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Voorwoord
Voor het afronden van een studie hoort een afstudeeropdracht. In dit verband moet ook dit
verslag worden gezien.
De opdracht is uitgevoerd aan de elektrotechnische faculteit van de technische universiteit te
Eindhoven. Binnen de leerstoel Elektromechanica en Vermogenselektonica van de
capaciteitsgroep Elektrische Energietechniek onder leiding van prof. dr. ir. A.J .A. Vandenput
was de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren. Voor deze mogelijkheid ben ik mijn dank
verschuldigd aan de professor.

De afstudeeropdracht besloeg zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Het
theoretische gedeelte omvatte het zoeken naar en analyseren van verschillende mogelijkheden
ten aanzien van het verminderen van de grootte van de rimpel van de ingangsstroom. Het
praktische gedeelte bestond uit het realiseren van deze mogelijkheden. Voor de begeleiding van
deze opdracht wil ik dr. J.L. Duarte en ir. M.A.M. Hendrix bedanken.

Tijdens de afstudeerperiode ben ik regelmatig in het laboratorium van het E-laag gebouw
geweest, waar ik de realisatie en een deel van de analyse heb uitgevoerd. Voor de praktische
ondersteuning bij de uitvoering hiervan wil ik dhr. M.J.P.C. Uyt de Willigen bedanken. Tevens
wil ik mijn medestudente M.M.J.A. Michon bedanken voor de vele tips en de gezellige tijd.
Voor wat betreft de realisatie van de magnetische componenten ben ik mijn dank verschuldigd
aan ir. L. OostvogeL
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Samenvatting
Boost-converters worden vaak ingezet voor verbetering van de power-factor. Bij hoog
vermogens applicaties wordt vaak gebruik gemaakt van interleaving om het uitgangsvermogen
te vergroten en de grootte van de rimpel van de ingangsstroom te verkleinen. Hierbij is het van
groot belang dat de stroom door de beide converters gelijk is.
In dit verslag worden gekoppelde converters besproken en met elkaar vergeleken. De
spanningsoverzetverhouding, de grootte van de rimpel van de ingangsstroom en de grootte van
de magnetische componenten zijn met elkaar vergeleken.
De koppeling tussen de convertertakken is gemaakt door middel van een hulptransformator.
Met het gebruik van deze hulptransformator is gebleken dat de verschillende takstromen te
regelen is door de dutycyc1e te varieren.
Bovendien is er gebruik gemaakt van een extra step-up transforrnator aan de uitgangen van de
convertertakken om de spanningsoverzetverhouding te vergroten. Hierbij is het niet mogelijk
de takstromen te regelen met behulp van de dutycyc1e.
Verder zijn de theoretisch verkregen formules voor CCM geverifieerd aan de hand van
simulaties en zijn een aantal converters gerealiseerd.

Summary
Boost converters are widely used as power-factor-corrected converters. In high-power
applications, interleaved operation of two or more boost converters has been proposed to
increase the output power and to reduce the input current ripple. A major design criterion then
is to ensure equal current sharing among the parallel converters.
In this report, several converters consisting of two interleaved and coupled boost converter cells
is proposed, investigated and compared. The coupling exists of an auxiliary transformer that
couples the current paths of the two boost converters. Using the auxiliary transformer it is
possible to control the current through each cell by varying the dutycyc1e.
In addition a step-up transformer is used to increase the ratio between the input and output
voltage. With this transformer control of the cellcurrent is not possible by varying the dutycyc1e.
The theoretical formulas for CCM are verified by several simulations and some converters are
realized.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek III
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Afstudeer opdracht beschrijving, Omschrijving van de opdracht lU/e

Hoofdstuk 1 Afstudeer opdracht beschrijving

1.1 Omschrqvlnl van de opdracht
Afstudeeropdracht: Ontwerp en realisatie van een DC-DC omzetter met minimale ingangs
stroomrimpel voor gebruik bij brandstofcellen.

1.20verwellnlen
Bij veel gepubliceerde brandstofcelsystemen vormt de inverter ingangstrap een hoogfrequent
pulserende belasting voor de brandstofcel.
Er zijn redenen om aan te nemen dat deze pulsstroom slecht is voor de levensduur van het
systeem. De conventionele oplossingen bestaan uit het plaatsen van een ingangsfilter. Dit filter
bevat echter elektrolytische condensatoren die de levensduur aanzienlijk beperken. Vanwege de
zeer grate brandstofcelstromen (in ons geval circa 40A piek) zijn de verliezen fors, de
afmetingen niet onaanzienlijk en de kosten hoog.

Er zijn geschakelde voedingen bekend met zeer lage stroomrimpel, welke niet allemaal kunnen
uitgerust worden met een transformator. In het geval van een 400V DC-link spanning is dit
echter weI gewenst om een zo hoog mogelijke efficientie te bereiken.

Uit de literatuur is het 'interleaving' principe bekend. Een hoog vermogen inverter wordt uit
kleinere parallel geschakelde modules opgebouwd. Door de schakelfrequenties op de juiste
manier te synchroniseren verlaagt de ingangsrimpel en schuift deze naar een zeer hoge
effectieve frequentie.

Voar het synchroniseren van de schakelfrequenties zijn diverse methodes bekend. Deze
werken niet allemaal even betrouwbaar als de belasting en celspanning sterk fluctueren.

Uiteindelijk zal ook de inverter kant interleaved uitgevoerd zijn. Omdat de netstroom door nul
gaat is het voor de inverter zeer belangrijk dat de modules in fase blijven, zelfs bij zeer lage
uitgangsstromen.

1.3 Gevraald
Zoek een geschikte interleaved topologie, met transformator optie, en eventueel een
schakelfrequentie synchranisatie algoritme dat past bij de SR-I2 brandstofcel van Avista.
Realiseer een 500 Watt 2SV-40V-7400V DC-DC converter volgens deze ideeen.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek I
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Hoofdstuk 2 Inleiding

2.1llteratuuronderzoek

TU/e

Tijdens het practicum van de bibliotheek van de universiteit, is gezocht naar literatuur over het
onderwerp interleaving. Tijdens dit literatuur onderzoek zijn twee interessante artikelen
gevonden, gerefereerd in [I] en [2]. Deze twee artikelen gaan beiden over interleaving van boost
converters met magnetische koppeling. Een derde [3] en vierde [4] artikel gaan over interleaving
zonder koppeling.
Er zijn verschillende converter types mogelijk voor powerfactor verbetering met behulp van
interleaving, zoals de buck, boost, buck-boost, Cuk en Sepic. Van deze converters is de boost
converter het meest toegepast voor verbetering van de powerfactor.
De reden waarom er gekozen wordt voor boost-converters is omdat deze converter geen
ingewikkeld circuit heeft, eenvoudig te ontwerpen is, een hoge conversie efficientie heeft en de
spanning stress vermindert.

2.2 Korte toellchtlnglnterleavlng
Het begrip interleaving kan worden uitgelegd als het parallel schakelen van twee van meerdere
converters met als doel om het uitgangsvermogen te vergroten en de in- en uitgangsrimpel in
de stroom en spanning te verkleinen.
Het probleem bij interleaving is echter het verdelen van de stroom over de verschillende takken
van de converter.

2.3 Stappenplan
In dit verslag zullen een aantal verschillende topologieen (circuits) worden behandeld. Deze
circuits zijn gebaseerd op het principe van de boost-converter. Om al deze verschillende types
converters goed met elkaar te kunnen vergelijken is het noodzakelijk om het gedrag van elke
converter op een eenduidige manier te beschrijven. Om dit te bereiken zal er voor elke
converter een aantal stappen moeten worden doorlopen. Ook zal er een normalisatie worden
toegepast om de beschrijvingen onafhankelijk van componenten te maken.

De beschrijving van de circuits gelden voor de ideale situatie, dus er wordt geen rekening
gehouden met de verliezen.
Voor de circuits waarin een transformator wordt gebruikt zal er een beschrijving worden
gemaakt van het circuit met het "ideale" en "realistische" transformatormodel.
Om de afhankelijkheid van de ingangsspanning Yin, de periodetijd T en de waarde van de
zelfinductie L te elimineren wordt er gebruik gemaakt van een normalisatie. Om een goede
vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende circuits wordt deze normalisatie overal
toegepast. Er is gekozen om dezelfde normalisatie te gebruiken als in [4].

Hieronder is het stappenplan opgesteld.

I. Continuous Conduction Mode
a. De voltseconden vergelijking opstellen voor een converterspoel tijdens de CCM.
b. De spanningsoverzetverhouding qccw=Vout/Vin uit stap Ia bepalen als functie van de

dutycycle en de gemiddelde uitgangsstroom.
c. Een uitdrukking opstellen voor de rimpelstroom door de converterspoel(len) als

functie van de dutycycle en de ingangsspanning.
d. Uit stap IC een uitdrukking opstellen voor de rimpel van de ingangsstroom.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek 2
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e. Een normalisatie toepassen op de bij stap Id gevonden ingangsstroomrimpel zodat

de afhankelijkheid van de ingangsspanning en de zelfinductie er niet meer in
aanwezig is.

2. Discontinuous Conduction Mode
a. De voltseconden vergelijking opstellen voor een converterspoel tijdens de DCM
b. De spanningsoverzetverhouding qDC~Vout/ Yin uit stap 2a bepalen als functie van de

dutycyc1e en de gemiddelde uitgangsstroom.
c. Een uitdrukking opstellen voor de rimpelstroom door de converterspoel(len) als

functie van de dutycyc1e en de ingangsspanning.
d. Uit stap 2C een uitdrukking opstellen voor de rimpel van de ingangsstroom.
e. Een normalisatie toepassen op de bij stap 2d gevonden ingangsstroomrimpel zodat

de afhankelijkheid van de ingangsspanning en de zelfinductie er niet meer in
aanwezig is.

3. Grens tussen CCM en DCM (Boundary Mode)
a. De genormaliseerde gemiddelde uitgangsstroom bepalen als functie van de

dutycyc1e.
b. De genormaliseerde gemiddelde uitgangsstroom schrijven als functie van de

spanningsoverzetverhouding qbound.

C. De genormaliseerde gemiddelde uitgangsstroom schrijven als functie van de rimpel
van de ingangsstroom.

Vervolgens zal met behulp van de formules voor de spanningsoverzetverhouding een grafiek
worden gemaakt. Hierin zal de spanningsoverzetverhouding q uitgezet worden tegen de
genormaliseerde gemiddelde uitgangsstroom.
Met behulp van de formules voor de ingangsstroomrimpel zal ook een grafiek worden gemaakt
waarin de ingangsstroomrimpel zal worden uitgezet tegen de genormaliseerde gemiddelde
uitgangsstroom. In deze grafieken is de dutycyc1e als variabele meegenomen.
Uiteindelijk geven de grafieken een compleet overzicht van het gedrag van de betreffende
converter voor wat betreft de spanningsoverzetverhouding en de ingangsstroomrimpel.

2.4 Overzlchten en graReken
Met de gegevens die gevonden worden door het stappenplan voor elk type converter uit te
voeren, worden grafieken gemaakt. Hierdoor wordt een duidelijk beeld verkregen van de
spanningsoverzetverhouding en de ingangsstroomrimpel. Deze grafieken worden gemaakt met
behulp van Matlab door gebruik te maken van de m-code.
De formules worden vervolgens overzichtelijk in tabelvorm gepresenteerd.
Hiermee wordt een duidelijk overzicht gegeven van het gedrag van elke converter.
Verder zal er een overzicht worden gegeven van de grootte van de magnetische componenten
van elke converter.
En tot slot wordt de realisatie van twee van de bekeken converters besproken.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek 3
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Hoofdstuk 3 Boost-converters concept

3.1 Enkele boost-converter

3.1.1 Algemene beschrijving

rUle

Een boost-converter is ervoor ontworpen om spanning te verhogen. Een gelijkspanning kan
worden omgezet van een laag niveau naar een hoger niveau. De converter bestaat uit een spoel,
een schakelaar en een diode. Het circuit is getoond in Figuur 1.

D

+

VIN

L

+ VI -

s

+

c- R VOUT

Figuur I: Boost converter

Het voordeel van deze converter is de eenvoud van het circuit en de regeling ervan. Voor meer
informatie over de boost-converter wordt verwezen naar [5].
Er zijn twee verschillende situaties voor het verloop van de stroom mogelijk met deze
converter. De eerste situatie is de continuous conduction mode (CCM) en wordt besproken in
paragraaf 3-1.2 . In deze situatie blijft er op elk moment van de periode stroom door de spoel
lopeno In de tweede situatie is dat echter niet het geval. Vandaar de naam discontinuous
conduction mode (DCM). Deze situatie wordt besproken in paragraaf 3-1.3 .
Wanneer er naar de schakelaar wordt gekeken, kunnen er twee situaties worden
onderscheiden. Eenvoudigweg wanneer de schakelaar aan of uit staat. De tijd dat de schakelaar
aan staat wordt de aantijd ton genoemd, de tijd dat de schakelaar uit staat wordt tOffgenoemd. De
periodetijd T kan dan worden uitgedrukt als T = ton + toff •

3.1.2 Continuous conduction mode

In deze paragraaf wordt de situatie besproken waarin er continu een stroom door de spoel
loopt.
Figuur 2 toont het circuit van de boost-converter met de bijbehorende stroom en
spanningsveranderingen voor deze situatie.
Tijdens de eerste toestand (a) is de schakelaar S gesloten en de stroom neemt lineair toe omdat
de ingangsspanning Yin over de spoel L staat. De tijdsduur van deze toestand is ton, en is
gedefinieerd als ton=d,· T met T de periode tijd en d, de factor voor de tijdsduur.
Tijdens de tweede toestand (b) is de schakelaar S open en de spanning over de spoel Lis nu de
ingangsspanning minus de uitgangsspanning. Dit heeft tot gevolg dat er een negatieve
spanning over de spoel L staat. Dit resulteert in een afnemende stroom door de spoel L. De
tijdsduur van toestand (b) is toffen is gedefinieerd als toff = (1- d])· T .

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek 4
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Figuur 2: Boost converter in continuous conduction mode

De voltseconden vergelijking kan als voIgt worden geschreven:
Vmton =(Vow - V,n)toff => V,A == (v;,UI - v'n )(1- d] ) => (p)

v;,ut 1 (
qCCM =-=--. 3.2 )

v'n I-d)
Hierin is qccm de spannings-overzetverhouding tijdens continuous conduction mode.

(303)

Wanneer een ideale situatie wordt aangenomen, dus wanneer het ingangsverrnogen geIijk is
aan het uitgangsverrnogen (Pin=Pout), dan kan de gemiddelde ingangsstroom als functie van de
gemiddelde uitgangsstroom als voIgt worden geschreven:

I=~.
In I-d]

De spanning over de spoel tijdens ton kan worden geschreven als:

V =L!J.i=L M.
m M dT

)

De spanning over de spoel tijdens toff kan worden geschreven als:

IV - V I= L !J.i = L !J.i .
maul M (1- d1)T

De grootte van de ingangsstroomrimpel kan worden geschreven als:

!J.' - V,ndl
lin - L .

Hierop wordt een normalisatie toegepast met

1 = v'nT
hose 4L

De rimpel wordt dan:
!J.iin = 41ho"e dl'

De genormaliseerde grootheden worden in het vervolg met een streep boven de grootheden
aangeduid.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek 5
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----""f"'V'" _---.i.rm<+ I n+
Vi_IN --,C...,.T....:__CO-VOUT

(c)

Voor de ingangsstroomrimpel van de boost-converter wordt dan de genormaliseerde
ingangsstroomrimpel

3.1.3 Discontinuous conduction mode
In de discontinuous conduction mode zijn drie verschillende situaties mogelijk zoals kan
worden gezien in Figuur 3- In de eerste situatie is de schakelaar gesloten, en in de tweede en
derde situatie is de schakelaar geopend.
De tijdsduur van de eerste situatie is weer ton en de tijdsduur factor d, is gedefinieerd als
ton = d, .T met T de periodetijd. Tijdens ton staat de ingangsspanning Yin over de spoel 1.

Hierdoor is de stroom toenemend in deze situatie.
De tijd dat de schakelaar geopend is toff en tijdens deze tijd zijn de twee situaties (b) en (c) te
onderscheiden.
In situatie (b) kan er stroom lopen doordat er energie opgeslagen zit in de spoel. De tijd dat de
stroom loopt wordt aangegeven met de tijdsduurfactor d2 • De spanning over de spoel is Yin -YOU!

en de stroom neemt af tot nul.
In de laatste situatie (c), loopt er helemaal geen stroom door de spoel 1. Dat betekent dat er
geen spanning over staat. De tijdsduur van deze situatie is d3 en er geldt dat d] + d2 + d3 =1 dus

toJ! =(d2 +d3 )T.

O~----~r---"""''-:'''_--

I
' VDf-VOUT

,----1' I
~on_+_,..--I

r,-d, T
f---- d1T --+ 00121' -r+

/I~
Vi~IN_~_::_-_"""""'.1..-_c--,-_R..... VOUT ;,~__+_..JL.._:,_-_..,...,....__C_UV,"

(~ ~)

Figuur 3: Boost converter in discontinuous conduction mode

De spanning over de spoel tijdens de aantijd tonkan worden geschreven als in (3.4).
De spanning over de spoel tijdens de uittijd toff kan worden geschreven als:

!'.i !'.iIv,n - v"o,1 =L-=L-. (3.8)
!'.t d2T

De voltseconden vergelijking over de spoel kan worden geschreven als voIgt:
V,ion = (VOUI - V,n)toff ~ V,A = (VallI - V,n)d2 ~ (3·9)

v"u, d] +d2
qVCM =-=--. (po)

v'n d2

Hierin is qDCM de spannings-overzetverhouding tijdens de discontinuous conduction mode.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek 6
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Voor de gemiddelde ingangsstroom geldt:

lin =2.V';n
T

d) (d) +d2)=2Iba.,A(dl +d2)·
2 L

En genormeerd is dat

lin =2d)(d, +d2).
Voor de gemiddelde uitgangsstroom als functie van lin (met Pin=Pout):

I=T~
aliI m d d) + 2'

Met (3.11) kan er een relatie voor 10111 worden gevonden:

TU/e

(pI)

Iollt = 2d1d2·
Hieruit kan een uitdrukking voor d, gevonden worden

d - Iollt
2 - 2d,

Wanneer deze uitdrukking voor d, in (po), de spanningsoverzetverhouding, wordt gebruikt
ontstaat de formule voor de overzetverhouding als functie van lout en d, tijdens DCM:

d + IoUl

) 2d, 2d)2 +I:
qVCM =

l olll

2d,
De grootte van de ingangsstroom-rimpel kan worden geschreven als:

l1i
in

= V';nd)T .
L

Hierop wordt een normalisatie toegepast met (3.6), en de rimpel wordt dan
l1iin =4Ibased, =:>

l1iin =4d!. (p6)

3.1.4 Boundary mode

De grens tussen de CCM en DCM wordt de boundary mode of transition-mode genoemd. Voor
het grensgeval geldt nog net dat d2 =1-d) .
De ingangsstroom kan dan worden geschreven als:

Iin,bound = ~ V~T d) = 2Ibased,.

Genormaliseerd is dat

Iin,bound =2dl • (3. 17)
De uitgangsstroom kan worden gevonden met behulp van de relatie (3-3) en wordt

Ioul,bound =~ V~T d, (l-d,) = 2IbasA (I-d)).

De genormaliseerde uitgangsstroom is dan

IOlll,bound = 2d, (1- d)) . (p8)
Met (po) kan de volgende relatie gevonden worden die alleen afhankelijk is van de spannings
overzetverhouding en de genormaliseerde uitgangsstroom

I =2 qbollnd -1 (3.19)
001 ,bound 2

qbound
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De grens tussen CCM en DCM uitgedrukt in de genormaliseerde uitgangsstroom en de
genormaliseerde ingangsstroomrimpel kan als voIgt worden uitgedrukt. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van (3-17) en (3-18).

10111 baund =2(1- d] )d]} [ A • J' ul. => I =Ai 1 in ,bound
d] = Alin;OUnd aul,bound in,bound 4

In Figuur 4 is de genormaliseerde uitgangsstroom uitgezet tegen de
spanningsoverzetverhouding.
In CCM is de overzetverhouding alleen afhankelijk van dl •

Voor CCM wordt de relatie hiertussen beschreven door (3.2) en voor DCM door (3-15).
De stippellijn geeft de grens tussen CCM en DCM aan en wordt beschreven door (3-19).

BDost C:OrMrter· normalizalf output char8ctaristic:

5.5

5

4,5

';} 3.5

d, =0.6

=03
... ..,/ d =02
,/ =0,1

O,50!:------;O:;';:.s-----+-----':-';.5,---------=--------,2:;';:.5------:

I...,...,. 0... • 4L1 U. 1)

Figuur 4: Output karakteristiek van de boost converter; 10u'.nonn versus q

In Figuur 5 is de genormaliseerde uitgangsstroom uitgezet tegen de genormaliseerde
rimpelstroom van de ingang. Hiervoor zijn de formules (3.7) en (3-16) gebruikt. De stippellijn
geeft de grens aan tussen CCM en DCM, formule (3.20).
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Simple boosl comrerter - normalized output characlenr;lic

II. ·09

d 'OB

d '0.7

d '06

d ·05

11,' D.

d • 0.3

11,' 02

d '01

15 25

lout,rom Qo~ "4L1U. 1)

\
\

;
/

I

\
\

\,
\,

/
/

./
°o~/-----...,O:L5:-------'-------,-':------~---------=-':c-------;

/
I

05 I

2.5

35

15

~ 2f------+--------------"---=----------
",.

Figuur 5: Rimpel van de ingangsstroom van de boostconverter; lout,norm versus Aii•
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3.2.1 Algemeen

Een interleaved boost-converter bestaat uit twee boost-converterers parallel aan elkaar geplaatst.
Beide converters zijn verbonden met dezelfde ingangsbron en zetten vermogen om naar
dezelfde belasting.
Er zijn verschillende publicaties verschenen die gebruik maken van interleaved boost
converters. Het eerste artikel, gerefereerd in [I] , gaat over zo een converter, gebruik makend
van een extra hulptransformator. Het tweede artikel, gerefereerd in [2], gaat over een
interleaved en intercoupled converter. Intercoupled wi! zeggen dat de beide spoelen van de
afzonderlijke boost converters magnetisch gekoppeld zijn, in feite is dit ook een
hulptransformator.
Het vierde artikel, gerefereerd in [4], gaat over een Dual Inductor Converter. Bij deze
configuratie is een transformator geplaatst tussen de uitgangen van de beide boost converters.
Al deze verschillende circuits hebben een belangrijke gezamenlijke factor, namelijk twee boost
converters parallel aangesloten. Dit gezamenlijke deel wordt beschreven in deze paragraaf (3-2 )
en de verschillen tussen deze converters worden beschreven in het volgende hoofdstuk.
In Figuur 6 hieronder is het principe schema van de interleaved boost converter getoond.

+

..

L iLl
(--

L iLl
2--

1..

l

c
+
VOUT

Figuur 6: Interleaved boost converter

Dit model bestaat alleen in theorie, omdat het praktisch niet mogelijk is om twee exact gelijke
converters te bouwen. Dit is echter weI noodzakelijk wanneer deze configuratie gerealiseerd
zou worden.
Toch wordt er uitvoerig bij dit circuit stil gestaan omdat deze converter de basis is voor al de
andere converters die verderop in dit verslag worden besproken.

Om de grootte van de rimpel van de ingangsstroom zo klein mogelijk te laten zijn wordt er
gekozen voor een fase verschil in de aansturing van de beide schakelaars van 180°. De
faseverschuiving tussen de beide takken van de converter van ~T heeft het voordeel dat de
berekeningen hiermee betrekkelijk eenvoudig blijven.

Voor d,>~ geldt dat de tijd waarin beide schakelsignalen hoog zijn, (d,-~) T is. En voor d,<~

geldt dat de tijd waarin beide schakelsignalen laag zijn, (~-d,) Tis.

Er moet worden opgemerkt dat bij deze converter de stromen iLl en iLl door de takken
onafhankelijk van elkaar zijn. Dit heeft als voordeel dat beide stromen geregeld kunnen worden
door middel van de dutycyc1e van de betreffende tak te varieren.

Het schakelpatroon voor d,>~ is weergegeven in Figuur 7.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek 10



T

Boost-converters concept, Interleaved boost converter

~'h::Jolb , -I-__---.J -'- ~~
. t . ~ =d T t
j .. ,Fr .. !.. n 1 .. !

TU/e

~t IO~T I
0, to. ·dT

. ,
:..... • 1 ..i..... \rr .... :
, I

I T ~:I. ,

t

.
:.....

Figuur 7: Schake1patroon voor interleaved converter voor d,>Y2

Voor d,<~ is het schakelpatroon weergegeven in Figuur 8.

V"U
4

T

~I
O-d1)T [

o· . ~

: t"n·dl: tarr
, t:... ..;... ... !

W2A)~

~'1 IO-d1)T0,----'---- -----,-- --------'-----''-----------
t..n· d1T !... ....... ,

:... T
....;

Figuur 8: Schakelpatroon voor interleaved converter voor d,<Y2

De ingangsstroom i,n is de stroom die door de spanningsbron Yin wordt geleverd.
Voor het bepalen van de grootte van de rimpel van de ingangsstroom ll.iin zijn nu meer stappen
vereist.
Als eerste moet er een minimale en maximale waarde van de ingangsstroomrimpel worden
bepaald t.O.V. de minimale waarde van de stroom door een converterspoel. De minimale waarde
wordt aangegeven met !'1ii~in en de maximale waarde wordt aangegeven met !'1ii~ax, ter
verduidelijking is dit in Figuur 9 nog eens weergegeven.

~imax

m ...-.:::----:-----Tl1ii/l
________ _J,min

A ·min L
Lll tno I------------O;.:...----t
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't1i m,gx
I in
I
I

~I

Figuur 9: Definities bij de ingangsstroom

De ingangsstroom kan worden geschreven als i;n = iLl + iL2 , de rimpel van de ingangsstroom

kan worden geschreven als Min = t:.i;~ax - M;~in •

3.2.2 Continuous conduction mode

In de CCM situatie kan de voltseconden vergelijking voor een tak worden geschreven als in
formule (3-1) en geeft dezelfde spanningsoverzetverhouding als bij de enkele boostconverter en
is gegeven in (3.2).
Voor de gemiddelde uitgangsstroom als functie van de gemiddelde ingangsstroom geldt ook nu
de formule (3.3).

De minimale waarde van de rimpel van de ingangsstroom M;~in wordt bepaald door de
mometane waarde van de stroom door een converterspoel, op het moment dat de stroom door
de andere spoel een minimum heeft bereikt.
De maximale waarde van de rimpel van de ingangsstroom t:.i;~ax wordt bepaald door de som
van de momentane waarde van de stromen door elke converterspoel op het moment dat een
van de stromen door een spoel zijn maximum waarde heeft bereikt.

De stromen door de beide spoelen, voor de situatie dat dl >Y2, kan worden weergegeven als in
Figuur 10.

_T/_
I 2 I

oO!-------lf--+-----------------i---_

:--\ (d 1 - 1,
2 )T t

: A 'mln
I ul il1
I
I
I

I..

Figuur 10: Spoelstromen van interleaved boost converter voor dl>Yz

Voor de piek-piek rimpel van de stroom door een spoel geldt de volgende formule

A' = V;nT dillL ].
L

Voor de minimale waarde (van de rimpel) van de ingangsstroom geldt Mi~in = Yz t:.iL •
d]

Voor de maximale waarde (van de rimpel) van de ingangsstroom geldt het volgende:
A 'max _ A • d] - Yz A' _ 2d] - Yz A •
ill;n - illL +--ilIL - illLd] d]

De totale rimpel van de ingangsstroom kan nu worden berekend als

A' = A 'max _ A ·min = 2d, - 1 A •
ill;n illin illin illL •

d1

De genormaliseerde stroom voor dl >Y2 is dan t:.i;n = 8d] - 4 ::::;>

t:.iin = 4 (2d, - 1) .

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek 12



---- ~;.

I

ti.i min 'Ai ~ax
I In I m
I I I

+<Ol..--~.. I

: d1T
: ·1

: J (1-d 1)T
(1/2-d1)T~
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Boost-converters concept, Interleaved boost converter TU/e
De stromen door de beide spoelen, voor de situatie dat dl<Yz, kan schematisch worden
weergegeven als in Figuur II.

I--- T/ --ooj
I 2 I
I I

Voor de minimale waarde van de rimpel van de ingangsstroom geldt M/~in =~ML'
I-d]

Voor de maximale waarde van de rimpel van de ingangsstroom geldt het volgende:
A 'max A - X- d1 A' K- 2d] A'
u/in =ulL +--uIL = uILI-d] I-d]

De totale rimpel van de ingangsstroom kan nu worden berekend als

~', = A -max _ ~ ·min =1- 2d] A'
1m ulm lin ulL '

I-d]

De genormaliseerde stroom voor dl<Yz is dan

Mm =~(1-2d]),I-d1

3.2.3 Discontinuous conduction mode

In de DCM situatie kan de voltseconden vergelijking voor een tak worden geschreven als in
(3-9) en geeft dezelfde spanningsoverzetverhouding als bij de enkele boostconverter en is
gegeven in (po).

Voor de gemiddelde ingangsstroom geldt ook nu weer lin = I L ] + I L2 , wanneer er geldt dat

~ = L2 = L dan geldt datI;n = 2fL • Voor de gemiddelde stroom door een van de spoelen h kan
het volgende worden geschreven:

IL =~V;{ d,(d1 +d2 )=2fbasA(d, +dJ.

- -
En de genormeerde ingangsstroom is dan 1m =21L =4d] (dl + d2 ) •

De uitgangsstroom als functie van de ingangsstroom en dl en d2 wordt ook nu gegeven door
(3.12), aangenomen dat Pin=Pout:

Iou,=Iin~'
d] +d2

Nu kan er ook weer een uitdrukking voor de genormaliseerde gemiddelde uitgangsstroom
gevonden worden als functie van dll d2 :

lour = 4d,d2 •

Hieruit kan een uitdrukking voor d2 gevonden worden:
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d2 = ~; (3. 2 4)
I

Dit geeft de mogelijkheid om met (po) een uitdrukking te formuleren voor qDCM in de
variabelen lout en d1:

_ 4d]2 + IOUI -1 4d]2 ( )
qOCM - - +=- 3.2 5

I
UUI

I
UIII

In Figuur 12 zijn de stromen door de spoelen getoond tijdens de discontinuous conduction
mode voor de situatie waarin d1>%..

I---T/-----l
I 2 I

I
I

I
I

: !J..i ~jll !J..i max
I m m
I I
I I

~I"--"""+I (d1+ d2-1/2)T

Figuur 12: Spoelstromen tijdens DeM

Voor de rimpel van de stroom door een spoel t::.iL geldt weer de relatie (3.21).

Voor de minimale waarde van de rimpel van de ingangsstroom geldt ~ii~in = d j + d2- X~iL'
d1

Voor de maximale waarde van de rimpel van de ingangsstroom geldt het volgende:
A ·max _ A • d] - X A' _ 2d] - X A •
tilin - tilL + tilL - tilL'

d1 d]
De totale rimpel van de ingangsstroom kan nu worden berekend:

~iin =~ii~ax - Mi~in =[1- ~ ) ~iL •

Met d2= Iuut /4d1 wordt de genormaliseerde ingangsstroomrimpel het volgende:

- I
M =4d _--E1!!.... (3.26)

In ] d
]

Voor de situatie waarin geldt dat d1<%. is de rimpel stroom LH,n altijd kleiner dan de situatie
waarin d1>%.. Gezien dit feit is de DCM waarbij d1<%. niet interessant genoeg om nader te
worden bekeken.

3.2.4 Boundary mode

Voor de grens tussen CCM en DCM kan voor de gemiddelde ingangsstroom het volgende
worden geformuleerd:

Iin,bound = V~T d j =4Ibased] =:> Iin,bound =4d1 •

De uitgangsstroom kan worden gevonden met behulp van de relatie (3.3) en wordt dan:

Ioul,bound = V;{ d] (1- d]) = 4IbasA (1- d1)

De genormaliseerde uitgangsstroom is dan Iout,bound =4d] (1- d]).

Met (3.2) q = lj(1-d1) kan de volgende relatie gevonden worden welke aIleen afhankelijk is van
de spanningsoverzetverhouding en de genormaliseerde uitgangsstroom
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I 4Qbound-1
oul,bound = 2 •

Qbound

TU/e

Aangezien de uitgangsstroom twee maal de gemiddelde stroom door een spoel is. kan voor de
genormaliseerde uitgangsstroom het volgende worden geformuleerd:

I = 4(1-d)d} -;-:- 4[ -;-:- 4)oUf,bound I I::::;> I = ulin + 1- ulin +
-. = 8d - 4 oUl.bound 2 8
!llin I

-2

I - 1- Min (3.28)
ouf ,bound - 16'

De formule (3.28) geldt voor de situatie waarin dl>~'

In Figuur 13 is de spanningsoverzetverhouding met de grens tussen CCM en DCM
weergegeven voor de interleaved boost converter.

Int.rtl...d boost COrMlrter· normaliz.1I output chlr1letllriatic

=1

0,5
0
'-----------,0,L,5--------L-----',L...'5------'---------l2~5--------l

1,........ ~... ·411U.l)

Figuur 13: Interleaved boost converter; I ••t,norm versus q

In Figuur 14 is de genormaliseerde ingangsstroomrimpel uitgezet tegen de genormaliseerde
uitgangsstroom van de interleaved boost converter.
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Interleaved boost convener - normalized output characteris1lc
4 •

3 S '.

= 09

2.5

1S

OS

O.S I.S

leu,norm (leu·.c\L I U$ T)
2.S

Figuur 14: Interleaved boost converter; Iout,nonn versus .diin

In Figuur 14 is de situatie voor d1>Yz voIledig weergegeven. De situatie waarbij d1<Yz is aIleen de
CCM weergegeven, de DCM is niet nader bekeken.

Hieronder volgen een tweetal rekenvoorbeelden voor de CCM waarin d1<Yz. In deze
voorbeelden wordt de grootte van de rimpel van de ingangsstroom bepaald. Deze waarden zijn
geverifieerd aan de hand van een spice simulatie.

Gegeve,---n_s_:---,-_--,--,-,--,--_--,
Vin=40V

P=500W
T=101Js

,
V out Rout ~iin Uitkomst simulatie

~=444V VO~I =3950 V;JdJ (1- 2d ) = 1 18 ~iin=1,24A
1-d ' P , L(l-dt ) t'

1

1. d1=o 1"

l=O'~:

Vout Rout ~iin Uitkomst simulatie

~=57 7V VO~I = 7 260 V;JdJ (1-2d )=226 ~iin=2,23A
1-d ' P , L(l-d

l
) J ,

I

2. d
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3.3lnterfeavedboostconvertermetspannlnpverdubbelln6

3.3.1 Algemeen

In [I] is de uitgang zo geconfigureerd dat de uitgangsspanning van de boost converters bij
elkaar wordt opgeteld om een hogere uitgangsspanning te krijgen. In de Figuur 15 staat het
schema afgebeeld.

+ 7.11-

R VOlIT

Figuur 15: Dual Inductor boost converter

Beide boost converters hebben elk hetzelfde stroom- en spanning verloop als een enkele
boostconverter. De ingangsstroom kan worden beschreven als im = ill + ill en de output

spanning als VOU( =VCl + VC2 ' Wanneer de beide converters hetzelfde zijn kan worden

aangenomen dat VCl =VC2 =Vc .

Met het regelen van de aan- en uitrnomenten van de schakelaars kan de rimpel van de
ingangsstroom kleiner worden gemaakt. Wanneer de schakelaars worden aangezet met een
faseverschuiving van 1800 ten opzichte van elkaar, dan zal de rimpel van de ingangsstroom
worden verkleind. Dit is vergeleken met de rimpel van de stroom van een enkele boost
converter onder dezelfde condities.
Als het schakelpatroon van de twee schakelaars verschoven is. zoals hierboven genoemd. dan
kan worden gesproken over interleaving. Het interleaven heeft tot gevolg dat de frequentie van
de rimpel van de ingangsstroom wordt verdubbeld ten opzichte van de boost converter.
Met deze topologie is het niet mogelijk om d,<Yz te laten zijn. Dit in verband met het openstaan
van de beide schakelaars tijdens deze situatie dat tot gevolg heeft dat de stroom geen retourpad
meer heeft. Wanneer er twee diodes en een condensator worden toegevoegd aan de schakeling
is het weI mogelijk om d,<Yz te laten zijn. Hiervoor wordt verwezen naar [6].
Er moet worden opgemerkt dat bij deze converter de stromen iLl en iLl door de takken
onafhankelijk van elkaar zijn. Dit heeft als voordeel dat beide stromen geregeld kunnen worden
door de dutycycle van de betreffende tak te varieren.

3.3.2 Continuous conduction mode

In de CCM situatie kan de voltseconden vergelijking voor een tak worden geschreven als
Vc 1

fl;ion =(Ve - fl;n )tofJ ~ fl;A =(Ve - fl;n )(1- d])~ - =-- .
fl;n 1-d]

En met V
OU1

=2v:, ziet de spanningsoverzetverhouding q er als voIgt uit:

~ 2 (qCCM =-=--. 3.2 9)
fl;n 1-d]

Voor dI>Yz kan de gemiddelde uitgangsstroom als functie van de gemiddelde ingangsstroom
worden geschreven als Ioul =t(1-d])I;n (mits aangenomen dat Pin=Pout). genormaliseerd is dat
dan
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Voor de rimpel van de stroom door een spoel t::.iL geldt weer de relatie (3.21).
Dus voor de genorrnaliseerde grootte van de rimpel van de ingangsstroom geldt hier formule
(3.22).
In de Figuur 16 zijn de verschillende spanningen en stromen van de converter te zien tijdens
de continuous conduction mode (CCM). De verschillende situaties van de converter zijn te zien
aan de rechterkant van Figuur 16. De eerste en derde situatie zijn dezelfde, namelijk beide
schakelaars SI en S2 zijn aan.
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Figuur 16: interleaved boost converter in CCM
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3.3.3 Discontinuous conduction mode
In de DCM situatie kan de voltseconden vergeIijking worden geschreven als voIgt:

V;nton =(Ve - V;n)toff ~ V;A =(Ve - V;n)d2=>

Vc d l +d2-=---
V;n d2

TU/e

De spanning verhouding wordt als voIgt:
VOOI 2(d] +d2)

qDCM =- =. (3-31)
V;n d2

Hierin is q weer de spannings-overzetverhouding.
Voor de gemiddelde ingangsstroom geldt ook nu weer lin = ILl + IL2 , wanneer er geldt dat

LI =L2 =L dan geldt datIin =2IL • Voor de gemiddelde stroom door een van de spoelen h kan
het volgende worden geschreven:

IL=~ V;n
T

dl(d! +d2) = 2IbasA(dl +d2)·
2 L

- -
En de genormeerde ingangsstroom is dan lin =2IL=4dl(dl +d2).

De uitgangsstroom als functie van de ingangsstroom en d, en d2 kan als voIgt worden
geschreven:

d2
IOlll = lin'

2(dl +d2)

Hierbij is ook weer het ingangsvermogen gelijk gesteld aan het uitgangsvermogen.
Nu kan er ook weer een uitdrukking voor de genormaliseerde gemiddelde uitgangsstroom
gevonden worden als functie van d" d2 :

1001 =2dld2· (3-32)
En voor de spanningsoverzetverhouding qDCM geldt met (3.31) dan de volgende uitdrukking:

2[d + 1001
)

I 2d
1

qDCM =----''--==--'-
IOll/
2dl

De totale rimpel van de ingangsstroom wordt berekend met

l1iin = l1ii:
ax

- l1ii:
in

= (1- ~~ ) l1iL •

De genormaliseerde ingangsstroomrimpel is dan het volgende:

l1iin =2[2dl - Id~1 ) .

1.1.1 Boundary mode
Voor de grens tussen CCM en DCM kan voor de gemiddelde ingangsstroom het volgende
worden geformuleerd:

Iin,bollnd = V~T d) =4Iba,..d j => Iin,bollnd =4dl .

De uitgangsstroom kan worden gevonden met behulp van de relatie (3.30), 100, =+(l-dl)Iin en
wordt dan:
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(3-35)
afhankelijk is van de

De genormaliseerde uitgangsstroom is dan:

Iout,bound =2d1 (1- d1) •

Met (3.29) kan de volgende relatie gevonden worden die alleen
spanningsoverzetverhouding en de genormaliseerde uitgangsstroom

I 4 qbound -2
oul,bound = 2

qbound

Aangezien de uitgangsstroom twee maal de gemiddelde stroom door een spoel is, kan voor de
genormaliseerde uitgangsstroom met (3.22) en (3-35) de volgende relatie worden geformuleerd:

Iout.bound =2(I-dl)dl}~ I =LV:+4[1- LV: +4)
-. - 8d - out.bound 4 8
/).l;n - 1 4

-2

I 1 M;n (
oUlbound -'2-n 3-37)

De grafiek voor de spanningsoverzetverhouding voor deze schakeling is weergegeven in Figuur
17·

Inl"h,lllvfiI'd bOlJlil1 COnll9rt9r mel spllnfllngsvl!rdubb,llflg· normalilfi1'd outplll chtlr:aclenillC

1B

16

14

2.;' 12

10

'0!=--------:;ot5==~C==::====:::::;:J:15;=======:!;=======:2:75====::=::),
10ut,l'O'", (lOl"t· 4LJ u~ 1)

Figuur 17: Interleaved boost converter met spanningsverdubbeling • 1••I,••nn versus '1-

In Figuur 18 is de grafiek te zien van de ingangsstroomrimpel, uitgezet tegen de
genormaliseerde uitgangsstroom.
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Intenea¥ed boost con...erter met spanmngsverdubbeling - normalized output characteristic

\,
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= 0.5

TU/e

I

05
I

15
IOlA,nam Oout· JlL I Us T)

I

25

Figuur 18: Interleaved boost converter met spanningsverdubbeIing; Io.',norm versus Lliin
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Verschillende topologieen met transformator, Dual inductor converter (DIC) TU/e

Hoofdstuk 4 Verschillende topologieen met transformator
In het vorige hoofdstuk zijn verschillende converters aan bod gekomen die gebaseerd zijn op
de enkelvoudige boost converter.
In dit hoofdstuk komen verschillende converters aan bod waarbij gebruik wordt gemaakt van
een of meerdere transformatoren.
In artikel [2] zijn uitgangen van de twee converters aan een step-up transformator gekoppeld
zodat de spanningsoverzetverhouding afhankelijk wordt van de wikkelverhouding van die
transformator. Deze converter wordt in paragraaf 4.1 besproken.
Verder zal er een koppeling van de twee spoelen van beide boost-converters worden besproken
in de paragrafen 4.2 en 4.3 ' ook weer zonder en met een magnetisatiespoel.
Ais laatste zal een combinatie van de converters uit de paragrafen 4.1 ,4.2 en 4.3 worden
besproken in paragraaf4.4 .

4.1 Dua/lnductorconverter(Ole)
Feitelijk bestaat deze converter weer uit twee enkele boost converters welke via een
transformator parallel aan elkaar zijn geplaatst. Deze transformator geeft de mogelijkheid de
spanningsoverzetverhouding te vergroten.
Ais eerste zal het theoretische model met een ideale transformator worden besproken. dit is
dus zonder een magnetisatiespoel.
Ais tweede zal het praktische model met magnetisatiespoel worden beschreven.

Het schakelpatroon voor deze converter is hetzelfde als voor de interleaved boost converter.
Echter voor deze converter is het niet mogelijk om d,<Yz te laten zijn. Het betreffende
schakelpatroon is weergegeven in Figuur 7.
Bij deze converter zijn de stromen iLl en iL2 door de takken niet onafhankelijk van elkaar. Dit
heeft als nadeel dat beide stromen niet geregeld kunnen worden door middel van de dutycycle
van de betreffende tak te varieren. Bij variatie van de dutycycle zullen beide takstromen
veranderen.

4.1.1 Dual inductor converter zonder magnetisatie spoel Lm

Dit theoretische model wordt beschreven in artikel [4] waarin alleen de continuous conduction
mode wordt behandeld. De layout van dit circuit is getoond in Figuur 19.

+

...

L iLls--

+ l/l.I -

l

,
:

N!.:,,,
,,
I,

N!
":,

, 'L "-__-_.-_.;-:n-{;'2>+------'

c
+

VOLJT

Figuur 19: Dual inductor converter (DlC)

De verhouding tussen het aantal windingen aan de primaire kant en de secundaire kant van de
transformator heet de wikkelverhouding n van de transformator en is gedefinieerd als
n =NpjN•.
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Verschillende topologieen met transformator, Dual inductor converter (DIC)

De voltseconden vergelijking kan worden opgesteld voor de continuous conduction mode.
Hieruit voIgt de spanningsoverzetverhouding qCCM.

V;nton = (n VOUI - V;n )toff => V;ndj = (n v"UI - V;n )(1- d]) =>

VOUI 1 ( )
qCCM = V;n =n(l-dj) 4.1

Aangenomen dat Pin=Pout, kan de genormaliseerde gemiddelde uitgangsstroom als functie van
de genormaliseerde ingangsstroom en d, worden geschreven en ziet er dan als voIgt uit:

l oul =n(l-dJ }I;n' (4. 2 )

De ingangsstroom-rimpel kan worden gedefinieerd als M;n = !:l.i/:ax - Mi~in. Wanneer

L] = L2 = L dan geldt dat !:l.iL ] = M L2 = !:l.iL = V;J d], formule (3.21). Tijdens CCM kan voor de
L

situatie dat d,>%. de rimpelstroom aan de ingang worden gedefinieerd als (3.22):

!:l.im= 4(2dJ -1) .

De situatie waarbij d,<%. kan in dit circuit niet worden gerealiseerd, omdat er dan geen
retourpad meer is voor de stroom wanneer beide schakelaars open staan.

Voor de discontinuous conduction mode kan de spanningsoverzetverhouding als voIgt worden
verkregen:

V;nton =(nv"uI - V;n)toff => V;n d]=(nVOII1 - V;n)d2 =>
v"lIf 1 d j +d2

qDCM =--=----.
V;n n d2

Tijdens DCM en voor de situatie d,>%. geldt voor de rimpelstroom aan de ingang

A • A ·max A ·min (1 d2 ) A •
Lll;n =Lllin - Lllm = - -;;; LllL •

Genormaliseerd is dan de grootte van de rimpel van de ingangsstroom:

!:l.i;n = 4(d) - d2 )

Voar de gemiddelde uitgangsstroom kan nu het volgende worden geschreven:

11/1I1 =n V~T d1d2 =4n1based,d2'

De genormaliseerde uitgangsstroom ziet er dan als voIgt uit:

10 11/ =4nd1d2·
Hiermee kan een genormaliseerde uitdrukking voor dz worden gevonden:

d 2 = 10
11/ (4·7)

4nd,

De vergelijking voor de spanningsversterking q als functie van 11/1I1 en d, is de volgende:

Nu kan de genormaliseerde
geschreven:

n 10111

4ndj

ingangsstroomrimpel !:l.i;n als functie van 1
0

11/ en d, worden
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Verschillende topologieen met transformator, Dual inductor converter (DIC) TU/e

De genormaliseerde uitgangsstroom op de grens van CCM en DCM (d2 = 1-d]) kan worden

geschreven als

(4-10)
die alleen afhankelijk is van de

10uI.bound = 4nd1(1- d]).
Met (4-1) en (4-10) kan er een relatie gevonden worden
spanningsoverzetverhouding en de wikkelverhouding n:

qbound -lin
l oul ,bound =4~'=:2'------

qbound

Aangezien de uitgangsstroom hier n maal de gemiddelde stroom door een spoel tijdens d2 is,
kan m.b.v. (3.22) en (4.10), voor de genormaliseerde uitgangsstroom het volgende worden
geformuleerd:

louI.bound = 4nd] (1- d])} _ tJ..iin + 4 [
_ ::::::> 1ouI.bound - n 1
tJ..i;n =8d] -4 2

I__ =n[l- ":~'J 14.12)

In Figuur 20 zijn verschillende grafieken voor de spanningsoverzetverhouding te zien. Het
verschil tussen de grafieken zit in de wikkelverhouding van de transformator.

Dual Inductor Converter ~ normalrzed oulput . n = 0 5[)

40-'----..:::::::0':=5=====1==~!!E==15

Iw,l"IJrm OW'" 4L I Us 1)

Duallnduc:tor COrnterteT. normalized output· n:: 0 JJ

\ d. :09

0.5 1
'oioA,l"IJrm (lolA ·4L/Us 1)

15

Dual Inductor Converter· normalized outpllt . n=0 20
d

i
- 0 9

40

50 I
45 I

I
I
\
\

15

20

,
\

35

10

Dual Inductor Converter· normalized output. n:= 0 25

40HIIII!-----'d'r.=:..LO'-"O _

I
\
\
I

15

0.5 1 1 5 100~---"'--~0.~5....4r.ii.W"----....'----......1 5

Iw,l"IJrm OOl.A'" 4L I Us 1) Iw,oorm OOul'" 4L I Us: 1)

Figuur 20: Dual Inductor Converter· Iout,norm versus q. , genormaliseerd, verschillende n

In deze figuur is aan de schaalverdeling van de verticale assen te zien dat de wikkelverhouding
invloed heeft op de spanningsversterking.
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Verschillende topologieen met transformator, Dual inductor converter (DIC) TU /e
In Figuur 21 zijn vier verschillende grafieken te zien van de genormaliseerde
ingangsstroomrimpel uitgezet tegen de genormaliseerde uitgangsstroom. Het verschil tussen
de grafieken is ook hier weer de wikkelverhouding tussen de spoelen van de transformator.

Duallnduetor Converter - nOnYlalized output n = 0.33Dual Inductor Co"",erter· normalized output - n =0.50

~~3.5 \
-=:-"D~.9 _

2: \"d'r=-:",-0S"- _

[2 \ '
:i!J" \'-'d't-I~-...OL7-----------

\

05

aD~---::D~5~~===1":5==""2=::::::;2"'.5===:i
lout,ram QOUl" 4L (Us 1)

~

35 \

1 IS 2
Iw,f'IMn Qoul * 4L I Us 1)

2.S

Ousllnduclor Co"",efler· norm.lized output· n =0.25

3.5 \

1 1.5 2
loUl,nonn ~0I.i."'4L/Us 1)

2.5

Dual Inductor Converter· normalized output· n = 0 20

3: L, -p 9
3 \

25 dl:l:OB

~ 2 I
<J.~ 15 - n "7

05
_n<

aO!,-!::'l:::~D.I';'S'===;::l=::::::;''':.S==''''2=::::::;2"'.5=~
IOUl,J"Qlll ~Oul * 4L JUs 1)

Figuur 21: Dual Inductor Converter· Ji.ii • versus 1••,- , genorrnaliseerd, verschillende n
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Verschillende topologieen met transformator, Dual inductor converter (DIC) TU/e

4.1.2 Dual inductor converter met magnetisatie spoel Lm

Wanneer er niet wordt uitgegaan van een ideale maar praktische transformator dan hoort er
een magnetisatie spoel in het circuit te zitten. Deze spoel staat parallel aan de ingang van de
transformator zoals afgebeeld in Figuur 22.

VOUTRc

,,,,,
L JD2

,---------------------, DJ! Step-up •.,----i:C---Ot------..------,-===,, ,
, N!

s!

L iu
1--

Figuur 22 DIC met magnetisatie spoel L.n

Tijdens de discontinuous conducution mode ontstaat er een bijzondere toestand. Wanneer een
van de schakelaars is aangezet en de andere staat uit, dan zal een spanningsdeling optreden
tussen de spoelen van beide boost-converters L, en L2 en de magnetisatie spoel Lm. Dit effect
treedt niet op wanneer de converter opereert in de continuous conduction mode.
Figuur 23 toont de spanning- en stroom verlopen voor de DIC met Lm in de boundary mode en
de discontinuous conduction mode. In deze figuur is te zien dat er eigenlijk geen echte
discontinuous conduction mode plaatsvindt. Er blijft namelijk altijd een (gelijk)stroom lopen
door de magnetisatiespoel Lm• Om dit onderscheid met de voorgaande converters aan te geven
wordt er voor deze converter over de quasi discontinuous conduction mode (QDCM)
gesproken.

I--------l'---+----H,.-- t
o~----L.-+----";""'--t

!-------!, Vi. - n v"",

I-.-----T ----..,., I 1---~, V1.-nV"",
_.--T ·1

1-.-ton--l-toff-l I· ton--l-toff--l
I I ~tl3 T
t---d1T --I-(1-tl1JT -, ~tl1T-t- tl2T~

Figuur 23= Spanning- en stroomverlopen voor DIC met L.n; boundary en quasi discontinuous conduction mode

De voltseconden vergelijking voor CCM is dezelfde als voor de situatie zonder de magnetisatie
spoel Lm en de formule daarvoor is (4.1).

Yoar de stroom tijdens CCM kan weer de vergelijking (4.2) worden gebmikt.

Yoar de rimpel van de ingangsstroom als functie van de uitgangsstroom voor de situatie dat
d,>%., geldt weer de vergelijking (3.22).

Ook met dit circuit is het niet mogelijk om met een dutycycle d,<%. te werken.
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De voltseconden vergelijking voor QDCM verschilt dan ook van de voorgaande en kan worden
geschreven als:

Vmton = (nVou1 - V;n)toff =:> V;ndl = (nv"ul - V;n)d2 - L:L
M

d3V;n =:>

V dl +d2 + L ::L d3 d1 +d2 + L ::L (1-d]-d2 )

q -....!!!!!...- "' .,
QDCM - -

V;n n·d2 n·d2

De stromen door de beide spoelen tijdens DCM zijn getoond in Figuur 24.
'_T

/
-,: 2:

tJ..i ~ill tJ..i ~ax
111 IrI

I,
,.. ..: (d1+d 2-\H

Figuur 24: Spoelstromen van DlC tijdens QDCM

Voor de rimpel van de stroom door een converterspoel kan het volgende worden gedefinieerd:

M = V;J (1-d -d )+ V;nT d
L L+Lm 1 2 L]

Voor Mt;in kan worden geschreven dat

~imin = V;J (1- d + d ) + V;J (d + d _ 1/) .
m L + L

m
] 2 L I 2 /2

Voor Mi;ax kan worden geschreven dat

Mmax = 2M - V;J = V;J (2 _ 2d ) + V;nT (2d _ '/) .
m L 2L L +Lm I L I 72

Voor de rimpel van de ingangsstroom kan dan het volgende worden geformuleerd:

A • A 'max A ·min V;nT (d d L (1 d d)1
1J.1in =1J.1in - 1J.1in =L ]- 2 + (L

m
+ L) - ,- 2 ).

Genormaliseerd wordt dat dan

M," = 4(d, -d, +(L.~ L) (I-d, -d,))- (4.14)

De gemiddelde ingangsstroom kan worden benaderd ais voIgt:

lin =~(~:in +~:ax) =V;J ((3d, + d2 -1)+ ( L ) (3 -3dl +d2 )].
2 2L Lm+L

Voor de gemiddeide uitgangsstroom lout geldt weer (4.5). de genormaliseerde uitgangsstroom

loUl geldt (4.6) en voor d2 geldt (4.7).
Met de formuies (4.7) en (4.14) kan er een genormaliseerde uitdrukking voor de grootte van de

rimpel van de ingangsstroom worden geformuleerd die bestaat uit de variabelen dl • n, IOUI • L en
Lm, nameIijk:

M = 4d,n(d]Lm+L)-I:(2L+Lm)

m n(L+Lm)d,
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Verschillende topologieen met transformator. Dual inductor converter (DIC) TU/e
Nu kan er met (4.7) en (4.13) een uitdrukking gevonden worden voor de spanningsversterking

qQDCM die afhankelijk is van de variabelen d" n, 1001 ' L en Lm, namelijk:

4d1n (dlLm + L) + I;;;Lm

qQDCM = ( )n L+Lm loUl

Op de grens van CCM en DCM geldt voor de genormaliseerde uitgangsstroom als functie van
de spanningsversterking de formule (4.11).
En op de grens van CCM en DCM geldt voor de genormaliseerde uitgangsstroom als functie
van de grootte van de rimpel van de ingangsstroom de formule (4.12).

Ouallnduclor Converter mel ~. norma.lized outpul· n=0.2O, L=3DIJH,~=1roIJH

50 \

\
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15
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0 01 0.2 03 O' 05 OB

lout,norm QolA" 4L I Us 1)

0.7 OB 09

Figuur 25: Dual Inductor Converter - qversus Iout,no,," -
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DUilllnduclor Con.erter me1 lm· normalized output· n=O,20, L=30\JH,lm=100~H
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Figuur 26: Dual Inductor Converter met Lm ·l1iin versus l ov',norm •
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4.2 New dua/lnductorboostconverter

rU!e

In [r] wordt gesproken over een new dual inductor boost converter met hulptransformator. De
uitgang is zodanig geconfigureerd dat de uitgangsspanning van de enkele boost converters bij
elkaar worden opgeteld; zodat een hogere uitgangsspanning wordt verkregen. De
spanningsverdubbeling is beschreven in paragraaf 3.3.
Er moet worden opgemerkt dat bij deze converter de stromen iLl en iLl door de takken
onafhankelijk van elkaar zijn. Dit heeft als voordeel dat beide stromen geregeld kunnen worden
door middel van de dutycycle van de betreffende tak te varieren.

4.2.1 New dual inductor boost converter zonder magnetisatie spoel Lm,ATR

In deze paragraaf zal het ideale theoretische model van de transformator worden bekeken.
Hiermee wordt voldoende inzicht opgebouwd om deze ideale situatie volledig te kunnen
beschrijven.

4.2.1.1 Situatie d1>%
De situatie die in deze paragraaf wordt besproken heeft een extra transformator aan de ingang
van de converter, namelijk de hulptransformator ("auxiliary transformer", ATR). De schakeling
waarin deze extra transformator wordt gebruikt is beschreven in [r]. In dat artikel wordt er een
schakeling beschreven met spanningsverdubbeling aan de uitgang van de beide converters.
Het schema van de schakeling die in deze paragraafwordt besproken is afgebeeld in Figuur 27.
Hierbij wordt verondersteld dat L,=L2=L.

r--------
ATIl I

I

+
ViN

L iL.,-

1

c VOUT

Figuur 27: New dual inductor converter

Door de transformator aan de ingang van beide converters zal de stroom door de beide spoelen
nagenoeg hetzelfde zijn. Ook zal de frequentie van de rimpel van deze stromen zijn verdubbeld
ten opzichte van de converters die in het voorgaande zijn besproken.
Ook de spanning aan de ingang van de converters is groter geworden dan de ingangsspanning
Yin.
In de CCM situatie kan de spanningsoverzetverhouding qCCM worden verkregen als voIgt.

Voor de situatie waarin beide schakelaars gesloten zijn geldt VL1 = V;n + Vx en VL2 = V;n - Vx .

Waaruit voIgt dat VL1 =VL2 =? Vx =0 , dus VL1 =VL2 =V;n'

Voor de situatie waarin 5, gesloten is en 52 open is geldt VL1 = V;n +vx en VL2 = V;n -Vx - VOUI '

Waaruit voIgt dat VL1 =VL2 =? Vx =- XVout ' dus VL1 =VL2 =V;n - Xv"UI'

Voor de situatie waarin 5, open is en 52 gesloten is geldt VL1 =V;n +vx - VOUI en VL2 =V;n -vx'

Waaruit voIgt dat VL1 = VL2 ~ Vx = +Xv"ut ' dus VL1 = VL2 = V;n - Xv"UI .

Nu kan de voltseconden vergelijking worden opgesteld en is:
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2(d, -~) V;n + 2(I-d, )(V;n - ~VOIII) = 0

Hieruit kan de spanningsoverzetverhouding worden gevonden en is gelijk aan (3.2), namelijk:
~!I/ 1

qCCM =-=--.
V;n I-d]

Voor de uitgangsstroom tijdens CCM geldt formule (3-3): 10llt =(1- dJ ) lin'

Voor de rimpel van de stroom door een converterspoel geldt echter dat de frequentie is
verdubbeld en voor d,>%. zijn de spanning- en stroom verlopen afgebeeld in Figuur 28. In deze
figuur is de grenssituatie tussen CCM en DCM geschetst.
Hierbij geldt dat de gemiddelde stroom en de rimpelstroom door beide spoelen aan elkaar
gelijk zijn, dus h,=Iu=h en llir=lliL,= lliu .

tJ it

OI'"'"-----..L..-+------"'fC-----........-t-----'''r--t

Vi.-'/.v.", '--__--' V;.-'/.v."'L.-.-__-'
I..-------T------·I
,..-----ton------.!--tott-j
J..--<",-'/.)T-+ (l.d,lT +-<",-'/.)T-+ (l-d,lT -1
Figuur 28: Stroom en spanning voor een converterspoel voor d,>Y2

De definitie van lliL is anders geworden en weI

l:1iL = V;nT
(d] - ~).

L
Nu kan voor M;;ax het volgende worden geformuleerd:

M;;ax = 2ML = V~T (2d, -1).

Met l:1i;n =M;;ax wordt de genormaliseerde rimpel van de ingangsstroom voor d,>%. geIijk aan
formule (3.22):

l:1i;n = 4 (2d, - 1) .

In de DCM voor de situatie waarin geldt dat d,>X kan de voltseconden vergeIijking ais voIgt
worden opgeschreven 2 (d, - ~) V;n + 2d2 (V;n - ~ Vow) = O.

De spanningsoverzetverhouding qDCM wordt dan

_ ~1I1 _ 2(d1 +d2 ->0
qDCM - - -. (4.17)

V;n d2

Voor de genormaliseerde uitgangsstroom tijdens DCM kan worden geschreven

1011/ = 4 (d, - ~) d2 • Hiermee kan een uitdrukking voor d2 worden verkregen:

d = 10111 (4.18)
2 4(d, - X)

De spanningsoverzetverhouding qDCM (4.17) kan met (4.18) ais voIgt worden uitgedrukt:
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8(d1
2
-d1)+ 2(1+I:)

qDCM = .
10ul

Voor de ingangsstroomrimpel tijdens DCM kan het volgende worden geschreven:

A' = d] - d2 A' = V;nT (d _ d )
illin illL ] 2'

d1 L

Genormaliseerd is dat dan fli;n = 4(d] -d2 ). En met (4.18) wordt dat dan:

- 4d (d - ]/) - I I
A' = ] J 72 oul = 4d _----!!!!L-
il~n I'

d}-X d]-X

Voor de grens tussen CCM en DCM kan voor de uitgangsstroom het volgende worden
geformuleerd:

I 2 qbound -2
out ,bound - 2

qbound

En voor de uitgangsstroom als functie van de ingangsstroomrimpel:

fli;n ( 4 - fli;n )
I - ---'-----'-

oul,bound - 16 .

4.2.1.2 Situatie d 1<%

In deze situatie is de definitie van t::..iL weer anders geworden en weI

fl' = (V;n - XVOUI )T d
IL L ].

De spanningsoverzetverhouding voor CCM is weer (3.2):
V

OUI
1

qCCM=-=--'
V;n I-d]

De definitie van t::..iL tijdens CCM wordt met (3.2):

. (V;n - X~ul)T V;n (2d] -1)T
fll L = dJ = ( ) d].

L 2d}-IL

De totale rimpel van de ingangsstroom kan nu worden berekend als

A' =2 A' = 2d] -1 V;J d
ill;n illL I •

d]-1 L

De genormaliseerde stroom voor d,<~ is dan gelijk aan (3.23): Min = 4d] (2d
J
-1).

I-d]

Voor DCM is de voltseconden vergelijking als voIgt:

2d] (V;n - X~UI)+ 2d2(V;n - ~UI) =O.
En de spanningsoverzetverhouding wordt dan:

~UI 2(d1 +d2 )

qDCM =-=
V;n d] +2d2

De gemiddelde waarde van de stroom door de diode kan als voIgt worden berekend:

I =2 fliL d fliL d
d 2 + ).

2 2
(Voor het verloop van de stroom door een diode wordt verwezen naar Figuur 29.)
En met Iout=2Id en t::..ir gegeven in (4.23) wordt de gemiddelde uitgangsstroom:

I = V;nT d d
oUi L )2'

Genormaliseerd is dat 1
0111

= 4d)d2 en hiermee wordt de relatie voor d2 :
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d = IOUI

z 4d
]

Deze formule is geIijk aan (3.24), echter de afleiding is anders.
En met (3.24) wordt (4.24) aIs voIgt:

VOIIl 4d]Z +1;;
qDCM =-V= 2dz I

Tn 1 + ouf

En hiermee wordt de definitie van !::J.iL tijdens DCM aIs voIgt:

A' _ (V;n - YzVOUI )T d _ V;.r d1dz
tilL - , -

L L d, +2dz
De totaIe rimpeI van de ingangsstroom kan nu worden berekend aIs

M =2M = 2V;.r d]dz
In L L d] +2dz

De genormaliseerde stroom voor d,<Y1 is dan M;n = 8d,dz
d] +2dz

Dit kan met (3.24) aIs functie van de variabeIen d, en I
OUI

worden geschreven:

"A"7"" _ 4d,Ioul
til;n - Z

2d] + IoUl
De uitgangsstroom wordt bepaaId door twee maaI de gemiddeIde waarde van de stroom door
een diode. In Figuur 29 is de stroom door een diode geschetst voor deze grenssituatie.

\ot-- T;----toJ A • A •
I 2 o.l1 o.l1

Figuur 29: Stroom door een diode voor d,<Y2 op de grens tussen CCM en DCM

De gemiddeIde waarde van de stroom door de diode kan aIs voIgt worden berekend:

_ ML (1/ ) ML
Id,bound - 22 12 - d l +2d,.

En met Iout,bound=2Id,bound en !::J.ir gegeven in (4.23) wordt de gemiddeIde uitgangsstroom:

Ioul,bound = ~n; (1- 2d]).

Genormaliseerd is dat:

Ioul,bound =2dl (1- 2d]). (4,27)

Voor de spanningsoverzetverhouding op de grens tussen CCM en DCM kan nu m.b.v. (3,2) en
(4.27) de voIgende formuIe worden opgesteId:

IoUl,bound = 2d] (1- 2d])} 2(3q _ qZ _ 2)bound bound
d - 1__1_ => IouI,bound = Z

, - qbound
qbOllnd
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Voor de grens tussen CCM en DCM voor de ingangsstroomrimpel geldt, net als bij de
interleaved boost converter, dat voor de situatie d,<Yz de rimpelstroom altijd kleiner is dan voor
de situatie d,>Yz. Daarom zal dit niet nader worden bekeken.

In Figuur 30 is de volledige karakteristiek getekend voor de spanningsoverzetverhouding.
In Figuur 3I is de karakteristiek getekend voor de ingangsstroomrimpel.

\.

Ne'W' dual inductor converter - normalized output characteristic

~1-, -----"dr'.=:..1°'-'8'-- _

\1-\--------------"'dr'1=:..10....9'-- _
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Figuur 30: New dual inductor converter - q versus Iout,no,," -
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Ne..... dual Inductor COfMlr1er - normalized output characteristic·,
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Figuur 31: New dual inductor converter - Ai;. versus Ioul,norm -
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4.2.2 New dual inductor boost converter met magnetisatiespoel Lm•ATR

In deze paragraaf wordt het effect van de magnetisatiespoel van de hulptransformator (ATR)
bekeken. In de vorige paragraaf is bekeken wat de hulptransformator voor invloed heeft op de
spanningsoverzetverhouding en de ingangsstroomrimpel.
Tevens moet opgemerkt worden dat in deze paragraaf aangenomen is dat L1=L2=1. Wanneer dit
niet zo is zullen de de stromen iu en iLl door de takken verschillend zijn. De takstromen zijn
ook bij deze converter onafhankelijk van elkaar. Dit heeft als voordeel dat beide stromen
geregeld kunnen worden door middel van de dutycyc1e van de betreffende tak te varieren.

+

VOUTc

l

1

1

1

I
I

IL2~
I

r---------
ATR 1 iLl,L,--

VlN

Figuur 32: New dual inductor boost converter met magnetisatiespoel r...,

Door de magnetisatiespoel Lm,ATR zal er een spanningsdeling optreden tussen deze spoel en de
spoelen van de boost converters. Deze spanningsdeling zal te zien zijn tijdens het ontladen van
de spoelen. Dus tijdens de tijdsduur (1- d1)Tin CCM en tijdens de tijdsduur d2 T in DCM.
In de CCM situatie kan de spanningsoverzetverhouding qCCM worden verkregen als voIgt.
Voor de stroom door converterspoel L2 geldt de volgende vergelijking:

(iL2 ) = (iLl) + (iLm,ATR)'

Voor de afgeleide van de stroom geldt:
d. d. d.
-/ =-/ +-/ =:>dt L2 dt LI dt Lm,ATR

L!!...-i = L 2 L!!...-i +~L !!...-i
2 dt L2 L 1 dt Ll L m,ATR dt Lm,ATR

I m,ATR

Hieruit voIgt een vergelijking voor de spanning en weI:
L2 L2VL2 =-VLI +--v",

LI Lm,ATR

En met L = L = L en (T = LI. geeft dat VL2 =VLI + (TV" •
I 2 / Lm,ATR

Voor de situatie waarin beide schakelaars gesloten zijn geldt VLJ =Vm + V" en VL2 =~n - V" .

Waaruit voIgt dat VLI - VL2 =2v" = -(TV" =:> V" =o.

Voor de situatie waarin 51 gesloten is en 52 open is geldt VLI =~n + v" en VL2 =~n - v" - v"ut •

Waaruit voIgt dat VLI - VL2 =-2v" - Vmll = (TV.. =:> v.. =---=.!....- Vout en de spanningen over de spoelen
2+(T

zijn dan als voIgt:
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V V I V V - V _ 1+0- V
LI= in--- au/en L2- in out'

2+0- 2+0-

TU!e

Voor de situatie waarin 5, open is en 52 gesloten is geldt VLI =V;n+vx-VO!l/ en VL2 =V;n-vx'

Waaruit voIgt dat VL1 - VL2 = -2vx+ VO!lr = O-Vx => Vx =~ v"ur en de spanningen over de
2+0-

spoelen zijn dan als voIgt:

Een schets van het stroom- en spanningsverloop over een spoel is weergegeven in Figuur 33. In
deze figuur is de boundary mode situatie geschetst, dus de situatie waarvoor nog net geldt dat
d2=r-d,. Verder geldt de schets voor d,>X,
De stroom- en spanningsverlopen door de andere spoel zien er hetzeIfde uit, alleen zit er een
faseverschil tussen van r800 ofurel YzT.

O~---_---L_+----+-----_......I..~I---_---..::II......-_t

114-4--------T--------·1
114-4------ton------~~~tofl~

!---<d,-'/2)T--1- (1-d.,)T -+---<d,-'/z)T-+ (1-d.,)T --1
Figuur 33: Stroom en spanningsverloop van New dual inductor boost converter met Lm,ATR

In de CCM situatie kan de voltseconden vergeIijking als voIgt worden opgeschteven:

2V;n (dl -~) + (2V;n _(_1_+ 1+0- )Vour ](l-dl ) =0=>
2+0- 2+0-

2{dl - ~)V;n +2(l-dl )(V;n - ~v"UI) = 0
Hieruit kan de spanningsoverzetverhouding worden gevonden en is gelijk aan (3.2), namelijk:

Valli 1
qcCM=-=--'

V;n 1-d}

Voor de uitgangsstroom tijdens CCM geldt de formule (3.3): lour =(l-d l ) lin'

In Figuur 34 is een schets van de beide stromen door de spoelen te zien voor d,>Yz tijdens
CCM.
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,,,,
II

,,,,,,,,,,,,
1'1

: (d'-"2)T (d'-"2)T:
-!+--of-

Figuur 34: Stromen door spoelen van new OIC converter

In deze situatie is lliL anders gedefinieerd als bij de voorgaande converters en weI als voIgt:

ML = V;{ [2(dl - Yz)-(l- 2~a l!d
l
](l-dJ ))= V;{ (d l - 2~a)'

Voor de minimumwaarde van de ingangsstroomrimpel geldt:

Mmin = V;nT(d _ 1/ + (1-d )__1_) = V;nT (_a_) .
In L 1 /2 1 2 +a L 4 + 2a

Voor de maximumwaarde van de ingangsstroomrimpel geldt:

Mm,x =M +V;nT(d _1/)= V;nT(2d _1/ __
1_)= V;J(2d _ 4+a).

In L L J /2 L 1 /2 2+a L I 4 + 2a
Voor de waarde van de rimpel van de ingangsstroom geldt weer Min =Mi~ax - Mi~in en geeft:

Ai;n = V;J (2d
J
-1).

L

Genormaliseerd is dat dan: Aiin = 4 (2d1 -1) , eerder genoemd in (3.22).

Bij deze schakeling is het weI mogelijk dl<~ te laten zijn, echter dit is niet nader bekeken.

Voor de discontinuous conduction mode ziet het spanningsprofiel er uit als is afgebeeld in
Figuur 35. Er geldt dat d3 =1-d1 - d2 •

o..,.:;.----......---.,I-----+--+------......-+--~...- ..t

v. --'-v L-__---I
I. 2+a 0111

~ T "I
I.. ton -I--toff--l

K d 3 T K d 3 T
~(d,-'12)T---+ d2T ~(d,-1,2)T---+ tl2T-+!.J

Figuur 35: Spanning en stroom vormen tijdens OCM
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Verschillende topologieen met transformator, New dual inductor boost converter TU/e
De voltseconden vergelijking voor deze situatie ziet er als voIgt uit:

2V,n (d] -~) + (2V,n - Vou, )d2+~v,n (I-d] -d2) = O.
1+CT

Hiermee wordt de spanningsoverzetverhouding:
VOIII (dJ +d2 )(I+CT)-I

qDcM =- = . (4-28)
v'n d2 (I+CT)

Voor de uitgangsstroom tijdens DCM kan worden benaderd door (3.32):
VT -

lout = ~nL d]d2~ 10UI =2d1d2·

Voor de spanningsoverzetverhouding kan met d2=101l,/2d] de volgende uitdrukking worden
geformuleerd:

tli m.1X
m,.

In Figuur 36 zijn de stromen door de converterspoelen voor DCM geschetst.
I, T/---ool

2

Figuur 36: Stromen door spoelen tijdens oeM

De rimpelstroom door een converterspoel kan nu worden geschreven als:

l::.iL = 2 v,J (d] - ~)+ T(v,n __I_Volll)d2 +T(~v,n)(I-d]-d2)'
L L 2+CT L 2+CT

En met de relatie (4-29) van Vout uit qDCM geeft dat:
V T d] (2+CT)-I

I::.i = In

L L 2+CT
Voor de minimumwaarde van de ingangsstroomrimpel geldt

Mi~in =~ (v,n (d] -~) + (v,n - 2 ~ CT VOUI )d2).

Voor de maximumwaarde van de ingangsstroomrimpel geldt

.m.ax • V T ( ~) V T [d] (8 + 4CT) - CT - 4)1::.1 = 1::.1 +_In_ d _] =_,_n_ .
In L L 1 2 2L 2 + CT

De rimpel van de ingangsstroom kan nu worden uitgedrukt als

M= V,J[d] (2+CT)-dP-l)
In L 1+CT
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Met (3.32) kan er weer een genormaliseerde uitdrukking voor de rimpel van de ingangsstroom
tijdens DCM worden geformuleerd:

Op de grens tussen CCM en DCM kan de spanningsoverzetverhouding qbound als functie van
lout met behulp van (3.2) en (3.35) worden gevonden.

Iout,bound ==2d1(1-d])}==- _ ( __1J_1
1 . Iou, bound - 2 1

dl == 1--- ' qbound qbound

qbound

Voor de ingangsstroomrimpel als functie van lout kan de volgende uitdrukking worden
opgesteld met behulp van (3-22) en (3.35):

Ioul,bound == 2d] (1- d])) ==- I ==~ +4 (1-~+4)
!ii;n == 4(2d

1
-1) . out,bound 4 8

-2

I 1 !ii;n
oUl bound =="2 - TI

In Figuur 37 is de karakteristiek van de spanningsoverdracht q weergegeven als functie van de
gemiddelde genormaliseerde uitgangsstroom.

New dual inductor cOI'M3r1er met L". . normalized OUlpul· L=30IJH, ~TR=1 DOIJH

d
j
=09

\
\

\
\
\

\.
\

\
2L -=====~========~~==========o 05 15

Figuur 37: New dual inductor converter met Lm.•,,· qversus 1...,n.rm -
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In Figuur 38 is de karakteristiek voor de grootte van de rimpel van de ingangsstroom
weergegeven. Dit ook weer als functie van de genormaliseerde gemiddelde uitgangsstroom.

New dual Inductor converter met ~ - normalized output - L=30IJH, ~TR==100IJH

\
35

25

\

\

=0.9

\
\ =o.e

15

\
\

~-,\--=d'--l=--=0."-7 _

\
\
I,
\ d =0 6

0.5

\
\
I
I

............1 d, = 0.5
I

05 15
IOIA,norm 00l.t" 411 Us 1)

2.5

Figuur 38: New dual inductor converter met I.m. Ai;. versus lowl,no,,"·

Wanneer de resultaten worden vergeleken met die van het circuit zonder magnetisatiespoel
Lm,ATR' dan blijkt er geen verschil te zijn tijdens CCM. Echter tijdens DCM is er een
afhankelijkheid van de magnetisatiespoel bij gekomen. En wel hoe groter de magnetisatiespoel
is des te kleiner wordt de stijging van de rimpel van de ingangsstroom bij afnemende
uitgangsstroom.
De spanningsversterking is exact hetzelfde als in de situatie zonder de magnetisatiespoel. Dus
die spoel heeft geen invloed op de spanningsversterking.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek



Verschillende topologieen met transformator, Interleaved intercoupled boost converter TU/e

4.3/nterleaved /ntercoupled boostconverter
Deze paragraaf behandelt een schakeling die te vergelijken is met de schakeling uit de vorige
paragraa£ In de schakeling uit de vorige paragraaf is de koppeling tussen de spoelen van de
transformator negatief, in deze paragraaf is de koppeling tussen beide spoelen positie£ Het
verschil hiertussen zal dus duidelijk worden in deze paragraa£
In deze schakeling wordt er gebruik gemaakt van de magnetisatiespoel, de schakeling zal
zonder die spoel niet kunnen werken. Het is dus niet mogelijk om een ideale transformator te
behandelen.

4.3.1 lie zonder spanningsverdubbeling

In Figuur 39 is het schema afgebeeld van de converter die in deze paragraaf zal worden
besproken.
In feite is het dezelfde configuratie als is behandeld in paragraaf 4.2.1.2 , het enige verschil is
de manier van aansluiten van de transformator.
Hier is de transformator zo aangesloten dat de koppelfactor positief is.

+

VOUTc
1

1

1
1

1

1

I L2 J==-
r

r:----------
ATR I iL~

ILl--

+

VIN

Figuur 39: Interleaved en intercoupled converter

In de CCM situatie kan de spanningsoverzetverhouding qCCM worden verkregen als voIgt.
Voor de stroom door converterspoel L2 geldt de volgende vergelijking:

(iLm,ATR) = (iLl )+(iL2 )·

Voor de afgeleide van de stroom geldt:
d. d. d.
-/ =-/ ,,--/ =:>dt L2 dt Lm.A1'J1. dt Ll •

L 3.... i + ~ L 3.... i =~L 3.... i2dt L2 T I dt L1 L m,ATR dt Lm,ATR
-'4 m,ATR

Hieruit voIgt een vergelijking voor de spanning en weI:
L2 L2VL2 +-VLI =--Vx'
LI Lm,A1'J1.

En met ~ =L2 =L en (J" =LILm,ATR geeft dat VL2 +VL1 =O"VX •

Voor de situatie waarin beide schakelaars gesloten zijn geldt VLI = Vm-Vx en VL2 = V;n -Vx'

Waaruit voIgt dat VL1 +VL2 =2VL= (J"Vx => 2V;n - 2vx =O"Vx' Dus voor Vx kan de volgende

uitdrukking worden gegeven vx = _2_ V;n .
2 + (J"

Hiermee kan de spanning over de spoelen worden uitgedrukt als voIgt:
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a

VLI = VL2 = --V;n .
2+a

Voor de situatie waarin 5, gesloten is en 52 open is geldt VLJ =V;n -vx en VL2 = V;n -vx - VOlll '

2V -v
Waaruit voIgt dat VLI +VL2 =2V;n - 2vx - v,,111 =avx =:> vx = In 0111 en de spanningen over de

2+a
spoelen zijn dan als voIgt:

V _aV;n+Voul V aV;n-(l+a)v"lIl
LI - en L2 = .

2+a 2+a

Voor de situatie waarin 5, open is en 52 gesloten is geldt VLI = V;n - vx - VOIiI en VL2 = V;n - vx •

W . I d V V 2V 2 V 2V;n - v,,111 d . daarult vo gt at Ll + L2 = In - Vx - aul =avx =:> Vx = en e spanmngen over e
2+a

spoelen zijn dan als voIgt:
aV -(l+a)V aV +VV = In 0111 en V = In 0111

Ll 2+a L2 2+a .

De spanning en stroomvorm van ee converterspoel gedurende een periode voor CCM en voor
dl>V, zijn geschetst in Figuur 40.

2:"V..
01===+::::::;:===-------.:=====+-----.-

2+"

It-.. ------T---------t·1
1........-----ton--------i·I--toft~

f..--(~,-",)T__+ (l-d,)T-+--(~,-'t,)T--+ (I-d,)T-l

Figuur 40: Spanning en stroomvorm van lIe van een converterspoel

De voltseconden vergelijking tijden CCM ziet er als voIgt uit:

~V;n(dl - }{)+[aV;n + VallI + aV;n -(1 + a)VOIiI ](l-d
l

) = 0
2+a 2+a 2+a

Hiermee kan de spanningsoverzetverhouding qCCM worden gevonden:
_V

OIl1
_ 1

qCCM -----.
V;n 1-d]

Dit is dezelfde spanningsoverzetverhouding als voor de boost converter (3.2).

De grootte van de rimpel van de shoom door een converterspoel kan als voIgt worden
opgesteld:

!::.i =2~ V;nT (d - 1/) + aV;n + v"UI V;nT (1- d )
L 2 +aLl /2 2 + a L I

Dit geeft na uitwerking met (3.2) de volgende uitdrukking voor de grootte van de rimpelstroom
door een converterspoel:

V T (ad l +1)
A' In
tilL = .

L 2+a
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In Figuur 41 zijn de stromen door de converterspoelen geschetst.

I------- T I I •
, /2 I {Ii'

L.---~ ~;"""-""""'\

0,L -----I-----+------'-----------------t

,,
I,,,,,,,,

.1jI,

: (d 1 - 1/2)T (d 1 - 1/2)T:
I -+t-----Iof-
I,
I
I
I
I,,,,

Figuur 41: Stroom door converterspoelen tijdens CCM

Voor Aii~in kan het volgende worden geformuleerd:

A •.min _ A • U V;nT (d ~) _ V;nT
til -til ----- - ---

In L 2 +u L I 2 2L

Voor Aii~ax kan het volgende worden geformuleerd:

Aim•x =Ai + L V;J(d _1/)= V;J 2(2d1u+l)-u
In L L + 2Lm L 1 12 2L 2 + u

Voor Aiin = Ai;~ax - Ail~in kan worden gezegd dat

. V;nT u (2d j - 1)
Alin =-- .

L 2+u
Genormaliseerd is dat dan:

In Figuur 42 zijn de spanning- en stroomvormen geschetst voor de DCM situatie.
Hierbij treedt er een extra situatie op; namelijk de situatie waarin er geen energie meer in de
converterspoel aanwezig is. De spanning over die spoel is dan een spanningsdeling van de
ingangsspanning over de betreffende converterspoel Len de magnetisatiespoel Lm,ATR:

VL = L V;n'
L+Lm,ATR

u
En met u = L/Lm,ATR geeft dat VL =--V;n'

l+u
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4d1 ( ( d, +1:)a + 1)

1 0111 (1 + a)

2+.,.

I.. T ·1
I.. tan .!--toll-----J

~tl3T ~tl3T
!--<d,·'/Z)T-+- d2T -+!.J--<d,.l/,)T-+- d2 T -+.!.J

Figuur 42: Spanning en stroomvorm van een converterspoel

Voor de DCM is de voltseconden vergelijking:

2V: ~(d _1/)+(ayln+voIII + aV;n-(I+a)Vollt )d +~v: (l-d -d )=0
In 2 + a I /2 2 + a 2 + a 2 2 + a In I 2

En hieruit kan de spanningsoverzetverhouding qDCM worden gehaald:
_ VOUI _ (d] + d2 ) a + 1

qIX'M --- (4·34)
V;n d2 (1 +a)

Na berekening voor lliL blijkt dat deze hetzelfde blijft als voor de CCM situatie (4-33), dus

Min =4~(2dl-l).
2+a

Het maakt voor de grootte van de rimpel van de ingangsstroom niet uit of er in CCM of in
DCM wordt gewerkt.

De gemiddelde uitgangsstroom kan als voIgt worden geschreven:
I oUl = 4dj d2 •

Hiermee kan weer een uitdrukking voor d2 gevonden worden (3.24):

d = IoUI

2 4d
]

Met de spanningsoverzetverhouding qDCM (4.34) en de relatie voor d2 (3.24) kan er nu een
uitdrukking gevonden worden, die aIleen afhankelijk is van d, en de genormaliseerde

gemiddelde uitgangsstroom 1011/ :

( d + IoUl )a+l
I 4d

j

q IX'M = --'-=1=----''--

--2!!L(1 +a)
4d]

Op de grens tussen CCM en DCM waar geldt dat d2=r-d, wordt de genormeerde gemiddelde

uitgangsstroom met 1 0111 = 4d)d2 :

Met (3.2) (d,=r-r/qbound) geeft dat:

I 4 qbound -1
oUf,hound - 2 •

qbollnd
Nu kan er m.b.v. (4.33) en (3.22) ook weer een uitdrukking voor de genormaliseerde
gemiddelde uitgangsstroom als functie van de ingangsstroomrimpel gevonden worden:

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek 45



Verschillende topologieen met transformator, Interleaved intercoupled boost converter TU /e

Ioul,bound =4dl (l-dl
) } [M(L+2L) )[ M(L+2L))_ => I = 2 In m +1 1- In m

,'J,I = 4 L (2d -1) oUI,bound 4L 4L
In L+2L

m
1

I-I !.li;n 2[L~ Lm 1J_1 !.lii. 2(2 1) _ 1 !.li;. 2( 1)2- --- -+-+- - --- a +a+- - --- a+-
oUI,bound 4 L2 L 4 4 4 4 2

In Figuur 43 is de grafiek voor de spanningsversterking afgebeeld voor de situatie waarin dl>Yz.

10

Inllilrlei¥8d intarc:oupl8d con'ferter met ~. normalized output· L=:J)IJH, ~TR=100J.lH

d
i
=09

\.
2!=-----::l:-----~=====:~===::::::!====:::::::r:====~o 05 1.5 2.5

'lM,ncnn OO'oA; ~ .oil I U$ n

Figuur 43= Interleaved intercopled converter met Lm,o" - qversus 10at,norm -

In Figuur 44 is de grafiek voor de ingangsstroomrimpel afgebeeld voor de situatie waarin dl>Yz.
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Interleaved intercoupled converter met ~ . normalized output· L=3J\.JH,~Tf~.=100IJH

TU/e

05
-""

"

"o~5 ",

O~ \, ,..
035 \

\
0.3 ,

~. \
:<J'&' 0.25 \

\
\
\

02

0.15
\
\

01 \
\

005 \
\

0
I

0 05

d, =09

d, = O.S

d, =06

d, =05

15
Jout,oorm ~0.1".4L I Us 1)

25

Figuur 44: Interleaved intercopled converter met Lm.... • ilii. versus Ioul,.orm •
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4.3.2 lie met spanningsverdubbeling

In de Figuur 45 is de converter afgebeeld, welke is uitgerust met een spanningsverdubbeling
met behulp van condensatoren. Deze specifieke configuratie kan niet met een dl<Yz. werken
omdat er dan geen retourpad voor de stroom is. Wanneer er twee diodes en een extra
condensator wordt toegevoegd kan dit circuit weer weI werken met een dl<Yz.. Voor meer
informatie over spanningsvergroting met diodes en condensatoren wordt verwezen naar [6J.

Door de toevoeging van een extra condensator wordt de uitgangsspanning twee maal de
spanning over een condensator (VOUI = 2Vc ) , met de aanname dat de spanning over beide

condensatoren gelijk zijn (VCl = VC2 = Vc ). Verder zal er ook weer gebruik gemaakt worden van

a = LjLm•ATR •

Dit geeft de volgende uitdrukking voor de spanningsoverzetverhouding qCCM, relatie (3.29):
2

qCCM =--.
I-d[

Voor de rimpel van de ingangsstroom blijft relatie (4.33) gelden:

!:J.i;n = v'n
T ~(2dl-l)~ !:J.i;n =~(2dl-l).

L 0'+2 0'+2
De spanningsoverzetverhouding qDCM wordt dan relatie (4.34):

2(d1 +d2 )O'+l
qDCM= d

2
(O'+l) .

De gemiddelde uitgangsstroom wordt nu echter relatie (}32):

10Ul = v'n
T

d1d2 ~ 10Ul = 2d1d22L
Hieruit kan er een uitdrukking voor d2 worden gevonden en weI:

d = lout
2 2d

I

De spanningsoverzetverhouding qDcM wordt dan:

[ d1 + ~~ ) L + Lm 2d1 ( ( d1 + lout) L + Lm) 2d[ ((dl + lout) a +1)
qDCM = = = (4.36)

lour (L+L ) lout (L+Lm ) 10UI (0'+1)
2d

1
m

De genormaliseerde rimpel van de ingangsstroom tijdens DCM blijft ook nu (4.30):
-- L 40'
!:J.iin =4 (2d1 -1) =- (2d] -1) .

L+2Lm 2+0'
De gemiddelde uitgangsstroom op de grens tussen CCM en DCM kan als voIgt worden
geschreven:

10llr ,bound = 2d[ (1- d] ) .
Voor de grens van de spanningsoverzetverhouding tussen CCM en DCM kan de volgende
uitdrukking worden gevonden:

1 =4qbOllnd-2
OUr ,bound 2

qbollnd
En de grens voor de ingangsstroomrimpel tussen CCM en DCM wordt:

1 = 2.. _Min 2[L~ + Lm+2..) = 2.. _ !:J.i;n 2(~+ 2..J2
OUr ,bound 2 8 L2 L 4 2 8 a 2
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"...
+

+

+

+
c, v~
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S'-, i
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+ ~.u -
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".... "u "... < 0
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L;=L, L",

L~= L 2 L",

Figuur 45: Interleaved coupled boost converter states, stromen en spanningsvonnen

In Figuur 46 staat de converterkarakteristiek afgebeeld voor de spanningsoverzetverhouding en
in Figuur 47 staat de converterkarakteristiek afgebeeld voor de rimpelstroom aan de ingang.
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IntBrle6l\l8d intstcoupled converter met ~. normalizsd output· L=3)fJH, ~TR=100iJH

rUle

2lJ I
I
1

16 \
\
\

16 I
I
\
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•p.i 12

0
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d, -09
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Figuur 46: Interleaved intercopled converter met L..,alr met spanningsverdubbeling • qversus 10ul••0"" •

Interleaved int8rcoupled conv8rtlilr m8t ~. normalized outpul . L=3)H, ~TR=100fJH
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Figuur 47: Interleaved intercopled converter met L..,alr met spanningsverdubbeling. Jli i • versus 10ul,.0",,-
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4.4 DIe In comblnatle metandere schake/lnlen

4.4.1 Dual inductor converter met hulptransformator

Het circuit wat hier wordt behandeld is afgebeeld in figuur 7 van artikel [I]. Het enige verschil
is de uitgang en de transformator. Hier is de uitgang geen spanningsverdubbeling maar een
enkele condensator, en de transformator wordt hier gebruikt om de
spanningsoverzetverhouding te vergroten. Zowel een circuit met spanningsverdubbeling en als
met ATR zijn in het voorgaande uitgebreid besproken. Bij de verdere beschouwingen zal
L,=L2=L worden verondersteld. Ook zal worden gewerkt met 0-] = L/Lm,ATR en 0-2 = Lm/ Lm,ATR

om de formules overzichtelijk te houden.
Bij deze converter zijn de stromen iL, en iLl door de takken niet onafhankelijk van elkaar. Dit
heeft als nadeel dat beide stromen niet geregeld kunnen worden door middel van de dutycycle
van de betreffende tak te varieren. Bij variatie van de dutycycle zullen beide takstromen
veranderen.

l
I

TIL I
... .,!1.~.:r'R J

Vi",

In het circuit, getoond in Figuur 48, zijn er twee transformatoren geplaatst. Bij deze schakeling
is het niet mogelijk om d, kleiner dan %te laten zijn, dit is beschreven in 4.1

r - - - - - - - - - ,---------------------, Dl
;ATR : Lt~ 1 Smp-.p -v----+-'-{)t--..,..--..,.==, +

I N, C Vour

Figuur 48: DIe met Lm en ATR met Lm

Tijdens de conituous conduction mode kan er voor de spanningsoverzetverhouding de
volgende relatie worden opgesteld (4.1):

Hier geldt ook dat n = N./N p •

De genormaliseerde rimpel van de ingangsstroom kan weer als voIgt worden geschreven (3.22):

Min =4(2dj -1).

Zie paragraaf 4.1 voor de afleidingen van deze realties.

Tijdens DCM in de situatie waarin 5, gesloten is en 52 open is geldt:
_ __n_

V
_ _ 1+0-]

VLl - V;n Oul en VL2 - V;n n VOUI •
2+0-1 2+0-1

En voor de situatie waarin 5, open is en 52 gesloten is geldt:
1+0-1 n

VL ] =V;n -n--Voul en VL2 =V;n ---Vou/'
2+0-) 2+0-1

De afleiding voor deze relaties is te vinden in pargraaf 4-2.2 . Echter hier moet de
uitgangsspanning vermenigvuldigd worden met de wikkelverhouding n van de transformator.
Ook nu zal er tijdens dJ={I- d,- d2 ) een spanningsdeling optreden en voor de situatie waarin 5,
gesloten is en 52 open is wordt dat:
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CT] + CT2 CT2
~] = ~n en VL2 = ~n •

2+CT] +CT2 2+CT] +CT2

En voor de situatie waarin 51 open is en 52 gesloten is wordt dat:
CT2 CT] + CT2

~l= ~en~2= ~.
2+CT] +CT2 2+CT1 +CT2

TU/e

In Figuur 49 zijn de verlopen van de spanning en de stroom van een converterspoel tijdens
DCM te zien.

I-----.......-+---f-r-----.....-+----F~.t

V. -~v '------' V 1 +Cl:
1V

'- .....

liooI.. 'R_Z_+_a:_
1

_
Olli

T ",_._-n_z-_+-_-a:_1 _olli ----..1.1

I.. ton .I---toff---l
~d3T ~d3T

j..--<41-
1
/2 )T--+ 42T -¥t--<41-

1
/2 )T--+ 42T~

Figuur 49: Spanning en stroomverloop tijdens OCM

Tijdens de discontinuous conduction mode kan de volgende voltseconden vergelijking worden
gevonden:

2~n (d] - X) + (2~n - n ~111 ) d2 + CTj + 2CT2 ~n (1- d] - d2 ) = 0 .
1+CT1 +CT2

Hiermee kan de spanningsoverzetverhouding qDCM worden bepaald en ziet er als voIgt uit:
~UI (dJ +d2 }(2+CT])-1+CT2

qOCM =-= . (4.38)
~n nd2 (1 + CT] + CT2 )

Voor lliL kan de volgende uitdrukking worden gevonden:

. _ ~J(d _]/) [ __n_ )T d CT]+2CT2 ~nT(l_d -d)111L - 2 ] /2 + ~n ~UI 2 + ] 2'
L 2+CT] L 1+CT1 +CT2 L

En met de uitdrukking voor YOU! van de spanningsoverzetverhouding qDCM wordt de formule
voor lliL:

l1i
L

= ~nT ((CT] +l)d] -d2CT2 + (CT2 -l)CT] +CT2 -1 J.
L l l+CT) +CT2 (2+CT]}(1+CTt +CT2 )

Een uitdrukking voor l1i,~ax kan als voIgt worden geformuleerd:

l1imax = l1i + CT2 ~nT (1- d _ d ) + ~nT (d _ V).
In L 1 L] 2 L ] 72+ CTt + CT2

Voor l1ii~in kan de volgende uitdrukking worden gevonden:
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(4nd1
2+ I:)(2+ 0'])+ 4nd] (0'2 -1)

n(l+a] + 0'2) IOUI

Verschillende topologieen met transformator, DIe in combinatie met andere schakelingen rUle ~<::;:;:"

A<min_V;nT(d_I/) (v __n_V )T d 0'2 V;nT (I_d_d)tilin - 1 72 + in oul 2 + 1 2'
L 2+0'1 L 1+0'1 +0'2 L

Nu kan er een uitdrukking voor l:liin worden geformuleerd:
. V;nT d[ (2 +0'1)- d2(0'1 - 20'2)+ 0'2-1

~I;n = .
L 1+0'1 +0'2

Genormaliseerd is dat dan:
-. d[ (2+a])-d2(0']-20'2)+0'2-1
~Iin =4 (4·39)

1+0'] +0'2

lout kan ook nu weer worden benaderd door (4.5):
VT

I
OUI

= n-IO -d1d2
L

Nu kan d, als functie van de genormaliseerde gemiddelde uitgangsstroom worden geschreven:

d - IOUI

2 -
4ndl

De spanningsoverzetverhouding qDCM wordt dan:

(
d l + Ioul )(2+0'])-1+0'2

4nd]
qDCM =-'---==''-------

n IOUI (1+0' +0' )
4nd] 1 2

De rimpel van de ingangsstroom wordt hiermee:
. 4nd] ((2+a])d] +0'2 -1)-(0'] +2a2)IoUl

~lin = --"-'-----'-------'--'-----'--
1+0'1 +0'2

Op de grens tussen CCM en DCM kan de gemiddelde uitgangsstroom als voIgt worden
geschreven:

Ioul,bound = 4nd] (1- d]).

1
En met qlXM = ( ) kan er een uitdrukking voor de gemiddelde uitgangsstroom worden

n I-d}

gevonden die alleen afhankelijk is van qen n:

I =4 (1 __I_)_I_=4nqCCM-loUl,bound n 2 •
nqcCM nqCCM nqCCM

En met ~iin =4(2d] -1) kan er een uitdrukking voor de gemiddelde uitgangsstroom worden

gevonden die aIleen afhankelijk is van l:liin en n:

( -2:I = n 1- ~i;n
oul,bound 16

In Figuur 50 is de karakteristiek voor de spanningsversterking weergegeven, in Figuur 51 is de
karakteristiek voor de ingangsstroomrimpel weergegeven.
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DUlrllndw:lor Converter mel L". mel trafo met L". - nORne1ized oulput

0=0 20, L=3J~H, L,,=1(IJ~H, L",AT.=1(IJ~H

\

0.2 0.3 0.4 05 0.6
lout,rom ~out" 4L {Us T)

0.7 OB 09

Figuur 50: Dual inductor converter met L",.... met hulptransformator met Lm • q versus 10 ""norm •

Duallnduclor Converter mel L". met trero mel L". - normalized output.

0=0.20, L=3J~H. L,,=l00~H, L",AT.=l00~H

4.

\
\

d, = 0.7

d = 0 6

05

d =0.5

01 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
lo..t,norrn 0out" 4L I Us T)

0.7 O.B 0.9

Figuur 51: Dual inductor converter met Lm.... met hulptransformator met Lm ·l1i,. versus 10ul,norm •
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L lu
1-

4.4.2 Interleaved intercoupled boost converter met step-up transformator
Deze converter is een combinatie van de converters die besproken zijn in de paragrafen 4.1.2
en 4.3-1 . Omdat de hulptransformator een groot volume heeft is dit circuit minder interessant.
Dit is de reden waarom er minder uitvoerig bij wordt stil gestaan.

DI

v""

N,

N,

c R VOUT

Figuur 52: Interleaved coupled boost converter met transformer

In paragraaf 4.1.2 is de spanningsoverzetverhouding afgeleid voor de step-up transformator. De
hulp transformator geeft geen extra spanningsversterking, dus geldt hier tijdens CCM de
spanningsversterking (4.1).

Voor DCM geldt echter dat de spanningsoverzetverhouding anders zal zijn. Dit kan worden
geconcludeerd uit de beschrijving van de DCM in paragrafen 4.1.2 en 4.3-1.
Dit zal echter niet nader worden bekeken. Ook zal de rimpel van de ingangsstroom niet nader
worden bekeken.
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Hoofdstuk 5 Vergelijking van de circuits
In dit hoofdstuk worden de forrnules voor de spanningsversterking en voor de grootte van de
rimpel van de ingangsstroom van de verschillende converters met elkaar vergeleken.
Met behulp van de formules voor CCM zal vervolgens een uit relatie voor de grootte van de
zelfinductiewaarde L worden afgeleid. Verder zullen de fysieke afmetingen van de
converterspoelen en de transformatoren worden gegeven.
Als laatste zullen er simulatiewaarden worden gepresenteerd om een praktische vergelijking te
kunnen maken.

5.1 Formules voor de spannlngsoverzefverhoudlng
In Tabel I staan de formules voor de verschillende converters bij elkaar t.b.v. een gemakkelijke
vergelijking tussen enkaar.

Spanningsoverzetverhouding Spanningsoverzetverhouding
tiidens CCM aCCM tiidens DCM aDCM

1 2d]2 + lout
Enke/e boost converter --

I-d] lout

Interleaved boost 1 4d]2 + lout--
converter I-d] lout

Interleaved boost 2 2 2d]2 +loUI
converter met --

spanningsverdubbeling I-d] lout

1 4nd
J

2+ 10111DIC zonder Lm
n(l-d]) nlollt

1 4nd) (d)Lm+ L) + Lm10111
DIC metLm n(1-d)) n(L+ Lm)lollt

8 (d]2 -d])+2(I+lolll )
d1>'Y2

1 10111New dic zonder Lm --
I-d]

4dj
2

+ 10111 d Y.
1< 2

2d]2 +lollt

1 2d
J

( d] (1 + 0") - 1)
New dic met Lm -- 1+

I-d] 10Ul (1+0")

Interleaved 1 4d] ((dJ + 10Ul ) 0" +1)--
Intercoupled converter I-d] 1011/(1+0")

Interleaved
2 2d] ((d] + lout) 0" + 1)Intercoupled converter --

met I-d] 1011/ (1+0")spanningsverdubbeling

DIC met Lm met ATR 1 (4nd]2 + 10UI )(2 + 0")) + 4nd1 (0"2 -1)
metLm n(l-d]) n(I+O"] +0"2)10ul

ICC met transformator 1
metLm n(l-d)) -

Tabel I: Formules voor de spanmngsoverzetverhouding
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5.2 Formules voorde dmpel van de Ingangsstroom
In Tabel 2 zijn de formules voor de rimpel van de ingangsstroom van de verschillende
converter types opgesomd voor vergelijking met elkaar.

Ingangsstroom-rimpel Ingangsstroom-rimpel tijdens DCM
tijdens CCM

Enkele boost converter 4d1 4dl

4(2dl -1) d1>'Y2
4d)2 - IoU!

Interleaved boost converter 4d d1>'Y2
__I (1-2dl ) d1<Y2 d11-d]

Interleaved boost converter 2 2dl -low
met 4(2dl -1)

spanningsverdubbeling d l

DIC zonder Lm 4(2dl -1)
4ndl

2
-loUI

ndl

DIC metLm 4(2d1 -1)
4d1n(d]Lm+L)- 10UI (2L+ Lm)

n(L+Lm)dj

4(2dl - 1) d1> 'Y2 4dl (dl -X)-loul d
1
>'Y2

dl-X
New dic zonder Lm 4d -

__I (2d
1
-1) d1<'Y2 4dJour d1<'Y21-dl

2dl
2

+loUI

New dic met Lm 4(2dl -1)
4dj (d

J
(2+ a) -1) - 2Ioul a

d1>'Y2 dl (1+a)

Interleaved Intercoupled !!.i;n =4~ (2dl -1) !!.iin =4~ (2d l -1)converter 2+a 2+a
Interleaved

Intercoupled
Ai;n =4~(2dl-1) Aiin =4~(2dl-1)converter met

spanningsverdubbe 2+a 2+a
ling

DIC met Lm met ATR met Lm 4(2dl -1)
4nd1 ((2 +a l )dl +a 2 -1) -(a l +2(2)loul

1+a) +a2

ICC met transformator met
Min =4~(2dl -1)Lm

-
2+a

Tabel2: Formules voor de mgangsstroomnmpel
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5.3 Grootte van de malnetlsche componenten
Ais eerste wordt de relatie voor de waarde van de zelfinductie bepaald d.m.v. de formules uit de
tabellen van de paragrafen 5.1 en 5.2 .
In de Tabel 3 zijn de formules van de CCM situatie voor de zelfinductie van elke converter
weergegeven.

Formule voor waarde Rimpelgrootte spoelstroom
L /1h

Enke/e boost L = ~n.T dl d -1- ~n ~n (VOUI - ~n)T ~nT d
1-

!:!J.lin VOUI !:!J.iin~ut L J

Interleaved
L = ~n.T (2dl -1) d, =1- ~n ~n(Vout -2~n)T ~nT dboost

converter !:!J.lin VOUI !:!J.i;n~ul L 1

Interleaved
boost

L = ~n.T (2d
J
-1) d -1- 2~n ~n(Volll -4~n)Tconverter ~nT d

met
1-

spannings-
!:!J.lin ~ut !:!J.iinVoul L ]

verdubbelina

Dual Inductor L = ~~T (2d] -1) dl=1-~ ~n (nVou1 - 2~n)T ~nT d
Converter !:!J.lin n~w n!:!J.iin~ut L 1

New dual
L = ~~T (2dl -1) d -1- ~n ~n (VOlll - 2~n)T V,.T [ d, - L.,m Jinductor 1-

converter !:!J.lin Vow !:!J.iin~ul L 2Lm.ATR + L

DICmetATR L = ~~T (2d
l
-1) d-1-~ ~n (n VOUI - 2~n )T V.T [ d, - L.,m J1-

!:!J.l;n nVoul n!:!J.iin~ul L 2Lm.ATR + L
Tabel3: Formules voor waardes van zelfinductle en nmpelstroom door de converterspoelen.

Voor het ontwerp van de spoelen is het noodzakelijk om te weten wat de specificaties zijn.
De uitgangsspanning is 4ooV, n=O,2 ( zie ook paragraaf 6.1 ) en de rimpel van de
ingangsstroom mag maximaal 10% van de maximale stroom zijn.
Met het geeiste uitgangsvermogen van 500W en een minimale spanning van 25V is de
maximale stroom Ii:

ax 20A. De grootte van de impel van de ingangsstroom Lliin mag dan
maximaal2A zijn.
De ingangsspanning kan varieren van 25V tot en met 4oV. Met deze gegevens kan voor de
grootte van de rimpel van de ingangsstroom de volgende relatie worden opgesteld:

A 'max _ ~UI
til - .

In lO~n

Deze formule wordt ingevuld in de forlules voor de waarde van de zelfinductie, zodat er een 3e

graads relatie ontstaat die aIleen afhangt van de ingangsspanning, het uitgangsvermogen, de
periodetijd en de wikkelverhouding.

In Figuur 53 staan de grafieken van de zojuist omschreven formules voor de L-waardes van
verschillende converters uitgeszet uit Tabel 3 tegen de ingangsspanning ( 25 - 40V ). Voor het
bepalen van de grootte van de zelfinductiewaarde moet er naar de hoogste waarde voor L
worden gekeken binnen het bereik van de ingangsspanning. Voor de converters zonder step-up
transformator is dus de hoogste ingansspanning van belang, terwijl voor de converters met
step-uptransformator een lagere ingangsspanning geldt. Verder is duidelijk te zien dat de DIC
de laagste waarde voor de zelfinductie nodig heeft.
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Magnelic components - selfinduction value

50-05

26 26 30 32 34 36 38 40

inputvohage Vin

----- f~r~~~~~~"6oos'
..011 age doubling
dual mductor

Figuur 53: Zelfinductiewaarden afhankelijk van de ingangsspanning

In Tabel4 staan de gegevens voor het praktische ontwerp. Deze specificaties zijn gegeven in de
opdrachtomschrijving in paragraaf I.I , volgen uit de specificatie of zijn berekend. De
schakelfrequentie is gekozen op 100kHz. De spanning van 40V geeft de grootst mogelijke
rimpel in de stroom uitgezonderd bij de DIe. De DIC heeft een grootst mogelijke rimpel op de
topwaarde van de volgende formule:

L = 1OV;~ (n Vau, - 2V;n) T .

n Vaul'?"uI

Gedifferentieerd naar de spanning geeft dat:

d 20V;~ (nVout -3V;n)T
-L = -"";;;"";'--=---=-'--

dV;n n Vaut'?"ut

De topwaarde wordt berekend door dL = 0 en geeft een waarde voor de ingangsspanning van
dV;n

V,n=OV of V,. = nVau, =26, 67V .
n 3

Converters m.u.v. DIC Dual inductor converter

Relevante spanninQ Vin-40V Vin-26,67V
Biibehorende stroom ';n- 12,5A /;n-18,7A
Biibehorende rimpel fliin-1,25A fli;n-1 ,87A

Tabel4: OntwerpspeClficatIes voor de verschlllende converterspoelen

Met het de gegevens uit Tabel 4 kunnen de waardes voor de zelfinductie voor de verschillende
converters worden berekend. Deze zijn weergegeven in Tabel 5. Hierin zijn ook de andere
vereiste gegevens weergegeven om de fysieke afmetingen van de spoelen te kunnen bepalen.
Het ontwerpen van de spoelen is gedaan m.b.v. het softwareprogramma CONY.
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Maximale Aantal

Waarde gemiddeld Frequenti spoe/en Type kern Afmetinge
e stroom e van de npervan spoel
dooreen rimpel h per voorspoel spoel

spoel converter

Enke/e boost 288I.JH 20A fs 1 E 65/32/27 57 em·
Interleaved boost

256IJH 10A f. 2 E 42/21/15 14 em3

converter
Interleaved boost

converter met
192IJH 10A fs 2 E 41/17/12 8,4 em3

spanningsverdubbeli
na

Dual Inductor 48IJH 10A fs 2 E 30/1517 3,2 em3

Converter (met n=0,2)
New dual inductor

192IJH 10A 2f. 2 E 41/17/12 8,4 em3

converter

DICmetATR 48IJH 10A 2f. 2 E 30/1517 3,2 em3

(met n=O,2)
Tabel 5: ontwerpgegevens voor de converterspoelen

Voor de hulptransformator voor de DIC schakeling geldt (ibn,ATR) = (iLl )- (iL2 ), en voor de

hulptransformator voor de IIC schakeling geldt (iLm,AtR) =(iLl) + (iL2 ). Dus de gemiddelde

stroom door de magnetisatiespoel van de DIC transformator is klein en de gemiddelde stroom
door de magnetisatiespoel van de IIC is groot. Dit resulteert in een transformator met kleine
afmetingen voor DIC schakeling en een transformator van een aanzienlijk groter formaat voor
de IIC schakeling.

In Tabel 6 staan de eigenschappen voor de transformatoren van de verschillende circuits.

Maximale Maximale Wikkelgemiddelde gemiddelde Aantal Aantal
Type Afme-stroom stroom spoe/en spoe/en ver·

primaire secundaire primair secundair houding kern tingen

spoel spoel(en) (Np/Ns)

ATR voorDIC 10A 10A 1 1 1 ETD 29 31 em·
ATR voorl/C 10A 10A 1 1 1 ETD 54 175 em'

Trafo voor DIC 6.25A 1.25A 1 2 0.2 ETD49 127 em'
Tabel 6: Ontwerpgegevens voor de transformatoren
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5.4 Simu/atie waarden

TU/e

In de Tabel 7 zijn de berekende waarden van de verschillende converters weergegeven voor
twee verschillende situaties. Hierbij zijn de waardes van de zelfinductie en de dutycycle
verschillend, alle andere condities zijn hetzelfde gehouden.

Inter- Interleaved DIC met NDIC met
DICmetLm

Enkele metATRmet
boost

leaved boost met Lm Lm
Lm (n=O,2)

boost sp.verd. (n=O,2)
(LmATR=100uH)

L=288uH L=256uH L=192uH L=48uH L=192uH L=48uH

Situatie voor: Vin=25V; lin=20A; fs=100kHz; Vout=400V; Pout=500W; lout=1,25A
mode GGM GGM GGM GGM GGM GGM
toiinfA] 0,814 0,854 0,854 1,95 1,14 1,95
lufA] 20 10 10 10 10 10
toi,fAl 0,814 0,916 0,916 3,58 0,888 1,48
d1 0,9375 0,9375 0,875 0,6875 0,9375 0,6875
Situatie voor: Vin=40V; lin=12,5A; fs=100kHz; Vout=400V; Pout=500W; lout=1,25A
mode GGM GGM GGM GGM GGM GGM
toiinfAl 1,25 1,25 1,25 0 1,67 0
'ufAl 12,5 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
tohfA] 1,25 1,38 1,64 4,17 1,34 0,806
d1 0,90 0,90 0,80 0,50 0,90 0,50

Tabel 7: TheoretIsche waarden van verschdlende types schakehngen met verschillende mgangsspannmg

In de Tabel 8 zijn uitkomsten van simulaties van de verschillende converters weergegeven. De
simulaties zijn gedaan voor dezelfde situaties waarvoor ook de berekeningen zijn uitgevoerd.

Enkele
boost

Inter- Interleaved DIC met
leaved boost met Lm
boost sp.verd. (n=O,2)

DIC met Lm
NDIC met met A TR met

Lm Lm (n=0,2)
(LmATR=100uH)

L=288uH L=256uH L=192uH L=48uH
Simulatie @: Vin=25V, fs=100kHz, Vout=400V Pout=500W;
mode GGM GGM GGM GGM
lin fA] 22 21,0 21,3 20,5
toiinfA] 0,813 0,817 0,843 1,95
lufA 22 10,5 10,7 10,8
toidA 0,813 0,874 1,09 3,57
Voutf\ '1 399 399 399 401
10utfA 1,25 1,25 1,25 1,25
Pout[\r.,t) 498 498 498 502
d1 0,93 0,93 0,87 0,68
Simulatie @: Vin=40V, fs=100kHz, Vout=400V Pout=500W;
mode GGM GGM GGM GGM
I;n fA] 12,9 12,7 12,7 12,7
toiinfAl 1,25 1,23 1,23 8,67m
'ufA 12,7 6,40 6,34 6,68
toidA 1,25 1,38 1,64 4,17
VoutM 405 400 399 399
10utfA 1,27 1,25 1,24 1,25
PoutfWl 513 501 494 498
d1 0,9 0,79 0,80 0,50

L=192uH L=48uH

GGM GGM
20,3 22,3
1,13 2,09
10,5 11,1
0,886 1,51
403 403
1,26 1,26
507 507
0,93 0,70

GGM GGM
12,5 13,2
1,65 0,281
6,31 6,69
1,33 0,920
399 400
1,25 1,25
498 500
0,89 0,51

Tabel 8: SlmulatIe waarden van verschillende types schakehngen met verschdlende mgangsspanmng

Door deze uitkomsten met elkaar te vergelijken kan worden geconcludeerd dat de theorie
overeenkomt met de simulatie.
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Hoofdstuk 6 Praktische realisatie

TU/e

In dit hoofdstuk wordt de realisatie van de schakelingen die zijn beschreven in de paragrafen
4.2 en ++1 besproken.

6.1 Real/satle van de ma81letlca
Voor het ontwerp van de hulptransforrnator is gekozen voor de transforrnator van de IIC
schakeling. Dit is gedaan omdat deze transforrnator ook gebruikt kan worden voor de NDIC
schakeling.
Voor de step-up transformator is een overzetverhouding gekozen van n=0,2. Hierrnee kan een
uitgangsspanning van 400V met een ingangsspanning van 40V en een dutycycle van d,=0.5
worden verkregen.
Voor de converterspoelen is een zelfinductiewaarde van 3011H gekozen; deze waarde bleek later
te laag te zijn voor een rimpelgrootte van de ingangsstroom van 10% (de zelfinductie moet
4811H zijn).
Het ontwerp van de magnetische componenten in het softwareprogramma Mag.....Tool is
bijgevoegd in Bijlage 1 .

6.2 Real/satle van de aansturlngschake/aars
Het schakelpatroon voor de twee takken moet een faseverschuiving van 1800 gerealiseerd
worden. Dit kan op een eenvoudige manier worden verkregen door de puls breedte modulator
ic (3524) te gebruiken.
In Figuur 54 is het circuit weergegeven dat de schakelpatronen voor de beide takken genereerd.
De signalen welke gegenereerd worden zijn in de figuur aangegeven met CA en CB.

15V..
~
~

51< LM3524 2k7[ [J 2k7
,

INV VREF f!!-
~:=

,
NI VIN "

5k .2. OSCOUNT 'MTB~
~ .Cl COlS " CA
---'- 12

.et COL< CB
GND • RT 'MTB~

....I~CT SHUT r!!- ) 2k7---'- GNo CO...
,

6kB( ) la! = ~ ) 5k
;:,

GND

470n

Dutycycle control circuit

Figuur 54: Schakeling voor generatie van schakelpatroon van beide takken

De signalen CA en CB worden vervolgens geinverteerd. M.b.v. een condensator en een
variabele weerstand is het mogelijk om het signaallanger laag te laten zijn. Hierna wordt het
signaal weer geinverteerd waarna het aan een versterkingstrap wordt aangeboden. Met buhulp
van het versterkte signaal worden de mosfets aangestuurd.
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15V

L ~GNO Delay & Drive circuit
____________________----=- ::-- --:- ----.J

Figuur 55: Circuit voor vertraging en versterking van de stuursignalen

6.3 Real/salle van New Duallndudor Converter
Het circuit dat besproken is in paragraaf 4.2 is afgebeeld in Figuur 56 en wordt gerealiseerd
om de correctie mogelijkheid voor de verschillende takstromen te verifieren.

Power circuit

01

+to
10n

02

"~~2xBUK 10n
236-200A

GNO

Figuur 56: New dual incudtor converter - power circuit

In Figuur 57 zijn de stromen door en de spanningen over de converterspoelen te zien. Hierbij
zijn de gemiddelde waardes van de stromen en de piek-piek waarde verschillend.

Het verschil in gemiddelde waarde komt door verschillende waardes van de zelfinductie,
verschil in waarde van de magnetisatie spoelen primair en secundair van de hulptransformator
en verschil in Rds,on tussen de verschillende takken.

Het verschil in piek-piek waarde komt doordat er verschil is in waardes van de zelfinducties van
L, en L2 •
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CH1 &2: 5A1DIV(10mV=5A); CH3&4: 25V/DIV @4~s/DIV

Figuur 57: NewDIC zonder correctie van de takstromen

TU/e

In Figuur 58 is zijn de stromen door en de spanningen over de converterspoelen te zien.
Hierbij zijn de gemiddelde waardes van de stromen gelijk en de piek-piek waarde verschillend.

CH1&2: 5A1DIV(10mV=5A); CH3&4: 25V/DIV @4~s/DIV Vin=34V, VoU/=80V, louf'O,93A

Figuur 58: NewDIC met gecorrigeerde takstromen
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6.4 Rea//satle van Dua/lnductorConverter
In Figuur 59 is het circuit van deze converter afgebeeld.

10n

TUI
.,.,.,."

e ;''''':;'.'
""""'~",'

Power circuit

Figuur 59: Dual incudtor converter - power circuit

In Figuur 60 is een plot van het scherm van de oscilloscoop gemaakt. Het vermogen dat werd
geschakeld is 375W, dat is 75% van het totale vermogen waarvoor de schakeling is ontworpen.

De bovenste twee curves zijn de stromen door beide takken van de converter, de onderste twee
curves zijn de spanningen over de beide converterspoelen.

........I.....D ,.. ... L.....J~"l1i!r!i9"~.,···,···,···,····'···i··'..·'· ..·,·..·,..".......,....,....,·~·, ...., ,. , ,',....,..,...,.."...,...,...,....,.., ....,.."....,..,....,...! ... C .

l

Het verschil in gemiddelde waarde van de stroom door de spoelen is te verklaren door:
• twee verschillende waardes voor de zelfinductie van de spoelen
• verschil in lek-inductie (primair en secundair) van de hulptransformator
• verschil in Rds,on van de mosfets in beide takken.
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In Figuur 61 is de grafiek voor de efficientie n van de proefopstelling getoond, als functie van
lout.

Efficientie van de proefopstelling ole
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Figuur 61: Efficientie van de DIC proefopstelling

6.5Real/satle van Dua/lnductorConvenermethu/ptransformator
In Figuur 62 is het circuit van deze converter afgebeeld.

L1

S2~~
2xBUK

2J6-20OA

-GND

n=0.5
r"7'---------t:;>f----'-----,-------,---,

10n

Power circuit

Figuur 62: Dual incudtor converter met hulptransformator . power circuit

In Figuur 63 is een plot van het scherm van de oscilloscoop gemaakt. Het vermogen dat werd
geschakeld is 375W, dat is 75% van het totale vermogen waarvoor de schakeling is ontworpen.

De bovenste twee curves zijn de stromen door beide takken van de converter, de onderste twee
curves zijn de spanningen over de beide converterspoelen.
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.L
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CH1 &2:5A10IV; CH3&4:25V/OIV @4IJs/01V lour=O,93A

Figuur 63: DIC mel hulplransformalor; Vi~=25V, I in=15A. Vo•.=400V, d,=o,667, T=20l'S

Het verschil in gemiddelde waarde van de stroom door de spoelen is te verklaren door:
• twee verschillende waardes voor de zelfinductie van de spoelen
• verschil in lek-inductie (primair en secundair) van de hulptransformator
• verschil in Rds,on van de mosfets in beide takken.

In Figuur 64 is de grafiek voor de efficientie n van de proefopstelling getoond, als functie van
lout.

Efficientie van de proefopstelling DIC met ATR
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Figuur 64: Efficientie van de DIC mel ATR proefopslelling

0,180,140,10
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6.6 Evaluatle

TU/e

Het circuit dat besproken is in paragraaf 4+1 is gerealiseerd.
Tijdens het opbouwen en testen van deze schakeling kwamen een aantal punten naar voren.

• Hoogfrequente oscillatie -+ condensator over de drain-source geplaatst
• Uitdempingsverschijnselen -+ snubber over diode geplaatst
• Gate-aansturing dicht bij de mosfets plaatsen
• Verbetering van aardpunt
• Aanbrengen van buffers
• Verschil in L-waarde van de converterspoelen zoveel mogelijk verholpen
• Verschil in de lekspoelen primair en secundair van de hulptransformator geeft toch

verschil in de takstromen
• Verschil in Rds,on van de mosfets in beide takken versterkt het verschil in takstromen

Bij de NDIC kan het verschil in takstromen kan worden gecorrigeerd door de dutycycle per tak
te varieren. Dit is echter niet mogelijk bij de converters met step-up transformator.

Nadat deze verbeteringen waren doorgevoerd werkte het circuit naar behoren waarna er
metingen aan het circuit konden worden verricht.

De DIC converter heeft de laagste waarde van zelfinductie. de spoelen voor de DIC met ATR
kunnen waarschijnlijk gerealiseerd worden met fysiek kleinere afmetingen dan de DIC zonder
ATR. Dit is echter niet nader bekeken.
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusles
Door de techniek van interleaving toe te passen is het mogelijk om de grootte van rimpel van
de ingangsstroom te verkleinen. Met name wanneer de dutycycle d, dicht bij ~ ligt, want dan
wordt de ingangsrimpel nagenoeg nul.

Door het toepassen van een hulptransformator aan de ingang van de interleaved converter
wordt de frequentie van de rimpel nog eens verdubbeld, waardoor het mogelijk is om fysiek
kleinere magnetische componenten te gebruiken. Ook is het mogelijk om de gemiddelde
takstroom te regelen met behulp van de dutycycle van die tak.

Door het gebruik van een step-up transformator tussen de schakelaars en diodes is het
mogelijk om een (zeer) grote spanningoverzetverhouding te bereiken, en de dutycycle d, toch
dicht bij ~ te houden.

Uit de vergelijking van de theoretische waarden van verschillende converter met gesimuleerde
waarden blijken de uitkomsten met elkaar overeen te komen en kan de conclusie worden
getrokken dat de theorie correct is uitgewerkt.

Het gemiddelde rendement voor de proefopstelling van de DIC zonder ATR is 75% en het
gemiddelde rendement voor de DIC met ATR proefopstelling is 81%. Dit geeft aan dat er een
hogere efficiency bereikt kan worden door het gebruik van een hulptransformator.

7.2 Conclusions
By appling interleaved technoligy, decreasing the input current ripple is possible. Especialy
whith a dutycycle d, close to ~, because the ripple then is realy small.

An auxiliarity tansformer doubles the currentripple ferquenty and gives the possibility to
reduce the fysical dimensions. It is also possible to control the cellcurrent by varying the
dutycylce of cells.

By using a step-up transformer before the diodes of the boost converters, it is possibele to
realize a very large ratio between the input and output voltage with the dutycycle d, close to ~.

From the comparison the theoretical values by simulation values can concluded that the
theoretical values are consistent and correct.

An avaridge efficyence of 75% for the DIC experiment without an auxiliary transformer is
achieved and for the DIC with auxiliary transformar an avaridge efficyence of 81%. This means
that with an auxiliary transformer the an higer efficiency can be accived.
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7.3Aanbevellngen
Om het rendement te verhogen kunnen de volgende maatregelen worden uitgevoerd:

• De hulptransformator bifilair wikkelen. Bifilair wil zeggen dat de primaire en
secundaire wikkeling naast elkaar worden gelegd. Dit resulteert minder verschil in de
lek-inducties van de transformator.

• Gebruik van meerdere mosfets per tak. Dit geeft lagere 12 R verliezen in de mosfets
omdat nu de helft van de stroom door een mosfet gaat Lp.v. de volle takstroom.

• Maken van een printplaat welke geoptimaliseerd is voor het vermogen dat er omgezet
moet worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de afstand tussen de
converterspoelen en de step-up transformator en de afstand tot de mosfets.

• Plaats aan de ingang van de converter een buffer van electrolytische condensatoren om
de piekstromen op te kunnen vangen. Wanneer de rimpel van de converter zodanig is
verkleind is het mogelijk om zonder dit buffer te werken.

• Plaats achter de diodes een voldoende groot buffer om ook daar de pieken af te vlakken,
zodat de belasting een voeldoende rimpelvrije spanning en stroom worden aangeboden
aan de uitgangsbelasting.

• Plaats voldoende emittervolger aan de gate van de mosfets zodat de schakelstromen
geleverd kunnen worden. Denk ook aan een buffer om deze stromen uit te kunnen
leveren.

• Het is misschien mogelijk om de converter spoelen te integreren in de
hulptransformator. Dit resulteerd waarschijnlijk in een kleiner volume voor deze drie
componenten.

• Gebruik een snubbercircuittussen de takken zoals in [I] en [4] wordt gebruikt.

Om resultaten te krijgen die de praktische situatie nog beter benaderen is het natuurlijk beter
om de verliezen van de converter(s) in de berekeningen me te nemen.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek



1Referenties
[I]: Y. Jang, M.M. Jovanovic; "New Two-inductor Boost Converter With Auxiliary Transformer";

IEEE Applied Power Electronics Conference 2002, pp. 654-660 2, 10, 17, 30, 5°,68

[2]: P.Lee, Y. Lee D.K.W. Cheng, X.Liu; "Steady-State Analysis of an Interleaved Boost
Converter With Coupled Inductors"; IEEE Transactions on Industrial Electronics 2000,
Vol. 47, NO·4, pp. 787-795 2, 10, 22

[3]: M.S.Elmore, "Input Current Ripple Cancellation in Synchronized, Parallel Connected
Critically Continuous Boost Converters"; IEEE Applied Power Electronics Conference
1996, pp. 152-158 2

[4]: W.C.P.de Aragao Filho, I Barbi; "A Comparison Between Two Current-Fed Push-Pull DC
DC converters Analysis, Design And Experimentarion"; International
Telecommunications Energy Conference 1996, pp. 313-32° 2, 10, 22, 67, 68

[5]: Mohan, Undeland, Robbins; "Power Electronics; converters applications and design"; pages
172-178; ISBN 0-471-22693-9 4

[6]: R.Gules, L.L.Pfitscher, L.C.Franco; "A new high static gain non-isolated dc-dc converter";
Power Electronics Specialist 2003, PESC 03, IEEE 34th Annual Conference on, Vol. 3, pp.
1367-1372 17,47

I De nummers achter de referenties zijn de pagina nummers waarop is gerefereerd naar die specifieke referentie.

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek



Bijlage 1 Ontwerpspecificatie magnetica

1.1 HulptransformatorATR
Mag_Tool Release 4.3

Main window title: Mag Tool - atretd54.mag

SPECIFICATIONS:

COMPONENT:
L, Lp - 0.1 mH +- 5%
N 1 = 1 +- 5%
Component Name: undefined

ARBITRARY CURRENT:
number time tiT iL [A] iLs 1 [AJ
1 0 14 7
2 0.225 15 7.5
3 0.5 7 14
4 0.725 7.5 15
5 1 14 7
T = 10 us

CORE:
Transformer Type: wire wound
core_type: ETD54
Rth core 0
Rth-wind 0
Rth c-w 0

TUI ,.,..,".e ::~;:~~

material:
B limit
temp amb = 100
temp-11mit

3C94
340

130

AIR GAPS:
gap1: cen
position = 340
size = 3.55139
determine size: selected
max size = 10
gap2: not selected

COIL FORMER:

WINDING LAYOUT:

section: 1
Lp 16*.2
LsI 16*.2

RESULTS:

Default

turns
turns

24
24

in parallel
in parallel

5
5

connect
connect

options
options

DESIGN DATA:
Lp - 0.1 [mH] at 100.0 DC

B sat 340 lmT) at 100.0 DC

B max 335.1 [mT] for Ae and 335.1 [mT] for Amin
B min 312.8 [mT] for Ae and 312.8 [mT] for Amin
Al 173.61 [nHj
u eff 63
gap1 3.551 [mm] gap2 0.000 [mm]
equivalent frequency 163.8 [kHz]
core temperature = 100.0 DC

winding temperature 100.0 DC

TOTAL LOSSES [mWj:
Winding Losses: rms
Lp 2251.994
LsI 2956.175
Specific Core Losses:
Eddy Current Losses in Fore:

skin
8.462

11.108
19.785
33.759

proximity
486.461
420.123

total
2746.916
3387.405

Total Losses: 6187.866

EQUIVALENT CIRCUIT: not calculated

Technische Universiteit Eindhoven, Peter Dek



rUle;""

1.2Step-up transformator
Mag_Tool Release 4.3

Main window title: Mag_Tool - trafo.mag

SPECIFICATIONS:

COMPONENT:
L, Lp 0.1 mH +- 5%
N l ; 0.2 +- 5%
N-2 = 0.2 +- 5%
Component Name: undefined

ARBITRARY CURRENT:
number time tIT iL [A] iLs- l [A] iLs- 2 [A]
1 0 -0.35 0 0
2 0.21 0.45 0 0
3 0.225 15.5 -3 0
4 0.5 7.4 -1. 4 0
5 0.515 0.35 0 0
6 0.71 -0.45 0 0
7 0.725 -15.5 0 0
8 0.985 -7.4 0 0
9 1 -0.35 0 0
T ~ 10 us

CORE:
Transformer Type: wire wound
core type: ETD4 9
Rth_core 0
Rth wind 0
Rth-c-w 0

3F3
280
20
130

material:
B_limit
temp amb
temp-limi t =

AIR GAPS: Default

COIL FORMER: Default

WINDING LAYOUT:

section: 1
Lp 100*.1
LsI 100*.1
Ls2 100*.1

turns
turns
turns

4
20
20

in parallel
in parallel
in parallel

5
2
2

connect
connect
connect

options
options
options

RESULTS:

gap2 = 0.000 [mm]
143.3 [kHz]
20.0 °c
20.0 °c

DESIGN DATA:
Lp 0 . 1 [mH J at 20 . 0 °c
B_sat 391 [mT] at 20.0 'c
B max 58.6 [mT] for Ae and
B-min -58.6 [mT] for Ae and
Ai 6250 [nH]
u eff 2656
gap1 0.007 [mm]
equivalent frequency
core temperature
winding temperature

59.1
-59.1

[mT] for Amin
[mT] for Amin

total
136.980
297.253
116.204

proximity
23.021

264.849
78.116

skin
25.413

7.065
8.625

929.754
156.502Core:

TOTAL LOSSES [mW]:
Winding Losses: rms
Lp 88.546
LsI 25.339
Ls2 29.463
Specific Core Losses:
Eddy Current Losses in

Total Losses: 1636.694

EQUIVALENT CIRCUIT: not calculated
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1.3 Converterspoelen
Mag_Tool Release 4.3

Main window title: Mag Tool -

SPECIFICATIONS:

COMPONENT:
L, Lp = 0.03 mH +- 5%
Component Name: undefined

TU!
,.,,,"~

e,,,,;:,

ARBITRARY CURRENT:
number time tiT
1 0
2 0.5
3 1
T = 5 us

iL [A]
9
12
9

CORE:
Transformer
core_type:
Rth core
Rth wind
Rth c-w

material:
B limit
temp amb
temp=limit

Type: wire wound
PQ26/25!

o
o
o

3C94
320
100
130

AIR GAPS:
gap1: cen
position
size
determine
max size
gap2: not

= 50
= 0.718279
size: selected
= 4
selected

COIL FORMER: Default

WINDING LAYOUT:

section: 1
L 16*.2

RESULTS:

turns 11 in parallel connect options

DESIGN DATA:
Lp - 0.03 [mH] at 100.0 'c
B sat 340 [mT] at 100.0 'c
B-max 271.8 [mT] for Ae and 302.0 [mT] for Amin
B-min 203.9 [mT] for Ae and 226.5 [mT] for Amin
Ai 247.93 [nH]
u eff 89
g~p1 0.718 [mm] gap2 = 0.000 [mm]
equivalent frequency 162.1 [kHz]
core temperature 100.0 'c
winding temperature 100.0 'c

TOTAL LOSSES [mW]:
Winding Losses: rms
Lp 1007.186

skin
1.271

proximity
110.887

total
1119.344

Specific Core Losses:
Eddy Current Losses in Core:

54.164
24.499

Total Losses: 1198.006
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