی میاز جمله ویژگی

یابد که این موضوع باعث های روشن و خاموش بودن کلید، انتقال میانرژی ذخیره شده در کوپل اینداکتور در زمان الف(
 شود.پل اینداکتور میافزایش استفاده از کو

شود. که این موضوع ذخیره می Lsو سلف ثانویه کوپل اینداکتور  Vinاز منبع ورودی  C1انرژی در خازن سوئیچینگ  ب(
 ای افزایش دهد.تواند نسبت تبدیل ولتاژ را به طور قابل مالحظهمی
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تواند به طور موثری جریان هجومی خازن میشود. که از اندوکتانس نشتی تامین می C1جریان شارژ خازن سوئیچینگ  ج(
 سوئیچینگ را کاهش دهد.

تواند به طور مستقیم به بار خروجی بازگردانده شود. که به طور قابل توجهی بازده انرژی سلف نشتی کوپل اینداکتور می د(
 دهد.تبدیل را افزایش می

 آورد.ا برای مبدل فرآهم میمبدل پیشنهادی تعداد قطعات پایینی دارد. که مزایای زیادی ر و(
مبدل پیشنهادی استرس ولتاژ پایینی را بر روی کلید خود دارد و همچنین با دیوتی  ،بک مرسومدر مقایسه با مبدل فالی

 آورد.سایکل پایین تری بهره ولتاژ باالیی را فراهم می

 

 آنالیز عملکرد اصلی و حالت ماندگار مبدل  .2

 (CCM)خالصه دو حالت عملکردی مبدل پیشنهادی نشان داده شده است. تنها عملکرد اصلی در مد پیوسته  2در شکل      
ر شده است و ظیتی کلید و اندوکتانس نشتی صرف نشود چونکه از مقاومت و خازن پارازدر این قسمت توضیح داده می

 گیرد.عملکرد مبدل در حالت گذرا مورد بحث قرار نمی
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 مد اول -الف
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 مد دوم -ب

 در دو حالت عملکردی در یک دوره سوئیچینگ (CCM)مسیر جریان در مد عملکردی پیوسته  -2شکل
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 در زیر فرضیات مورد نظر برای انجام آنالیزها آورده شده است.
 همه قطعات ایده آل فرض شده است.-1
 شود.به اندازه کافی بزرگ در نظر گرفته شده اند که ولتاژ دو سر آنها ثابت در نظر گرفته می 𝐶2و  𝐶1های خازن-2
 است. 𝑁2/𝑁1معادل با  𝑇1کوپل اینداکتور  (n)نسبت تبدیل -3
 ته شده است.کوپل اینداکتور در نظر گرف 𝐿𝑝اندوکتانس مغناطیس کنندگی به صورت یکپارچه با سیم پیچ اولیه -4

 دو حالت عملکرد ماندگار مبدل در زیر توضیح داده شده است.

 
 CCMهای مبدل پیشنهادی در عملکرد شکل موج -3شکل
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 الف( عملکرد اصلی
𝐭𝟎):  1گام − 𝐭𝟏) – شود، کلیددر این گام انرژی ذخیره می S1  و دیودD1 کنند و دیود هدایت میD2  .خاموش است

 Vinکند. چونکه جریان شارژ از منبع ورودی از منبع ورودی و کوپل اینداکتور انرژی دریافت می C1در طول این گام خازن 
معادل  C1یابد. ولتاژ خازن کوپل اینداکتور انتقال می Lsپیچ ثانویه به صورت سری با سیم D1از طریق دیود  C1به خازن 

1)با  + n)Vin نین انرژی از منبع ورودی شود. همچمیVin  شروع به ذخیره شدن در سلف مغناطیس کنندگیLm 
tدر زمان  S1الف( نشان داده شده است. این گام زمانی که کلید -2کند. مسیر جریان در شکل )می = t1 شود خاموش می

 یابد.پایان می
𝐭𝟏):  2گام − 𝐭𝟐) – د کند. دیودر این گام انرژی شروع به آزاد شدن میD2 کند در حالی که کلید هدایت میS1  و دیود D1  خاموش هستند. در طول این گام انرژی از طریق مسیر اتصال سری شامل منبع ورودیVin سلف مغناطیس کنندگی ، Lm خازن ،C1پیچ ثانویه ، سیمLs  و دیودD2  به خازنC2  و بارR پیچ ثانویه یابد. انرژی سیمانتشار میLs  از طریق سلف

شود. انرژی از طریق مسیر جریان نشان داده شده در شکل در طرف اولیه کوپل اینداکتور کوپل می Lmمغناطیس کنندگی 
 شود.ب( آزاد می-2)

 یابد.شود در شروع چرخه سوئیچینگ بعدی پایان میروشن می S1این گام زمانی که کلید 
 ب( آنالیز حالت ماندگار

های نشتی در اولیه و ثانویه کوپل شود و از اندوکتانسانجام می (CCM)آنالیز حالت ماندگار تنها در مد عملکردی پیوسته 
𝑉𝑁1 کوپل اینداکتور خواهیم داشت: 𝐿𝑝شود. با استفاده از باالنس ولت ثانیه در سلف اولیه اینداکتور صرف نظر می = 𝐷1 − 𝐷 𝑉𝑖𝑛 

(1) 

 

𝑉𝑁2 باشد.می (𝑉𝐿𝑃)برابر ولتاژ سیم پیچ اولیه  n، (V𝐿𝑆)سیم پیچ ثانویه  ولتاژ = 𝑛𝐷1 − 𝐷 𝑉𝑖𝑛 
(2) 

 

و ولتاژهای اولیه  𝐶1ولتاژ خازن  𝑉𝑖𝑛نشان داده شده است ولتاژ خروجی از جمع ولتاژ منبع ورودی  4همانطور که در شکل 
𝑀𝑉−𝐶𝐶𝑀 آید:به صورت زیر بدست می (CCM)شود. نسبت تبدیل ولتاژ در مد پیوسته و ثانویه کوپل اینداکتور حاصل می = 𝑉𝑜𝑉𝑖𝑛 = 1 + 𝐷1 − 𝐷 + (1 + 𝑛) + 𝑛𝐷1 − 𝐷 = 2 + 𝑛 − 𝐷1 − 𝐷  

(3) 

 
𝑀𝑉−𝐷𝐶𝑀 آید:به صورت زیر بدست می (DCM)و نسبت ولتاژ مد گسسته  = 𝐷𝐿. 𝐷. 𝑇𝑆. 𝑅2(1 + 𝑛). 𝐿𝑚 = 𝐷𝐿. 𝐷2(1 + 𝑛). 𝜏𝑚 

(4) 

 
یابد. زمانی که مبدل دوره زمانی است که جریان مغناطیس کنندگی از مقدار پیک به صفر کاهش می 𝐷𝐿در رابطه باال 

 برابر است. DCMو  CCMکند، بهره ولتاژ تحت عملکردهای عمل می (BCM)پیشنهادی در مد عملکردی مرزی 
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𝜏𝐿𝑚𝐵 آید:دست میاز رابطه زیر ب 𝜏𝐿𝑚𝐵ثابت زمانی اندوکتانس مغناطیس کنندگی = 𝐿𝑚𝐵𝑅𝑇𝑠 = 𝐷(1 − 𝐷)22(1 + 𝑛)(2 + 𝑛 − 𝐷) (5) 

 
𝑀𝑣نمودار نسبت تبدیل ولتاژ  − 𝑐𝑐𝑚  برحسب عملکرد دیوتی سایکلD  9با نسبت های دور کوپل اینداکتور در شکل 

 نشان داده شده است.
مبدل  TLmBشرایط مرزی  6کنند. شکل عمل می CCMهای نسبت دورهای مختلف همگی تحت شرایط منحنی

دهد. مشخص است که هرچه نسبت تعداد دور کوچکتر باشد اندوکتانس مغناطیسی کوپل را نشان می n=2~8پیشنهادی در 
 اینداکتور بزرگتر است.
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 ماندگارتوزیع ولتاژ میان عناصر اصلی در مد عملکرد پیوسته در حالت  -4شکل

 

 
 n=2~8برای  CCMنمودار بهره ولتاژ برحسب دیوتی سایکل در مد  -5شکل
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 بر حسب دیوتی سایکل در شرایط مرزی 𝐓𝐋𝐦𝐁نمودار  -6شکل

 
 مشتقات مبدل  .3

تواند با دیگر مشتقات مبدل نیز مورد استفاده قرار بگیرد. با اضافه کردن یک افزاینده ولتاژ مبدل پیشنهادی می
(Voltage-lift) نشان داده شده است. وقتی که  7تواند افزایش یابد که در شکل در خروجی نسبت تبدیل ولتاژ مبدل می

ود شاتصال سری برای مبدل پیشنهادی استفاده میخازن به صورت -از چندین سیم پیچ کوپل اینداکتور و چندین شبکه دیود
ب( نشان -7کوپل اینداکتور که در شکل )-تواند مستقیما افزایش یابد بوسیله اضافه کردن تعدادی کلیدولتاژ خروجی می

دل ببا اضافه کردن یک کلید فعال و جایگزینی با دیود خروجی مبدل به یک متواند همچنین این ساختار می داده شده است.
 شود.دو طرفه تبدیل می
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 Voltage-liftترکیب ساختار مبدل پیشنهادی با یک شبکه  -الف
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 خازن کوپل اینداکتور به ساختار اصلی -اضافه کردن یک طبقه کلید -ب

 مشتقات مبدل پیشنهادی -7شکل
 

 

 بیه سازیتایج شن .4

یک نمونه از ساختار مبدل پیشنهادی در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است. مشخصات مبدل پیشنهادی در  
کند. وات عمل می 300ولت با توان نامی  400ولت و ولتاژ خروجی  40-20آمده است. مبدل تحت ولتاژ ورودی  1جدول 

و همچنین اندوکتانس نشتی برابر  23uHباشد و اندوکتانس مغناطیس کنندگی برابر می 3نسبت تعداد دور کوپل اینداکتور 
 است. 0.32uHبا 
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 مشخصات اصلی مبدل -1جدول
20-40 V  ولتاژ ورودی(Vin) 

400 V  ولتاژ خروجی(Vout) 

300W  توان خروجی(Pout) 

50 kHz  فرکانس سوئیچینگ(fs) 

 
و  S1های ولتاژ و جریان کلید باشد. شکل موجمی 10uFو  100uFبه ترتیب برابر با  C2و  C1های مقادیر خازن

 نمای داده شده است. .در وضعیت بار کامل در شکل  D2و  D1دیودهای 
های ولتاژ و جریان ارائه شده با اصول عملکردی و آنالیز حالت دائم همانطور که در شکل مشخص است شکل موج

 مطابقت دارد.
در عملکرد  %.5دهد که گویای این است که راندمان ماکزیمم نمودار بازدهی مبدل پیشنهادی را نشان می 5شکل 

های متفاوت با توجه به دیوتی سایکل 5باشد. همچنین در شکلمی %56واتی مبدل است و در بار کامل راندمان برابر  179
 دهد.بار خروجی را نشان می

وات تنظیم شده است که در این حالت  100بار خروجی بزرگتر از  (CCM)تحت برای فرآهم آوردن عملکرد مبدل 
یابد تا ولتاژ مبدل، دیوتی سایکل بتدریج کاهش می DCMباشد. در شرایط عملکردی می %60دیوتی سایکل کلید نیز 
 ولت نگه داشته شود. 400خروجی مبدل در مقدار 

 
 خروجی مبدلولتاژ ورودی  -الف
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 S1شکل موج های ولتاژ و جریان کلید  -ب

 
 D1شکل موج های ولتاژ و جریان  -ج

 
 D2شکل موج های ولتاژ و جریان  -د

 نتایج شبیه سازی مبدل پیشنهادی -8شکل
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 نمودار راندمان مبدل در توان های مختلف -الف

 
 نمودار دیوتی سایکل در توان های مختلف -ب

 راندمان و دیوتی سایکل کلید مبدل در توان های مختلفنمودار  -9شکل
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 نتیجه گیری .5

افزاینده با ساختار ساده و با نسبت تبدیل ولتاژ باال  DC/DCکوپل اینداکتور پیشنهادی یک مبدل -مبدل کلید 
نسبت  موفقر شدیم بدون باال بردنخازن در ساختار مبدل پیشنهادی -های کوپل اینداکتور و کلیدباشد. با ترکیب تکنیکمی

دور کوپل اینداکتور به افزایش نسبت تبدیل ولتاژ  دست یابیم. همچنین مبدل پیشنهادی می تواند برای کاربردهای مختلف 
 وان بهتها با یکدیگر میتوسعه و مورد استفاده قرار گیرد، برای این منظور به سادگی و با اضافه کردن سری و یا موازی ماژول

 ساختارهای متنوعی دست یافت.
سرانجام یک نمونه از این مبدل شبیه سازی گردید و نتایج و عملکرد آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. ساختار 

شود. نسبت تبدیل مبدل زمانی که قطعه اصلی تشکیل می 6پیشنهادی بسیار ساده طراحی شده است و این مبدل تنها از 
 %56و راندمان در بار کامل حدود  %.5باشد و بیشینه راندمان مبدل حدود می 11است حدود  3ر نسبت دور کوپل اینداکتو

 باشد.می
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