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مبتني بر دو ايزوله نشده  dc-dc در اين مقاله، يك مبدل —چكيده 
در دو سر با بهره ولتاژ زياد و تنش ولتاژ كم ديودي -واحد سلفي

شود. قدرت براي كاربردهاي ولتاژ باال پيشنهاد ميالكترونيك  هايكليد
)ديودي -واحد سلفي )D L دن كليد انرژي را در بازه زماني روشن بو

با  در بازه زماني خاموش بودن كليداز منبع ورودي دريافت كرده و 
سبب افزايش بهره ولتاژ  هاي ضرب كننده ولتاژتحويل آن به سلول

هاي كاري كم، بهره شود. در نتيجه مبدل خواهد توانست در چرخهمي
وم ولتاژ باال توليد نمايد. ساختار پيشنهادي در مقايسه با ساختارهاي مرس

الكترونيك كليد در دو سر تر تر و تنش ولتاژ كماالداراي بهره ولتاژ ب
قدرت الكترونيك كه تنها داراي يك كليد  قدرت است و با توجه به اين

كرد باشد. در اين مقاله، عملاي نيز ميباشد داراي سيستم كنترلي سادهمي
 DCM(2( ، ناپيوسته1)CCMمبدل پيشنهادي در سه مد هدايت پيوسته (

                                                            
1 Continous Conduction Mode (CCM) 
2 Discontinous Conduction Mode (DCM) 

مورد بررسي قرار گرفته و روش طراحي مقادير نامي  BCM(3و مرزي (
شود. صحت هاي مورد استفاده در مبدل ارائه ميولتاژ و جريان المان

هاي صورت گرفته در مبدل پيشنهادي با استفاده از كرد و تحليلعمل
مورد تاييد مجدد قرار  PSCAD/EMTDCسازي در محيط نتايج شبيه

  است.گرفته 

 ،ايزوله نشده dc-dc مبدل ،افزاينده dc-dc مبدل —هاي كليدي هواژ
 ديودي-واحد سلفي

 مقدمه   .1

خصوص انرژي پذير به امروزه تمايل به استفاده از منابع انرژي تجديد
هاي فسيلي هاي سوختي با توجه به كاهش ذخاير سوختخورشيد و سلول

. ولتاژ ]1-2[تر شده است يشچنين افزايش آلودگي زيست محيطي ب و هم
                                                            

3 Boundary Conduction Mode (BCM) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  با بهره ولتاژ زياد و تنش ولتاژ كم روي كليد قدرتdc-dc ارائه يك مبدل 
تهران، ايران 5139 –المللي برق كنفرانس بينسي و يكمين   

 2  

 

بوده و داراي سطح ولتاژ پاييني  dcتوليد شده توسط اين منابع، اغلب از نوع 
و جهت اتصال به بار محلي يا شبكه بايد سطح ولتاژ آن را توسط  باشندمي

dc- هايافزاينده ولتاژ به مقدار مورد نظر افزايش داد. مبدل dc-dcهاي مبدل

dc توانند بهره افزاينده نمي-هاي افزاينده و كاهندهظير مبدلافزاينده مرسوم ن
پذير بر منابع انرژي تجديد . الزم به ذكر است عالوهكنند ولتاژ بااليي توليد

هاي با شدت دشارژ باال در براي بسياري از كاربردهاي مدرن نظير المپ
مولدهاي  ، مدوالتورها، RFها، مولدهاي مخابراتي دهندهها، شتاباتومبيل
  . ]1- 3[با بهره ولتاژ باال است  dc-dcهاي و غيره نياز به مبدل  Xاشعه

ها استفاده از يك راه حل براي كاهش اندازه تنش ولتاژ در دو سر كليد
هايي با مقاومت هدايت بزرگ است كه اين راه حل نيز باعث افزايش كليد

زاينده سري، هاي افمشكالت، مبدلاين شود. جهت حل تلفات مبدل مي
ارائه شدند كه در  Luoهاي اي از مبدلهاي چهار ربعي و خانوادهمبدل
ها اين ولي عيب آن ]4-5[رسند هاي كاري كم به بهره ولتاژ باال ميچرخه

ها كليد قدرت و ساير نيمه هاديدر دو سر است كه كماكان تنش ولتاژ 
به بهره ولتاژ زياد و باشد. جهت دستيابي هم زمان داراي مقدار زيادي مي

هايي مبتني بر استفاده از عناصر تر روي كليد قدرت، روشتنش ولتاژ كم
ها ارائه خازني و تركيبي از آن-هاي ولتاژ ديوديمغناطيسي و ضرب كننده

. راه حل ديگر استفاده از ترانسفورماتورها با نسبت تبديل باال، ]7-6[اند شده
والسيون مطرح نباشد د كه اگر كاربردهاي با ايزباشميشناور هاي مشابه مبدل

رها باعث افزايش هزينه، حجم، تلفات و وزن مبدل خواهند ترانسفورماتو
ها اندازه اندوكتانس نشتي افزايش پيچو با افزايش تعداد دور سيم ]8[ شد

يافته و باعث بروز مشكالتي مانند ايجاد تشديد با خازن پارازيتي 
افه ولتاژهاي شديد روي كليد قدرت خواهد شد. اگرچه ترانسفورماتور و اض

توان توسط مدار برشگر فعال اضافه ولتاژهاي روي كليد قدرت را مي
و هزينه تمام شده آن  خازني كاهش داد ولي ساختار مبدل پيچيده-ديودي
هاي افزاينده ولتاژ مبتني بر استفاده از ضرب تر خواهد شد. مبدلبيش
هاي مبتني اي در مقايسه با مبدلخازني ساختار ساده-يوديهاي ولتاژ دكننده

ها در نقش هاي موجود در ضرب كنندههاي مغناطيسي دارند و خازنبر المان
هاي قدرت را كاهش تنش ولتاژ در دو سر كليدكنند و برشگر عمل مي

هاي ضرب و سلول Luoهاي . هم چنين تركيبي از مبدل]1-9[دهند مي
جهت دستيابي به يك مبدل با بهره ولتاژ باال و تنش ولتاژ كم كننده ولتاژ 

اند. در اين مقاله ساختار جديدي از ارائه شده ]6- 4[روي كليد قدرت در 
كند. شود كه مشكل بهره ولتاژ باال را برطرف ميپيشنهاد مي dc-dc هايمبدل

در ساختار پيشنهادي ضمن چند برابر شدن ولتاژ در خروجي مبدل، 
ها كاهش ديودكليدها و نسفورماتور نيز حذف شده و تنش ولتاژ روي ترا

تر را براي يابد. اين ويژگي، امكان استفاده از قطعات با ولتاژ نامي پائينمي
مبدل  آورد. در ادامه ابتدا ساختارساخت يك مبدل ولتاژ باال فراهم مي

پيوسته،  كرد مبدل در سه مد هدايتشود و سپس عملپيشنهادي معرفي مي
گيرد و روش طراحي مقادير نامي ناپيوسته و مرزي مورد بررسي قرار مي

در شود. هاي مورد استفاده در مبدل ارائه ميولتاژ و جريان براي تمامي المان
ارائه  PSCAD/EMTDCافزار سازي در محيط نرماز شبيهانتها نتايج حاصل 

ته در تئوري را نشان شود كه نتايج حاصله درستي ادعاهاي صورت گرفمي
  دهد.مي

  ساختار مبدل پيشنهادي .2
نشان داده شده است. مبدل  »1شكل «ساختار مبدل پيشنهادي در 

پيشنهادي از چهار سلف، سه خازن و نه ديود تشكيل شده است. در ساختار 
استفاده شده است.  Switched-Inductorمبدل پيشنهادي از دو بلوك 

ساختاري ساده داشته و از سه ديود و  Switched-Inductorپايه  هايبلوك
هاي پايه در طي دو بلوك دو سلف هاكه در آن انددو سلف تشكيل شده

كنند. در زني نسبت به يك ديگر وضعيت سري و موازي پيدا ميمرحله كليد
هاي كاري انرژي را در ها در برخي از حالتها و خازنسلف هااين بلوك

گردانند. ها را به سيستم باز مير مواقع مورد نياز آنخود ذخيره ساخته و د
 offTروشن و بازه زماني  Sكه كليد  onTكرد مبدل به دو بازه زماني عمل

كرد مبدل شود. در ادامه به تحليل عملخاموش است تقسيم مي Sكه كليد 
هاي فرض براي سادگي تحليل شود.در مدهاي كاري مختلف پرداخته مي

  شوند:ه ميزير در نظر گرفت

  ولتاژ منبع تغذيه صاف و بدون ريپل است. -1

شوند به ها به اندازه كافي بزرگ در نظر گرفته ميظرفيت خازن -2
  باشد. ها قابل صرف نظر طوري كه ريپل ولتاژ آن

  شوند.آل در نظر گرفته ميها ايدهتمامي المان -3

  باشد:ها يكسان و به صورت زير ميها و خازناندازه سلف -4

)1               (                         1 2 3 4L L L L L     

)2                                                    (1 2oC C C   
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  : ساختار مبدل افزاينده پيشنهادي1 شكل

  

 CCMكرد مبدل پيشنهادي در عمل .2,1

)، …، 1L ،2Lهاي سلفاز ريپل جريان  CCMدر حالت  1)nL 
)زني ي كليددر هر دوره شود. در اين حالتمي پوشيچشم )ST  مبدل

0(بازه زمانيكاري اول . در مد خواهد بود داراي دو مد كاري 1<t t t ( 
1(بازه زمانيكاري دوم  روشن و در مد 2Sو  1S هايكليد 2<t t t ( 
هاي كليدي موجخاموش است. مدارهاي معادل و شكل 2Sو  1S هايكليد

نشان  »3و  2هاي شكل«هاي زماني به ترتيب در به هر كدام از بازهمربوط 
  داده شده است.

0مد كاري اول (بازه زماني 1<t t t (  
نشان داده است.  »الف- 2شكل «مدار معادل مبدل در مد كاري اول در 

و  3D ،4D ،6D ،7D و ديودهاي 2Sو  1Sدر اين بازه زماني كليدهاي 
9D  1روشن و ديودهايD ،2D ،5D  8وD باشند. در اين خاموش مي

به طور موازي با هم و منبع تغذيه  4Lو   1L ،2L،3Lهاي حالت، سلف
انرژي ذخيره  2Cو  1Cهاي ند. هم چنين خازنشوقرار گرفته و شارژ مي

  كنند.داده و آن را شارژ مي oCشده در خود را به خازن 

، 3D ،4D هايودو هدايت دي 2Sو  1Sبا روشن شدن كليدهاي 
6D ،7D  9وD  شود:نتيجه مي »الف- 2شكل «در  

)3                          (1 2 3 4L L L L L iv v v v v V      

به ترتيب نشان دهنده ولتاژ دو  4Lvو  1Lv ،2Lv ،3Lvدر رابطه فوق، 
نشان  Lvباشند كه از اين به بعد با مي 4Lو   1L ،2L،3Lهاي سر سلف

  خواهند شد. داده

روابط زير حاصل  »الف-2شكل «با اعمال قانون ولتاژ كيرشهف در مدار 
  گردند:مي

)4                                            (1 1 2L O C Cv v v v    

1مد كاري دوم (بازه زماني 2<t t t (  
نشان داده شده  »ب-2شكل «مدار معادل مبدل در مد كاري دوم در 

، 1Dخاموش و ديودهاي  2Sو  1Sاست. در اين بازه زماني كليدهاي 
2D ،5D  8وD  3روشن و ديودهايD ،4D ،6D ،7D  9وD 

با يك ديگر به صورت  4Lو   1L ،2L،3Lهاي باشند. سلفخاموش مي
چنين در اين كنند. هم را شارژ مي 2C و 1Cهاي سري قرار گرفته و خازن

  شود.دشارژ مي oCبازه زماني، خازن 

هاي سلف 8Dو  1D ،2D ،5D در مد كاري دوم با هدايت ديودهاي
1L ،2L،3L  4وL گيرند. با اعمال ر قرار ميبه صورت سري با يك ديگ

  شود:قانون ولتاژ كيرشهف نتيجه مي

)5                  (1 2 1 2 3 4C C L L L L iv v v v v v V        

به صورت زير  Cv) ولتاژ دو سر خازن 5) و (4با توجه به روابط (
  شود:حاصل مي

)6                                      (4 (1 )

1 7
O i

C

DV V D
v

D

 



  

  
  (الف)

  
  (ب)

؛ (الف) كليدهاي CCMكرد : مدهاي كاري مبدل پيشنهادي تحت عمل2شكل 
1S  2وS  1روشن؛ (ب) كليدهايS  2وS خاموش  
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  هاي كليدي مبدل پيشنهاديموج: شكل3شكل 

  CCMمحاسبه بهره ولتاژ مبدل پيشنهادي در 
در ساختار پيشنهادي در بازه زماني  2Sو  1Sچرخه كاري كليدهاي 

onT  با ضريبD  و در بازه زمانيoffT  1)با ضريب )D  تعريف
  شود. مي

به صورت زير حاصل  iV) ولتاژ ورودي 4) و (3جه به روابط (با تو
  شود:مي

)7                                                   (2i o CV V v   

  شود:) در رابطه فوق، رابطه زير حاصل مي6با جايگذاري رابطه (

)8                         (     (5 3)

1
o i

CCM
i o

V I D
M

V I D


  


  

 DCMكرد مبدل پيشنهادي در عمل .2,2

دهد. را نشان مي DCMكرد مدار معادل مبدل تحت عمل »4شكل «
كند در بازه زماني خاموش بودن عمل مي DCMكرد وقتي مبدل تحت عمل

به صفر  8Dو  1D ،2D ،5Dي از جريان عبور 2Sو  1Sكليدهاي 
اند. نشان داده شده »5شكل «ها در هاي جريان سلفموجرسد. شكلمي

  شود:به صورت زير حاصل مي 5Dو  1Dجريانهاي عبوري از ديودهاي 

)9                                               (2

8

3DCM

D
D

M



  

 DCMكرد بهره ولتاژ مبدل پيشنهادي تحت عمل DCMMرابطه فوق، 
  برابر است با: rIباشد. جريان مي

)10                                    (2( )
2


  Lo

r o

i
I I D D  

LIمقدار متوسط جريان  »3شكل «و با توجه به  2Dظر گرفتن با در ن


 
  شود:به صورت زير حاصل مي

)11                     (
2( )

0

1 S S

S

DT D D T

L L L
S DT

I i dt i dt
T

 
   

 
   

  بنابراين:

)12                     (2 1,

1 1
( )

2L S L Peak
S

I D D T I
T

      
  

باشد. رابطه فوق مي Lمقدار متوسط جريان سلف  LIدر رابطه فوق، 
در بازه زماني اول به صورت  1Lپس از محاسبه حداكثر مقدار جريان سلف 

  زير قابل محاسبه خواهد بود:

)13                                                   (1,
1

i
L Peak

V
I t

L
  

  
  DCMكرد مدهاي كاري مبدل پيشنهادي تحت عمل :4شكل 

  
  DCM ها در حالتهاي جريان سلفموج: شكل5شكل 

  

0

2( ) SD D T
STSDT

Loi

Lo ri I 

1L ri I 

rI

rI

1Li

0

t

t

t

t

t

t

t

t

t

onT offT
iV

1 ( 1),..., L L nv v

1 ( 1),..., L L ni i

11 2,...,D Dni i

1Doi

1 2Co Coi i

3Coi

iI

4Coi
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),1مقدار جريان حداكثر  )L PeakI  در بازه زماني St DT  به صورت
  باشد. بنابراين:زير مي

)14                              (1 1,
1S

i
L L Peak St DT

V
I I DT

L
   

) مقدار متوسط جريان 12) در رابطه (14) و (9گرفتن روابط (با در نظر 
  شود:به صورت زير حاصل مي 1Lسلف 

)15                                (
2 5

2 3
i S DCM

L
DCM

V D T M
I

L M

 
   

  

DCMM هاي ورودي و خروجي حاصل با استفاده از برابري توان
  ه را به دست آورد:شود. بنابراين ابتدا بايد مقدار متوسط جريان منبع تغذيمي

)16                               (,1

0 0

1 1S ST T

i i i
S S

I i dt i dt
T T

    

جريان ورودي در طي بازه زماني روشن بودن  1ii,در رابطه فوق، 
) به صورت زير 12باشد كه با توجه به رابطه (مي 2Sو  1Sكليدهاي 
  شود:محاسبه مي

)17                                    (1, 2 1,

1

2i L on L PeakI I D I   

در وضعيت هدايت كليدهاي  1L) جريان سلف 14با توجه به رابطه (
1S  2وS شود:به صورت زير حاصل مي  

)18                                      ( 
2

2
1,

12
i

i L on S

D V
I I T

L
   

) به 19هاي ورودي و خروجي رابطه (با مساوي در نظر گرفتن توان
  شود:صورت زير حاصل مي

)19                                                       (
2

 o
i i

L

V
I V

R
  

ل در ) رابطه بهره ولتاژ مبد18با در نظر گرفتن رابطه فوق و رابطه (
  شود:وضعيت هدايت ناپيوسته به صورت زير حاصل مي

)20                                                 (2
DCM

D
M


  

  باشد:به صورت زير مي Kكه در رابطه فوق ضريب 

)21                                                        (12

o o

L

R T
   

 BCMكرد مبدل پيشنهادي در عمل .2,3

در اين مد كاري بهره ولتاژ رژيم هدايت پيوسته برابر بهره ولتاژ رژيم 
كرد ثابت زماني اندوكتانس تحت شرايط عملحال  هدايت ناپيوسته است.

)مرزي  )LB آيددر مي به صورت زير:  

)22        (                                      
316(1 )

5 3LB

D

D
 


  

LB/كه در آن  o S oL f R   با توجه به رابطه فوق اگر باشدمي . 
باشد مبدل پيشنهادي در رژيم هدايت پيوسته كار خواهد  LBاز  تربزرگ
  كرد.

مبدل  وري ازعناصرهاي عبمحاسبه جريان .3
  پيشنهادي

در مد كاري  OCجريان خازن خروجي  »ب-4شكل «با توجه به مدار 
  شود:دوم به صورت زير حاصل مي

)23              (                                       ,Co off oI I   

به  OCدار متوسط جريان خازن تعادل جريان براي مقبا اعمال قانون 
  گردد:صورت زير حاصل مي

)24          (                    , ,

0

0
S S

S

DT T

Co on Co off

DT

i dt i dt    

Co,در رابطه فوق،  onI  جريان عبوري از خازنoC  در مد كاري اول و
,Co offI  جريان عبوري از خازنoC .در مد كاري دوم است  

در مد كاري اول از  oCن عبوري از خازن ا) جري24با توجه به رابطه (
  شود:رابطه زير حاصل مي

)25              (                                 ,

1
Co on o

D
I I

D


  

 2Cو  1Cهاي جريان عبوري از خازن »ب- 4شكل «با توجه به مدار 
  شود:در مد كاري اول به صورت زير حاصل مي

)62             (2, 1, ,

1
C on C on Co on o oI I I I I

D
        

C,1در رابطه فوق،  onI 1ان عبوري از خازن جريC  در مد كاري اول و
2,C onI  2جريان عبوري از خازنC باشد.در مدكاري اول مي  
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- 4شكل «با توجه به  4Lو   1L ،2L،3Lهاي جريان عبوري از سلف
  برابر است با: »ب

)72   (1 2 3 4 1, 2,

2

1L L L L C off C off oI I I I I I I
D

     


  

  شوند:به صورت زير حاصل مي 2Sو  1Sهاي جريان عبوري از كليد

)82 (                          1 2 1,

1

(1 )S L C on o

D
I I I I

D D


  


  

)92 (                         2 1 2,

1

(1 )S L C on o

D
I I I I

D D


  


  

هاي هاي عبوري از كليدبه ترتيب جريان 2SIو  1SIدر رابطه فوق 
1S  2وS باشدمي.  

  آيد:مقدار متوسط جريان ورودي از رابطه زير به دست مي

)30 (1 2 1, 1

0

3
( ) ( )

1

S S

S

DT T

i L L C on L o

DT

D
I i i i dt I dt I

D


    

   

متوسط جريان  oIمتوسط جريان ورودي و  iIدر رابطه فوق، 
  باشد.خروجي مي

از روابط زير قابل  3Dو  1D ،2Dهاي عبوري از ديودهاي جريان
  محاسبه هستند:

)31 (                                          1 1, 1
o

D C off

I
I I

D
 


  

)32 (                                       2 2, 1
o

D C off

I
I I

D
  


  

)33           (                                  3 2,
o

D C on

I
I I

D
    

   آيد:از رابطه زير به دست مي 2Sو  1Sهاي تنش ولتاژ دو سر كليد

)34            (                               1 2 1
i

S S

V
V V

D
 


  

  مبدل پيشنهادي با مبدل مشابه مقايسه  .4
در مقايسه مبدل پيشنهادي با يك نمونه مبدل دو كليدي ارايه شده در 

نشان داده شده است بهره ولتاژ مبدل در شرايطي كه  »6شكل «كه در  ]11[
زني افزايش نداشته است از  در تنش ولتاژ دو سر عناصر كليد

(3 )

1CCM

D
M

D





5)به   3)

1CCM

D
M

D





  بهبود يافته است. 

  
  ]11[ مبدل ارايه شده در: 6 شكل

  سازينتايج شبيه .5
نرم افزار محيط در  كرد مبدل پيشنهادي،جهت بررسي كارآيي عمل

PSCAD/EMTDC سازي شده است. پارامترهاي سيستم به صورت شبيه
  باشند:زير مي

20 oR،1 2 3 4 20    o o o o oC C C C C F

1 2 3 400   oL L L L H،
40%D،40%D40Sf kHz ،12iV V  

) بهـره ولتـاژ مبـدل برابـر بـا      8طبق رابطه ( ،با توجه به پارامترهاي فوق
100oVجهيبوده و در نت 8,33 V شـده ولتـاژ    يسـاز هي. مقدار شبباشديم
كـه   باشـد يمـ ولـت   105حـدود   برابـر بـا   »الف-7شكل «مطابق با  يخروج

 و 1L يهاسلف يهاانيموج جرشكلدارد.  يبا مقدار تئور يخوب يخوانهم
2L  1 يسـلف  انيشكل جر نير انشان داده شده است. د »ب-7شكل «درLI 

 2LIيسـلف  انيـ شده است و نسبت به جر ميآمپر ترس 13,2مقدار  ربا حداكث
 مميفاز داده شده است. مقدار ماكز فتيشده است ش ميتر از آن ترسپايينكه 
در  مبدل يسازهياز شب اصلح جيمپر است. نتاآ 3,7، مقدار2LI يسلف انيجر
  .باشديم يتئور جيكننده نتا دييتا PSCAD/EMTDC طيمح

  گيرينتيجه .6
كه افزاينده  dc-dc هايمبدلساختار جديد براي در اين مقاله يك 

. مبدل را دارد پيشنهاد شد پذيرهاي انرژي تجديددر سيستمقابليت استفاده 
در است خازني قادر -هاي ولتاژ ديوديكننده پيشنهادي با بكارگيري ضرب

 . در ساختار پيشنهاديهاي ولتاژ باال دست يابدهاي كاري كم، به بهرهچرخه
باشد در نتيجه مقدار كمي ميداراي كليد قدرت در دو سر تنش ولتاژ 

 عثكمتر استفاده نمود كه با مقاومت حالت روشن هايي باتوان از كليدمي
كرد مبدل در سه ناحيه كاري . عملشد تي مبدل خواهدكاهش تلفات هداي
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CCM ،DCM  وBCM  هاي المانجريان مورد تحليل قرار گرفت و مقادير
كرد ارائه گرديد. جهت بررسي صحت عملطراحي مبدل پيشنهادي جهت 

 PSCAD/EMTDCمبدل پيشنهادي يك نمونه از آن در نرم افزار 
  ل قرار گرفتند.سازي شده و نتايج آن مورد تحليشبيه
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(محورهاي افقي  CCMسازي مبدل پيشنهادي در حالت : نتايج شبيه7شكل
[ ]time ms(  
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