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چکیده
در خودروهای پیلسوختی ،معموالً ولتاژ خروجی منبع پیلسوختی بسیار کمتر از ولتاژ مورد نیاز باس  DCبوده و با افزایش
جریان خروجی ،میزان این ولتاژ خروجی به طور قابلتوجهی کاهش مییابد .به منظور تطبیق ولتاژ خروجی منبع پیلسوختی
با ولتاژ باس  ،DCیک مبدل تقویتکننده جدید  DC-DCبا دامنه محدوده ولتاژ ورودی گسترده و بهره ولتاژ باال ارائه شده
است تا به عنوان رابط توان موردنیاز ،تنش ولتاژ را در سراسر وسایل الکتریکی کاهش داده و با بازدهی تبدیل قابلقبولی عمل
کند .نمونه اولیهای با توان  300وات طراحی و اجرا شده است که در نتیجه آن ،حداکثر بازده مبدل پیشنهادی  95درصد در
 300وات اندازه گیری شد .نتایج تجربی به منظور تایید اثربخشی مبدل پیشنهادی ارائه شده است.
واژههای کلیدی :بهره ولتاژ باال ،خازن سوئیچی ،خودروهای پیلسوختی ،مبدل تقویتکننده  ،DC-DCمحدوده ولتااژ ورودی
گسترده.
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 .1مقدمه
به دنبال کمیاب شدن منابع تجدیدناپذیری همچون نفت ،گاز و زغال سنگ ،تحقیقات بیشاتری نیاز بار مسالله مصار بااالی
انرژی و وابستگی جامعه به سوختهای فسیلی منعطف میشود [ .]3[-]1عاووه بار ایان ،تعاداد خودروهاا در بیشاتر کشاورها
همچنان در حال افزایش بوده و این مسلله سبب افزایش قابلتوجه آلودگی هوا شده است .در حال حاضر این امکان وجاود دارد
که وسایل نقلیهی مجهز به منابع پیلسوختی به کاهش وابستگی صنعت حملونقل به نفت و کاهش انتشاار آالینادههاا کماک
کنند [ .]4پیلهای سوختی قادرند از هیدروژن یا گاز طبیعی برای دستیابی به چگالی انرژی بااال بهاره بارده و باه طاور باالقوه
الکتریسیته «پاک» با راندمان باال تولید کنند .با این حال ،برخو باتریهایی که دارای ولتاژ خروجی نسبتاً ثابتی هستند ،ولتاژ
خروجی پیلهای سوختی با افزایش جریان خروجی به طور قابلتوجهی کاهش مییابد [ .]7[-]5از این رو ،حضاور یاک مبادل
 DC-DCافزاینده با محدوده ولتاژ ورودی گسترده به منظور اتصال بین منبع سلول سوختی ولتاژ پایین و باس  DCولتااژ بااال
اینورتر درایو موتور ضروری به نظر میرسد .مبدل تقویتکننده  DC-DCمعمولی یکی از رایجترین توپولوژیهای مورد استفاده
برای افزایش ولتاژ میباشد .بطور نظری ،با نزدیک شدن چرخه کار به یکپارچگی ،مبدل تقویتکننده معمولی قادر است به بهره
ولتاژ باال دست یابد [ .]8با این حال ،به دلیل وجود عناصر پراکنده (القایی نشتی ،ظرفیت خازنی) و چرخه کار باالی ماوردنیااز،
اعمال بهره ولتاژ باال (به عنوان مثال بیش از  )%6دشوار است .عووه بر این ،نیمهرساناهای قدرت دارای ضعف تنش ولتااژ بااال -
ولتاژ باس  – DCمیباشند.
محققان به منظور دستیابی به مبدل تقویتکننده  DC-DCبا بهره ولتاژ باال و تنش ولتاژ پایین ،توپولوژیهای مختلفی را ارائاه
دادهاند [ .]9این مبدلها را میتوان به دو نوع مبدل ایزوله و مبدل غیرایزوله تقسیم کرد .مبدلهای ایزوله به طاور گساترده در
بسیاری از موارد مورد استفاده قرار میگیرند و بطور نظری ،میتوان با افزایش نسبت تبادیل ترانسافورماتور ماورد اساتفاده ،باه
افزایش ولتاژ باال دلخواه دست یافت [ .]10با این حاال ،موقعیتهاای زیاادی وجاود دارد کاه طای آن ایزوالسایون الکتریکای
غیرضروری بوده و مدار اسنابر موردنیاز در یک توپولوژی ایزوله ،موجب افزایش میازان پیچیادگی طراحای مبادل خواهاد شاد
[ .]12[-]11هزینه و تلفات مغناطیسی مبدلهای غیرایزوله در مقایسه با مبدلهای ایزوله ،کمتر است .برای مثال مایتاوان باا
اضافه کردن یک سلف جفتشده به توپولوژی نام برده ،به بهره ولتاژ باال دست یافت [ ،]13و مبدل نیز در این میان تنش ولتااژ
دستگاه را پایین نگه میدارد .برای انجام این کار به تعداد زیادی سلف نیاز است که خود منجر به افزایش حجم و هزینه بیشاتر
و کاهش بازدهی میگردد [ .]14مبدلهای مبتنی بر سلف غیرجفتشده نیز میتوانند برای دساتیابی باه بهاره ولتااژ بااال و در
نتیجه کاهش تعداد المانهای مغناطیسی بکار روند .مبدل تقویتکننده درجه دوم  DC-DCمعمولی در قسمت [ ]15نیز قاادر
به دستیابی به بهره ولتاژ باالست ،اما تنش ولتاژ در سراسر نیمهرساناهای توان جانبی باال به اندازه ولتاژ خروجی است .برای حل
این مسلله ،پیکربندیهای خازن سوئیچی ( )SCارائه شده در مراجع [ ]16و [ ]17قادر به دستیابی به بهره ولتاژ بااال هساتند،
اما نمیتوانند به تنظیم ولتاژ انعطا پذیری برسند؛ مگر اینکه با مبدلهای  DC-DCدیگری ادغام شوند ] .]18توپولوژی تحات
عنوان "شبکه فعال مبتنی بر خازن سوئیچی" ( )SC-ANCدر مرجع [ ]19ارائه شاده اسات کاه از طریاق آن تانش ولتااژ در
سراسر نیمهرساناهای قدرت را میتوان به نصف کاهش داده و ولتاژ خازنهای خروجی نیز قادر خواهند بود تا باه طاور طبیعای
خود را متعادل کنند .با این حال ،این امکان وجود دارد کاه کلیادها شااهد اساپایک ولتااژ بااال در نتیجاه ظریاب خاودالقاایی
(اندوکتانس) نشتی مدار باشند .مدار خازن سوئیچی در مرجع [ ]20مورد مطالعه قرار گرفته است :ترکیاب ایان مادار باا ساایر
مبدلهای  ،DC-DCموجب دستیابی به تنظیم ولتاژ انعطا پذیر میگردد ،با این حال ،اختو پتانسیل بین نقاط زمین سمت
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منبع ولتاژ ورودی و سمت بار ،یک ولتاژ  PMWبا فرکانس باال است ( ،PMWمدوالسیون پهنای پاالس)؛ زیارا باه جاای یاک
ساختار زمین مشترک ،یک دیود بین نقاط زمین سمت منبع ولتاژ ورودی و سمت بار قرار داده شده اسات .در نتیجاه ،ممکان
است مسائل مرتبط با فیلترهای دیفرانسیلی  du/dtمطرح شود و همین موضوع موجب محدودیت کاربردهاای آن خواهاد شاد
[.]22[-]21
مبدل تقویتکننده  DC-DCمنبع  Zدارای پتانسیل بهره ولتاژ بااال اسات .یاک مبادل  DC-DCمنباع  Zدارای یاک خاازن
سوئیچی آبشاری در قسمت [ ]23ارائه شده است .این توپولوژی قادر به بهبود بهره ولتاژ مبدل تقویتکننده  DC-DCمنباع Z

با استفاده از تابع چندگانه ولتاژ خازن سوئیچی میباشد .با این حال ،معایب مبدل ،همانند جریان ورودی ناپیوسته ناامطلاوب و
نقاط زمین مختلف بین سمت منبع ولتاژ ورودی و سمت بار ،آشکارند .عووه بر این ،نیمه رسااناهاای قادرت باا نزدیاک شادن
چرخه کار به صفر ،شاهد تنش ولتاژ باالیی خواهند بود .به همین ترتیب همانطور که در قسمتهاای [ ]24و [ ]25ارائاه شاده
است ،به منظور دستیابی به بهره ولتاژ باال میتوان از تکنیکهای سالف ساوئیچی ( )SLنیاز در مبادلهای  DC-DCاساتفاده
کرد ،اما اغلب به علت نیاز به تعداد زیادی سلف در اینگونه مدارها ،حجم و هزینه این مبدلها افزایش مییابد.
برای پرداختن به این مسائل ،یک مبدل  DC-DCبا ضریب افزاینده باال و غیرایزوله جدید در این مقالاه ارائاه شاده اسات کاه
دارای ویژگیهای زیر میباشد:
 )1تنش ولتاژ را در سراسر المانهای مبدل کاهش داده و دارای نقطه زماین مشاترک باین دو طار ورودی و خروجای ولتااژ
میباشد.
 )2دو کلید به طور همزمان روشن و خاموش میشوند .در نتیجاه ،کنتارل مبادل سااده باوده و مایتاوان در حالات روشان از
کلیدهای برق با مقاومت کم استفاده کرد.
 )3سیستم با بهره ولتاژ باال و دامنه ولتاژ ورودی گسترده عمل میکند و طی چرخه کار دچار تغییرات شادید در مقاادیر ولتااژ
نخواهد شد.
این مقاله به شرح زیر تنظیم شده است :در بخش دوم ،پیکربندی و اصول اجرایی مبدل پیشنهادی ارائه شده است .بهره ولتاژ
در بخش سوم تجزیه و تحلیل شده و در بخش چهارم تنشهای ولتاژ و جریان محاسبه میشود .طراحی مولفهها در بخش
پنجم ارائه شده است و در بخش ششم ،به منظور تایید ویژگیهای مبدل پیشنهادی ،نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل ارائه شده
است.
 .2اصول اجرایی مبدل پیشنهادی
 .1.2پیکربندی مبدل پیشنهادی
مبدل تقویتکننده بهره ولتاژ باال  DC-DCدر شکل ( )1نشان داده شده است .این مبدل شامل دو کلید برق فعاال ( S1و ،)S2
پنج دیود قدرت ( ،)D1-D5دو سلف ( L1و  )L2و پنج خازن ( )C1-C5است .منبع پیلسوختی  Vinو سلف  L1به صاورت ساری
به یکدیگر متصل شدهاند تا خازنهای  C1و  C2را به صورت موازی شارژ کنند .سلف  L2نیز یکی دیگر از اجزای ذخیاره انارژی
است که برای تحقق بهره ولتاژ باال بکار میرود .چند برابرکننده ولتاژ نردبانی (خازنهای  C3-C5و دیودهاای  )D5-D7قاادر باه
بهبود هرچه بیشتر بهره ولتاژ بوده و تنش ولتاژ در سراسر نیمه رساناهای قادرت را در سامت ولتااژ بااال ،کااهش دهاد .ضامنا
دیودهای  D1و  D2بیانگر بادی دیود سوئیچها هستند.
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شکل  -1توپولوژی مبدل پیشنهادی.

 .2.2اصول اجرایی مبدل پیشنهادی
سیگنالهای گیت دو سوئیچ برق ( )S2 ،S1یکسان هستند S1 .و  S2به طور همزمان روشن و خاموش میشوند .بناابراین در هار
دوره کلیدزنی دو حالت کلیدزنی وجود دارد که در شکل ( )2نشان داده شده است.
حالت کلیدزنی اول :همانطور که در شکل ) 2(aنشان داده شده است ،با روشن شادن کلیادهاای  S1و  ،S2سالف  L1توساط
منبع  DCیعنی  Vinو سلف  L2توسط خازنهای  C1و  C2به صورت سری شارژ میشاوند .در هماین حاال ،خاازن  C3توساط
خازنهای  C2و  C4به صورت سری شارژ میشود.
حالت کلیدزنی دوم :همانطور که در شکل ) 2(bنشان داده شده است ،با خاموش شدن کلیدهای  S1و  ،S2خاازنهاای  C1و
 C2به طور موازی توسط منبع  DCو سلف  L1شارژ میشوند .در همان زمان ،خازن  C4توسط منبع  ،DCسالفهاای  L1و L2

به صورت سری شارژ میشود .عووه بر این ،خازنهای  C4و  C5توسط منبع  ،DCسلفهای  ،L2 ،L1و خازن  C3و همچناین از
طریق بار  Rشارژ میشوند .ولتاژ خروجی  Voبرابر با کل ولتاژ خازنهای  C4و  C5است.
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شکل  -2حالتهای کلیدزنی مبدل پیشنهادی( .الف) حالت کلیدزنی اول( .ب) حالت کلیدزنی دوم.
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 .3تجزیه و تحلیل بهره ولتاژ حالت پایدار
اگر دوره کلیدزنی برای کلیدهای برق برابر  Tباشد ،بنابراین  DTبرابر دوره حالت روشن اسات و  (1-D)Tبرابار باا دوره حالات
خاموش است که در آن D ،برابر چرخه کار کلیدهای برق میباشد .فرض بر این است که ولتاژ خازن و جریان سلف در هر دوره
کلیدزنی ثابت بوده و افت ولتاژ رو به جلو و مقاومت حالت روشن نیمهرساناهای قدرت نادیاده گرفتاه مایشاود .معادلاه ( )1را
میتوان بر اساس اصل تعادل ولت-ثانیه برای سلفهای  L1و  L2به دست آورد:
Vin  DT + (Vin − VC 2 )  (1 − D )T = 0

(VC1 + VC 2 )  DT + (VC 2 − VC 4 )  (1 − D )T = 0

()1

رابطه ولتاژ بین ولتاژهای خروجی و خازن را میتوان بر حسب دو حالات کلیادزنی کاه در شاکل ( )2نشاان داده شاده اسات،
بصورت زیر پیدا کرد:

VC1 = VC 2

VC 3 = VC 5 = VC 2 + VC 4
V = V + V
C4
C5
 o

()2

در نتیجه ،ولتاژ خروجی  Voرا میتوان با استفاده از معادالت ( )1و ( )2به صورت زیر بدست آورد:
3+ D
Vin
(1 − D) 2

()3

= Vo

که در این معادله  Mبرابر با نسبت تبدیل ،یعنی بهره ولتاژ است .معادله ( )3نشان میدهد که مبادل پیشانهادی بطاور نظاری
میتواند منجر به حصول دامنه بهره ولتاژ باال و وسیعی شود .بهره ولتاژ به عنوان تابعی از چرخه کار برای مبادل پیشانهادی باا
مبدلهای [ ]23و [ ]28[-]26مقایسه شده که تمامی این موارد در شکل ( )4نشان داده شده است .میتوان نتیجه گرفات کاه
بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی باالتر از مبدلهای [ ]28[-]26است ،به خصوص زمانی که  D>0.2برقرار باشد .اگرچه مبدل [،]23
دارای منحنی بهره ولتاژ به نسبت بهتری میباشد ،اما بازده تبدیل پایین و نقطه زمین غیرمشترک این مبدل منجر به افت توان
بیشتر و افزایش مسائل مرتبط با فیلترهای دیفرانسیلی  du/dtمیشود که در جدول ( )3تحلیل خواهد شد .باا در نظار گارفتن
بهره ولتاژ ،بازده و زمین مشترک ،مبدل پیشنهادی در این مقاله دارای مزایای دامنه بهره ولتاژ باال و وسیع ،باازده تبادیل قابال
قبول و زمین مشترک است .با در نظر گرفتن بهره ولتاژ ،بازده و نقطه زمین مشاترک ،مبادل پیشانهادی در ایان مقالاه دارای
مزایای دامنه گسترده بهره ولتاژ باال ،بازده تبدیل قابل قبول و نقطه زمین مشترک میباشد.
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شکل  -4مقایسه بهره ولتاژ به عنوان تابعی از چرخه کار برای توپولوژیهای مبدلهای مختلف.

.4تجزیه و تحلیل تنش الکتریکی ساختار
 .1.4تحلیل تنش ولتاژ
با توجه به تجزیه و تحلیل هر یک از حالتهای اجرایی در شکل ( )2و بهره ولتاژ در معادله ( ،)3تانشهاای ولتااژ در کلیادها و
دیودها را میتوان بصورت معادالت ( )4که در ادامه آورده شده است ،استنباط کرد.

1− D

VS 1 = 3 + D Vo

V = 1 + D V
 S2 3+ D o

VD 3 = 1 − D Vo

3+ D

1− D
Vo
= VD 4
3+ D

2

VD 5 = 3 + D Vo

V = 2 V
 D6 3 + D o

VD 7 = 2 Vo

3+ D

()4

بنابراین ،تنشهای ولتاژ روی کلیدهای برق فعال  S1و  S2کمتر از نصف ولتاژ خروجی منبع  Voاست .برای دیودهای  D3و ،D4
تنشهای ولتاژ کمتر از یک سوم ولتاژ خروجی منبع  Voبوده ،در حالی که تنشهای ولتاژ در سراسر دیودهای  D5-D7کمتار از
دو سوم ولتاژ خروجی منبع  Voمیباشد.
 .2.4تحلیل تنش جریان
با استفاده از تجزیه و تحلیل جریان در شکل ( )2و قوانین جریان کیرشهف ،تنشهاای جریاان در الماانهاا را مایتاوان طباق
معادالت ( )4بدست آورد.
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تنشهای جریان در تمامی قطعات مرتبط با چرخه کاری ( Dمعموالً بین  0.2و  )0.4است .بنابراین مایتاوان از آن باه عناوان
مرجع در قسمت طراحی پارامترهای ساختار استفاده کرد .همچنین توجه داشته باشید که تنشهای جریان در سراسار S1-D7
دارای مقادیر متوسطی هستند.

1 + 3D − D 2 − D 3
I
=
Io
 S1
2
D
(1
−
D
)


1+ D
Io
= IS 2
)D (1 − D


2
I
=  I D3
2 o
(1
−
D
)


1+ D
Io
= ID4
(1 − D) 2


1
Io
=  I D5
1− D

1

I D6 = D Io

I = 1 I
 D7 1 − D o


()5

مقایسه مبدل پیشنهادی با دیگر مبدلهای تقویتکننده بهره ولتاژ باال  DC-DCدر جدول ( )3نشان داده شده است .مشااهده
میشود که تنها کمی افزایش در تعداد دیودها ،منجر به افزایش دامنه بهره ولتاژ باال مبدل پیشانهادی مایگاردد .مبادل []23
زمانی به بهره ولتاژ باال دست مییابد که مقدار چرخه کار به  0.5نزدیک میشود ،اما زمانی که مقدار چرخه کاری  dنزدیک باه
صفر است این مبدل از خود ضعف تنش ولتاژ باال نشان داده که تقریباً برابر با ولتاژ خروجی است .عووه بر این ،مبادل [ ]23در
مقایسه با دیگر مبدلها دارای بازدهی ضعیفی است .مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدلهای [ ]26و [ ،]27برای دستگاههاایی
که نیاز به ضریب افزاینده باالیی دارند ،مناسبتر است .با در نظر گرفتن انتخاب کلیدهای برق ،زمانی کاه  d≠0.5برقارار باشاد،
مبدل [ ]27حداکثر تنش ولتاژ دستگاه خود را (که بیشتر از نیمی از ولتاژ خروجی است) خواهد داشت ،در حاالی کاه حاداکثر
تنش ولتاژ در کلیدهای برق کمتر از نصف این مقدار است .با توجه به نوع انتخاب دیودها ،حداکثر تنش ولتاژ روی دیودها بارای
مبدل پیشنهادی کمتر از مبدلهای [ ]26و [ ]27است .اگرچه مبدل [ ]28مزیت تنش ولتاژ پایینتر را داراست ،اما نقطه زمین
مشترکی بین دو طر ورودی و خروجی نداشته و این این امکان وجود دارد که این موضوع منجر به ایجاد مسائل فرعی مرتبط
با فیلترهای دیفرانسیلی  du/dtشود.
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جدول  -3مقایسه بین مبدل پیشنهادی و دیگر مبدلهای بهره ولتاژ باال.

توپولوژی

مبدل ][23

مبدل ][26

مبدل ][27

مبدل ][28

مبدل پیشنهادی

کلید

1

1

2

2

2

دیود

3

2

2

4

5

سلف

3

2

2

2

2

خازن

5

3

2

4

5

بهره ولتاژ

) (1 + D ) / (1 − 2D

) 2 / (1 − D

1 / (1 − D ) 2

) 4 / (1 − D

(3 + D ) / (1 − D ) 2

تنش ولتاژ

)Vo / (1 + D

Vo

(1 − D )Vo

Vo / 4

)(1 + D)Vo / (3 + D

تنش ولتاژ

)Vo / (1 + D

Vo

Vo

Vo / 2

)2Vo / (3 + D

نقطه زمین

ندارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

بازدهی

85%

95%

93%

96%

95%

در کلیدها
در دیودها

 .5طراحی پارامترهای ساختار
 .1.5طراحی کلیدهای برق و دیودها
طراحی کلیدهای برق و دیودها باید با توجه به سختترین شرایطی که دستگاههای نیمهرسانا طی آن عمال مایکنناد صاورت
بگیرد .با فرض اینکه حداکثر بهره ولتاژ مورد نیاز  ،10توان بار  400وات ،چرخه کار  D=0.42و جریان خروجی یک آمپر باشد.
میتوان از معادالت ( )4و معادالت ( )5استنباط کرد که حداکثر تنشهای ولتاژ متوسط در سراسر کلیدهای  S1و  S2به ترتیاب
 70ولت و  166ولت بوده و حداکثر تنشهای جریان متوسط در کلیدهای  S1و  S2به ترتیب  16.5آمپر و  6.2آمپار اسات .باه
طور مشابه ،میتوان از معادالت ( )4و معادالت ( )5استنتاج کرد که حداکثر تنش ولتاژ متوسط در دیودهای  D3و  D4برابار باا
 70ولت است که با تنش ولتاژ کلید  S1نیز برابر میباشد .عووه بر این ،حداکثر تنش جریاان متوساط در دیاودهاای  D3و D4
برابر با  5.8آمپر بوده و حداکثر تنشهای ولتاژ و جریان متوسط در دیودهای  D5-D7به ترتیب برابر باا  234ولات و  1.9آمپار
میباشد.
 .2.5طراحی سلف و خازن
با فرض اینکه حداکثر موج جریان مورد نیاز در سلفها برابر با  ΔILباشد ،زمانی میتوان اندوکتانسها را محاسبه کرد کاه  Lدر
حالت شارژ قرار داشته باشد ،که در معادله ( )6ارائه شده است:
dt
()6
L = uL
di L
اندوکتانسهای سلفهای  L1و  L2را میتوان به صورت معادله ( )7استخراج کرد:
D  Vin

 L1 = I  f

LI
s

4 D  Vin
= L
2

(1 − D ) 2  I L 2  f s

()7
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اگر فرض شود که حداکثر موج ولتاژ قابل قبول در سرتاسر خازن برابر با  ΔVCاست ،ظرفیت پنج خازن در مبدل پیشانهادی را
میتوان به صورت معادله ( )8محاسبه کرد:
dt
()8
C = iC
duC
ظرفیتهای پنج خازن را میتوان از طریق معادله ( )10محاسبه کرد:

2D  Io
= C1
(1 − D)  VC1  f s


(1 + D)  I o
= C2
(1 − D)  VC 2  f s


Io
= C3
VC 3  f s


(1 + D)  I o
= C4
VC 4  f s


D  Io
= C5
VC 5  f s


()9

 .6نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل
به منظور اعتبارسنجی تحققپذیری و اثربخشی مبدل پیشنهادی ،یک نمونه آزمایشی  300وات طراحی و اجرا شده است .یاک
منبع  DCقابل تنظیم با محدوده ولتاژ  Vin=40V~120Vبرای منباع ورودی بکاار مایرود .کلیادهاای بارق از ناوع ماسافت
استفاده میشوند .عووه بر این ،فرکانس کلیدزنی  20کیلوهرتز بوده ،و مقادیر سلفها نیز به ترتیاب  L1=330μHو L2=1mH
میباشند .ظرفیتهای الکترولیتی خازنها برابر با  ،C1=C2=540μFو ظرفیت دیگر خازنها برابار C4=40μF ،C3=C5=20μF
میباشد .ولتاژ خروجی مرجع  400ولت و مقاومت بار برابر با  R=533Ωاست (به عبارت دیگر توان ناامی =  300وات) .جریاان
سلف  iL1در حالت پایدار ،زمانی که ولتاژهای منابع برابر باا مقاادیر  Vin=40Vو  Vo=400Vباشاد ،در شاکل ( )9نشاان داده
شده است .از شکل ) ،9(aمشخص است که در صورت برقراری  ،VS1=0جریان سلف  iL1به صورت خطی افزایش مییابد و پاس
از آن جریان سلف  iL1به صورت خطی کاهش مییابد .به طور مشابه ،شکل ) 9(bنشاان مایدهاد کاه جریاان سالف  iL2روناد
مشابهی با سلف  iL1را طی میکند .ولتاژ ورودی و ولتااژ خروجای در شاکل ( )10نشاان داده شاده کاه در آن بهاره ولتااژ 10
میباشد ،و مشاهده میشود که مبدل پیشنهادی میتواند به بهره ولتاژ باال دست یابد .همچنین نتایج آزمایشگاهی در رابطاه باا
ولتاژ خازن ها به صورت شکل  11می باشد.

]iL1[5A/div

]iL2[2A / div

Time:5mic s/div

Time: 5mic s/div

(ب) جریان سلف iL2

(الف) جریان سلف iL1

شکل  -9جریانهای سلف
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]Vo [50V/div
]Vin [20V/div

Time: 5mic s/div

Time: 5mic s/div

ب
الف
شکل  -10الف) ولتاژ ورودی  . Vinب) ولتاژ خروجی  Voزمانی که بهره ولتاژ برابر  10است.

Time: 5mic s/div

Time: 5mic s/div

الف

Time: 5mic s/div

ب

پ

Time: 5mic s/div

Time: 5mic s/div

ت

ث

شکل  -11نتایج آزمایشگاهی .الف)ولتاژ خازن ، C1ب) ولتاژ خازن ، C2پ)ولتاژ خازن ، C3ت)ولتاژ خازن ، C4ث)ولتاژ خازنC5

 -7نتیجهگیری
در این مقاله ،یک مبدل تقویتکننده  DC-DCبا بهره ولتاژ باال با محدوده ولتاژ ورودی گسترده ،جریان ورودی پیوسته و نقاط
مشترک زمین بین سمت ورودی و سمت بار ارائه شده است .تنش ولتاژ روی کلیدهای برق اصلی کمتر از نصف ولتااژ خروجای
است .بنابراین ،به منظور رابط برق بین منبع پیل سوختی و باس  DCبرای محرک موتور در خودروهای پیل ساوختی مناساب
میباشد.
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Designing a new structure in DC-DC converters with high voltage gain for
electric vehicle applications
Ehsan Akbari
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Mazandaran University of Science &
Technology, Babol, Iran. akbari.ieee@gmail.com

Abstract— In fuel cell vehicles, the output voltage of the fuel cell source is usually much
lower than the required voltage of the DC bus; and as the output current increases, the output
voltage decreases significantly. In order to match the output voltage of the fuel cell source
with the DC bus voltage, a new DC-DC boost converter with a wide input voltage range and
high voltage gain is introduced that as a required power interface can reduce the voltage stress
across electrical appliances and work with acceptable conversion efficiency. A prototype with
300 W power is designed and implemented; as a result the maximum efficiency of the
proposed converter is 95% at 300 W. Experimental results are also presented to confirm the
effectiveness of the proposed converter.
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