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آید.  براي مبدل ارائه یک مدار افزاینده بدست میخازنی به -نسبت تبدیل باالي مدار هیبرید توسط یکپارچه سازي یک سلول دیود -چکیده

تنها اضافه کردن  DCشده در این مقاله نسبت تبدیل بزرگتري در مقایسه با مبدل افزاینده معمول بدست آمده است و هزینه براي افزایش بهره 

ها چیدمان قطعات بصورتی است که اندازه خازن یک سلول متشکل از دیود و خازن است. ساختار جدید ارائه شده از حداقل المان تشکیل شده و

کاهش استرس ولتاژ  ،سازيشبیه و است. نظریهتر، چگالی توان باال بدست آمدههایی با اندازه کوچکیابد. با توجه به استفاده از خازنکاهش می

  دهد.  ها و بازده باال را نشان میروي سوئیچ

  خازنی، چگالی توان باال، استرس ولتاژ پایین-دیودبزرگ، سلول  DCنسبت تبدیل  :کلید واژه

  

 مقدمه -1

-منابع انرژي جایگزین مانند انرژِي خورشیدي و بادي می

توانند مشکالت آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه گازمحور و 

تقاضا براي منابع انرژي پاك در هاي فسیلی را حل کند.  سوخت

تمام جهان بخصوص در کشورهاي در حال توسعه مثل چین و 

هاي فسیلی بر روي هند امري ضروري است. عالوه براین، سوخت

اي نزدیک در حال تمام شدن است، از این رو زمین در آینده

ها بطور گسترده به پیدا کردن منابع انرژي جایگزین نیاز انسان

هاي سوختی توجه هاي فتوولتائیک و سلولها پانلین روزدارند. ا

اند. مبدل افزاینده زیادي را بعنوان منابع جایگزین جلب کرده

پایه، عملکردي با نسبت وظیفه بسیار باال به منظور تحقق چنین 

ها و نیازهایی دارد. پیامد آن استرس ولتاژ بسیار باالي ماسفت

و  ].1[شودشدید راندمان می دیود خروجی است، که باعث کاهش

نسبت وظیفه بسیارباال فضاي کوچکی براي تنظیم پهناي باند 

  دهد.می PWMکنترلر

هاي ایزوله با توجه به تلفات در ترانسفورمر و استرس مبدل

کنند، ولتاژ باالي دیودهاي یکسوکننده که بازده را محدود می

. عالوه براین، ]2[بویژه در عملکردهاي ولتاژ باال مناسب نیستند

ها را در اتصال با منابع انرژي اندازه بزرگ ترانسفورمر مبدل

کند و همچنین بدلیل نیاز به سنسورهاي جایگزین محدود می

دهد. به منظور ایزوله یا کنترلرهاي بازخورد، هزینه را افزایش می

هایی به حلکاهش هزینه سیستم و بهبود بازده سیستم، ارائه راه

  . ]2[تر استهاي غیرایزوله مناسبفاده ازمبدلمنظور است

حل مناسبی براي تواند راهسلف کوپل شده در مبدل پایه می

. اما با توجه به تلفات در ]4[- ]3[چالش ولتاژ افزاینده باال باشد

یابد. سلف کوپل شده در اندوکتانس نشتی، بازده کاهش می

یاز به نسبت مواجه هستند و ن EMIهاي پایه با مشکالت مبدل

باالتر،  DC. براي بدست آوردن بهره ]5[ها دارندولتاژ باالي سوئیچ

هاي آلی باشد. مبدلتواند راه حل ایدهمبدل سوئیچ خازنی می

سوئیچ خازنی داراي مزایاي وزن کم، سایز کوچک، چگالی توان 

اي باالیی دارند باال و بازده خوب هستند، اما جریان ورودي ضربه

هاي خورشیدي داشته تر از سلولشود عمري کوتاهمیکه موجب 

هاي غیرایزوله پیشنهاد شده حل. بسیاري از راه]6[-]9[باشند

-سلفی به مبدل- خازنی، سوئیچ-توسط اضافه کردن سلول سوئیچ

 ,BOOST, BUCKBOOSTهايهاي غیرایزوله مثل مبدل
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CUK, SEPIC, ZETA 10[باشندداراي مزایاي دو ساختار می[-

]14[.  

باالي مبدل با استفاده از سلول  DCدر این مقاله، بهره 

-هاي تعداد المانشود که داراي ویژگیخازنی پیشنهاد می-دیود

ها است. مدار هاي بسیار کم و استرس ولتاژ پایین روي سوئیچ

خازنی - و سلول سوئیچ BOOSTپیشنهاد شده شامل مبدل 

و  DCدي، آنالیز باالي مبدل پیشنها DCاست.در بخش دوم بهره 

شکل موج مبدل اصلی ارائه شده است. در بخش سوم مبدل 

باال   DCهاي غیرایزوله با بهره پیشنهادي را با دیگر مبدل

سازي در بخش چهارم ارائه شده است. کند. شبیهمقایسه می

  گیري کار ارائه شده در این مقاله است.بخش پنجم نتیجه

 شرح و آنالیز مدار -2

مبدل جدید را بر پایه اضافه کردن سلول طرح  1شکل 

  دهد.یک ساختار افزاینده نشان میبه  �� دیود -�� خازن

  

  
  طرح مداري مبدل افزاینده پیشنهادي : 1شکل 

(الف) 2دو مرحله سوئیچینگ مبدل پیشنهادي در شکل 

روشن ولتاژ - و(ب)  نشان داده شده است. در مرحله سوئیچ

کند. بطور همزمان را شارژ می ��و خازن  L، سلف ���ورودي 

در مرحله  کند.بار را تامین می ��سري با خازن  ���ولتاژ 

سري با  ��و خازن  L، سلف ���خاموش، ولتاژ ورودي - سوئیچ

را  ��همچنین  ��و خازن  Lکند. سلف هم، بار را تامین می

در ورودي مدار است اما  نقش خازن  ��کنند. خازن شارژ می

-سري با منبع ولتاژ ورودي قرار می ��خروجی را دارد. خازن 

 ����کند از ولتاژ خروجی عبور می ��خازن گیرد، ولتاژي که از 

کوچکتر است، اشاره دارد به اینکه ظرفیت الکتریکی بسیار بزرگی 

تواند ها میازندر فیلتر خروجی نیاز ندارد، بنابراین اندازه خ

ها با اندازه کوچکتر به چگالی توان باالتر کوچکتر باشد. خازن

  .کندمبدل پیشنهادي کمک می

  

  
  (الف)

  
  (ب)

  توپولوژي سوئیچینگ مبدل پیشنهادي: 2شکل 

-روشن (ب) توپولوژي سوئیچ-(الف) توپولوژي سوئیچ

  خاموش

و سلف از  ��روشن، ولتاژ خازن -در طول مدت زمان سوئیچ

  آید:هاي زیر بدست میرابطه

						����� = ���			     )1(  

  شود:و جریان سلف از فرمول زیر محاسبه می

			����� =
���

�
�     )2(  

  ها برابراست با:و ولتاژ خازن

	��� = ���      )3(  
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��� = ���� − ���      )4(  

 ��و  ��ولتاژهاي میانگین هستند که از خازن  ���و  ��� 

 ���	و	���ها به اندازه کافی بزرگ هستند بنابراین گذرد. خازنمی

-براي مرحله سوئیچ توانند ثابت باشند.در حالت پایداري می

  خاموش داریم:

������ = 2��� − ����     )5(  

)6(                            ������ =
���������

�
(� − ���)  

  شود:از رابطه زیر محاسبه می  DCو بهره ولتاژ 
����

���
=

���

���
     )٧(  

هاي زیر بدست استرس ولتاژ روي ماسفت و دیودها از رابطه

  آید:می

�� = ���� − ��� =
����

���
    )8(  

��� = ��� = ��� =
����

���
    )9(  

توپولوژي سوئیچینگ، استرس جریان ماسفت و از اولین 

  شود:محاسبه می

�� =
���

���
                 )10(  

نشان  3در مقابل نسبت وظیفه در شکل  DCگراف بهره 

مبدل  DCداده شده است. اولین نکته این است که بهره ولتاژ 

باالتر  BOOSTپیشنهادي در تمام بازه نسبت وظیفه از مبدل 

  است.

  

  
  مبدل پیشنهادي و مبدل افزاینده DCمقایسه بهره  :3 شکل

هاي اصلی در مد حالت پیوسته موجبا توجه به روابط، شکل

CCM)دهد. سیگنال گیت را نمایش می ���کند. ) کار می

هاي مختلف سوئیچینگ بصورت خطی جریان سلف در بازه

هاي زمانی یابد. شیب جریان سلف در بازهافزایش و کاهش می

خاموش به ترتیب -روشن و سوئیچ- سوئیچ
���������

�
	و	

���

�
 

  باشد. می

  

  
  (الف)

  
  (ب)

  
  (ج)
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  (د)

  
  (ه)

  
  (ي)

هاي مبدل پیشنهادي در مد هدایت هاي اصلی المان) شکل موج4شکل 

)، (الف)سیگنال گیت (ب)ولتاژ سلف (ج)جریان سلف (CCMپیوسته

(ي)استرس ولتاژ  ��ولتاژ روي ماسفت (ه)استرس ولتاژ روي دیود(د)استرس 

  ��روي دیود 

هاي افزاینده مقایسه مبدل پیشنهاد شده با مبدل -3

  طراحی شده 

مبدل پیشنهاد  DCهمانطور که قبال اشاره شد، نسبت ولتاژ 

المان غیرفعال، بسیار بزرگتر از مبدل  3شده بعلت استفاده از 

-بین مبدل پیشنهاد شده با دیگر مبدل سهافزاینده است. مقای

نشان داده شده است.  1المان غیرفعال در جدول  3هایی با 

بهتري دارد اما استرس  DCکمی بهره  ]10[مبدل ارائه شده در 

کمتر و  DCبهره  ]15[در  ��ها بزرگتر است. مبدل ولتاژ سوئیچ

ها بزرگتر چپالریته معکوس دارد. عالوه بر این، استرس ولتاژ سوئی

تر و استرس بسیار کوچک DCبهره  ]15[در  ��است. مبدل 

ها در مبدل دهد. اندازه خازنها ارائه میولتاژ بزرگ روي سوئیچ

 ]17[و ] 16[هاي ارائه شده در پیشنهاد شده در مقایسه با مبدل

تر باشد، به این معنا که مبدل پیشنهادي داراي تواند کوچکمی

  بهتري است.چگالی توان 

  هاي سه المان غیرفعال مقایسه بین مبدل پیشنهادي و دیگر مبدل: 1جدول 

 DCبهره   هامبدل

استرس 

ولتاژ روي 

  ماسفت

استرس 

ولتاژ روي 

  دیودها

مبدل 

  پیشنهاد شده

2 − �

1− �
 

����

2 − �
 

����

2 − �
 

مبدل در 

]10[ 

1 + �

1− �
 ���� ���� 

در  ��مبدل 

]15[ 

−�

1− �
 

����

�
 

����

�
 

 ��مبدل 

 ]15[در

1

1 − �
 ���� 

���� 
  

مبدل 

  ]17[و]16[در

2 − �

1− �
 

����

2 − �
 

����

2 − �
 

  سازينتایج شبیه -4

هاي سازي براي دادهبراي تحقیق کردن نتایج نظري، شبیه

P=50W, D=.75 ،L=100uH ،�� = �� = 47��،��� = 10� 

نشان داده شده است. جریات سلف در مرحله  5در شکل 

سوئیچینگ روشن بصورت خطی افزایش و در مرحله سوئیچینگ 

یابد. نتایج بدست آمده از خاموش بصورت خطی کاهش می

ها با آنالیز جریان سلف، ولتاژ خروجی و استرس ولتاژ سوئیچ

لتاژ شود که و(ه) و (ي) دیده می5نظري یکسان است. و از شکل 

ها در طول چرخه سوئیچینگ حالت پایداري تقریبا مقدار خازن

  ثابتی است.
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 (الف)

  
  (ب)

  
  (ج)

  
  (د)

  
  (ه)

  
  (ي)

  
  (و)

ولتاژ  سیگنال گیت (ب) (الف) هاي پیشنهاديشبیه سازي شکل موج: 5شکل 

استرس ولتاژ روي  (د) 1استرس ولتاژ روي دیود جریان سلف (د) سلف (ج)

  هاولتاژ خازن (ي)- (ه) 2دیود

  گیرينتیجه -5

مبدل هیبرید افزاینده پیشنهادي شامل کمترین تعدادالمان 

غیراکتیو است. در مقایسه -المان 3ممکن در کالس ساختارهاي 

هاي مبدل هاي یکسان، ویژگیشده در دستههاي پیادهبا راه حل

باال، کاهش استرس جریان و استرس ولتاژ  DCجدید شامل بهره 

ها و چگالی توان باال است. تحقیقات آینده روي روي سوئیچ

 DCسلفی دیگر و بهره -خازنی و سوئیچ-هاي سوئیچتوسعه سلول

  هاي غیرایزوله باالتر تمرکز دارند.بزرگتر و بازده مبدل

  مراجع -6
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