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 چکيده طرح

 ني. در اباشديم يديخورش يبرق از انرژ ديتول يهااز انواع سامانه يکي، PVبه اختصار  اي کيفتوولتائ

از  .شوديم ريپذامکان دياز تابش خورش تهيسيالکتر ميمستق ديتول ،يديخورش يهاسلول يريروش با بکارگ

ها کنندهمصرف ازيمورد ن ACو ولتاژ  يديخورش يهانلاپ DCسطح ولتاژ  ،يديخورش يهاستميدر س يطرف

از  ان با استفادهين ميدر ا .باشديبه چند برابر کردن ولتاژ م ازين ،يپردازش انرژ ندياست که در فرآ ياگونهه ب

 يهاپانل يش سطح ولتاژ خروجيافزا يبه عنوان ادوات واسط برا DC-DCک قدرت يالکترون يهامبدل

ش سطح توان يو افزا نييپا يکاربا چرخه DC-DC يهامبدل يشود. بهبود ولتاژ خروجياستفاده م يديخورش

ش راندمان در ينظور افزااست. به م ين در جوامع امروزيمحقق يقاتيتحق يهابا راندمان باال از موضوع

ن قرار ييک ترانسفورماتور فرکانس پاي يا در خروجيک تراسفورماتور فرکانس باال و ي DC-DC يهامبدل

 يهاتوان ياز ساختار بدون ترانسفورماتور و برا ين و مصارف خانگيينسبتًا پا يهاتوان ين، برايدهند. بنابرايم

 يترانسفورماتور اندوکتانس نشت يدارا يشود. در ساختارهايباال از ساختار ترانسفورماتوردار استفاده م

 . کنديجاد ميدر اسنابرها ا يو اتالف انرژ EMIد ي، تولياان ضربهيجاد جريل اياز قب يترانسفورماتور مشکالت

فاده در سيستم هاي فتوولتائيک ارائه ج با قابليت استيافزاينده سلف تزو DC-DCدر اين طرح يک مبدل 

ايزوله غير DC-DCورودي را در حد مطلوب افزايش دهد. مبدل  DCتواند سطح ولتاژ مي شود که مي

شده در اين طرح، با استفاده از سلف تزويج و سلول افزاينده ولتاژ )متشکل از ديود و خازن( قابليت ارائه

کنار توانائي مبدل در کاهش ريپل جريان ورودي، اين ساختار را براي  افزايندگي باالي ولتاژ را دارند که در

توان به بهره ولتاژ مبدل پيشنهادي مي هايترين ويژگيسازد. از جمله مهمکاربردهاي خورشيدي مناسب مي

 باال، راندمان باال، تنش ولتاژ کليد کم، ريپل جريان ورودي پايين و هزينه کم آن شاره کرد.

استفاده از روابط استخراج شده با  ين درستيو هم چن يشنهاديپ ينورترهايارد ، صحت عملکانيدر پا 

د ييأت يشگاهيج آزماين ارائه نتايو هم چن PSCAD/EMTDCافزار ط نرميدر مح يوتريکامپ يسازهيشب

 خواهد شد.
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 مقدمه 1-1

هاي فسيلي از قبيل نفت، زغال سنگ استفاده وسيع از سوخت

و گاز تأثير زيادي بر روي آلودگي محيط و اثر گلخانه اي 

هاي فسيلي زمين دارد. به تازگي به دليل مشکالت آلودگي سوخت

ها، لزوم انتخاب ها بر زندگي انسانو تأثيرات آن

کند. از اين هاي مناسب براي اين منابع را ايجاب ميجاي زين

پذير را رو براي توليد انرژي الکتريکي، منابع انرژي تجديد

 گيرند. به کار مي

در کاهش  شرفتهيپ يکشورها هايتيفعال نيتراز مهم يکي

است که  ييهاي، گسترش تکنولوژتجديدناپذير هاييمصرف انرژ

. کنندياستفاده م يو نامحدود انرژ ريدپذياز منابع تجد

از  ريدپذيتجد يانرژ که با استفاده از منابع يمعن نيبد

 يطيمح ستيشده و مضرات ز يريسوخت جلوگ يليمنابع فس اتمام

هاي تجديدپذير، از ميان انرژينخواهد شد.  جاديا زيها نآن

مانند عدم ايجاد آلودگي، انرژي خورشيدي به داليل بسياري 

باشد. فراگيري و راي ان بودن آن داراي اهميت زيادي مي

توسعه انرژي تجديدپذير، به ويژه در زمينه انتشار عمومي 

نقش مهمي در  (1PV) ئيکهاي فتوولتاتوليد برق توسط سيستم

 Luo and Zhang 2015, Koberle and)را دارد  هاي فسيليآلودگي سوختکاهش 

Gernaat, 2015)هاي . به طور کلي، ولتاژ خروجي سلولPV  نسبتًا کم

است و تحت تأثير تغييرات تابش خورشيد و دماي خروجي است 

(Sullivan et al., 2013). 

استفاده شود،  ريدپذيتجد يکه از منابع انرژ يتا زمان

 يانرژ ديتول هايراه نياز بهتر يکي کيفتوولتائ هايستميس

. با اين وجود، منابع انرژي خواهند بود دياز خورش

تجديدپذير ولتاژ خروجي پايين دارند و به دليل توليد 

ولتاژ پايين و نياز به جريان ورودي باال، بايد از يک مبدل 

DC-DC  .نيبنابراافزاينده با راندمان باال استفاده شود 

هاي تجديدپذير بايد به کار رفته در انرژي DC-DCهاي مبدل

                                                      
1- Photovoltaic 
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طراحي شوند که به توان خروجي، بهره ولتاژ، ريپل  طوري

جريان ورودي، بازده، تلفات، قابليت اطمينان، هزينه و حجم 

توانند حد واسط بين مي DC-DCهاي مبدل توجه شود. مبدل

 ACتجديدپذير و برق  يانرژ هاي گرفته شده از منابعانرژي

به  DC-DCهاي باشند. در نتيجه، مبدل يسراسرتحويلي به شبکه 

کنند. مبدل را ايفا مي يکار رفته در اين فرآيند نقش مهم

DC-DC  يانرژبه کار رفته در توليد انرژي از طريق منابع 

ريپل  رايز تر داشته باشدتجديدپذير بايد ريپل جريان کم

باالي جريان ورودي طول عمر منبع انرژي را کاهش داده و 

جه نياز به يک فيلتر آورد. در نتيراندمان کل را پايين مي

مورد استفاده وجود دارد و  DC-DCمناسب در ورودي مبدل 

اي باشد که کار رفته در اين مبدل نبايد به اندازهفيلتر به

حجم مبدل زياد باشد و در نهايت باعث افزايش هزينه شود. 

هاي باال را با توانند نسبت تبديلهاي بوست مرسوم ميمبدل

خاطر ه ب عمل در زرگ ايجاد کنند. اما( بDهاي کاري )چرخه

 و ورودي سلف پيچسيم اهمي مقاومت مانند پارازيت عناصر وجود

 و ولتاژ افت هاي کاري باال،چرخه در ديکل حالت روشن مقاومت

توانند نمي نتيجه در و يابدمي افزايش بشدت هاآن هدايت تلفات

كند. مي پيدا افت هاآن راندمان کنند و توليد باال بهره ولتاژ

کار رفته بايد بنابراين، مبدل افزاينده غيرايزوله به

قابليت افزايش ولتاژ و کاهش تلفات کل و افزايش راندمان 

 را داشته باشد.

تا زماني که انرژي خورشيدي را به  ئيکهاي فتوولتاسلول

کنند مورد توجه طور مستقيم به انرژي الکتريکي تبديل مي

پژوهش ران هستند. ولتاژ خروجي بسياري از محققان و 

 DC-DCباشد، بنابراين به يک مبدل کم مي PVهاي سلول

به يک سطح  PVهاي افزاينده جهت تبديل ولتاژ خروجي کم سلول

ولتاژ مناسب براي اينورترها موردنياز است. بنابراين 

افزاينده بسيار افزايش  DC-DCهاي تقاضا و نياز براي مبدل

 يافته است. 
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خاطر به  PVهاي وش مرسوم براي حل اين مشکل که سلوليک ر

توانند نيازهاي اينورترهاي متصل به ولتاژ خروجي کم نمي

را به صورت  PVهاي شبکه را جبران کنند اين است که سلول

حل کنند. اگر چه با استفاده از اين راهسري به هم متصل مي

هاي يابد ولي به دليل اثر سايه سلولولتاژ خروجي افزايش مي

PV  و عدم انطباق ماژول، قدرت خروجي توليد شده کمتر از

عالوه بر اين، به دليل  .(Scarpa et al., 2009)مقدار موردنياز است 

هاي کلي حل، هزينهاستفاده از چندين پانل در اين راه

 ت.هاي توان باال مناسب اسيابد و فقط براي سيستمافزايش مي

هاي حل دي ر که بسيار مناسب است، استفاده از مبدلراه

DC-DC حل با استفاده از باشد در اين راهبسيار افزاينده مي

افزاينده ولتاژ خروجي يک پانل خورشيدي تا  DC-DCيک مبدل 

يابد. اين سطح موردنياز ولتاژ ورودي اينورتر افزايش مي

قات و پژوهش هاي روش بسيار اقتصادي و با صرفه است. تحقي

افزاينده انجام گرفته است  DC-DCهاي بسياري درمورد مبدل

(Li and He 2011.)  پس طراحي يک مبدلDC-DC  افزاينده بهبوديافته

حلي است که امروزه براي رفع مشکالت موجود در يا جديد راه

به اينورترهاي متصل به شبکه  ئيکهاي فتوولتااتصال سيستم

 گيرد.انجام مي

 با بهره ولتاژ باال  DC-DCمبدل ساختارهاي  1-2

 مبدل بوست مرسوم 1-2-1

ساده به طور  يل ساختار مداريبوست مرسوم به دل مبدل

کار گرفته ه ر بيدپذيتجد يهايانرژ يدر کاربردها يعيوس

به  کليدهک مبدل بوست تک فاز و تک ي 1-1شود. در شکليم

 (.Wuhua and Xiangning 2011)  موج آن نشان داده شده استهمراه شکل
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 بوست مرسومموج و شکلمبدل ساختار :1-1شکل

 

، بهره ولتاژ مبدل بوست هر چه زمان يتئور از نظر

 چرخهکه  يابد و هن امييش ميکوتاه شود، افزا ديکل يخاموش

ان يپل جريگردد. ريت مينهايشود بيک ميک به ينزد يکار

ن ياد است که ايز با بهره باال يهامبدل يبرا ديکلزات يتجه

گردد. يزات قدرت ميش تلفات انتقال در تجهيامر موجب افزا

ود، برابر ولتاژ يو د ديکلن، مقدار ولتاژ يعالوه بر ا

 يبا ولتاژ خروج يين موضوع در کاربردهاياست که ا يخروج

 يابيگردد. تلفات بازيم ديکل يهانهيش هزيباال باعث افزا

سخت، قابل  يدزنيکلبه علت عملکرد در  يود خروجيمعکوس د

فاز و د شده توسط مبدل تکين سطح ولتاژ توليتوجه است. همچن

 ن است.ييپا ديکلتک 

 دهيدرهم تنمبدل بوست با ساختار  1-2-2

)استفاده از دو سلف در مدار و  دهيمبدل درهم تنساختار 

ش يحل مؤثر جهت افزادرجه( يک راه 180با اختالف فاز  يدزنيکل

ان را به حداقل يپل جريتواند رياست که م يسطح ولتاژ خروج

 يو را کاهش دهد، پاسخ گذرايپس يبرساند، اندازه اجزا

را محقق کند. اما در  يع حرارتيستم را بهبود بخشد و توزيس

ار سخت ک يدزنيکلزات قدرت هنوز در يستم، تجهين سيا
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ود يمعکوس د يابيکنند، راندمان محدود است و مسئله بازيم

ک مبدل ي 2-1است. شکل يولتاژ باال، جد ي، در کاربردهايخروج

 (.Hwu and Yau, 2009) دهديساده را نشان م دهيدرهم تنبوست 

 

 

 دهيدرهم تنمبدل بوست ساختار : 2-1شکل

 

 يبوست سه سطح يهامبدل 1-2-3

سه با يتوانند در مقايم 1يبوست سه سطح DC-DC يهامبدل

ولتاژ را  تنشبهره ولتاژ را دو برابر و  يدو سطح يهامبدل

با ولتاژ  ييهاکاربرد يشتر برايها بن مبدلينصف کنند. ا

ک يساختار  باال مناسب هستند. ين و ولتاژ خروجييپا يورود

طور هماننشان داده شده است.  3-1در شکل يمبدل بوست سه سطح

که در اين شکل نشان داده شده است، اين مبدل نسبت به مبدل 

 بوست مرسوم داراي يک کليد، يک ديود و يک خازن اضافي است

(Lin  and Lu, 1999.) 

 

                                                      
1Three level boost converter 
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 يمبدل بوست سه سطحساختار : 3 -1شکل

 

 1يآبشارمبدل بوست  4-2-1

ت شود و ينهايتواند بي، بهره ولتاژ ميآبشار يهادر مبدل

جاد يد تا الزامات عملکرد باال اياين بييان پايپل جرير

دهد. يرا نشان م يآبشارک مبدل بوست يساختار  4-1گردد. شکل

ن مبدل يجه اين است، در نتييولتاژ در مرحله اول پا تنش

کار کند تا تراکم ولتاژ  ييباال يدزنيکلتواند با فرکانس يم

کار  ينييرا بهبود بخشد. در مرحله دوم مدار با فرکانس پا

حال، مبدل هر را کاهش دهد. به يدزنيکلکند تا تلفات يم

از دارد، يزات قدرت نيتجه ديکلم جهت يبه دو تنظ يآبشار

ده و گران يچيدر آن پ يو مدارات کنترل يسيمغناط يهاهسته

است که  ي ريموضوع مهم د يآبشارتم سيس يداريهستند. پا

شوند. مسئله  يدر آن به دقت طراح يد مدارات کنترليبا

را يد است زيدر مرحله دوم شد يود خروجيمعکوس د يابيباز

ولتاژ باال تحمل  يرا در کاربردها ييد سطح ولتاژ بااليبا

 (.Huber and Jovanovic, 2000) کند

 

                                                      
1 Cascade 
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 يآبشاربوست  DC-DC مبدلساختار : 4-1شکل

 1چ شوندهيمبدل بوست با خازن سوئ 5-2-1

(Middlebrook, 1988)  ه توان بده است. خازن را ميکريک مبدل با خازن سوئيچ شونده معرفي

لتاژ وي با بهره هاتوان مبدلشونده ميهاي سوئيچعنوان منبع ولتاژ ديگر در نظر گرفت، بنابراين از طريق خازن

يل شده يد تشکهاي سوئيچ شونده از يک خازن، يک ديود و دو کلباالتر ساخت. در اين مبدل هر سلول خازن

ي سوئيچ ست. وقتاها ترکيب شده توان به عنوان منبع ولتاژ در نظر گرفت که با سوئيچاست. هر خازن را مي

ت ز ترکيبااستفاده تواند بدون امي شود. مبدل پيشنهاديخاموش است جريان از طريق ديود در مدار برقرار مي

 مغناطيسي نظير سلف و ترانسفورماتور، به بهره ولتاژ باال دست يابد.

 

 

 شوندهچيبوست با خازن سوئ DC-DC: ساختار مبدل  5-1شکل

 

 شده جيتزو سلف با ولتاژ دهنده شيافزا مبدل 1-2-6

با افزايندگي باال مربوط  DC-DCهاي يک گروه بزرگ از مبدل

باشد. در واقع تزويج با سلف تزويج مي DC-DCهاي به مبدل

ها يک روش ساده و مؤثر تبديل وسيع ولتاژ را فراهم سلف

                                                      
1 Switched-capacitor DC-DC boost converter 
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 يک عنوان به تواندمي همواره سلف تزويج يککند. مي

 در ولتاژ افزايش براي که شود استفاده ترانسفورماتور

شود. سلف تزويج دو مي استفاده ايزولهغير DC-DC هايمبدل

پيچ پيچ اوليه نقش فيلتر را دارد و سيمپيچي دارد. سيمسيم

-ثانويه به عنوان يک منبع ولتاژ سري با شاخه قدرت عمل مي

هاي تزويج تحت از جمله کارهاي اوليه در مورد سلفکند. 

 VRM (Hong-Chen andبراي مبدل  عنوان مبدل کاهنده با تپ سلف

Fei, 2015) که ولتاژ شين  بوست با تپ سلف-و مبدل باکDC  کمتري

ها با تپ سلف در مرجع بندي مبدل. طبقه(Middlebrook, 1988)دارد 

(Middlebrook, 1988)  ارائه شده است. همچنين کاربرد خالصه شده

داده  (Hong-Chen and Fei, 2015)در  DC-DCهاي هاي تزويج در مبدلسلف

هاي مبدل شده است. براي کاربردهاي افزايندگي باال، سلف

وانند با هم تزويج شوند تا نسبت ت يم Sepicو  Zeta ،Cukبوست، 

 تبديل ولتاژ را افزايش دهند. 

ک ترانسفورمر يتواند به عنوان يج شده ميک سلف تزوي

 DCبه  DC يهااستفاده شود تا بهره ولتاژ را در مبدل

 DCبه  DCک مبدل يساختار  6-1شکل (.Wu et al, 2006) دهدش يافزا

 دهد.يج شده را نشان ميبا سلف تزونده يافزا

 

 

 ج شدهينده با سلف تزويافزا DC-DCمبدل ساختار : 6-1شکل

 

ج شده به عنوان منبع ولتاژ يتزو يهاه از سلفيچ ثانويم پيس

 باشد.يمولتاژ با شاخه منبع  يکند که به صورت سريعمل م
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ش يها، افزاديکلمناسب سرعت روشن شدن  يبهره ولتاژ با طراح

 گردد.يز جذب مين ينشت يابد و انرژييم

 

و  شده جيتزو سلف با ولتاژنده يافزا مبدل 1-2-7

 خازن سوئيچ شونده

توان با هم يشده را مجيشونده و سلف تزوچيده خازن سوئيا

نده با راندمان يافزا DCبه  DC يهاب کرد تا به مبدليترک

 دهد.ين مبدل را نشان مياز ا يمثال 7-1افت. شکليباال دست 

ل شده دست ياز ولتاژ تبد يعين مبدل به رنج وسيتوان با ايم

له يوسه ب يود خروجيمعکوس د يابيافت. مسئله بازي

 ZCSشود. محقق شدن يج شده، آرام ميسلف تزو ياندوکتانس نشت

 يدهد. انرژيرا کاهش م يدزنيکلها تلفات ديکلدر روشن شدن 

ه ماسفت ب يجاد شده رويشود و حلقه ولتاژ ايافت ميباز ينشت

ره شده يذخ يشود. انرژيمتوقف م C1Cو خازن  C1Dود يله ديوس

 C2Cو خازن  rLکه توسط سلف  يتوسط مدار رزنانس C1Cدر خازن 

 .(Wai and Duan, 2005) شوديشکل گرفته، به بار منتقل م

 

 

 خازن و شده جيتزو سلف با ولتاژينده افزا مبدل: ساختار 7 -1شکل

 شونده چيسوئ

 

شده و خازن جي ر با سلف تزويدنده يک مبدل افزاي

بهره ولتاژ اين نشان داده شده است.  8-1شونده در شکلچيسوئ
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شونده افزايش شده و خازن سوئيچمبدل به وسيله سلف تزويج

شود و حلقه ولتاژ روي ماسفت به مييابد. انرژي نشتي حذف مي

شود. تلفات وسيله مدار کلمپ با تلفات پسيو کم جذب مي

يابد. مشکل انتقال به دليل استرس ولتاژ پايين کاهش مي

بازيابي معکوس ديود خروجي به وسيله اندوکتانس نشتي سلف 

شود. مبدل ساده شده و کنترل آن ساده شده، آرام ميتزويج

 .(Wu, 2008) گرددمي

 

 

 شده جيتزو سلف با  ريد ندهيافزا ولتاژ مبدلساختار  : 8 -1شکل

 شوندهچيسوئ خازن و

ه شده ئارا (Hong-Chen and Fei, 2015)در ج يسلف تزودو ساختار مختلف با با  DC-DCک مبدل ي 

 يولتاژ با طراحد استفاده شده است بهره يک کليسه با مدارات سه سطحه تنها از ين مبدل در مقاياست. در ا

ک يشود و يره ميج ذخيسلف تزو ينشت ين مبدل انرژيابد. در اييش ميج افزايل سلف تزويمناسب نسبت تبد

ش از حد تنش يش بيو خازن کلمپ( استفاده شده است. مدار کلمپ مانع افزا ود کلمپيمدار کلمپ )شامل د

 200 يولت و خروج 20 يوات، ولتاژ ورود 200مبدل با توان  يشوند. نمونه عمليد قدرت ميکل يولتاژ رو

 دهد. ين دو ساختار را نشان ميا 9-1شکل ز ساخته شده است.ي% ن95ولت با راندمان 
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 )الف(

 

 )ب(

 شدهجيبا سلف تزو DC-DCمبدل  يارائه شده برا ي: ساختارها9-1شکل

 

(Yang et al, 2011)  ساختار يک مبدل که با سلف تزويج و خازن سوئيچ شونده با يکديگر ترکيب

 10-1در شکل DC-DCکند ارائه کرده است. ساختار اين مبدل يشده و يک مبدل با بهره ولتاژ باال را توليد م

 هاي اين مبدل عبارتند از:از جمله ويژگينشان داده شده است. 

 شونده توسعه يافته است.تزويج و خازن سوئيچبهره ولتاژ با استفاده از سلف  -1

 پايين است.  به دليل وجود مدار کلمپ، تنش ولتاژ کليدزني در اين مبدل -2

 به دليل پايين بودن استرس ولتاژ، تلفات کليدزني اين مبدل پايين است. -3

 ود.شمشکل بازيافت معکوس ديود خروجي به وسيله اندوکتانس نشتي سلف تزويج رفع مي -4

 

 

بهره ولتاژ باال با سلف تزويج و  DC-DC: ساختار مبدل 10-1شکل

 شوندهخازن سوئيچ
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  شده جيتزو سلف باکيوک  مبدل 1-2-8

(Park et al, 2010) از سلف و خازن  يبيوک پرداخته است که ترکيک مبدل کي يبه بررس

زوله ياز به ايولت بدون ن 50ولت به  5 ل ولتاژين مبدل تبديمناسب ا يژگين ويترباشد. مهميشونده مچيسوئ

جاد ين امکان ايچنباال و هم يهان مدار، عملکرد در فرکانسياست. نبودن ترانسفورماتور در ا DCکردن قسمت 

شامل دو ن مبدل ين مرجع است. ايساختار موجود در ا يايگر مزايگر از ديد يبا مدارها يبيترک يهاروش

 انيجر پليامر باعث کاهش ر نيمدار است که ا يسلف در طرف خروج کيمدار و  يسلف در طرف ورود

ان يپل جريدهد، از ريش مين که بهره ولتاژ را افزاين مبدل عالوه بر ايا. دشويمدار م يو خروج يورود

ارائه  11-1در شکل DC-DCن مبدل يساختار اشود. يم EMIبرخوردار است که منجر به کاهش  يکوچکتر

 شده است. 

 

 

 چ شونده يج و خازن سوئيوک با سلف تزوي: ساختار مبدل ک11-1شکل

 و مدار چند شده جيتزو سلف باافزاينده  مبدل 1-2-9

 کنندهبرابر

(Lai et al, 2012) کننده ولتاژ ک مدار دو برابريبا ج يتزو يهابا سلف دهيدر هم تننده يک مبدل افزاي

 ي، وقتيده است. از لحاظ تئورکر يمعرف درصد 8/95ولت و راندمان  200 يولت، خروج24 يبا ولتاژ ورود

ان يپل جرين مبدل از ريابد. اييش ميک است بهره ولتاژ مبدل به شدت افزايک به ين مبدل نزديا يکارچرخه

کوچک مناسب  DC يکاربردها يبرا يشنهاديها برخوردار است. مبدل پر مبدلينسبت به سا ينييپا يورود

ن مبدل يساختار ابرخوردار است.  يباال و رنج توان باالتر يکينامين مبدل موردنظر از پاسخ ديباشد. همچنيم

DC-DC ارائه شده است.  12-1در شکل 
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با  دهيمبدل افزاينده در هم تن DC-DC: ساختار مبدل 12-1شکل

 ج و يک مدار دو برابر کننده ولتاژيتزو يهاسلف

 

از به ينده، با بهره باال بدون نيافزا DC-DCک مبدل ي

ب يله ترکيسبه PVکاربرد  يبرا يدر ورود يتيخازن الکترول

 ,Yang et al) ارائه شده است 2VMCک يشرفته و يپ 1QBCک يکردن 

نشان داده شده  13-1در شکل يشنهاديمبدل پ ي. ساختار کل(2017

پل يولتاژ و ر يتواند به بهره بااليم يشنهادياست. مبدل پ

شده جيتزو يهاله استفاده از سلفيوسکم به يليخ يان وروديجر

ق يصورت دقع و بهيتواند سرين مبدل ميابد. عالوه بر ايدست 

تم يله ال وريوسه را ب PVه ينقطه حداکثر توان آرا

ن مبدل يا يهاتي ر مزيدنبال کند. از د 3Inccond-I يشنهاديپ

 باشد.يد فعال آن ميکل يکم ولتاژ رو يهاجهش

 

 

 صفر يان وروديپل جريبا ر يشنهاديبا بهره ولتاژ باال پ DC-DCمبدل : 13-1شکل

 

                                                      
1- Improved Incremented Conductance 

2- Quadratic Boost Convertor  

3- Voltage Multiplier Convertor 
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زوله ير ايغ DC-DCقدرت کيالکترون يهاک خانواده از مبدلي

 يشنهاد شده است وروديپ (Prabhala et al, 2016)با بهره ولتاژ باال 

 14-1ل شده است که در شکليها از دو طبقه بوست تشکن مبدليا

 يهاها نشان داده شده است. مبدلن مبدليک نمونه از اي

خازن -وديد 1VMن مرجع بر اساس طبقات يشنهاد شده در ايپ

ش تعداد طبقات ياند و بهره ولتاژ توسط افزاشده يگذارهيپا

VM يهاتوانند همانند مبدليها من مبدليابد. اييش ميافزا 

ده شده يتنصورت درهمکه به  يصورت تک ورودا بهي يچند ورود

ن مرجع يارائه شده در ا يهاباشد کار کنند. مبدليم

که هر پانل به  ييدر جا يديخورش يکاربردها يتوانند برايم

متصل شده است، مورد  DCولت  400ن يک شيبه  يصورت انفراد

 رند.ياستفاده قرار گ

 

 

قه با چهار طب يشنهاديبا بهره ولتاژ باال پ DC-DC: مبدل 14-1شکل

VM 

 افزاينده بر اساس پل اکتيو مبدل 1-2-10

پل اکتيو، تغذيه شده با جريان، بهره  DC-DCيک مبدل 

هاي ذخيره و سيستم PVشده براي کاربردهاي ولتاژ باالي بهينه

هاي ( ارائه شده است. از مزيتShi et al, 2015انرژي در مرجع )

اين مبدل محدوده  ولتاژ ورودي وسيع، ضريب افزايندگي  عمده

                                                      
2-Voltage Multiplier 
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باال، ريپل جريان ورودي کم و توانايي تداخل چند ترميناله 

در  1DAB-CFاست. در اين مرجع يک مد کاري بهينه براي مبدل 

ارائه شده است که محدوده کاري کليدزني آرام را  PVکاربرد 

ل مذکور نشان . در شکل زير ساختار مبدسازدمي ترگسترده

 داده شده است.

 

 

 PVبراي کاربرد  DABتغذيه جريان  DC-DC: مبدل 15-1شکل

 

 و خالصه فصل يريگجهينت 1-3

 DC-DCصل به بررسي ساختارهاي مختلف مبدل ن فيدر ا

افزاينده با بهره باال پرداخته شد. روش هاي مختلفي از 

جمله استفاده از سلف تزويج، سلول هاي چندبرابر کننده 

ولتاژ کليدزني خازني و ... براي افزايش بهره ولتاژ نسبت 

 يبررس يبه روش هاي مرسوم استفاده شده است. در اکثر کارها

 يد براايز يشده، در کنار استفاده از تعداد المان ها

قرار  يز مورد بررسيش بهره ولتاژ، تلفات مبدل نيافزا

کاهش تلفات و  ينرم برا يدزنير کلينظ ييگرفته و از روش ها

 ش راندمان مبدل استفاده شده است. يافزا

 

                                                      
2- Current-Fed Dual Active Bridge 



 

 

 

 ومدفصل 

 

 

هامواد و روش
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 پيشنهادي DC-DC مبدلساختار  2-1

نشان داده  1-2در شکل يشنهاديپ DC-DC مدار قدرت مبدل

، DC ،inVساختار مبدل پيشنهادي شامل منبع ولتاژ  شده است.

در اوليه و  1N، سلف تزويج با تعداد دور Sکليد اصلي مدار، 

2N  1در ثانويه، سلول چندبرابر کننده ولتاژ شامل ديودهايD 

و خازن فيلتر خروجي  0Dديود خروجي  ،2Cو  1Cهاي ، خازن2Dو 

OC  است. بايد اشاره شود که خازنC3  1و ديودD  به عنوان

را کلمپ  Sکنند و ولتاژ کليد قدرت مدار اسنابر عمل مي

آل ترانسفورماتور ايدههاي تزويح به صورت يک کنند. سلفمي

 اند. پيچي مدل شدهبا دو سيم

   

 

 پيشنهادي DC-DCمبدل : مدار قدرت 1-2شکل

 

مدل معادل سلف تزويج شامل اندوکتانس مغناطيس کنندگي، 

mL اندوکتانس نشتي ،kL  .و ترانسفورماتور ايده آل است

تواند چرخش يابد و به خازن انرژي نشتي اندوکتانس نشتي مي

منتقل شود و اين باعث کاهش تنش ولتاژ کليد  OCخروجي، 

شود. اين مشخصه مبدل باعث به کارگيري يک کليد تکي اصلي مي

شود. مبدل پيشنهادي ( کمتر ميON-DSRبا مقاومت حالت روشن )

( DCM( و مد هدايتي ناپيوسته )CCMدر مد هدايتي پيوسته )

هاي زير در تحليل مبدل پيشنهادي در نظر فرضشکند. پيکار مي

 اند: گرفته شده
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ن يشوند. به ايآل فرض مدهيا يهادمهيعناصر ن يتمام-

ودها و يد يتيها، تلفات هداها و سلفخازن ESRکه از  يمعن

 شود. يدها صرفنظر ميمقاومت حالت روشن کل

 2N/1N=Nاست که  Nج برابر با يتزو يهال سلفينسبت تبد-

 است. 

شود به ين منجر ميشوند. ايفرض م يها بزرگاندازه خازن -

 شود. يها ثابت فرض مکه ولتاژ خازن نيا

ط يج در طول شرايتزو يهاسلف ياز اندوکتانس نشت -

 شود. يصرفنظر م يبرداربهره

تر از تناوب کليدزني است بازه زماني گذرا کوچک-

تواند در تحليل حالت عملکردي بنابراين اين بازه زماني مي

مبدل پيشنهادي  DCMو  CCMصرفنظر شود. حالت هاي عملکردي 

 شود. در ادامه بحث مي

 

 مبدل پيشنهادي CCMتحليل حالت عملکردي  2-2

، دو sT، در يک تناوب کليدزني، CCMدر حالت عملکردي 

هاي مبدل موجالف شکل-2-2شکل بازه زماني وجود دارد؛

ها در حالت هاي همچنين جهت جريان دهد.نشان ميموردنظر را 

CCM ج نشان داده شده است. -2-2ب و شکل-2 -2هايدر شکل 

 (ONTمد اول ) 2-2-1

 MOSFETدر مد اول، کليد اکتيو با ارسال سي نال به گيت 

و  1Dکند. ديودهاي هدايت مي 2Dکند. ديود شروع به هدايت مي

2D  به ترتيب از طريق ولتاژهايC3V  وC3V-0V شوند. در بلوکه مي

شود خاموش مي ZCSدر شرايط  2Dاين بازه زماني هدايت، ديود 

شود. که باعث کاهش تلفات مربوط به بازيابي معکوس ديود مي

هاي تزويج و اندوکتانس سمت  ثانويه سلف inLاندوکتانس ورودي 

2L  شروع به شارژ از طريق منبعDC کنند. جريان سلف ورودي مي

به طور خطي افزايش  L2Iو جريان سمت ثانويه  LinIورودي 

از طريق انرژي ذخيره شده در سمت  2Cو  1Cهاي يابد. خازنمي



44 

 

شوند. در اين بازه زماني هاي تزويج شارژ ميثانويه سلف

توان گفت خازن خروجي از شود. بنابراين ميدشارژ مي 3Cخازن 

 L2Iو  inIن جريان هاي شود. بنابرايطريق مقاومت بار تخليه مي

 شوند:مطابق روابط زير بيان مي

1 3

0 0( ) ( )in C C

Lin Lin

in

V V V
i i t t t

L

 
                                                                                                      (2-

1) 

3 1

2 2 0 0

2

( ) ( )C C

L L

V V
i i t t t

L


                                                                                                               (2-

2) 

 

 

 

 )الف(
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عملکردي هاي اصلي مبدل پيشنهادي در حالت موجشکل : )الف(2-2شکل

CCMهاي جريان مدهاي عملکردي در حالت روشن بودن ، )ب( جهت

هاي جريان مدهاي عملکردي در حالت خاموش بودن )ج( جهت ،کليد

 کليد. 

 (OFFTمد دوم ) 2-2-2

شروع  0Dو  1Dدر مد دوم، کليد قدرت خاموش است. ديودهاي 

 0V-از طريق ولتاژ  2Dکنند. فقط جريان ديود به هدايت مي

C3Vکنندگي از کند. اندوکتانس مغنايسبه صفر افت پيدا مي

شود. هاي ورودي شارژ ميلفطريق انرژي ذخيره شده در س

کنندگي شود و جريان مغناطيسبنابراين سلف ورودي دشارژ مي

(LmI) يابد. قابل ذکر است که جريان به طور خطي افزايش مي

کنندگي از طريق سلف نشتي و انرژي منتقل شده به مغناطيس

هاي تزوج توسط انرژي ذخيره شده در سمت ثانويه سلف 3Cخازن 

شود. در اين مد، ولتاژ روي کليد به در همان زمان شارژ مي

معادله جريان مغنايسي مطابق  شود.کلمپ مي C3Vوسيله ولتاژ 

 آيد:رابطه زير به دست مي

2 3 1

1 2 1( ) ( )C C C O

Lm Lm

m

V V V V
i i t t t

L

  
                                                                                              (2-

3) 

 مبدل پيشنهادي DCMتحليل حالت عملکردي  2-3
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 ياصل يهاموجکند. شکليعمل م مددر سه  DCM يزمان بازه

( نشان داده شده است و جهت الف) 3-2مبدل ارائه شده در شکل

 يلکرداول عم مدنشان داده شده است.  ب() 3-2در شکل نايجر

DCM ( نشان داده شده است و پس از آن حالت دوم ب)2-2در شکل

و  اول يهانشان داده شده است. حالت (ج) 2-2شکلدر  مد نيا

اول و دوم  يهاهمانند حالتب يبه ترت DCM کرددوم در عمل

قدرت هنوز  ديکلسوم،  يزمان بازهدر  است. CCMکرد عمل

مسدود  C3V-OVو  C3V-SWV قياز طر 2Dو  1D يودهايخاموش است و د

 نياست. در ا باياس مستقيمدر حال  0D وديشوند. تنها ديم

( به طور کامل 2L) هيثانودر سلف شده  رهيذخ يحالت، انرژ

 ،يزمان بازه نيرسد. در ايبه صفر م L2I جريان شود ويم هيتخل

 ،يشده در سلف ورود رهيذخ ي، انرژDCتوسط منبع  بار يانرژ

 .شوديم ينمأتي و خازن خروج 1Cشده در خازن  رهيذخ يانرژ

 

 DC-DCاستخراج معادالت عملکرد حالت دائمي مبدل  2-4

 پيشنهادي

تنش ولتاژ و  بهرهفوق،  يلو تحل يهبا توجه به تجز

به  تلفات توانتواند بدون توجه به يها ميهاديمهولتاژ در ن

دائمي حالت  يلو تحل يهتوان ذکر کرد که تجزي. ميددست آ

 2-2است که در شکل  بخششامل دو  CCM حالت عملکرديدر  مبدل

 يساز)ج( نشان داده شده است. به منظور ساده 2-2 )ب( و

 رتمام عناصر مورد استفاده د يشنهادي،مبدل پ تئوري يلتحل

 ين،. عالوه بر اشوندميفرض آل يدهارائه شده ا يهنمونه اول

شود که يباعث م هاي تزيوج،سلف ينشت ندوکتانسمقدار کوچک ا

 .گرفته شود يدهناد دائميحالت  يلو تحل يهآن را در تجز
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 )الف(

 

 )ب(

)ب(  DCMدر حالت  يشنهاديمبدل پ ياصل يهاموج)الف( شکل:  3-2شکل

 .DCM يان در مبدل در حالت عملکرديجهت جر

 

 CCMمعادالت حالت عملکردي  2-4-1

)الف( و )ب(، زماني که کليد قدرت 2-2هاي مطابق شکل

روشن است، معادالت زير براي سلف ورودي، ولتاژ سمت اوليه و 

 هاي تزويج قابل بيان هستند: سمت ثانويه سلف

1 3Lin in C CV V V V                                                                                                                                  (2-

4) 

1 2 1L C CV V V                                                                                                                                         (2-

5) 

2 3 1L C CV V V                                                                                                                                          (2-

6) 

بنابراين )ج(، کليد قدرت در حالت خاموشي استف 2-2از شکل

 آيند:معادالت زير به دست مي

1 3Lin C in CV V V V                                                                                                                                  (-2



 

 

 

 

 

 

 

A high step up coupled inductor DC-DC converter with low 

input current ripple for application in photovoltaic systems 

 

Farzad Sedaghati 

Hossein Shayeghy 

Saeed Pourjafar 

 

Abstract:   

In this study, a novel non-isolated high step-up DC-DC converter is presented that is 

suitable for high voltage gain application such as PV systems. The proposed converter 

integrated coupled inductor and voltage lift circuit. The voltage gain can be increased by 

choosing the appropriate turn's ratio of coupled inductor. Voltage lift circuit which consists of 

diodes and capacitors, is used for further extending of the voltage gain. Also, the diode-

capacitor unit plays as clamp circuit which leads to reducing the voltage stress of the 

semiconductor elements. In addition, the zero current switching (ZSC) in OFF-state of diode is 

obtained in this paper. The proposed converter has a single power switch which simplifies the 

circuit and also makes the control of the proposed converter to be simple. Therefore, the 

conduction losses can be reduced when only single switch with lower resistance is utilized. The 

PWM method has been utilized for switching the active switch. To prove the performance of the 

proposed converter, theoretical analysis and the comparison with other converters are provided. 

Finally, in order to validate the property of the presented converter, simulation results and a 

laboratory prototype with input voltage of 20V, output voltage 200V and output power rating in 

about 200W with 25 kHz switching frequency have been presented. 

 
 

Keywords: Inverter, multilevel voltage, cascaded connection, symmetric configuration   
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