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-های الكترونیک قدرت مانند اینورترها در مبدلهای منبع امپدانسی، یكی از پرکاربردترین مبدلمبدل  چكیده :

 باعث به وجود آمدنها بكار گرفتن شبكه امپدانسی، باشند. در این مبدلمی dc-dcهای ها، یكسوسازها و مبدل

های منبع امپدانسی، بكارگیری آنها در شود. یكی از کاربردهای مبدلشرایط عملكرد متفاوتی برای مبدل اصلی می

ها به دلیل امكان ایجاد شرایط مناسب عملكرد مداری، مانند بهره باشد. این نوع مبدلهای بسیار افزاینده میمبدل

. در این اندا و راندمان باال اخیراً بسیار مورد توجه محققان قرار گرفتههها و دیودولتاژ باال، استرس ولتاژ پایین سوئیچ

فاز مورد بررسی قرار كارگیری از تكنیک شیفتبپل با مقاله یک مبدل بسیار افزاینده ایزوله با استفاده از مبدل تمام

ده شده در این مبدل معرفی گیرد. همچنین به منظور بررسی تلفات در این مبدل، مدل تلفات عناصر مخلتف استفامی

 سازی عملكرد مدار ارزیابی خواهد شد.   های حاصل از شبیهسازی مبدل و بررسی شكل موجو نهایتاً با شبیه

 

 فاز، مدل تلفات.پل، تكنیک شیفتمبدل بسیار افزاینده، مبدل منبع امپدانسی، مبدل تمام كلمات كلیدي:

 

 مقدمه -6

ع انرژی فسیلی در چند سال با رو به اتمام رفتن مناب 

آینده و افزایش روز به روز مصرف انرژی به دلیل 

افزایش جمعیت کره زمین و افزایش وسایل مصرف 

ها، معرفی کننده انرژی به منظور تسهیل زندگی انسان

های منابع انرژی به عنوان جایگزین برای سوخت

رسد. به فسیلی ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می

لیل در سالهای گذشته تمرکز دانشمندان، همین د

ران در عرصه انرژی بر امحققان و حتی سیاست گذ

های تجدیدپذیر بسیار افزایش یافته است. روی انرژی

ها های فسیلی، این انرژیعالوه بر کمبود انرژی

مشكالت دیگری نیز برای ادامه زندگی بر روی کره 

به مسائل  اند که غالباً مربوطخاکی به وجود آورده

ها فسیلی به دلیل انرژیباشد. زیست محیطی می

اینكه زمان بسیار طوالنی مدتی برای بازگشت به 

چرخه طبیعت نیاز دارند، بنابراین تعادل میزان تولید 

ای مانند دی اکسید کربن از و مصرف گازهای گلخانه

ای در جو دست خواهد رفت. افزایش گازهای گلخانه

کره زمین و در نتیجه آب شدن  زمین باعث گرم شدن

های قطب شمال و جنوب و به وجود آمدن یخ
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مشكالت دیگری که مستقیماً با حیات بشر در ارتباط 

 آورد.هستند را به وجود می

های تجدیدپذیر به عنوان راه بنابراین استفاده از انرژی

حلی پایدار برای تأمین انرژی مورد نیاز در آینده مورد 

های متصل به سیستم ار گرفته است.توجه خاصی قر

-DCنیازمند مبدل  DC-DCشبكه عالوه بر مبدل 

AC های باشند. مبدلنیز میDC-AC  و یا

های سازنده اینورترهای تولید شده توسط شرکت

دارای محدوده مشخص ولتاژ ورودی هستند، بنابراین 

تبدیل ولتاژ ورودی به میزان  DC-DCوظیفه مبدل 

های باشد. در نیروگاهدی اینورتر میمشخصی برای ورو

کنند، خورشیدی که توان زیادی را به شبكه تزریق می

های فتوولتائیک، ولتاژ ورودی را به با سری کردن پنل

توان افزایش داد سپس با میزان قابل قبولی می

استفاده از مبدل بوست، ولتاژ مورد نیاز برای ورودی 

اردی که میزان توان اینورتر را فراهم کرد. اما در مو

مورد های کمتری تعداد پنل پسباشد، تولیدی کم 

توان ولتاژ ورودی نیاز بوده که با سری کردن آنها نمی

را به میزان مناسبی افزایش داد. در  DC-DCمبدل 

چنین مواردی استفاده از مبدل بوست به منظور 

به دلیل استرس ولتاژ باالی قطعات افزایش ولتاژ عمالً 

-غیرقابل استفاده میها شكل بازیابی معكوس دیودو م

بنابراین به منظور رفع این مشكل محققان سعی  باشد.

کردند که با در نظر گرفتن مبدل بوست به عنوان یک 

های مختلفی مانند كارگیری تكنیکبمبدل پایه و با 

-استفاده از سلف تزویج، پشت سر هم قرار دادن مبدل

م تنیده، مبدل بوست سه های بوست در هها، مبدل

سطحی و یا ترکیبی از آنها معایب مبدل بوست پایه را 

های بسیار افزاینده برطرف کنند و با ارائه مبدل

های خورشیدی را در ولتاژهای پایین استفاده از پنل

 پذیر سازند.برای کاربردهای متصل به شبكه امكان

هایی های منبع امپدانسی نیز یكی از مبدلمبدل

های خاص که با توجه به فراهم آوردن ویژگی ستنده

-شبكهاند. ها بسیار مورد توجه قرار گرفتهبرای مبدل

های امپدانسی وسایل و تجهیزات کارآمدی در تبدیل 

توان بین منبع ورودی و بار در طیف وسیعی از 

، dc-dc ،dc-acکاربردهای تبدیل توان الكتریكی )

ac-dc  وac-acها [. توپولوژی6نند ]ک( را فراهم می

های های کنترل مختلفی با استفاده از شبكهو روش

اند، متفاوت در مقاالت علمی ارائه شدهمنبع امپدانسی 

های با اشاره کرد: درایو هابه تعدادی از آن توانکه می

[، منابع تغذیه بدون وقفه 2قابلیت تنظیم سرعت ]

های سوختی، [، تولیدات پراکنده )سلول9]

های [، باطری یا ابرخازن4توولتائیک، باد و ...( ]ف

[، 1[، وسایل نقلیه الكتریكی ]5کننده انرژی ]ذخیره

[، بارهای 8[، اویونیک ]7] dcهای توزیع توان سیستم

 dc[، مدارهای قطع کننده )بریكر( 9الكترونیكی ]

-مختلفی همانند باک، باک های[. ساختار مبدل61]

دوجهته، ایزوله و غیرایزوله  جهته،بوست، بوست، تک

های منبع امپدانسی با توانایی و امكان بكارگیری شبكه

های بندیها و پیكرهقطعات سوئیچینگ، توپولوژی

 [. 62-66گوناگون را دارند ]

توپولووو ي مبوودل بسوویار افزاینووده ایزولووه  -2

 پیشنهادي

دهید.  ( ساختار مبدل پیشنهادی را نشان میی 6كل )ش

شود، در ساختار این مبدل از الحظه میهمانطور که م

پیل اسیتفاده شیده اسیت. و همچنیین بیه       مبدل تمام

فیاز بكیار گرفتیه    ها، تكنیک شیفتمنظور درایو سوئیچ

هیای  شده است. در این ساختار بر خالف دیگیر مبیدل  

پیشنهادی شیبكه منبیع امپدانسیی در سیمت یانوییه      

در ترانسفورمر قرار گرفتیه اسیت و توپولیوژی معمیول     

پل ایزوله را بیه طیور کلیی تغیییر داده     های تماممبدل

در این ساختار از ترانسفورمر چهار سر اسیتفاده   است.

شده اسیت. در نتیجیه غالبیًا بیه منظیور انجیام عمیل        

یكسوسازی از پل دیودی کامل با چهار دییود اسیتفاده   

کیه در مبیدل پیشینهادی بیه دلییل      شود، در حالیمی

رار گرفته سمت یانویه قدانسی ساختار شبكه منبع امپ

 تنها از سه دیود استفاده شده است. 

(: توپولوژی  مبدل بسیار افزاینده منبع 6شكل )   

 امپدانسی ایزوله

کنیید شیبكه   همانطور که در شكل نییز مالحظیه میی   

 4امپدانسی استفاده شده در یانویه این مبیدل شیامل   

ا توجیه  باشد. بی دیود می 2خازن و  2شده، سلف تزویج



 

های کنترل تولید شده به روش شیفت فیاز  به سیگنال

های اینیورتر، میدهای عملكیرد    به منظور درایو سوئیچ

آید. به منظور تحلییل  مختلفی برای مبدل به وجود می

 ر، فرضیات زیر در نظمبدل پیشنهادی در ادامه تئوری

 د شد:نگرفته خواه

مبدل در مد عملكرد جریان گسسته  -

(DCMکار می )کند؛ 

کنندگی به اندازه کافی سلف مغناطیس -

بزرگ در نظر گرفته شده، بنابراین ریپل 

 توان نادیده در نظر گرفت.را میجریان آن

در طی یک  C3و  C1 ،C2های ولتاژ خازن -

-دوره تناوب در حالت پایدار یابت باقی می

 ماند.

تزویج موجود در شبكه امپدانسی  هایسلف -

فرض خواهند شد  یكسان

(n1=n2=n3=n4 و سلف نشتی هر کدام ،)

ها به صورت جداگانه در نظر گرفته از سلف

 شود.می

 بررسی مدل تلفات -3

 بررسی تلفات ترانسفورمر -3-1

هیای  هیا در طراحیی مبیدل   تیرین المیان  یكی از مهیم 

باشید کیه در رانیدمان و    سوئیچینگ، ترانسیفورمر میی  

هیای  کنید. در مبیدل  رفتار مبدل نقش مهمی ایفا میی 

فرکانس باال اصوالً از ترانسفورمرهای با هسته فریت به 

شود. بیشترین سیهم  دلیل چگالی شار باال استفاده می

هیا مربیوط بیه تلفیات     تلفات هسته، در هسیته فرییت  

شود. اگرچه تلفات گردابیی نقشیی در   هیسترزیس می

تلفات هسته ندارد، اما باعث تشیدید تلفیات مسیی در    

 گردد.رمر میهای ترانسفوپیچسیم

 Steinmetzبه منظور محاسبه تلفیات هیسیترزیس،   

[ نتایج تحققیقات خود را آورده است که اینجا 69در ]

-از این نتایج برای محاسبه تلفات هسته اسیتفاده میی  

ای مهم بیرای محاسیبه تلفیات    ( معادله6شود. رابطه )

 باشد:هسته می

(6                          ). . .core core

core e sw mP V k f B
 

  

، چگالی شار Bm، حجم هسته ترانسفورمر؛ Veکه 

 Steinmetz، ضرایب βcoreو  αcoreو  kترانسفورمر؛

 باشند.می

به منظور محاسبه تلفات مسیی ترانسیفورمر، بایید اییر     

( کیه هیر   proximity effectپوستی و ایر مجاورت )

های گردابی هستند را میورد  دو نشأت گرفته از جریان

رار دهیم. هر دو این ایرها باعث محدود شدن بررسی ق

شییوند. بنییابراین جریییان عبییوری از سییطم سیییم مییی 

تیر شیده، در نتیجیه    مساحت مؤیر سایز سیم کوچیک 

سییم   DCسیم در مقایسه بیا مقاومیت    ACمقاومت 

 شود:بیشتر می

(2      )                    2

( ).cu pri AC pri RMS priP R I  

 با انجام تحقیقیات  RAC-pri ،Dowelبه منظور یافتن 

ها و معیادالتی بیه   و برخی محاسبات عددی به منحنی

-[ . بر اساس معادالت و منحنی64این منظور رسید ]

 را بدست آورد.  RACتوان [ می65در ] Dowelهای 

 RDC       عددی معیین اسیت کیه در جیداول مربیوط بیه

هیای تولیید کننیده در    شیرکت  توسیط  ها معموالًسیم

. طبیق معیادالت   گییرد ها قرار میف کنندهاختیار مصر

Dowel: 

(9                           ).AC pri R pri DC priR F R   

(4            )
22 1

( , ) .
3

l l

R pri

h F h Fp
F p




 
 

تعیداد   N1کیه   =N1.d/w، فاکتور الیه مسی  F1که:

 قطر سیم dعرض الیه،  wدور در هر الیه، 

h( =0.8666: ارتفاع مؤیر یک دور سیمd) 

( بدسیت میی  6: عمق نفوذ که با توجه به جدول )-

 .آید

پییچ در  های سییم تعداد الیه pهمچنین در رابطه باال 

 (2هیای شیكل )  توجه به منحنیی هر بخش است که با 

lhتیابعی از   یهای مختلف را بیه ازا FR که  F


 pو  

توان محاسیبات مربوطیه را انجیام    است، میرسم کرده

 داد.



 

های ( در سیمskin depthعمق پوست ) -(6)جدول 

 درجه سانتی گراد 71مسی در دمای 

 milsعمق پوست به  kHzفرکانس به 

25 17.9 

50 12.7 

75 10.4 

100 8.97 

125 8.02 

150 7.32 

175 6.78 

200 6.34 

225 5.98 

250 5.67 

 
به منظور محاسبه نسبت  Dowelای همنحنی -(2)شكل 

 تحت تأییر ایر مجاورت DCبه  ACمقاومت 

 RACهای مختلفی بیه منظیور کیاهش مقاومیت     روش

پیچی به صورت ترانسفورمر وجود دارد. استفاده از سیم

هیای معمیول و   از روش Litzهیای  ساندویچی و سییم 

یچینگ فرکانس باال است، ئهای سوالزامی در توپولوژی

 ین مقاله نیز در نظر گرفته شده است.  که در ا

 بررسی تلفات ماسفت -3-2

پیل بیا اسیتفاده از    های مهم مبدل تمیام یكی از ویژگی

فیاز، توانیایی بیه وجیود آمیدن شیرایط       تكنیک شیفت

ZVS ها است. بیه طیور   در زمان روشن شدن ماسفت

بندی توان به سه بخش دستهماسفت را میکلی تلفات 

( تلفات درایو گیت ماسیفت،  2( تلفات هدایتی، 6کرد: 

یچینگ. البته در مبدل طراحی شیده در  ئ( تلفات سو9

تلفییات  ZVSاییین مقالییه بییه دلیییل ایجییاد شییرایط   

 گیریم.سوئیچینگ را تقریباً برابر صفر در نظر می

 تلفات هدایتی -3-2-1

-های قدرت، در دیتاشیتاکثر تولید کنندگان ماسفت

خود مقاومت زمان روشن شدن ماسفت را بیا نیام   های 

RDS(on) توان ماسیفت را  کنند. بنابراین میمعرفی می

 RDS(on)در زمان روشن بودن با یک مقاومت به مقدار 

داده شده در برگه اطالعیات ماسیفت در نظیر گرفیت.     

 توان به صورت زیر محاسبه کرد:تلفات هدایتی را می

(5                       )           2

( ).con DS on RMSP R I 

 .باشدجریان مؤیر ماسفت می IRMSکه 

 تلفات درایو گیت ماسفت -3-2-2

را ( یک ماسفت همراه با عناصر پارازیتییک آن 9شكل )

دهد. هنگام روشن شیدن ماسیفت در لحظیه    نشان می

تا رسییدن بیه میزانیی کیه      Cgdو  Cgsهای اول خازن

شیوند. در  دهید، شیارژ میی   می اجازه هدایت ماسفت را

شوند، روشن می ZVSها به صورت حالتی که ماسفت

سیورس در زمیان روشین    -به دلیل اینكه ولتیاژ دریین  

-شدن صفر است، جریان شارژ گییت در خیازن گییت   

رود، بنابراین در مقایسه بیا حیالتی کیه    درین هدر نمی

ZVS  .وجود ندارد انرژی گیت کمتری نیاز است 

هیای شیارژ گییت در حالیت بیدون      ی( منحنی 4شكل )

ZVS دهد. سطم مسطحی که در منحنی را نشان می

وجود دارد، زمیانی اسیت کیه     ZVSشارژ حالت بدون 

را تا زمانی که به بیشترین مقدار خود  Cgdولتاژ گیت 

 کند.  سورس شارژ می-به علت کاهش ولتاژ درین برسد

داده  Qgdو  Qg ،Qgsهیا مقیادیر   در دیتاشیت ماسفت

اند. در نتیجه تلفات ماسفت در زمان روشن شدن شده

باشد، با محاسبه که برابر با زمان خاموش شدن نیز می

 مساحت زیر منحنی بدست خواهد آمد:



 

 
 عناصر پارازیتیک ماسفت -(9)شكل 

 
 های شارژ گیت منحنی -(4)شكل 

 (1)
1

[ ( )].
2.( )

G g gs gd sw

GS M

P Q Q Q f
V V

  


 

 تلفات خازن -3-2-3

هیای  ی با وظیایف مختلیف در مبیدل   های مختلفخازن

و  MKTاستر، های پلیسوئیچینگ وجود دارند. خازن

MKP    معموالً مقدار کیوچكی دارنید، و دارایESR 

باشند که باعث کاهش تلفیات و در نتیجیه   کوچكی می

-افزایش راندمان و همچنین کاهش دمای تلفیات میی  

 د.نشو

ی های ورودی و خروجی معموالً مقدارهای بزرگی خازن

ی اسیتفاده شیود کیه    هیای دارند. بنابراین باید از خیازن 

مقادیری بزرگ و در عین حال حجمی کوچک داشیته  

های الكترولییت از بهتیرین   باشند. به این منظور خازن

 ها هستند.گزینه

 ESRییا   "مقاومیت سیری معیادل    "به دلییل اینكیه   

بیشترین سهم از تلفات را در مقایسه بیا دیگیر عناصیر    

هیا را بیه   ها دارد، بنابراین تلفات خازنخازن پارازیتیک

 کنیم:( بیان می7صورت معادله )

(7                                       )2.C ESR RMSP R I 

 .باشدجریان مؤیر عبوری از خازن می IRMSکه 

 تلفات دیود -3-2-4

 اسیتفاده دییود   ازبه منظور یكسو کردن ولتاژ معمیوالً  

و  dcود. با مدل کردن دیود با ییک منبیع ولتیاژ    شمی

طور کیه در  انیک مقاومت به صورت سیری بیا آن، همی   

 توان تلفیات دییود  ( نشان داده شده است، می5شكل )

 های یكسوساز را به صورت زیر محاسبه کرد:

(8                 )2. .D vf rf f dc f dcP P P V I r I    

 

 
 مدل تلفات دیود -5شكل 

 سازيهنتایج شبی -4

-با در نظر گرفتن مدل تلفات بدسیت آمیده در بخیش   

-های قبل و محاسبه جریان و ولتاژ با استفاده از شبیه

و بدسیت آوردن   OrCADسازی مبدل در نرم افیزار  

های مورد نیاز در جدول مقادیر مؤیر و مستقیم جریان

(، تلفیات هیر جیز     9(، و پارامترهای تلفات جدول )2)

( نتیایج بیه دسیت آمیده،     4ل )بدست آمده و در جیدو 

 است.  آورده شده

(، و در نظیر  4با جمع تلفات بدست آمیده در جیدول )  

راندمان به صورت زییر   W 200گرفتن توان خروجی 

 شود:محاسبه می

(9)       out

out Loss

P 200
91.59%

P P 200 18.35
   

 
 

 

 



 

 مشخصات طراحی مبدل -(2)جدول 

 پارامتر مقدار واحد
V 24 inV  

V 400 outV  

W 200 outP  

kHz 80 sf  

µH 100 L  

µF Electrolyte  10 1 2C ,C  

µF Electrolyte  100 3C  

 
 های مدل تلفات مترپارا -(9)جدول 

 های تلفاتپارامتر مقدار واحد
mΩ 40 Lr 

mΩ 30 Cr 

mΩ 300 prir 

mΩ 20 secr 

mΩ 50 Cr 

 ETD34 Transformer 

V 0.5 FV 

mΩ 20 Fr 

 IRF040N Mosfet 

 
 مقادیر تلفات -4جدول 

 اجزا  تلفات هر جز  (Wمقدار )

 تلفات هدایتی 5.8
های ماسفت

 0.50 قدرت
تلفات درایو 

 گیت

 تلفات هسته 3.8
 تلفات سلف

 تلفات مس 2.7

1.45 
تلفات خازن 

1 2C ,C 
 تلفات خازن

0.63 
 تلفات خازن

 3C 

2.8 
تلفات افت ولتاژ 

 مستقیم
 تلفات دیودها

0.67 
تلفات مقاومت 

 سری مدل شده

 

 

 گیرينتیجه -5

در این مقاله ابتدا ییک مبیدل بسییار افزاینیده منبیع      

هیا  امپدانسی پیشنهاد و معرفی شده است. ایین مبیدل  

های فتوولتائییک بیه منظیور افیزایش     یستمغالباً در س

هیای خورشییدی و مناسیب    سطم ولتاژ حاصله از پنل

شیوند.  ساختن آن برای ورودی اینورتر بكارگرفتیه میی  

هیا و  بنابراین طراحیی دقییق و بهینیه در ایین مبیدل     

بیه منظیور    هیا بررسی تلفات عناصر مختلف این مبدل

بیه همیین   باشد. ائز اهمیت میحاستفاده بهینه بسیار 

دلیل در این مقاله مدل تلفات عناصر مختلف بیه کیار   

رفته در مبدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و بیا  

سیازی  اقیدام بیه شیبیه    OrCADافزار استفاده از نرم

هیای  مبدل شده و مقادیر مویر و مستقیم جریان المان

شیده اسیت،    محاسیبه  مورد نیاز و همچنین ولتاژ آنهیا 

یییک عناصییر بییه صییورت جداگانییه  سییپس تلفییات هییر

 %96محاسبه شده و راندمان نهایی بدست آمده حدود 

تیوان نتیجیه   . با توجه به تلفات بدست آمده میی است 

ها بیشترین تلفیات را دارنید کیه    ها و دیودگرفت سلف

برای بهبود عملكرد مبدل و افیزایش رانیدمان بررسیی    

 توانید های کاهش تلفات برای سیلف و دییود میی   روش

 ز اهمیت باشد.  ئاح
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