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АНОТАЦІЯ 

Тительмаєр К.О. Високоефективні перетворювачі напруги для портативних 

фотоелектричних систем. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії». – 

Чернігівський національний технологічний університет МОН України; Інститут 

електродинаміки Національної академії наук України, м. Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого наукового завдання 

підвищення ефективності перетворення електричної енергії, отриманої з 

сонячного випромінювання у складі портативних джерел живлення шляхом 

обґрунтування доцільного вибору топології напівпровідникового перетворювача з 

урахуванням комплексу основних показників його якості. 

Окрім військових, промислових та загальнопобутових застосувань, джерела 

живлення постійної напруги на базі відновлюваних джерел (в даному випадку, 

гнучких фотоелектричних панелей) грають важливу роль в забезпеченні 

безперервної та автономної роботи малопотужних споживачів (живлення рацій, 

мобільних телефонів іншої радіоелектронної апаратури). 

У застосуваннях із низьким рівнем підвищення або зниження напруги 

(зокрема, портативні відновлювані джерела зазвичай відносяться до таких), 

загальним рішенням є неізольований тип перетворювачів. У порівнянні з 

ізольованими перетворювачами, вони забезпечують більшу ефективність, вищу 

питому потужність та менші масо-габаритні показники, а також мають меншу 

вартість. 

В найпростіших застосуваннях, топології двонаправлених перетворювачів 

використовують жорстке перемикання силових транзисторів, що стає причиною 

обмеження їх ефективності через високі динамічні втрати. Зазвичай, для 

подолання цієї проблеми використовують топології з перемиканням при нульовій 

напрузі (ПНН) або перемиканням при нульовому струмі (ПНС). Резонансне 

перемикання підвищує ефективність, зменшуючи втрати на перемикання; однак, 

також це збільшує розмір, вартість, складність схеми. Інші варіанти зменшення 
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втрат – це спеціальні методи модуляції або збільшення частоти та використання 

паразитних елементів напівпровідникового пристрою в якості резонансних 

елементів. Тим не менш, обмеження в частоті перемикання традиційних 

кремнієвих (Si) MOSFET транзисторів лежить в діапазоні пари сотень кілогерц, 

що зазвичай недостатньо. Рішенням цієї проблеми може стати використання 

транзисторних гетероструктур на основі нових напівпровідників AlGaN/GaN. 

Унікальні властивості цих напівпровідників призвели до появи пристроїв, які 

мають рекордні значення питомої потужності, напруги, струму та робочої частоти 

перемикання (1-2 МГц). 

Процес розробки високоефективних джерел живлення включає в себе 

рішення ряду складних питань для забезпечення високих питомих характеристик 

та високого коефіцієнта корисної дії в широкому діапазоні навантажень. 

Враховуючи те, що до більшості портативних джерел живлення на базі 

фотоелектричних систем входить акумуляторна батарея для збереження 

електричної енергії та живлення навантаження в той час, коли сонячне освітлення 

недостатнє або ж взагалі відсутнє, в таких джерелах живлення двонаправлені 

перетворювачі постійної напруги виступають в якості основного функційного 

елементу, що забезпечує двонаправлений потік енергії. Відповідно, однією з 

найважливіших задач, яка вирішується в процесі розробки, є вибір доцільної 

топології двонаправленого перетворювача електроенергії між накопичувачем 

(акумулятором) та загальною шиною напруги, яка повинна забезпечувати високу 

ефективність роботи в широкому діапазоні напруг на виході фотоелектричної 

системи. Дослідження, проведені іншими авторами ілюструють розподіл втрат на 

перемикання транзисторів і показують, що основний внесок у загальні втрати 

транзисторів (особливо під час перемикання в режимі ПНН/ПНС) здійснюється за 

рахунок статичних втрат. Суттєво ускладнює задачу вибору топології той факт, 

що ефективна передача енергії повинна здійснюватися в двох напрямках – від 

ФЕП до акумуляторної батареї або навантаження, та від акумуляторної батареї до 

навантаження. У відомих джерелах, немає чіткого опису метода та критеріїв 

вибору топології яка буде доцільною для конкретного застосування. 
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Для об’єктивного та коректного порівняння топологій, а також враховуючи 

вимоги до перетворювачів напруги, наведені в розділі 1, було запропоновано 

метод вибору топології напівпровідникового перетворювача за комплексом 

показників, який включає в себе:  

• статичні втрати (PCL – статичні втрати в напівпровідникових транзисторах, 

для схем з синхронним випрямленням, статичні втрати діодів PDC, не 

враховуються, таким чином, PCL≈PTC); 

• перенапругу на напівпровідникових компонентах TW – значення загальної 

напруги на транзисторах оскільки від цього критерію залежить розмір і вартість 

силових елементів, напруга на силових діодах DW не береться до уваги, оскільки 

всі представлені топології використовують схеми синхронного випрямлення ; 

• масо-габаритні показники пасивних елементів (пропорційні максимальній 

енергії що зберігається в конденсаторах та індуктивностях); 

• діапазон регулювання, що дозволяє порівняти топології 

напівпровідникових перетворювачів з однаковими вхідними параметрами.  

Для врахування масо-габаритних показників реактивних елементів, було 

зроблено припущення, що відносний розмір (об’єм) індуктивностей та 

конденсаторів пропорційний накопиченій в них енергії ELW та ECW відповідно.  

VolL, VolC – масо-габаритні показники реактивних елементів (відносний розмір 

індуктивностей та конденсаторів, який буде пропорційний накопиченій в них 

енергії). Основні розрахунки проводилися у відносних одиницях (в.о.), 

нормованих до обраного значення напруги, для того щоб нехтувати впливом 

вхідних/вихідних параметрів на кінцеве порівняння. Також аналіз проводився для 

одного напрямку потоку потужності (понижуючий режим роботи перетворювача) 

та тільки при постійній вихідній потужності. За результатами аналізу, 

встановлено що найбільш доцільною топологією для даного типу портативних 

застосувань (вихідна потужність до 100 Вт) являється двофазна топологія з 

чередуванням фаз та магнітозчепленими індуктивностями. 

Загальні наближені методи розрахунку не дозволяють точно розрахувати 

оптимальний коефіцієнт магнітозчеплення парної кількості індуктивностей. Було 
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запропоновано аналітичний метод розрахунку оптимального коефіцієнта 

магнітозчеплення парної кількості індуктивностей для двонаправленого 

перетворювача напруги з чередуванням фаз, що дозволяє розрахувати 

магнітозчеплену індуктивність з мінімальними розмірами при заданому 

коефіцієнті пульсацій струму. Аналізуючи отримані результати в режимах 

роботи, можна побачити, що пульсації струму в індуктивності залежать від 

значень D і k. Якщо k збільшити до 1 (повне магнітозчеплення), струм обох 

індуктивностей стає рівним по фазі. Таким чином, коефіцієнт магнітозчеплення k 

має значний вплив на пульсації струму індуктивностей, хоча і не впливає на 

пульсації вихідного струму перетворювача. Пульсації струму в кожній фазі 

залежать від еквівалентної індуктивності Ls. Відображаючи результати 1eq sL L  

для всього діапазону значень D, видно, що необхідно приділяти особливу увагу 

при виборі k для різноманітних значень вихідної напруги перетворювача. 

Напівпровідникові перетворювачі електричної енергії постійного струму 

відіграють ключову роль в забезпеченні високих техніко-економічних показників 

таких джерел живлення, від особливостей їх реалізації залежать показники 

ефективності, масо-габаритні показники та вартість. Добре відомо, що вольт-

амперна характеристика фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) є суттєво 

нелінійною, і має один максимум (так звану точку максимуму потужності, ТМП). 

Кількість фотоелектричних перетворювачів у складі портативної фотоелектричної 

системи може варіюватися від 1 до більше 10, що призводить до того, що в 

залежності від  схеми включення ФЕП (послідовне, паралельне, комбіноване) та 

освітленості кожної панелі, вольт-амперна характеристика всієї фотоелектричної 

системи може мати декілька максимумів потужності, серед яких лише один буде 

глобальним. Для ефективного відбору електроенергії з ФЕП, а також роботи в 

точці максимальної потужності, використовують так звані системи слідкування за 

ТМП (СТМП), а також оптимізатори потужності. Загалом, існує багато типів 

систем розподіленої фотоелектричної генерації, які можна класифікувати за 

взаємо з’єднанням панелей та наявністю окремих перетворювачів потужності, 

Основним недоліком більшості систем СТМП, є використання мікроконтролерів в 
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системі керування, а також підвищені втрати потужності, пов’язані з 

використанням датчиків струму. Вирішенням описаних недоліків може бути 

використання бездатчикових схем та схем з гістерезисним керуванням, які на 

даний момент не до кінця досліджені та потребують особливої уваги. 

З огляду на це, вперше запропоновано новий гістерезисний оптимізатор 

відбору потужності для використання в системах пошуку точки максимуму 

потужності (СТМП) фотоелектричного перетворювача, який на відміну від 

існуючих СТМП має спрощену структуру, дозволяє не використовувати 

мікроконтролер в якості елементу керування, та не має в своєму складі датчиків 

струму. Експериментальні дослідження показали, що ККД запропонованого 

оптимізатора в широкому діапазоні інтенсивностей сонячного випромінювання та 

значень вихідного навантаження, складає 90-97 %. 

Вперше запропоновано систему керування двонаправленим 

перетворювачем напруги у складі портативного фотоелектричного джерела 

живлення, яка відрізняється від існуючих тим, що використовує керування на 

основі методу передбачення по моделі (Model Predictive Control, MPC), та 

дозволяє зменшити статичну похибку та перерегулювання при зміні 

навантаження, у порівнянні з регулятором на основі ПІД контролера. Для оцінки 

струму навантаження використовувався спостерігач Луенбергера другого 

порядку. За результатами моделювання встановлено що регулятор на основі ПІД-

ланки, забезпечує вихідні пульсації напруги на рівні 4.2 % від номінальної 

напруги, та тривалість перехідного процесу під час включення джерела біля 

1.5 мс. В свою чергу, регулятор на основі керування з передбаченням по моделі 

(КПМ), забезпечує вихідні пульсації напруги на рівні 2.5 % від номінальної 

напруги, та тривалість перехідного процесу під час включення джерела біля 

1.25 мс. 

За результатами порівняння запропонованих систем керування встановлено, 

що система на базі алгоритму на основі передбачення по моделі забезпечує більш 

високу якість регулювання (менший рівень пульсацій та більш швидкий 
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перехідний процес), і в той же час, вимагає суттєво більших розрахункових 

витрат і, як наслідок, більших затрат енергії на керування 

Розроблено та експериментально досліджено експериментальний зразок 

портативної фотоелектричної системи живлення, який складається з 

фотоелектричних перетворювачів, акумуляторних батарей, запропонованого 

гістерезисного оптимізатору потужності та двонаправленого перетворювача 

напруги на базі двофазної топології з чередуванням фаз. Проведені 

експериментальні дослідження підтвердили отримані висновки по результатам 

теоретичних розрахунків та математичного моделювання. 

Експериментально підтверджено можливість досягнення високої 

ефективності перетворення електричної енергії для низьковольтних 

перетворювачів напруги на базі GaN транзисторів у складі портативних 

фотоелектричних систем. ККД розробленого двонаправленого перетворювача 

напруги на базі двофазної топології з чередуванням фаз склав до 97.6 % у режимі 

зарядки акумуляторів від фотоелектричних панелей, та до 96.0 % у режимі 

живлення навантаження від акумуляторних батарей. Завдяки аналізу розподілу 

загальних втрат підтверджено, що для малопотужних систем вибір перетворювача 

з мінімальними статичними втратами являється ключовим моментом для 

створення високоефективних систем. 

Ключові слова: двонаправлені перетворювачі електроенергії, GaN 

транзистори, слідкування за точкою максимуму потужності, фотоелектричні 

перетворювачі, керування з передбаченням по моделі. 
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ANNOTATION  

Tytelmaier K.O. High-efficient dc-dc converters for portable photovoltaic systems 

– Qualified scientific work with the manuscript copyright. 

Dissertation for the degree of candidate of technical science in specialty 05.09.12 

«Semiconductor converters of electric energy» – Chernihiv National University of 

Technology, Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Chernihiv; Institute of 

Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the solution of an important scientific task of 

increasing the conversion efficiency of electric energy obtained from solar radiation in 

the composition of portable power sources by optimization of semiconductor converters 

by a complex indicator of quality. 

In addition to military and industrial and general applications, dc power supplies 

based on renewable sources (in these case, flexible photovoltaic panels) play an 

important role in providing continuous and autonomous work of low-power consumers 

(power cords, mobile phones, and other electronic equipment). 

In applications with a low level of increase or decrease in voltage (in particular, 

portable renewable sources usually refer to such), the general solution is the non-

isolated type of converters. Compared to isolated transducers, they provide greater 

efficiency, higher specific power and lower weight and overall costs, as well as lower 

costs. 

In the simplest applications, the topology of bidirectional converters uses a hard 

switching of power transistors, which causes the limitation of their efficiency due to 

high dynamic losses. Typically, to overcome this problem, topologies with switching at 

zero voltage (ZVS) or switching at zero current (ZCS) are used. Resonant switching 

increases efficiency by reducing switching losses; however, it also increases the size, 

cost, complexity of the scheme. Other variants of loss reduction are special methods of 

modulation or increase of frequency and use of parasitic elements of a semiconductor 

device as resonant elements. However, the limitation in switching frequency of 

traditional silicon (Si) MOSFET transistors lies in the range of hundreds of kilohertz, 

which is usually not enough. The solution to this problem may be the use of transistor 
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heterostructures based on new AlGaN/GaN semiconductors. The unique properties of 

these semiconductors led to the appearance of devices that have record values of power 

density, voltage, current and switching frequency (1-2 MHz). 

The process of developing high-efficient power supplies includes the solution of a 

number of complex problems to ensure high specific characteristics and high efficiency 

over a wide range of loads. Taking into account that most portable power supplies based 

on photovoltaic systems include a rechargeable battery for storing electric power and 

suppling at a time when the sun illumination is insufficient or not at all, in such power 

supplies, bidirectional dc-dc converters act as the main functional element, which 

provides a bidirectional flow of energy. Accordingly, one of the most important tasks to 

be solved in the process of development is the choice of an optimal topology of a bi-

directional energy converter between the battery and the general voltage bus, which 

should provide high efficiency in a wide range of voltages at the output of the 

photovoltaic system. Studies conducted by other authors illustrate the distribution of 

transistor switching losses and show that the main contribution to the total loss of 

transistors (especially when switching in the mode of ZVS/ZCS) is carried out at the 

expense of conduction losses. The fact that an efficient energy transmission must be 

carried out in two directions – from the PV modules to the battery or the load, and from 

the battery to the load – complicates substantially the task of choosing the topology. In 

well-known sources, there is no clear description of the methodology and criteria for 

choosing a topology that will be optimal for a specific application. 

For an objective and correct comparison of topologies, for the first time 

formulated the criteria by which converters will be compared. Taking into account the 

requirements for voltage converters, namely taking into account the fact that the 

topology should have minimum conductivity losses, the minimum voltage on 

semiconductor devices and the minimum mass-dimensional parameters of passive 

components, the following parameters were chosen:  

• TW – the value of the total voltage on the transistors, because of this criterion the 

size and cost of the power elements depends (the voltage on the power diodes DW is not 



12 

taken into account, since all represented topologies use synchronous rectification 

schemes);  

• PCL – conduction losses in semiconductor transistors (due to the use of 

synchronous rectifier circuits, conductivity losses of PDC diodes are not taken into 

account, thus, PCL≈PTC);  

• VolL, VolC – mass-dimensional parameters of reactive elements (relative size of 

inductances and capacitors, which will be proportional to the stored energy in them); 

• control range to compare the topologies of semiconductor converters with the 

same input parameters. 

The basic calculations were carried out in relative units (r.u.), normalized to the 

selected voltage value, in order to neglect the influence of input/output parameters on 

the final comparison. Also, the analysis was carried out for one direction of power flow 

(buck mode of the converter operation) and only at constant output power. According to 

the results of the analysis, it is established that the most optimal topology for this type 

of portable applications (output power up to 100 W) is a two-phase interleaved topology 

with magnetically coupled inductances. 

General approximations methods do not allow precisely calculate the optimal 

magnetic coupling coefficient of the even number of inductances. An analytical method 

for calculating the optimal magnetization coupling coefficient of the even number of 

inductances for a bidirectional interleaved dc-dc converter was proposed, which allows 

to calculate the coupled inductance with minimum sizes for a given current ripple 

coefficient. Analysing the results obtained in operating modes, one can see that the 

current ripple in the inductance depend on the values of D and k. If k is increased to 1 

(full magnetization), the current of both inductances becomes equal in phase. Thus, the 

magnitude of the coupling coefficient k has a significant effect on the pulsation of the 

inductance current, although it does not affect the pulsation of the output current of the 

converter. Current ripples in each phase depend on the equivalent inductance of Ls. By 

displaying results for the entire range of values of D, it is evident that special attention 

must be paid when choosing k for various values of the output voltage of the converter. 
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Semiconductor dc-dc power converters play a key role in providing high 

technical and economic aspects of such power supplies, performance indicators, mass-

dimensional indicators and cost depend on the peculiarities of their realization. It is well 

known that the voltage-ampere characteristic of the photovoltaic converters (PVC) is 

essentially nonlinear, and has one maximum (so-called maximum power point, MPP). 

The number of photovoltaic converters in the portable photoelectric system can range 

from 1 to more than 10, which leads to the fact that, depending on the scheme of 

connection on the PVC (serial, parallel, combined) and the illumination of each panel, 

the voltage-ampere characteristic of the entire photoelectric system may have several 

maximum power points, among which only one will be global. For the efficient 

extraction of electricity from the PVC, as well as work at the point of maximum power, 

use the so-called monitoring system for the MPP (MPPT), as well as power optimizers. 

In general, there are many types of distributed photovoltaic generation systems that can 

be classified by interconnecting panels and the presence of individual MPP power 

converters. The main disadvantage of most MPPT systems is the use of microcontrollers 

in the control system as well as increased power losses associated with the use of 

current sensors. The described disadvantages can be eliminated by using sensorless and 

hysteresis control circuits, which are currently not fully researched and require special 

attention. 

Based on this, a new hysteresis power optimizer is proposed for use in the system 

for maximum power point tracking (MPPT) of a photovoltaic converter, which unlike 

existing MPPT has simplified structure, allows not to use MCU as a control element and 

does not have current sensors. An experimental study has shown that the efficiency of 

the proposed optimizer in the wide range of intensity of solar radiation and values of the 

output load is 90-97 %. 

An advanced control system for bi-directional dc-dc converter for a portable 

photovoltaic power source was proposed, that differs from the existing by use Model 

Predictive Control (MPC), and reduces static error and overshoot during load change, 

comparing with conventional PID controller. To estimate the load current, Luenberger's 

second-order observer was used. According to the simulation results, it was found that 
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the PID-based controller will provide output voltage pulses at 4.2 % of the nominal 

voltage, as well as the duration of the transient process when the source is switched on 

up to 1.5 ms. In turn, the controller based on the prediction models (MPC), provides 

output voltage pulses at 2.5 % of the nominal voltage, and the duration of the transient 

process when the source is switched on at 1.25 ms. 

As a result of the comparison of the proposed control systems, it has been 

established that a system based on the algorithm of the model predictive control 

provides higher quality control (lower pulsations and faster transition), and at the same 

time, requires considerably higher calculation losses and, consequently, more energy to 

manage. 

An experimental sample of a photovoltaic power supply system, consisting of 

photovoltaic converters, battery packs, a proposed hysteresis power optimizer and a bi-

directional voltage converter based on two-phase interleaved topology, was developed 

and experimentally studied. The conducted experimental researches confirmed the 

obtained conclusions, results of theoretical calculations and mathematical modeling. 

Experimentally confirmed the possibility of achieving a high efficiency 

transformation of electric energy for low voltage dc-dc converters based on GaN 

transistors in the portable photovoltaic systems. The efficiency of the bi-directional 

voltage converter developed on the basis of two-phase interleaved topology was 97.6 % 

in the mode of charging batteries from photovoltaic panels, and up to 96.0% in the 

mode of supply from the batteries. Due to the analysis of the distribution of total losses, 

it has been confirmed that for low-power systems, the choice of converter with 

minimum conduction losses is the key to creating high-efficient systems. 

Keywords: bidirectional power converters, GaN transistors, maximum power 

point tracking, model prediction control. 
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ВСТУП  _ 

 

Обґрунтування вибору теми досліджень. Дисертаційна робота присвячена 

вирішенню важливого наукового завдання підвищення ефективності перетворення 

електричної енергії, отриманої з сонячного випромінювання у складі портативних 

джерел живлення шляхом обґрунтування доцільного вибору топології 

напівпровідникового перетворювача з урахуванням комплексу основних 

показників його якості. Джерела живлення постійної напруги на базі 

відновлюваних джерел (таких як фотоелектричні перетворювачі – ФЕП) 

відіграють важливу роль у забезпеченні безперервної та автономної роботи 

малопотужних споживачів (живлення рацій, мобільних телефонів та іншої 

радіоелектронної апаратури). Напівпровідникові перетворювачі електричної 

енергії постійного струму є основною складовою таких джерел живлення, яка 

забезпечує досягнення в них високих техніко-економічних показників 

(ефективності, масо-габаритних показників, вартості). 

Значний внесок у вивчення та практичне застосування високоефективних 

перетворювачів напруги малої потужності внесли відомі закордонні науковці: 

J. Kolar, F. Blaabjerg, X. Huang, S. Waffler, X. Zhang, A. Lidow, J. Zhang, а також 

вітчизняні вчені – Жуйков В.Я. [1]-[5], Сокол Є.І. [6]-[9], Замаруєв В.В. [10], 

Івахно В.В. [11], Волков І.В. [12] та інші. Ними визначені основні схемні рішення, 

розрахункові співвідношення та обмеження найбільш розповсюджених топологій. 

В той же час, багато питань щодо застосування ФЕП у складі джерел 

живлення ще не є до кінця вирішеними. Як добре відомо, вольт-амперна 

характеристика ФЕП є суттєво нелінійною і має один максимум, так звану точку 

максимуму потужності (ТМП). Кількість фотоелектричних перетворювачів у 

складі портативної фотоелектричної системи може варіюватися від одного і до 

кількох десятків, що призводить до того, що в залежності від схеми підключення 

ФЕП (послідовного, паралельного або комбінованого включення), а також від 

освітленості кожної панелі, вольт-амперна характеристика всієї фотоелектричної 
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системи може мати декілька максимумів потужності, серед яких лише один буде 

глобальним. Для ефективного відбору електроенергії з ФЕП, а також роботи в 

точці максимальної потужності, використовують так звані системи слідкування за 

ТМП (СТМП), а також оптимізатори потужності. Загалом, існує багато типів 

систем розподіленої фотоелектричної генерації, які можна класифікувати за 

взаємним з'єднанням панелей та наявністю окремих перетворювачів потужності. 

Одним з основних недоліків існуючих систем СТМП є використання 

мікроконтролерів в системі керування, що призводить до збільшення їх вартості, а 

також підвищені втрати потужності, пов’язані з використанням датчиків струму. 

Усунення зазначених недоліків може бути реалізоване за рахунок використання 

бездатчикових схем та схем з гістерезисним керуванням, які на даний момент не 

до кінця досліджені та потребують особливої уваги. 

Процес розробки високоефективних джерел живлення включає в себе 

рішення ряду складних питань для забезпечення високих питомих характеристик 

та високого коефіцієнта корисної дії в широкому діапазоні навантажень. 

Враховуючи те, що до більшості портативних джерел живлення на базі ФЕП 

входить акумуляторна батарея для збереження електричної енергії та живлення 

навантаження в той час, коли сонячне освітлення недостатнє або відсутнє, 

двонаправлені перетворювачі постійної напруги (ДППН) в таких джерелах 

живлення виступають в якості основного функційного елементу, що забезпечує 

двонаправлений потік енергії – від ФЕП до навантаження та/або акумуляторної 

батареї, а також від акумуляторної батареї до навантаження. Відповідно, однією з 

найважливіших задач, яка вирішується в процесі розробки, є вибір доцільної 

топології двонаправленого перетворювача електроенергії між накопичувачем 

(акумулятором) та загальною шиною напруги, яка повинна забезпечувати високу 

ефективність роботи (високий коефіцієнт корисної дії – ККД) в широкому 

діапазоні напруг на виході ФЕП. Суттєво ускладнює задачу той факт, що 

ефективна передача енергії повинна здійснюватися в двох напрямах та з різними 

значеннями струмів – від ФЕП до акумуляторної батареї та/або навантаження, як 

правило, з меншим струмом, та від акумуляторної батареї до навантаження, як 
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правило, з більшим. У відомих наукових джерелах за даною тематикою відсутні 

чіткі методи та критерії вибору топології, яка була б доцільною для конкретного 

застосування. 

Забезпечення високої ефективності перетворювача напруги, а відповідно, і 

всього джерела живлення, можливе декількома шляхами. Перший полягає у 

використанні резонансних схем, або схем з м’якою комутацією, що дозволяє 

зменшити динамічні втрати в силових ключах напівпровідникового 

перетворювача під час комутації. Однак, керування силовими ключами в таких 

схемах є суттєво складнішим, крім того, на відміну від класичних топологій 

перетворювачів напруги, схеми з м’якою комутацією вимагають тривалого 

налаштування, а також суттєво збільшують вартість та зменшують питому 

потужність перетворювача. Іншим шляхом покращення показників 

напівпровідникового перетворювача є підвищення частоти комутації силових 

транзисторів, що дозволяє зменшити масо-габаритні показники. Використання 

нових типів GaN/AlGaN напівпровідників дозволяє збільшити частоти до 1-

2 МГц, що в свою чергу, веде до суттєвого зменшення об’єму та маси пасивних 

компонентів (дроселів та конденсаторів). Унікальні властивості цих 

напівпровідників (широка заборонена зона, високі значення рухливості носіїв 

заряду та швидкості насичення, високий коефіцієнт теплопровідності та ін.) 

призвели до появи пристроїв, які мають рекордні значення пікових значень 

питомої потужності. Крім того, транзистори на основі GaN мають дуже низькі 

значення опору відкритого каналу та затворної ємності, що також призводить до 

підвищення коефіцієнту корисної дії перетворювачів, які побудовані з 

використанням таких напівпровідників. В той же час, на даний момент значна 

кількість наукових задач щодо використання силових компонентів на базі 

GaN/AlGaN не є до кінця вирішеними, зокрема, відсутні адекватні моделі, які б 

дозволили проводити моделювання  перетворювачів на базі таких транзисторів.  

Слід окремо відмітити, що використання сучасних напівпровідникових 

елементів та відповідне підвищення частоти комутації викликає ситуацію, коли 

частота квантування аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) мікроконтролера 
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стає порівнюваною, або навіть нижчою від частоти комутації силових ключів. В 

такому випадку гостро постає питання стабільності роботи та доцільності 

використання класичних алгоритмів в системах керування. Поява нового 

покоління мікроконтролерів (МК) та програмованих логічних інтегральних схем 

(ПЛІС) відкриває нові можливості для ефективної реалізації алгоритмів керування 

як на базі класичних законів управління, так і на базі нових алгоритмів та методів, 

таких як управління на основі передбачення по моделі, що дозволяє досягти 

вищих показників точності та швидкодії. При цьому, без відповіді залишаються 

питання порівняння ефективності та складності реалізації класичних алгоритмів 

управління та сучасних, заснованих на методах передбачення по моделі. 

Таким чином, враховуючи роль, яку відіграють напівпровідникові 

перетворювачі електроенергії у складі портативних джерел живлення на базі 

фотоелектричних перетворювачів, подальше удосконалення їх технічно-

економічних характеристик є актуальним. Серед всіх параметрів таких джерел 

найбільш важливими є ефективність перетворення електричної енергії та масо-

габаритні показники, тому дослідження, спрямовані на розробку нових методів 

підвищення ефективності  а також на розробку нових топологій 

напівпровідникових перетворювачів з покращеною ефективністю, є 

пріоритетними. 

Реалізація результатів цих досліджень в практичних розробках портативних 

джерел живлення на базі відновлюваних джерел дозволить досягти нових, більш 

високих показників коефіцієнта корисної дії та питомої потужності відповідного 

обладнання, та сприятиме їх більш широкому використанню. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконана в Чернігівському національному технологічному 

університеті за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки України 

«Енергетика та енергоефективність» в рамках науково-дослідної теми «Портативні 

високоефективні фотоелектричні джерела живлення для військових застосувань» 

№0116U004695 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.16 р. 

№105. 
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

підвищенні ефективності перетворення електричної енергії, отриманої з 

сонячного випромінювання у складі портативних джерел живлення, шляхом 

обґрунтування доцільного вибору топології напівпровідникового перетворювача з 

урахуванням комплексу основних показників його якості. 

Вирішення наукового завдання, поставленого в дисертації, включає в себе 

вирішення наступного комплексу задач: 

1. Огляд існуючих та вибір доцільної топології двонаправленого 

перетворювача, яка забезпечуватиме мінімальні статичні втрати, масо-габаритні 

показники пасивних компонентів та перевантаження силових напівпровідникових 

компонентів по напрузі. 

2. Розробка нової спрощеної топології перетворювача для слідкування за 

точкою максимуму відбору потужності (СТМП). 

3. Розробка, математичне моделювання та порівняльний аналіз алгоритмів 

керування двонаправленим перетворювачем напруги для досягнення 

мінімального перерегулювання та статичної похибки. 

4. Розробка та перевірка експериментального зразка покращеного 

портативного фотоелектричного джерела живлення з накопичувачем 

електроенергії. 

Об’єктом дослідження є напівпровідникові перетворювачі електричної 

енергії у складі портативного фотоелектричного джерела живлення з 

накопичувачем електроенергії. 

Предметом досліджень є комплекс показників якості напівпровідникових 

перетворювачів електричної енергії, отриманої з сонячного випромінювання у 

складі портативного фотоелектричного джерела живлення з накопичувачем 

електроенергії. 

Методи дослідження. При рішенні поставлених в дисертації задач 

використовувалися теорія електричних кіл, положення фундаментальної теорії 

лінійних та нелінійних імпульсних систем, метод усереднення за допомогою 

простору станів, математичне моделювання, фізичний експеримент.  
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Математичне моделювання та розрахунки процесів у фотоелектричному 

джерелі живлення проводилися з використанням пакетів програм MATLAB та 

PSIM (в рамках договору про співпрацю з Талліннським технічним 

університетом); розробка програмного забезпечення в середовищі Keil uVision 5. 

Проектування друкованих плат виконувалось у вільному програмному 

забезпеченні – CircuitMaker. Для оцінки коефіцієнта корисної дії розробленого 

двонаправленого напівпровідникового перетворювача електроенергії для 

портативного фотоелектричного джерела живлення використовувався надточний 

аналізатор потужності Yokogawa WT1800, а для досліджень ефективності 

запропонованого перетворювача для слідкування за точкою максимуму 

потужності – емулятор ФЕП Chroma 62150H-1000S з відповідним ліцензійним 

програмним забезпеченням. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше запропоновано обґрунтування доцільного вибору топології 

напівпровідникового перетворювача з урахуванням комплексу основних 

показників його якості, який включає в себе статичні втрати, перенапругу на 

напівпровідникових компонентах і масо-габаритні показники пасивних 

компонентів, та дозволяє порівняти топології напівпровідникових перетворювачів 

з однаковими заданими параметрами. 

2. Вперше запропоновано аналітичний метод розрахунку оптимального 

коефіцієнта магнітозчеплення парної кількості індуктивностей для 

двонаправленого перетворювача напруги з чередуванням фаз, що дозволяє 

розрахувати магнітозчеплену індуктивність з мінімальними розмірами при 

заданому коефіцієнті пульсацій струму. 

3. Вперше запропоновано новий гістерезисний оптимізатор відбору 

потужності для використання в системах пошуку точки максимуму потужності 

(СТМП) фотоелектричного перетворювача, який на відміну від існуючих СТМП 

має спрощену структуру і дозволяє не використовувати мікроконтролер в якості 

елементу керування. 
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4. Вперше запропоновано систему керування двонаправленим 

перетворювачем напруги у складі портативного фотоелектричного джерела 

живлення, яка відрізняється від існуючих тим, що використовує керування на 

основі методу передбачення по моделі (Model Predictive Control, MPC), та 

дозволяє зменшити статичну похибку та перерегулювання при зміні 

навантаження у порівнянні з регулятором на основі ПІД контролера. 

Практичне значення отриманих результатів: 

1. Розроблено допоміжне фотоелектричне джерело живлення на базі 

гнучких ФЕП з накопичувачем електроенергії та покращеними ефективністю і 

масо-габаритними показниками, яке рекомендовано для використання в 

розробках ТОВ «П’єзосенсор» та ПАТ «Чезара». 

2. Розроблено та експериментально перевірено високоефективний 

двонаправлений перетворювач напруги з чередуванням фаз з ефективністю до 

96.0 % в режимі передачі енергії з підвищенням напруги (розряд акумулятора), і 

до 97.6 % в режимі з пониженням напруги (заряд акумулятора). 

3. Розроблено та експериментально перевірено гістерезисний оптимізатор 

потужності, який забезпечує ефективність слідкування за точкою максимуму 

потужності ФЕП 90-97 % в широкому діапазоні навантажень. 

4. Розроблені та перевірені математичні моделі системи керування 

двонаправленим перетворювачем електроенергії на базі класичних (ПІ- та ПІД) 

регуляторів та з використанням керування з передбаченням по моделі. 

Особистий внесок здобувача.  

Безпосередньо автором здійснено (додаток А): у [1] – розробка методу 

розрахунку та вибору оптимального коефіцієнта магнітозчеплення парної 

кількості індуктивностей, в [2], [8] – огляд існуючих топологій неізольованих 

двонаправлених перетворювачів; в [3] – порівняння методів керування двофазним 

двонаправленим перетворювачем постійної напруги з чередуванням фаз; в [4] – 

порівняння класичних та квазі-імпедансних топологій за допомогою комплексу 

показників якості; в [5] – огляд двонаправлених перетворювачів для застосувань з 

накопичувачами енергії з низькою напругою; в [6] – розробка, теоретичний аналіз 
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та експериментальне дослідження макету запропонованого гістерезисного 

оптимізатора потужності; в [7] – розробка методу та порівняння топологій 

двонаправлених перетворювачів з урахуванням комплексу основних показників їх 

якості; в [9] – дослідження двофазного двонаправленого перетворювача з 

чередуванням фаз методом простору станів, розробка системи керування на базі 

ПІ та ПІД регуляторів, проведення експериментальних досліджень; в [10] – 

розробка системи керування двофазного двонаправленого перетворювача з 

чередуванням фаз на основі методу передбачення по моделі. 

Наукові роботи опубліковані у співавторстві з Велігорським О.А., 

Гусевим О.О., Хоменко М.А., Матюшкіним О.О.,  Єршовим Р.Д. та ін. 

Співавторами наукових праць є науковий керівник та науковці, спільно з 

якими проведені дослідження. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, 

дисертанту належить фактичний матеріал і основний творчий доробок. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались і обговорювались на 2 міжнародних науково-технічних 

конференціях та 1 міжнародному симпозіумі, а саме: 

1. Міжнародній науково-технічній конференції «II International Young 

Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF-2016)» (Харків, 2016). 

2. Міжнародній науково-технічній конференції «IEEE First Ukraine 

Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON)» (Київ, 2017). 

3. Міжнародному симпозіумі «17th International Symposium “Topical 

Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of 

Energy and Geotechnology III”» (Курессааре, Естонія, 2018). 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 176 

сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 5 розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та 3 додатків. Обсяг основного тексту 

дисертації складає 147 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 13 

таблицями та 47 рисунками. Список використаних джерел містить 195 

найменування, з них 19 кирилицею та 176 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІЗ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОРТАТИВНИХ 

ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

Останні роки спостерігається різке збільшення використання всіх видів 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ, Renewable Energy Sources – RES) та всіх 

видів електричних транспортних засобів (ЕТЗ, Electrical Vehicles – EV). Зокрема, 

спираючись на статистику, представлену в [13], слід відзначити, що збільшення 

інстальованої потужності відновлюваних джерел за період 2016-2018 роки склало: 

для фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) – 120.5%, збільшившись з 229 до 505 

ГВт; для вітрогенераторів – 36.5%, збільшившись з 433 до 591 ГВт. Також, у 

порівнянні з 2014 роком, у 2015 році частка електромобілів майже подвоїлася, 

досягнувши 1.26 мільйона [14]-[16], а за період 2016-2018 роки їх кількість у світі 

досягла 5 мільйонів одиниць. Альтернативні портативні джерела живлення 

(компактні вітрові турбіни або тонкоплівкові сонячні панелі) стали однією з 

тенденцій розвитку джерел живлення для портативних застосувань у зв’язку зі 

значним розвитком елементної бази силової електроніки, доступністю та 

покращенням технологій виробництва ФЕП панелей [17]-[23]. Широкого 

використання набули масиви із гнучких панелей ФЕП, які можуть бути розміщені 

на будь-якій поверхні [24], [25], що є дуже корисними у багатьох сферах 

життєдіяльності (як військових, так и цивільних) для заряджання портативних 

електронних пристроїв. 

Загалом, описані вище технології вимагають двостороннього силового 

інтерфейсу між двома шинами постійного струму, або шиною постійного струму 

та пристроєм зберігання та накопичення енергії (батарея, акумулятор, 

супер-конденсатор, тощо). При цьому, для ефективної роботи цей інтерфейс 

повинен мати якомога менші втрати [26]. Для таких цілей використовують 

двонаправлені перетворювачі постійної напруги (ДППН). У застосуваннях із 

низьким рівнем підвищення або зниження напруги (зокрема, зазвичай до таких 

відносяться портативні відновлювані джерела), як відомо з наукових джерел 
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[27]-[29], рекомендованим рішенням є неізольований тип перетворювачів, який не 

має гальванічної ізоляції між входом та виходом. У порівнянні з ізольованими 

перетворювачами, вони забезпечують вищі значення ККД та питомої потужності, 

а також менші розміри (об’єм) та вартість. Варто відзначити, що поняття «входу» 

та «виходу» в двонаправлених перетворювачах є умовним, так як напрям передачі 

енергії в них може змінюватися в залежності від режиму роботи – зарядка 

акумуляторної батареї, живлення від акумуляторної батареї, або ж живлення від 

відновлюваного джерела. 

В найпростіших застосуваннях топології двонаправлених перетворювачів 

використовується жорстке перемикання силових транзисторів, що стає причиною 

обмеження їх ефективності через високі динамічні втрати. Зазвичай, для 

подолання цієї проблеми та використання переваг топологій з перемиканням при 

нульовій напрузі (ПНН) або перемиканням при нульовому струмі (ПНС), 

використовується допоміжна схема або ланка пасивних компонентів, 

налаштованих на резонансну частоту. Резонансне перемикання підвищує 

ефективність, зменшуючи втрати на перемикання; однак, також це збільшує 

розмір, вартість, складність схеми, і, крім того, ускладнює налаштування 

кінцевого перетворювача. Інші варіанти зменшення втрат – це спеціальні методи 

модуляції або збільшення частоти та використання паразитних елементів 

напівпровідникового пристрою в якості резонансних елементів (наприклад, 

вихідної ємності транзистора COSS). Тим не менш, обмеження в частоті 

перемикання традиційних кремнієвих (Si) MOSFET транзисторів лежить в 

діапазоні пари сотень кілогерц, що зазвичай недостатньо. Тому, однією з 

основних задач при розробці портативної системи живлення, є вибір топології 

двонаправленого перетворювача з мінімальними втратами. 

Рішенням цієї проблеми може стати використання транзисторних 

гетероструктур на основі нових напівпровідників AlGaN/GaN. Унікальні 

властивості цих напівпровідників (широка заборонена зона, високі значення 

рухливості носіїв заряду та швидкості насичення, високий коефіцієнт 

теплопровідності та ін.) призвели до появи пристроїв, які мають рекордні 
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значення питомої потужності, напруги, струму та робочої частоти перемикання 

(1-2 МГц) [30]-[39]. Висока частота комутації дозволяє використовувати 

надзвичайно малі пасивні елементи (індуктивності, вхідні та вихідні 

конденсатори), що зменшує масо-габаритні показники перетворювачів напруги. У 

той же час, згідно з [31], високочастотні втрати в пасивних елементах стають 

більш критичними та обмежують надмірне збільшення частоти комутації. 

Дослідження, проведені авторами робіт [34] та [35] ілюструють розподіл 

втрат на перемикання транзисторів і показують деякі важливі характеристики 

втрат потужності. Зокрема, рис. 22 в [34] та рис. 17 в [35] чітко показують, що 

основний внесок у загальні втрати транзисторів (особливо під час перемикання в 

режимі ПНН/ПНС) здійснюється за рахунок статичних втрат. Таким чином, 

топології перетворювачів з мінімальними статичними втратами, є найбільш 

перспективними для подальших досліджень та реалізацій. 

1.1 Основні напрямки розвитку відновлюваних портативних джерел 

живлення 

Відновлювані джерела в даний час активно розриваються, і є найбільш 

перспективними джерелами енергії. Швидке зростання, особливо в 

енергетичному секторі, керується низкою факторів, включаючи покращення 

економічної конкурентоздатності відновлюваних технологій, підвищенням 

державного та приватного фінансування, забезпеченням енергетичної безпеки та 

екологічними проблемами з-за використання викопних джерел енергії. Отже, нові 

ринки для централізованих, розподілених та портативних відновлюваних джерел 

енергії виникають у всіх регіонах світу. 

Близько 1.2 млрд. чоловік (що становить біля 17% від загального населення 

світу) живе без електрики, причому в переважній більшості, це стосується 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Африки на південь від Сахари. Розподілені 

та портативні системи на базі відновлюваних джерел енергії (ПДЕ) продовжують 

підвищувати свою роль у наданні енергетичних послуг населенню цих регіонів 

[13]. 
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Через особливості функціонування, або неможливість ефективної роботи в 

малих об’ємах, більшість відновлюваних джерел не може бути застосована в 

якості портативних джерел живлення (зокрема, до таких відносять біопаливо, 

геотермальну енергію, гідроенергію, використання енергії океану, та ін.). На 

цьому фоні виділяються сонячна та вітроенергетика. У зв’язку з розвитком 

технологічного процесу виробництва та зниженням вартості, останнім часом 

почали з’являтися невеликі вітрогенератори для побутового застосування. 

Однак, найбільш поширеним джерелом відновлюваної енергетики для 

портативних застосувань є панелі ФЕП. Цей напрям продовжує розвиватися, і на 

ринку з’являються доступні за вартістю гнучкі панелі [20]-[22], а коефіцієнт 

корисної дії деяких зразків багатоперехідних ФЕП вже перевищує 40% [18]. 

На кінець 2018 року фотовольтаїка закріпила перше місце як провідне 

світове джерело додаткової відновлюваної енергії. Річний ринок збільшився 

майже на 100 ГВт, що еквівалентно більш ніж 35000 сонячних батарей, 

встановлених щогодини. Це дало змогу підвищити глобальну інстальовану 

потужність джерел енергії на базі ФЕП до щонайменше 505 ГВт. 

На топ-5 країн світу, серед яких лідером є Китай, випало біля 70% приросту. 

Проте ринки, що розвиваються, по всім континентам також сприяють 

глобальному розвитку. Багато хто з них бачить сонячну енергію в якості 

конкурентоспроможного джерела підвищення виробництва електроенергії. 

Слід також зазначити, що незважаючи на величезне зростання попиту, 

останні роки принесли безпрецедентне зниження цін, зокрема, для 

фотоелектричних модулів. Низький тиск на ціни кинув виклик виробникам, але 

зниження капітальних витрат та покращення факторів потужності допомагають 

зробити сонячну фотовольтаїку все більш конкурентоспроможною, порівняно з 

традиційними джерелами живлення, та новими низькими ставками в тендерах на 

найближчий рік. 

Падіння цін та зростання попиту стало привабливим для нових гравців у 

промисловості, включаючи електроенергію, нафтові та газові компанії. 

Щонайменше 17 країн мали достатню потужність сонячної енергії до кінця року, 
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щоб задовольнити два або більше відсотка їх попиту на електроенергію, а в 

деяких країнах, наприклад, за 2016 рік, частка сонячної енергії в загальній 

генерації є набагато вищою, включаючи Гондурас (9.8%), Італію (7.3%), Грецію 

(7.2%) та Німеччину (6.4%). 

Цікавим є той факт, що теплова енергія, отримана від Сонця покриває 

більшу частину загальної сонячної енергії, в той час як електрична енергія 

складає лише 1.6%. 

Значне зростання теплової сонячної енергетики було зареєстровано в 

декількох нежитлових сегментах. У Данії площа встановлення нового сонячного 

централізованого теплопостачання зросла майже вдвічі порівняно з 2015 роком, 

зростає інтерес і в інших європейських країнах, особливо в Німеччині, де 

спостерігався інтенсивний розвиток повітряних колекторних систем для сушіння 

продуктів протягом 2016 року. Використання сонячних теплових технологій у 

промисловості швидко зростає у Мексиці та Індії. Сонячні системи охолодження 

все частіше використовуються у багатих сонцем країнах для забезпечення 

охолодження в комерційних та громадських будівлях протягом цілого року. 

Цікаво, що розподіл між централізованою та децентралізованою системою 

змінюється в бік останньої. Укріплення позицій децентралізованої системи 

означає зростання генерації сонячної енергетики в малих домашніх господарствах 

за рахунок встановлення малопотужних сонячних електростанцій. 

Стабільним залишається відсоток електричної енергії, яка отримана від 

Сонця і не передається в мережу. В цьому випадку, як правило, мова йде про 

малопотужні портативні системи, які здебільшого заряджають акумуляторні 

батареї. 

1.2 Структура типових малопотужних портативних фотоелектричних 

систем 

Структура типової портативної системи живлення на основі відновлюваних 

джерел енергії показана на Рис. 1.1. Зображена система являє собою розподілену 

систему з декількома джерелами живлення та загальною шиною постійної 
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напруги (струму). Проте, коливання у виробленні електроенергії (у зв’язку зі 

зміною погодних умов) і її споживанні (різкі масові потреби в енергії), роблять 

таку систему непридатною для автономної роботи в якості єдиного джерела 

живлення. Для вирішення цієї проблеми в склад системи входить елемент 

накопичення та зберігання  енергії, що компенсує мінливість генерації та 

забезпечує стабільну вихідну потужність. Найбільш розповсюдженими та 

економічно вигідними пристроями для зберігання енергії в діапазонах малої та 

середньої потужності є літій-іонні акумулятори, інші види акумуляторів або 

супер-конденсатори. 

Dc-dc або ac-dc 

перетворювач з 

СТМП

Модуль 

паливної 

комірки

Фотоелектрична 

панель

Вітрогенератор
загальна dc 

шина
Двонаправлений 

dc-dc 

перетворювач

до

навантаження 

 

Рис. 1.1 Структурна схема розподіленої системи на основі відновлюваних джерел 

Проміжною ланкою між панеллю ФЕП та загальною шиною постійної 

напруги є перетворювач постійної напруги з слідкуванням за точкою 

максимальної потужності (ТМП). Його завдання – це відбір максимальної 

потужності від панелі та формування стабільної вихідної напруги. Цей елемент є 

дуже важливим для автономної або портативної системи, оскільки саме він 

визначає, наскільки ефективно буде відбуватися акумуляція згенерованої енергії. 

Ідеальний перетворювач зі слідкуванням за ТМП повинен мати ККД близький до 
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100%, точно відстежувати положення точки максимальної потужності, і при 

цьому мати малі розміри, просту систему керування та низьку вартість, оскільки в 

деяких конфігураціях систем перетворювачі з СТМП встановлюють на кожну 

панель. Розділ 3 дисертації буде присвячений вибору доцільного перетворювача з 

СТМП та системи керування для нього. 

У випадку, коли не передбачена інтеграція системи з електричною 

мережею, структура портативного джерела живлення на базі панелей ФЕП 

представлена на Рис. 1.2. 

Слід відзначити, що для портативних застосувань, на відміну від 

фотоелектричних електростанцій великої потужності, одним з важливих факторів 

для вибору ФЕП є гнучкість елементів. Це пов’язано зі зручністю переміщення, 

складання/розкладання та забезпечення надійності пристрою під час ударів та 

інших механічних впливів на поверхню ФЕП. Слід відзначити, що тонкоплівкові 

технології (аморфний кремній, кристалічний кремній та органічні фотоелементи) 

дозволяють виконати ФЕП гнучким повністю, або ж з можливістю часткового 

згинання (напівгнучкі ФЕП). 
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Рис. 1.2 Структурна схема портативного джерела живлення на базі гнучких 

панелей ФЕП 

Відкинувши недоступні на ринку складні багатоперехідні фотоелементи, а 

також технології з низькою ефективністю (органічні ФЕП), в порівняльному 

аналізі в наступному підрозділі будуть розглянуті аморфні, полі- та 

монокристалічні фотоелементи, та обрано технологію ФЕП, яка на даний момент 
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якнайкраще підходить для застосування у портативних джерелах живлення з 

ФЕП. 

Як вже показано вище, важливою частиною джерела живлення є 

двонаправлений перетворювач постійної напруги (ДППН). Базуючись на 

розміщенні допоміжного накопичувача енергії, ДППН можуть бути класифіковані 

на понижуючі та підвищуючі перетворювачі [40]-[44]. Враховуючи те, що як було 

зазначено вище, поняття «вхід» та «вихід» такого перетворювача визначаються в 

залежності від напрямку передачі енергії, в розглянутих вище наукових джерелах 

встановлено, що для понижуючого типу перетворювачів накопичувач енергії 

знаходиться на стороні вищої напруги, а в підвищуючому типі – на стороні 

нижчої напруги. 

Варто відзначити, що для того, щоб реалізувати двонаправлений потік 

енергії в ДППН, силовий ключ (або ключі – в залежності від топології) повинні 

мати можливість проводити струм в обох напрямках. Як правило, це реалізується 

за допомогою однонаправленого силового напівпровідникового ключа, такого як 

MOSFET або IGBT транзистор, паралельно з діодом (або вбудованим діодом), так 

як силові ключі, здатні проводити струм в обох напрямках, на даний момент ще 

не реалізовані у вигляді дискретних напівпровідникових елементів.  

Як було сказано вище, в залежності від застосування та співвідношення між 

вхідною та вихідною напругою перетворювача, виділяють два основних типи 

ДППН, а саме неізольовані (НДППН) та ізольовані (ІДППН) (Рис. 1.3). У 

безтрансформаторних неізольованих системах перетворення енергії, як правило 

використовуються dc-dc перетворювачі, що можуть підвищувати, або знижувати 

напругу. Ізольовані перетворювачі, до складу яких входить високочастотні 

розв’язуючі трансформатори є доцільним рішенням для реалізації гальванічної 

ізоляції між вхідним джерелом енергії та навантаженням, крім того, ізоляція є 

бажаною, коли потрібен дуже високий коефіцієнт підвищення або пониження 

напруги. Однак, враховуючи необхідність забезпечення високого коефіцієнту 

корисної дії, зниження габаритних розмірів, ваги і вартості кінцевого пристрою, 

неізольований тип перетворювачів є набагато привабливішим. Таким чином, в 
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системах великої потужності або системах живлення космічних апаратів [43]-[49], 

де вага і розмір є основною проблемою, безтрансформаторний неізольований тип 

ДППН є найкращим рішенням. Виходячи з вищесказаного, для нашого 

застосування більше підходять неізольовані перетворювачі, на яких і буде 

зосереджена основна увага в подальших дослідженнях. 

Двонаправлений 

перетворювач 

постійної 

напруги

Неізольований Ізольований

З чередуванням 

фаз
Однофазний

Однофазний з 

допоміжними ПНН/

ПНС схемами

Без 

магнітозчеплення 

індуктивностей

З 

магнітозчепленням 

індуктивностей

 

Рис. 1.3 Спрощена класифікація двонаправлених dc-dc перетворювачів 

Як видно з Рис. 1.3, неізольовані ДППН можуть поділятися на однофазні, 

однофазні з ПНН/ПНС і перетворювачі з чередуванням фаз. Слід відзначити, що в 

даній роботі поняття «однофазний» розглядається не у сенсі кількості фаз 

живлячої напруги (як добре відомо, в цьому сенсі використовуються, наприклад, 

однофазні та трифазні електричні мережі), а з точки зору наявності або 

відсутності розпаралелювання зі зсувом фаз, тобто, режиму роботи «чередування» 

(або іншими словами – «чергування»). В закордонній науковій літературі такі 

перетворювачі називають interleaved converters, а термін чередування – 

interleaving. Техніка «чередування» фаз використовується, як в силовій 

електроніці ([50], [51]), так і для інших застосувань, наприклад, для підвищення 
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продуктивності аналогово-цифрових перетворювачів [52]. Фактично, для 

перетворювача з чередуванням фаз в загальному випадку (Рис. 1.4б) ми 

отримуємо n паралельно включених перетворювачів, кожен з яких працює зі 

зсувом фази ( )360 1 /k n =   − , де k =1, 2, 3… n; n – кількість ДППН, 

підключених паралельно.  

(а)

CoCin

L1

ДППН

CoCin

L1

Ln

ДППН 1

ДППН n

(б)  

Рис. 1.4 Перетворювачі напруги без чередування фаз (однофазний) (а),  

з чередуванням фаз (б) 

Варто відмітити, що не тільки ДППН з допоміжними схемами ПНН/ПНС 

без чередування фаз мають переваги м'якого перемикання або резонансних 

методів, для того, щоб збільшити частоту комутації і домогтися зниження розміру 

і ваги перетворювача. Замість допоміжної резонансної схеми, класичні однофазні 

та перетворювачі з чередуванням фаз можуть використовувати різні методи 

модуляції та комутації силових транзисторів, а також паразитні параметри 

компонентів в якості резонансних елементів, наприклад вихідну ємність COSS 

транзистора. 

Крім того, безперервність струму в акумуляторній батареї також є 

важливим критерієм для класифікації ДППН, так як даний параметр впливає на 
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термін служби батареї. Таким чином, на основі даного аналізу можна обрати 

попередню групу топологій ДППН, які є доцільними для використання у 

портативних фотоелектричних системах живлення. Дані топології будуть 

розглянуті в другому розділі дисертаційної роботи. 

1.3 Використання сучасних напівпровідникових пристроїв у портативних 

системах електричного живлення 

Низькі статичні та динамічні втрати активних напівпровідникових 

пристроїв завжди були першою ланкою до підвищення ефективності та питомої 

потужності сучасних систем силової електроніки. З моменту початку 

використання кремнію (Si) в середині 70-х років, MOSFET транзистор замінив 

біполярний транзистор. На сьогоднішній день кремнієві MOSFET транзистори 

оптимізовано до їх теоретичної межі, та, в певних випадках, навіть і поза нею, що 

видно на прикладі суперз'єднувальних пристроїв та IGBT [36], [37]. Інновації 

щодо оптимізації пристроїв можуть тривати досить довго, тримаючи вартість 

перспективних пристроїв на високому рівні, тому, безумовно, на даному етапі 

можливе також використання і класичних силових ключів на базі дешевих 

MOSFET транзисторів разом з новими методами збільшення питомої потужності 

за рахунок 3D монтажу [38]. Однак, більш доцільним буде застосування нових 

типів напівпровідників, наведених в таблиці 1.1. 

Як було відзначено вище, втрати на перемикання кремнієвих MOSFET 

пристроїв (в багатьох випадках – це основна складова втрат) можуть бути 

зменшені за рахунок використанням техніки м'якої комутації. Проте, втрати на 

перемикання та статичні втрати для м'якого перемикання все ще можуть бути 

надмірними, що обмежує частоту перемикання сучасних силових ключів на рівні 

декількох сотень кілогерц (кГц) для більшості застосувань.  

В роботах [30]-[35] показано, що досягнення високих значень питомої 

потужності та коефіцієнта корисної дії можливе для силових систем великої 

потужності (одиниці кВт), в той же час, наразі відсутні роботи, де розглядається 

робота сучасних напівпровідників, таких як GaN транзистори, у складі систем 
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силової електроніки малої потужності. Дані дослідження будуть показані у 

наступних розділах дисертаційного дослідження. 

Таблиця 1.1 

Параметри напівпровідникових матеріалів силової електроніки 

Параметр Si SiC GaN Diamond 

Заборонена зона,  

Eg, еВ 
1.12 3.26 3.39 5.47 

Концентр. носіїв,  

ni, см-3
 

1.4∙10-10 8.2∙10-9 1.9∙10-10 1∙10-22 

Критична щільн. 

електр. поля,  

Ecrit, МВ/см 

0.23 2.2 3.3 5.6 

Рухливість носіїв 

заряду, µn, см2/В∙с 
1400 950 1500 1800 

Діел. проникність, εr 11.8 9.7 9.0 5.7 

Теплопровідність,  

λ, Вт/см∙K 
1.5 3.8 1.3 20 

Нормаліз. параметр, 

εr∙ µn∙Ec
3,  

відносно Si 

1 500 2400 9000 

 

1.4 Приклади сучасних малопотужних портативних фотоелектричних 

систем 

Як було зазначено вище, портативні малопотужні фотоелектричні системи 

як правило будуються на dc-dc перетворювачах з накопичувальними елементами. 

Накопичена енергія передається в навантаження, в якості якого можуть бути 

різноманітні малопотужні пристрої. На Рис. 1.5 показані фото типових 

портативних малопотужних фотоелектричних систем які є у вільному продажу, 

або в процесі розробки. 
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(а)

(б)

(в) (г)  

Рис. 1.5 Приклади сучасних малопотужних портативних систем 

В першу чергу, на даному рисунку показано різноманітні зарядні пристрої 

для мобільних телефонів та мініатюрних ліхтариків (Рис. 1.5а). Потужність 

зарядки таких систем складає від одиниць мВт до декількох десятків Вт. Жодних 

додаткових джерел живлення для підзарядки в таких системах не передбачається. 

Фотоелектричні перетворювачі можуть також використовуватися для підзарядки 

безпілотних пристроїв (Рис. 1.5б). В таких системах, зазвичай, використовується 

акумулятори, що заряджаються зовні, в той самий час, коли фотоелектричні 

панелі використовуються лише для часткової підзарядки в польоті та не можуть 

забезпечити енергію для повноцінного польоту. Крім цього, фотоелектричні 

перетворювачі в безпілотних літальних апаратах (БЛА) можуть 

використовуватися в якості аварійного джерела живлення у випадках, коли БЛА 

було збито або ж він впав з-за технічних причин. Джерело живлення з ФЕП в 

такому випадку може живити радіомаяк за допомогою якого БЛА може бути 

знайдений пошуковою групою. 
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Ще один варіант застосування ФЕП – система автономного вуличного 

освітлення на базі невеликих фотоелектричних панелей потужністю в декілька 

десятків – сотень Вт, яка вже використовується в багатьох містах по всьому світу 

(Рис. 1.5в). Вона забезпечує автономне освітлення вулиць без підключення до 

централізованої електричної мережі. Подібні системи на базі ФЕП також можуть 

використовуватися у населених пунктах та поза їх межами для живлення 

різноманітних автономних датчиків з бездротовою передачею даних, які 

складають мережу Інтернету речей. 

Іншим прикладом використання ФЕП є системи живлення, розміщені на 

поверхні різноманітних елементів одягу або іншого обладнання. Для прикладу на 

фото (Рис. 1.5г) показаний рюкзак, який може використовуватись для військових 

застосувань, структура якого показана на Рис. 1.3. Даний зразок було розроблено 

за участі автора дисертаційного дослідження в рамках держбюджетної науково-

дослідної роботи. Окрім акумуляторних батарей та фотоелектричних панелей 

потужністю 10 Вт, він складається з додаткового напівпровідникового 

перетворювача (оптимізатора) та основного двонаправленого dc-dc 

перетворювача номінальною потужністю 100 Вт. Оптимізатор забезпечує СТМП, 

а двонаправлений перетворювач забезпечує можливість підзарядки 

акумуляторних батарей від ФЕП або зовнішнього джерела, а також живлення 

навантаження. 

1.5 Фотоелектричні перетворювачі для портативних фотоелектричних 

систем 

Для використання у портативних фотоелектричних системах як правило 

використовуються фотоелектричні модулі невеликої потужності [53] – 

максимальна потужність для більшості випадків складає одиниці - десятки Вт. 

Для використання в таких системах можуть використовуватись різноманітні 

технології фотоелектричних перетворювачів, зокрема: 

− Гнучкі тонкоплівкові фотоелементи з аморфного кремнію (thin-film a-Si). 

− Полікристалічні фотоелементи (poly-Si). 
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− Монокристалічні фотоелементи (mono-Si).  

− Органічні фотоелементи (Organic solar cell). 

Зазначені технології відрізняються за ефективністю та властивостями 

(зокрема, можливістю створення гнучких фотоелементів). Так, найкращі 

лабораторні зразки органічних фотоелементів станом на 2018 рік досягають 

ефективності перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію 

11.5 %, полікристалічні з кремнію – до 22.3 %, монокристалічні з кремнію – до 

26.1 %, в той час як тонкоплівкові з аморфного кремнію, кристалічного кремнію 

та арсенід-галію (GaAs) – до 14.0, 21.2 та 28.8 %, відповідно. Звичайно, доступні 

на ринку моделі мають нижчі значення ефективності, тим не менше, зазначені 

вище співвідношення між різними технологіями залишаються і у фотоелементів, 

доступних для використання у складі серійних виробів. Вище не наведені 

найбільш складні багатоперехідні ФЕП, так як вони найбільш дорогі і станом на 

даний момент не використовуються у серійних виробах. Тим не менш, 

ефективність найкращих зразків вже майже досягає 40 % (для двоперехідних – до 

32.9 %, триперехідних – до 37.9 % чотириперехідних – до 39.2 % – за даними 

National Renewable Energy Laboratory, США).  

Слід відзначити, що для портативних застосувань, на відміну від 

фотоелектричних електростанцій великої потужності, одним з важливих факторів 

для вибору ФЕП є гнучкість елементів. Це пов’язано зі зручністю переміщення, 

складання/розкладання та забезпечення надійності під час ударів та інших 

механічних впливів на поверхню ФЕП. Слід відзначити, що тонкоплівкові 

технології (аморфний кремній, кристалічний кремній та органічні фотоелементи) 

дозволяють виконати ФЕП гнучким повністю, або ж з можливістю часткового 

згинання (напівгнучкі ФЕП).  

Відкинувши недоступні на ринку складні багатоперехідні фотоелементи, а 

також технології з низькою ефективністю (такі як органічні ФЕП), найбільш 

доцільними для застосувань є аморфні, полі- та монокристалічні фотоелементи. 

Для вибору найкращої технології для використання у портативних джерелах 

живлення було проаналізовано три типи ФЕП, які можуть використовуватися у 
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придатному для носіння портативному пристрої: гнучкі тонкоплівкові ФЕП на 

базі аморфного кремнію, напівгнучкі полікристалічні кремнієві та жорсткі модулі 

ФЕП на базі монокристалічного кремнію, основні параметри яких наведено в 

табл. 1.2. За результатами порівняння було встановлено, що ФЕП на базі 

аморфного кремнію є одним з найкращих рішень для портативних та носимих 

пристроїв, завдяки їх механічній гнучкості, здатності збирати більше енергії в 

умовах низького освітлення та нижчої температурної чутливості у порівнянні з 

іншими технологіями ФЕП. Фотоелектричні перетворювачі на основі полі- або 

монокристалічного кремнію мають кращу ефективність у порівнянні з аморфними 

панелями, однак мають гіршу гнучкість та механічну витривалість. Саме це є 

причиною того, чому саме такі типи ФЕП широко використовуються у 

великомасштабних сонячних електростанціях, так як на відміну від a-Si, класичні 

модулі Poly-Si та Mono-Si важко реалізувати в гнучкій формі. 

Таблиця 1.2 

Характеристики ФЕП 

Параметри 

Тип ФЕП 

Гнучкий аморфний  

a-Si 
Жорсткий Моно-Si  

Напівгнучкий 

Полі-Si  

Pmax, Вт 0.72 1.5 1.0 

ISC, мА 125 275 850 

VOC, В 10.5 7.2 2.0 

Розміри 

ФЕП, мм 
238*73 18*52 160*78 

Площа ФЕП, 

см2 
173.7 112.3 124.8 

Кількість 

фото-

елементів 

1 12 1 

Вага, г 8.5 65.0 40.0 
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Дуже часто технічна інформація, представлених на ринку ФЕП модулів, є 

неповною (можуть бути відсутні температурні коефіцієнти, характеристики I-V 

або P-V, тощо). З цієї причини, для отримання більш повних та достовірних 

характеристик, необхідно проводити експериментальні дослідження на модулях 

ФЕП для отримання характеристик I-V та Р-V, які потім можуть бути використані 

для їх подальшого аналізу та розробки перетворювачів напруги, які будуть 

працювати з такими модулями. 

1.6 Накопичувачі енергії для малопотужних фотоелектричних систем 

Враховуючи те, що фотоелектричні перетворювачі виробляють електричну 

енергію лише в той час, коли їх поверхня освітлюється сонячним 

випромінюванням (або світлом з інших джерел), у портативних фотоелектричних 

системах як правило використовуються накопичувачі енергії, які компенсують 

нерівномірність генерації. У більшості випадків, в якості такого накопичувача 

виступає акумуляторна батарея (АКБ) – джерела електричної енергії постійного 

струму. Відповідно, для перетворення енергії у таких системах необхідні саме 

перетворювачі з постійного струму в постійний, які і будуть розглядатися в 

даному дисертаційному дослідженні. 

Незважаючи на розвиток інших типів, на даний час все ще найбільш 

розповсюдженим типом АКБ, що пропонуються виробниками для використання в 

подібних системах є свинцево-кислотні АКБ. В залежності від того, чи 

потребують вони обслуговування, їх поділяють на АКБ з рідким електролітом 

(потребують обслуговування), і гелеві (типу GEL та AGM, обслуговування не 

потребують)  [54]. Всі акумуляторні батареї за принципом дії є хімічними 

джерелами електричної енергії, а відповідно, в них відбуваються електрохімічні 

реакції [55]. Зокрема, в свинцево-кислотних АКБ – реакції між свинцем та 

діоксидом свинцю, які проходять в розчині сірчаної кислоти. Враховуючи те, що 

гелеві АКБ не потребують обслуговування та є більш надійними, вони є більш 

доцільними для використання у фотоелектричних джерелах живлення. 
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Варто відзначити переваги даного типу АКБ: 

− поширеність та доступність на ринку; 

− висока питома потужність (енергоємність); 

− можливість експлуатації при низьких температурах (падіння ємності при 

мінусових температурах є порівняно невеликим); 

− наявність великої кількості готових рішень для напруг 6.3, 12.6, 25.2 В, 

та невисока вартість.  

До недоліків свинцево-кислотних АКБ відносять: 

− порівняно невелику кількість циклів заряд-розряд при використанні в 

режимі глибоких розрядів-зарядів; 

− вміст токсичних речовин; 

− відсутність готових вбудованих контролерів заряду (на відміну від літій-

іонних АКБ); 

− чутливість до повного розряду. 

Свинцево-кислотні АКБ типу AGM містять абсорбуючі склотканинні 

вставки між пластинами, що безпосередньо зв’язують електроліт. На відміну від 

типу GEL, такі АКБ мають меншу вартість та нижчі вимоги до якості напруги 

заряду, а також більш високі струми заряду та розряду [54].  

Враховуючи зазначені вище переваги свинцево-кислотних АКБ, їх відносну 

дешевизну та невибагливість таких систем до масо-габаритних показників, вони 

широко розповсюджені у побутовому сегменті фотоелектричних автономних 

систем живлення потужністю одиниці-десятки кВт. В той же час, сучасні 

тенденції розвитку систем накопичення електричної енергії говорять про все 

більше зростання представлених на ринку літій-іонних АКБ. Варто відзначити, 

що популярне рішення від Тесли – Tesla Power Wall побудоване на основі 

LiNiMnCoO2 батарей [56]. 

Загальними перевагами літій-іонних акумуляторів є:  

− відсутність ефекту пам’яті (який присутній у NiMH АКБ); 

− висока енергоємність; 
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− порівняно низький саморозряд; 

− не вимагають обслуговування, на відміну від свинцево-кислотних АКБ. 

Літій-іонні акумулятори поєднують значну кількість підвидів АКБ, які 

відрізняються в залежності від матеріалу катоду акумулятору. Зокрема, може 

використовуватися кобальтат літія (LiCoO2), ферофосфат літія (LiFePO4), літій-

марганцева шпінель (LiMn2O4) [57]. Параметри цих літій-іонних акумуляторів 

зібрані в таблицю 1.3. 

Таблиця 1.3 

Порівняння основних типів Li-ion акумуляторів 

Параметр LiCoO2 LiMn2O4 LiNiMnCoO2 LiFePO4 

Напруга, В 3.0-4.2 3.0-4.2 3.0-4.2 2.5-3.65 

Енерго-

ємність, 

Вт*год/кг 

150-200 100-150 150-220 90-120 

К-сть 

циклів, од. 
500-1000 300-700 900-2000 1000-2000 

Застосу-

вання 

Мобільні 

пристрої 

Силові 

пристрої, 

медицина 

Електро-

транспорт, 

медицина.  

Портат.  

пристрої 

 

Для застосувань на відкритому повітрі якнайкраще підходять літій-залізо-

фосфатні (LiFePO4) АКБ з-за їх можливостей ефективно працювати і не 

розряджатись при мінусових температурах (що є суттєвим обмеженням літій-

іонних акумуляторів, низькому саморозряду та тривалому строку служби)  [57].  

Загалом, до основних переваг літій-залізо-фосфатних АКБ відносять [57]: 

− можливість роботи при мінусових температурах (що дуже важливо для 

портативних автономних джерел живлення, які можуть 

використовуватися поза межами приміщень); 
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− незначний рівень саморозряду (також, дуже вадливо з точки зору 

збереження заряду в автономних джерелах живлення); 

− вищий піковий струм розряду та стабільність напруги у порівнянні з 

LiCoO2 

− не потребують додаткового обслуговування; 

− екологічно безпечні (відсутність кобальту та проблем з його 

утилізацією); 

− тривалий строк служби, у порівнянні з іншими типами літій-іонних АКБ; 

− наявність готових модулів із вбудованими контролерами заряду та 

системи управління акумулятором (Battery management system – BMS). 

Варто відзначити також і певні недоліки, які обмежують їх застосування:  

− досить висока вартість, у порівнянні з іншими типами акумуляторів; 

− питома ємність (енергоємність) нижча у порівнянні з LiCoO2 та іншими 

типами літій-іонних АКБ; 

− зменшення ємності при порушенні температурних умов заряду-розряду. 

Враховуючи зазначені вище переваги, для нашого випадку (портативне 

фотоелектричне джерело живлення, яке використовується в основному на 

відкритому повітрі) найбільш оптимальним типом є літій-іонні літій-залізо-

фосфатні АКБ. 

1.7 Висновки до розділу 1 

1. За результатами огляду особливостей розвитку портативних 

відновлюваних джерел виявлено, що найбільш широковживаними та економічно 

вигідним є портативні системи на базі фотоелектричних перетворювачів. 

2. За результатами аналізу наукових публікацій за тематикою 

двонаправлених напівпровідникових перетворювачів та рекомендацій виробників 

елементної бази встановлено, що найбільш доцільними з точки зору підвищення 

ефективності та зменшення масо-габаритних показників портативних 

фотоелектричних систем є неізольовані топології двонаправлених 

перетворювачів. 
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3. Поява нових типів широкозонних GaN напівпровідникових елементів 

дозволяє суттєво підвищити робочі частоти перетворювачів, а також значно 

збільшити їх питому потужність. 

_________________________________________________________________ 

Посилання: [1-57] див. список використаних джерел стор. 150-170. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ НЕІЗОЛЬОВАНИХ ДВОНАПРАВЛЕНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

Як було відзначено в першому розділі, для використання у складі 

портативних фотоелектричних систем малої потужності, якнайкраще підходять 

неізольовані двонаправлені перетворювачі постійної напруги, які мають низку 

переваг у порівнянні з ізольованими перетворювачами. Саме тому в даному 

розділі дисертаційної роботи буде проаналізовано основні топології таких 

перетворювачів та запропоновано метод розрахунку коефіцієнту 

магнітозчеплення для індуктора у складі однієї з топологій. 

2.1 Топології неізольованих двонаправлених перетворювачів постійного 

струму 

Однофазні неізольовані ДППН 

Широко розповсюджена неізольована напівмостова топологія ДППН, 

показана на Рис. 2.1 а, загалом є поєднанням підвищуючого перетворювача (який 

складається з елементів Co, L, Т2, вбудованого діода транзистора Т1, Cin) разом із 

понижуючим перетворювачем (елементи Cin, Т1, L, вбудований діод транзистора 

Т2, Co), які з'єднані антипаралельно [58], [59]. Така схема може працювати як в 

синхронному режимі пониження, так і у режимі підвищення напруги для передачі 

електричної енергії в обох напрямках. Двонаправлена робота схеми може бути 

пояснена в двох режимах наступним чином. Під час понижуючого (прямого) 

режиму, T1 працює з необхідним робочим коефіцієнтом заповнення, а перемикач 

T2 завжди вимкнений, в той час як його вбудований діод проводить струм на 

інтервалі, коли транзистор Т1 закритий. Аналогічно, в режимі підвищення 

(зворотному), T2 працює з потрібним коефіцієнтом заповнення імпульсів (та їх 

модуляцією), в той час як T1 завжди вимкнений, але його вбудований діод 

проводить струм. 



49 

T1 T2

T1

T2

Vin Cin+
-

Vbat

CL1

L2 Co

(д)

T1 T2

Vin Cin
+
- Vbat

Co

(к)

T3
T4

C

Vin VbatL
Cin+

-
Co

(б)

T1

T2
L1

Vin Cin
+
- VbatCo

(ж)

L2

T1

T2

L
Vin Cin+

- Vbat
Co

(а)

T1

T2

T3

T4

LVin Cin+
-

VbatCo

(в)
T1

T2

Vin Cin+
-

Vbat

L1

L2

Co

T3

(е)

T1

T2

L1Vin Cin+
- Vbat

Co

(з)

L

2

– Неперервний струм зі сторони батареї 

(в режимі підвищення напруги)

(л)

T2

Vin

Cin+
-

Vbat

Co

L3

L1

L2T1

D1

D2

T1 T2Vin Cin+
-

Vbat

CL1 L2

Co

(г)

 

Рис. 2.1 Основні типи однофазних топологій неізольованих ДППН 
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Друга двонаправлена топологія [58], фактично є інвертуючим 

(неізольованим зворотноходовим) перетворювачем (Рис. 2.1б). У прямому режимі 

роботи T1 працює з необхідним коефіцієнтом заповнення імпульсів, в той час як 

силовий ключ T2 залишається весь час вимкнутим. Аналогічним чином, в 

зворотному режимі роботи, силовий ключ T2 працює з необхідним коефіцієнтом 

заповнення імпульсів, в той час як транзистор T1 завжди вимкнений. У порівнянні 

з першою схемою перетворювача, в якому вихідна напруга може бути в діапазоні 

від 0 до Vin в режимі понижуючого і від Vbat до ∞ (у випадку ідеального 

перетворювача, в реальному випадку – залежатиме від паразитних параметрів 

перетворювача), напруга в двонаправленому інвертуючому перетворювачі може  

бути в діапазоні від 0 до ∞ в обох напрямках (аналогічно, для ідеалізованого 

випадку, без врахування паразитних параметрів). Варто зазначити, що вихідна 

напруга має протилежну полярність, ніж вхідна, що може бути недопустимим у 

багатьох випадках, в той же час, є застосування, де це є необхідним. У випадку, 

якщо необхідно мати однакову полярність вхідної та вихідної напруг, це може 

бути досягнуте шляхом додавання додаткових транзисторів до даної топології, як 

це показано на Рис. 2.1в. 

Третя топологія (Рис. 2.1в), може бути отримана шляхом каскадного 

включання понижуючого перетворювача з підвищуючим перетворювачем, вона 

детально розглянута в роботах [60]-[63]. Ця топологія працює у всіх квадрантах 

(так званий 4-квадрантний перетворювач), що означає, що вона здатна як 

понижувати так і підвищувати напругу в обох напрямках. Каскадні ДППН є 

найбільш гнучкою топологією, але у них є кілька недоліків, зокрема: збільшення 

кількості транзисторів, і, як наслідок, більш складна система та алгоритм 

керування, більш високі динамічні втрати на перемикання, викликані зворотним 

відновленням транзисторних діодів. 

ДППН за топологією Чука (Cuk), названа на честь її автора – Слободана 

Чука (Slobodan Ćuk), розглянута в роботах [60], [64], [65], представлена на Рис. 

2.1г. Дана топологія є варіацією звичайної однонаправленої топології Чука, 

утвореної шляхом заміни основного діода на керований MOSFET транзистор. 
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Такий перетворювач має низький рівень пульсацій вхідних і вихідних струмів, 

тому двонаправлений перетворювач Чука є оптимальним вибором для таких 

застосувань, як вирівнювання заряду акумуляторів [66], схем заряду 

суперконденсаторів [67], та ін. Індуктивності L1 і L2 можуть бути магнітозчеплені 

для зменшення пульсацій вхідного та вихідного струмів. У зв'язку з тим, що 

перетворювач Чука по суті є послідовним з'єднанням підвищуючого і 

понижуючого перетворювачів з накопичувальним конденсатором С, то вихідна 

напруга може бути вище або нижче, ніж вхідна, в обох напрямках. У прямому 

режимі роботи Т1 керується, Т2 вимкнений, а внутрішній діод транзистора Т2 

працює в якості основного діода. Аналогічно, в зворотному режимі роботи 

транзистор Т2 керується, T1 вимкнений, а внутрішній діод транзистора Т1 працює в 

якості основного діода. 

Основна електрична схема двонаправленого SEPIC/Zeta перетворювача 

постійної напруги, показаного на Рис. 2.1д працює як звичайний SEPIC  (Single-

ended primary-inductor converter) перетворювач для передачі енергії в прямому 

напрямку, і як Zeta перетворювач для передачі енергії у зворотному напрямку 

[68]-[70]. SEPIC/Zeta перетворювач також може мати або вище, або нижче 

значення вихідної напруги в обох напрямках передачі, але, полярність шин 

постійної напруги є однаковою. Під час передачі енергії в прямому напрямку, 

SEPIC перетворювач працює в якості перетворювача, що понижує напругу. 

Транзистор T1 діє як керований силовий ключ, а T2 вимкнений протягом всього 

періоду. Передача енергії у зворотному напрямку розглядається як режим роботи 

Zeta перетворювача, який є режимом підвищення напруги. У цьому випадку, T2 

працює як керований силовий ключ, а T1 вимкнений протягом всього періоду. 

Індуктивності L1 і L2, як і для попередньої топології, також можуть бути 

магнітозчеплені, для того, щоб зменшити вихідні пульсації напруги і напругу на 

силовому ключі. 

Модифікований ДППН, розглянутий в роботах [71]-[73], показано на Рис. 

2.1е. Цей перетворювач використовує магнітозчеплені індуктивності з однаковою 

кількістю витків на первинній та вторинній сторонах. Запропонований 
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перетворювач має наступні переваги у порівнянні зі звичайним напівмостовим 

двонаправленим перетворювачем: вищий коефіцієнт підвищення та пониження 

напруги, нижче середнє значення імпульсного струму при тих же електричних 

параметрах. У режимі підвищення напруги, ШІМ сигнал використовується для 

одночасного керування транзисторами T2 і T3. Силовий ключ T1 виступає у якості 

синхронного випрямляча. У понижуючому режимі, ШІМ сигнал 

використовується для керування перемиканням транзистору T1, в той час як 

перемикачі Т2 і Т3 є синхронними випрямлячами. 

На Рис. 2.1ж та Рис. 2.1 з показано ДППН з секційними індуктивностями, 

які розглянуто в роботах [74]-[77]. Дані топології, по суті, є традиційними 

топологіями перетворювачів, показаних на Рис. 2.1а та Рис. 2.1б, доповнені 

додатковою індуктивністю, яка магнітозчеплена з основною індуктивністю. 

Завдяки тому, що обидві обмотки знаходяться на тому ж осерді, між ними існує 

магнітний зв'язок, і тому схема не потребує жодних додаткових магнітних 

елементів. У порівнянні зі звичайними топологіями, використання секційної 

індуктивності призводить до більш високого коефіцієнта передачі (підвищення чи 

зниження напруги), що дозволяє уникнути як великих значень коефіцієнта 

заповнення керуючого сигналу транзистора, так і високих пікових струмів у 

активних і пасивних компонентах схеми. Варто звернути увагу, що полярність 

шини постійної напруги виходу перетворювача (Рис. 2.1ж) є протилежною 

відносно загального провідника (так само, як і на Рис. 2.1б), що може бути не 

допустимим в багатьох випадках, але бажаним – в інших. 

ДППН на конденсаторах, що перемикаються, який розглянуто в роботах 

[78]-[80], показано на Рис. 2.1к. Даний тип топології в основному 

використовується у тому випадку, коли необхідно реалізувати перетворювач 

постійної напруги за допомогою технології інтегральної схеми (ІС). Оскільки для 

таких перетворювачів не потрібні магнітні елементи, всі силові та пасивні 

компоненти (в залежності від номінальної потужності перетворювача) можуть 

бути виготовлені в межах корпусу мікросхеми. Починаючи від ідеї використання 

ДППН на конденсаторах, що перемикаються, при проектуванні фільтрів [81], було 
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запропоновано багато можливих застосувань даної топології для перетворення 

енергії. Кожен конденсатор в перетворювачі, в основному проходить через фазу 

заряду від джерела живлення та/або іншого конденсатора. Проте, ДППН на 

конденсаторах, що перемикаються, характеризуються слабкою здатністю до 

регулювання вихідної напруги, а також їх коефіцієнт перетворення напруги 

визначається топологією схеми. Крім того, дана топологія має високі пульсації 

вхідного струму, який призводить до великих електромагнітних завад (ЕМЗ), що 

також є недоліком даної схеми. Більшість з цих проблем можуть бути вирішені 

шляхом додавання схеми керування струмом і схеми керування напругою, яка 

регулюватиме зарядну траєкторію конденсатора. Проте, даний метод збільшить 

складність і вартість перетворювача. 

Неізольований ДППН з негативним магнітозв'язком індуктивностей, 

розглянутий в роботі [82], показано на Рис. 2.1л. Розділення струму на два шляхи 

за допомогою діодів D1 та D2 запобігає проходженню струму через вбудовані 

діоди MOSFET транзисторів. Таким чином, вирішується проблема зворотного 

відновлення вбудованого діода MOSFET транзистора, що покращує загальні 

характеристики перетворювача. У режимі пониження напруги (прямому), Т1 

перемикається з необхідним коефіцієнтом заповнення, в той час як Т2 вимкнений і 

діод D1 працює в якості основного діода. Подібним чином, в режимі підвищення 

напруги (зворотному напрямку передачі енергії), Т2 керується з необхідним 

коефіцієнтом заповнення, в той час як транзистор Т1 вимкнений і діод D2 працює 

в якості основного діода схеми. 

Як видно, розглянуті топології мають як переваги, так і недоліки. Додатково 

варто відзначити, що частина з даних топологій, відмічені на Рис. 2.1, 

забезпечують безперервний струм зі сторони акумуляторної батареї, що є їх 

додатковою перевагою, так як було зазначено вище, це дозволяє підвищити строк 

служби АКБ. 

Однофазні неізольовані ДППН з допоміжними ПНН/ПНС схемами 

Для всіх перетворювачів, в не залежності від їх сфери застосування, одними 

з ключових критеріїв для їх вибору є ККД, надійність і простий метод керування.  
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– Допоміжні схеми
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Рис. 2.2 Основні схеми напівмостових однофазних неізольованих ДППН з 

допоміжними схемами 

Через обмежену ефективності схем з жорсткою комутацією, все більш 

широко використовуються так звані схеми м'якої комутації напівпровідників, які 

можуть бути застосовані і для неізольованих ДППН [83]-[86]. Методика м’якої 

комутації забезпечує високу ефективність в таких перетворювачах за рахунок 

зниження втрат при перемиканні, використання менш потужних напівпровідників 

і меншій кінцевій вазі перетворювача. Проте, м’яка комутація робить такі схеми 

більш складними, а їх керування і налаштування важчим. На Рис. 2.2 показано 

основні типи напівмостових однофазних двонаправлених перетворювачів з 
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допоміжними схемами перемикання при нульовій напрузі (ПНН) та перемиканні 

при нульовому струмі (ПНС) [87]-[91]. Інші типи перетворювачів, такі як 

перетворювач Чука [65], перетворювач SEPIC/Zeta [46], [70] і перетворювач на 

конденсаторах, що перемикаються [80], також можуть мати резонансні контури і 

схеми м’якої комутації. 

Схеми НДППН з чередуванням фаз 

Результати відомих наукових досліджень говорять про те, що концепція 

чередування фаз, або в більш загальному плані – синхронізованого 

запаралелювання каскадів з відносним фазовим зсувом (360o/n), розглянута в 

першому розділі дисертаційної роботи, може бути успішно застосована на 

практиці. 

Найбільш відомим прикладом застосування такого принципу є схеми 

живлення мікропроцесорів, які зазвичай називають модулями регуляторів напруги 

(МРН) [92], [93]. В них використання чередування фаз дозволяє підвищити ККД 

за рахунок зменшення статичних втрат. Проте, зазначений метод чередування фаз 

також може бути застосований і для двонаправлених перетворювачів постійної 

напруги. Топологія силових перетворювачів з чередуванням має ряд переваг у 

порівнянні з аналогічними топологіями без чередування: розщеплення струму між 

фазами (Io/n, де Io – вихідний струм перетворювача, n – кількість фаз), ефект 

зниження пульсацій струму, більш високий ККД, більш висока питома 

потужність перетворювача. Однією з найбільш важливих переваг перетворювача з 

чередуванням фаз є забезпечення високої ефективності перетворення електричної 

енергії у широкому діапазоні потужностей (від декількох відсотків до номінальної 

потужності перетворювача). Крім того, шляхом поділу струму на кілька фаз, 

значно зменшуються статичні втрати (
2 / no onI R  для топології з чередуванням 

проти 
2

o onI R  для звичайної топології без чередування). Добре видно, що при 

збільшенні кількості фаз n статичні втрати будуть пропорційно знижуватися, 

однак, в той же час, збільшуватиметься і вартість а також масо-габаритні 

показники перетворювача (за рахунок збільшення кількості елементів та більш 
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складної системи керування. Враховуючи це, кількість паралельно підключених 

перетворювачів обирається в залежності від конкретної ситуації, і в певних 

випадках може досягати навіть декількох десятків. 
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Рис. 2.3 Основні схеми неізольованих ДППН з чередуванням фаз 

На Рис. 2.3 показані основні двофазні топології з чередуванням фаз, для  

яких n=2. Напівмостова топологія (Рис. 2.3а) є найбільш поширеною [44], 

[94]-[96]. На Рис. 2.3б показано двофазну топологію з конденсатором накачки, яка 

має більш високий коефіцієнт перетворення, ніж звичайна напівмостова топологія 

[97]-[99]. Крім того, для того, щоб отримати ще більший коефіцієнт перетворення, 

може бути застосована плаваюча топологія з чередуванням фаз [100]. Вона 

складається з двох плаваючих гілок, позитивної і негативної, як показано на Рис. 

2.4. 

Така конфігурація дозволяє отримати високий коефіцієнт підвищення 

напруги, високий коефіцієнт корисної дії і низькі вхідні пульсації струму, менші 
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об’єми індуктивностей і конденсаторів, що робить такі перетворювачі більш 

рентабельними, у порівнянні зі звичайними ДППН. 
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Рис. 2.4 Плаваюча топологія з чередуванням фаз 

Силові індуктивності перетворювача з чередуванням фаз можуть бути 

магнітозчеплені однонаправлено або зустрічно. Аналіз відомих наукових 

публікацій дозволяє встановити, що зворотне магнітозчеплення зменшує 

пульсації струму в кожній фазі, однак, погіршує динаміку перетворювача 

(збільшує час перехідного процесу) [101], [102]. Як було відмічено раніше, 

кількість фаз n може бути будь-якою від 2-4 до 16 [103] або навіть до 36 [104]. 

2.2 Порівняльний аналіз топологій 

Виходячи з основних сучасних тенденцій розвитку силової електроніки в 

галузі неізольованих перетворювачів, представлених вище, та керуючись 

умовами, справедливими для нашого випадку (портативне джерело живлення 

невеликої потужності), було складено таблицю 2.1. До неї внесено найбільш 

важливі властивості ДППН, розглянутих вище, та їх основні параметри, такі, як 

співвідношення між вхідною та вихідною напругою для прямого та зворотного 

режимів роботи, пульсації вихідного струму, кількість транзисторів, пасивних 

компонентів та індуктивностей. 
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Таблиця 2.1 

Порівняння основних топологій неізольованих ДППН 

Топологія 

Критерії 
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Ti 
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пасив 
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Як видно з аналізу особливостей роботи перетворювачів, наведених вище 

(Рис. 2.1 - Рис. 2.4), частина з них (Рис. 2.1б, Рис. 2.1г, Рис. 2.1ж) інвертує 

полярність вихідної напруги, що ускладнює для таких топологій побудову 
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системи керування силовими транзисторами. Враховуючи це, такі топології не 

будуть розглядатися у дисертаційному дослідженні в подальшому. Каскадна 

топологія хоча й має досить велику кількість силових ключів (чотири), є дуже 

гнучкою, і дозволяє досягти будь-якого співвідношення між вихідною та вхідною 

напругами, і є гарним кандидатом для фінального порівняння. Топології 

SEPIC/Zeta (Рис. 2.1д) та ДППН з секційними індуктивностями (Рис. 2.1ж) не 

дозволяють забезпечити безперервний струм зі сторони акумуляторної батареї, 

що є важливим для нашого випадку. Топологія ДППН на конденсаторах, що 

перемикаються (Рис. 2.1к) має суттєві недоліки, пов’язані з високими пульсаціями 

вхідного струму та поганим регулюванням вихідної напруги, і також не 

забезпечує безперервність струму АКБ, і тому не буде використовуватися у 

подальшому порівнянні. Враховуючи розвиток сучасної елементної бази та появу 

на ринку дискретних силових ключів на основі широкозонних напівпровідників 

(таких як GaN), динамічні втрати на перемикання силових транзисторів на 

високих частотах стають меншими, і переваги, які надають режими ПНС або ПНН 

(Рис. 2.2а - Рис. 2.2д) нехтуються додатковими втратами в допоміжних схемах, 

крім того, за рахунок більшої кількості силових ключів, управління ними є більш 

складним. Таким чином, у подальшому порівнянні не будуть використовуватися 

ДППН з допоміжними схемами для реалізації режимів ПНН/ПНС. Враховуючи 

суттєво менші статичні втрати в силових ключах за рахунок розпаралелювання 

струму, а також невеликі динамічні втрати у сучасних силових ключах, ДППН з 

чередуванням фаз (Рис. 2.3а та Рис. 2.3б) є гарними кандидатами для подальшого 

порівняння. Однак, одна зі схем – з конденсатором накачки, має обмеження по 

діапазону регулювання вихідної напруги ( / 0.25in OV V  ), що не дає можливості 

використовувати таку схему у випадку 3.7 В акумуляторних батарей з 12 В 

шиною постійного струму, і враховуючи це, вона не буде розглядатися у 

подальшому. Класична неізольована напівмостова топологія ДППН (Рис. 2.1а) 

має простий принцип керування та малу кількість силових транзисторів, і могла б 

бути гарним кандидатом для порівняння, однак, ДППН з чередуванням фаз (Рис. 

2.3а) фактично є покращеною версією топології, показаної на Рис. 2.1а (має вдвічі 
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менші статичні втрати), тому з пари цих двох схем до фінального порівняння піде 

лише ДППН з чередуванням фаз. Не буде використовуватися в порівнянні 

плаваюча топологія ДППН з чередуванням фаз (Рис. 2.4), яка має низку переваг, 

однак, і суттєво більше активних та пасивних компонентів. 

Таким чином, для фінального порівняння та визначення найбільш доцільної 

топології ДППН для портативних джерел живлення на базі фотоелектричних 

перетворювачів будуть детально проаналізовані перетворювач з чередуванням 

фаз та каскадний перетворювач, які показані на Рис. 2.5, які виділені в таблиці 2.1 

напівжирним шрифтом. Варто відзначити, що в роботі [105] автором 

дисертаційного дослідження також було виконано порівняння двонаправленої 

напівмостової схеми та двонаправленої схеми на основі qZS ланки. Результати 

показали, що використання qZS схем для dc-dc перетворення енергії в порівнянні 

з класичними схемами є безперспективним, та програє по всім показникам, тому в 

даному огляді топології на базі квазі-імпедансних ланок не розглядалися. 

(а)

(б)

Co

Vin

T3

T4

Cin

Vo

T1

T2

Vbat

L1

L2

Vbat

T1

T2

T3

T4

LCin Co

Vo

Vin

 

Рис. 2.5 Топології, запропоновані для порівняння: двофазний dc-dc перетворювач 

з чередуванням фаз (а); каскадний перетворювач (б) 
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2.2.1 Обґрунтування та критерії порівняння топологій ДППН 

Існуючі наукові публікації містять досить багато різних показників якості 

силової електроніки [106], [107]. Для об’єктивного та коректного порівняння 

топологій, а також враховуючи вимоги до перетворювачів напруги, наведені в 

розділі 1, було запропоновано обґрунтування вибору топології 

напівпровідникового перетворювача за комплексом показників його якості, який 

включає в себе статичні втрати, перенапругу на напівпровідникових компонентах, 

масо-габаритні показники пасивних елементів (пропорційні максимальній енергії 

що зберігається в конденсаторах та індуктивностях), що дозволяє порівняти 

топології напівпровідникових перетворювачів з однаковими вхідними 

параметрами. Слід зазначити, що чим менші значення показників, тим кращим 

буде перетворювач за даними критеріями. 

Основні розрахункові значення будуть наводитися у відносних одиницях 

(н.у.), нормованих до обраного значення напруги, для того щоб нехтувати 

впливом вхідних/вихідних параметрів на остаточне порівняння. Також аналіз буде 

проведено для одного напрямку потоку потужності (понижуючий режим роботи 

перетворювача) та тільки при постійній вихідній потужності [108]-[116]. 

Щоб оцінити вклад силових ключів, значення загальної напруги на 

транзисторах враховується як один із критеріїв, оскільки від цього залежить 

розмір і вартість силових елементів: 

 
1

,
TN

W Ti

i

T V
=

=   (2.1) 

де NT – кількість транзисторів, VTi – напруга на транзисторі Ti, В. Варто 

відзначити, що таким чином враховується як загальна кількість силових 

транзисторів, так і напруга на них. Таким чином враховується вартість силових 

ключів, так як силовий транзистор на меншу напругу коштує дешевше. Кількість 

силових діодів DW не береться до уваги, оскільки всі представлені топології 

використовують схеми синхронного випрямлення (діоди, з'єднані паралельно з 

транзисторами), в результаті TW≈DW.  
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Статичні втрати в напівпровідниках виражаються як: 

 2

1

,
TN

CL RMSi DSoni

i

P I R
=

=   (2.2) 

де IRMSi – середньоквадратичний струм через транзистор, А; RDSoni – опір 

відкритого каналу транзистора, Ом. 

Статичні втрати включають в себе суму втрат силових транзисторів та 

статичні втрати діодів: PCL=PTC+PDC. Але, завдяки тому, що використовуються 

схеми з синхронним випрямленням (діоди замінені на транзистори), діоди будуть 

проводити струм тільки протягом часу затримки між сигналами управління. 

Таким чином, цими втратами можна знехтувати так як їх вплив на результати 

розрахунків буде мінімальним (час затримки суттєво менше часу, коли транзистор 

проводить струм). Таким чином, PCL≈PTC. 

Для врахування масо-габаритних показників реактивних елементів, до 

комплексу показників якості запропоновано додати відносний розмір (масо-

габаритні показники) індуктивностей та конденсаторів, який буде пропорційний 

накопиченій в них енергії. Тому максимальна енергія, що зберігається в 

індуктивностях, становить: 

 
2

1

,
2

LN

i AVi
L LW

i

L I
Vol E

=

 =   (2.3) 

де NL – кількість індуктивностей у топології, Li – номінал і-ї індуктивності, Гн, IAV 

– середній струм через індуктивність, А.  

Таким чином враховується те, що індуктивність, яка повинна зберігати 

більше енергії, має більший розмір (поперечна площа осердя та поперечна площа 

обмотки), а відповідно – і суттєво вищу вартість. 

Максимальна енергія, що зберігається у вихідному конденсаторі: 

 
2

,
2

AV
C CW

CV
Vol E =   (2.4) 
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де VAV – середня напруга на конденсаторі, В; С – ємність конденсатора, Ф. 

Аналогічно до індуктивності, більш високовольтні та з більшою ємністю 

конденсатори мають вищу вартість, що враховується у даному показнику якості. 

Суть запропонованого обґрунтування вибору доцільної топології 

напівпровідникового перетворювача полягає в наступному.  

1. В першу чергу, для кожної з топологій, запропонованих для порівняння 

(Рис. 2.5), проводиться розрахунок комплексу показників якості по формулах (2.1) 

– (2.4), після чого розраховані значення нормуються до максимального значення 

по кожному з критеріїв (TW,MAX, PCL,MAX, EC,MAX, EL,MAX): 

 *

,

W
W

W MAX

T
T

T
= , (в.о.)   *

,

CL
CL

CL MAX

P
P

P
= , (в.о.)  

  *

,

CW
CW

CW MAX

E
E

E
= , (в.о.)  *

,

LW
LW

LW MAX

E
E

E
= , (в.о.) (2.5) 

де 
*

WT  – нормоване значення показника загальної напруги на всіх транзисторах, 

в.о.; 
*

CLP  – нормоване значення показника загальних статичних втрат в 

перетворювачі, в.о., 
*

CWE  – нормоване значення показника енергії, накопиченої в 

усіх ємностях перетворювача, в.о.; 
*

LWE  – нормоване значення показника енергії, 

накопиченої в усіх індуктивностях перетворювача, в.о..  

2. Отримані нормовані значення показників якості для кожної з топологій 

розміщуються на «павуковій» діаграмі по чотирьох осях, після чого суміжні 

значення показників з’єднуються, утворюючи чотирикутники, площа яких Sq 

відповідатиме доцільності використання конкретної топології – чим менша 

площа, тим вищою буде доцільність використання даної топології.  

3. Проводиться розрахунок площ Sq, отриманих на діаграмах 

чотирикутників, для заданої вихідної напруги. Як було зазначено вище, для більш 

коректного відображення та порівняння, кожен із показників буде нормуватися 

відносно максимального розрахованого значення показника: 
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* * * *( ) (T )

2

CL CW W LW
q

P E E
S

+  +
=  , (в.о.) (2.6) 

де Sq – площа фігури, яку створюють показники. 

4. Пункти 1-3 повторюються для інших співвідношень між вхідною та 

вихідною напругами, які можуть бути для даного конкретного застосування. 

5. Проводиться порівняння площ Sq для всіх співвідношень між вхідною та 

вихідною напругою, спираючись на яке робиться висновок про доцільність 

використання однієї з запропонованих топологій, яка має найменші значення 

площі у порівнянні з іншою (або іншими, у випадку порівняння більше ніж двох 

топологій). 

Варто відзначити, що порядок розміщення показників 

* * * *,   ,   T ,   CL CW W LWP E E на осях «павукової» діаграми є важливим з точки зору 

розрахунку площі чотирикутника та відповідного вибору доцільної топології. В 

роботі було проаналізовано загальну кількість можливих варіантів розміщення 

показників по осях на основі законів комбінаторики, встановлено, що для 4-х 

показників на 4-х осях можливі 24 варіанти розміщення (розміщення з чотирьох 

елементів по чотири), але, однаковий порядок розміщення по годинниковій 

стрілці та проти неї при розрахунках даватимуть однакову площу, крім того, 

«поворот» осей на 90, 180 та 270 градусів, що очевидно, не призведе до зміни 

площі чотирикутника. Відповідно, з 24 варіантів розміщення залишаються лише 

три: перший порядок розташування осей – 
* * * *

W ,   ,   ,   CL CW LWT P E E ; другий – 

* * * *

W ,   ,   ,   CL LW CWT P E E ; третій – 
* * * *

W ,   ,   ,   CW CL LWT E P E .  У випадку, якщо значення всіх 

показників будуть однакові, будь-який порядок розташування показників на осях 

призведе до однакової площі чотирикутника. В той же час, якщо показники 

приймають різні значення, розрахована площа буде відрізнятися в залежності від 

порядку слідування осей: якщо на осях, що розміщуються поруч, будуть великі 

значення показників, розрахована площа буде більшою, у порівнянні з ситуацією, 

коли параметри будуть мати такі ж значення, але, «великі» показники 

розміщуватимуться на протилежних осях. Таким чином, доцільним є розміщення 
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найбільш важливих показників якості на суміжних осях. Враховуючи те, що з 

чотирьох показників більш важливими є статичні втрати в напівпровідниках (від 

них залежить коефіцієнт корисної дії перетворювача) та максимальна енергія, що 

зберігається в індуктивностях (як правило вартість моточних виробів буде вищою 

за вартість конденсаторів), то саме ці два параметри будуть розташовуватися 

поруч, і ми отримаємо наступне розташування осей «павукової» діаграми: 

* * * *

W ,   ,   ,   CL LW CWT P E E . 

Варто відзначити, що запропонований метод може бути використаний для 

різних типів перетворювачів а також розширений шляхом додавання додаткових 

показників якості, в такому випадку формула (2.5) повинна бути адаптована до 

іншої кількості показників якості. 

2.2.2 Порівняння обраних типів двонаправлених перетворювачів 

Двонаправлений двофазний dc-dc перетворювач з чередуванням фаз. 

Детальний опис принципу роботи dc-dc перетворювача з чередуванням фаз 

описано в роботах [117]-[126]. На Рис. 2.6 показані основні режими роботи 

двофазного dc-dc перетворювача з чередуванням фаз в режимі пониження 

напруги (режим заряду акумулятора). Форма пульсацій струмів індуктивностей та 

напруги вихідного конденсатора показані на Рис. 2.7. Якщо припустити, що схема 

працює в режимі безперервної провідності (Continuous Current Mode, CCM), то 

залежність між напругою постійного струму Vin та вихідною напругою VO буде: 

 ,O inV DV=   (2.7) 

де D – коефіцієнт заповнення керуючого сигналу. 

Беручи до уваги баланс потужностей та приймаючи перетворювача за 

ідеальний (коефіцієнт корисної дії η=100%), середній вихідний струм може бути 

представлений у вигляді: 

 ,in O O OP P V I = ,O
O

O

P
I

V
=    (2.8) 
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де Pin та PO вхідна та вихідна потужність, Вт; IO – вихідний струм перетворювача, 

А. 
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Рис. 2.6 Двонаправлений двофазний dc-dc перетворювач з чередуванням фаз в 

режимі роботи 1(а), в режимах роботи 2 та 4 (б), в режимі 3(в) 

Припускаючи, що дві фази топології (T1, T2, L1 та T3, T4, L2) будуть 

завантажені однаково, постійна складова струму через кожну індуктивність буде 

складати: 
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де 
1 2
,  L LI I – постійна складова струму через індуктивності L1 та L2, відповідно, А.  
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Рис. 2.7 Форми напруги вихідного конденсатора та струму індуктивностей в 

двофазному перетворювачі з чередуванням фаз 

Пульсації струму індуктивності можна виразити як: 

 1

1

10

( )
.

SWDT

L in O
L SW

di V V
I dt DT

dt L

−
 = =   (2.10) 

1LI – амплітуда пульсацій струму через індуктивність L1, А; TSW – період 

комутації силових ключів перетворювача, с.  

Індуктивність L1 може бути розрахована за добре відомими формулами 

[126], але в нашому випадку її краще виразити через коефіцієнт пульсацій струму 

1LK : 

 1

1

1 1

2 ( )
.

L O in O
L SW

L O

I V V V
K DT

I L P

 −
= =   (2.11) 

Таким чином, індуктивність можна представити у вигляді: 
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1

2

1 2

2 ( )
.O in O

SW

in L O

V V V
L L T

V K P

−
=    (2.12) 

Варто відзначити, що номінальна напруга Vbat (VO) для різних літій-іонних 

АКБ може бути в діапазоні від 3.7 до 7.4 В, та змінюватися в залежності від 

режиму роботи АКБ (заряд або розряд), в той час як напруга на виході масиву 

ФЕП, з’єднаних послідовно, визначається кількістю ФЕП в масиві, а також 

напругою холостого ходу на виході однієї панелі ФЕП (від 1.5 до 24 В). 

Враховуючи це, стандартними умовами для розрахунку відносних одиниць для 

всіх топологій було обрано VO=Vin/8. Ця величина вибрана з тих міркувань, щоб 

уникнути граничних умов та для того, щоб забезпечити актуальність результатів 

розрахунків для більш широкого діапазону відношень напруги АКБ та напруги з 

виходу ФЕП [97], [98]. 

Припустимо, що умова VO=Vin/8 відповідає одній відносній одиниці 

індуктивності L, таким чином: 

 

1

27
1

256

in SW

L O

V T
L

K P
= =  (в.о.)  (2.13) 

Відповідно, номінальне значення індуктивностей L1 та L2 виражається як: 

 
( )2

1 2 3

512
.

7

O in O

in

V V V
L L L

V

−
= =   (2.14) 

Середня напруга на вихідному конденсаторі дорівнюватиме VO: 

 .
OC OV V=   (2.15) 

Внаслідок впливу ефекту компенсації пульсацій на перетворювачі з 

чередуванням фаз, пульсації напруги вихідного конденсатора 
OCV дещо 

відрізняються від звичайного понижуючого перетворювача. Переписуючи 

рівняння вольт-секундного балансу конденсатора та електричного заряду 

конденсатора [117], пульсації напруги на CO можна виразити як (див. Рис. 2.7): 
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0

1 (1 2 )
( ) .

SW

O O

DT

O
C C SW

O O O

P D D
V i t dt DT

C V C

−
 = =   (2.16) 

Враховуючи це, коефіцієнт пульсацій напруги вихідного конденсатора 

OCK виражається наступним чином: 

 
2

(1 2 )
.O

O

O

C O
C SW

C O O

V P D D
K DT

V V C

 −
= =   (2.17) 

Слід зазначити, що в формулі (2.16) коефіцієнт, який впливає на 

компенсацію пульсації (1-2D)D, справедливий лише для 0.5D  . Для значення 

0.5D   цей коефіцієнт повинен бути (1 2 )D D − , де 1D D = − . Таким чином, з 

врахуванням формули (2.16) та зазначеного вище, вихідна ємність має значення: 

 

2

2

(1 2 )
, для 0.5,

(1 2 )
, для 0.5.

O

O

O
SW

O C

O

O
SW

O C

P D D
DT D

V K
C

P D D
DT D

V K

−



= 

 − 



  (2.18) 

Для умови VO=Vin/8, одна відносна одиниця ємності C визначається 

наступним чином: 

 
2

3
1

4
O

O sw

in C

P T
C

V K
= =  (в.о.). (2.19) 

Вихідна ємність для різних значень коефіцієнта заповнення, таким чином, 

виражається як: 

 
( )

4
1 2 , для 0.5,

3

2 1
4

, для 0.5.
3

O

in

O
O

O in

in

O

V
C D

V

C V
V V

V
C D

V

  
−   

 


=   
− −  

  


  (2.20) 
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На підставі Рис. 2.6, максимальна напруга на кожному транзисторі 

TiV становить: 

 
1.. 4 .T T inV V=   (2.21) 

Таким чином, для даної топології в загальному вигляді було визначено всі 

основні розрахункові співвідношення, які дозволяють розрахувати показники 

якості (2.1) - (2.4), що будуть використані для порівняння та оцінки доцільності 

використання конкретної топології в якості ДППН в портативних 

фотоелектричних системах живлення з АКБ. 

Двонаправлений каскадний dc-dc перетворювач. 

Як було зазначено вище, такий перетворювач є найбільш універсальним 

рішенням для двонаправленого інтерфейсу між двома шинами [61]-[63], 

[126]-[141], він може забезпечити як збільшення, так і пониження рівня вихідної 

напруги в обох напрямках. 

Методи керування для каскадного перетворювача можуть сильно різнитися. 

В літературних джерелах та наукових публікаціях описано методи модуляції, які 

дозволяють досягти ПНН і таким чином отримати кращу ефективність [61]-[63], 

[131]. В нашому випадку для спрощення розрахунків буде використовуватися 

простий метод керування для режиму пониження напруги: силовий ключ T1 

виступає як основний елемент керування, який відкривається та закривається 

широтно-модульованими імпульсами, транзистор T2 працює як основний діод, в 

той час як транзистор T3 завжди відкритий [137], [139]-[141]. З врахуванням 

цього, на Рис. 2.8 показані основні режими роботи каскадного перетворювача. В 

наступних формулах позначення будуть співпадати з аналогічними, наведеними 

для першої топології, тому вони не будуть пояснюватися додатково. 

Співвідношення між вхідною і вихідною напругою в режимі безперервного 

струму дроселя таке ж, як і для звичайного понижуючого перетворювача напруги: 

 .O inV DV=   (2.22) 

Середній струм (постійна складова) в індуктивності: 
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 .
O

O
L

O

P
I

I
=   (2.23) 

Пульсації струму індуктивності представлені у вигляді: 
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Рис. 2.8 Каскадний двонаправлений перетворювач в режимі роботи 1(а), в 

режимах роботи 2 (б). 

Як і для попередньої топології, індуктивність дроселя розраховується за 

допомогою відносних одиниць: 

 
0

( )
.

SW

O

O

DT

L in O
L SW

O

di V V
I dt DT

dt L

−
 = =   (2.25) 
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V K P

−
   (2.26) 
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1
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O

in SW

L O

V T
L

K P
= =   (в.о.). (2.27) 
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3
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7

O in O

O
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V V V
L L

V

−
=   (2.28) 

Якщо припустити, що пульсації напруги вихідного конденсатора 

змінюються лінійно, вихідний конденсатор у відносних одиницях буде 

представлений у вигляді: 

 
0

1 (1 )
( ) .

SW

O O

DT

O
C C SW

O O O

P D D
V i t dt DT

C V C

−
 = =   (2.29) 
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O
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C O O
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K DT

V V C
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O
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O C

P D D
C DT

V K

−
=   (2.31) 
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7
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8
O

O SW

in C

P T
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V K
= = (в.о.), (2.32) 

 
8 8

(1 ) 1 .
7 7

O
O

in

V
C C D C

V

 
= − = − 

 
  (2.33) 

Для даної топології на відміну від попередньої, максимальна напруга на 

транзисторах залежатиме від розміщення конкретного транзистору, і складатиме: 

 
1 2 3 4;   0;   .T T in T T OV V V V V V= = = =   (2.34) 

З урахуванням формул (2.14), (2.20) для двонаправленого двофазного dc-dc 

перетворювача з чередуванням фаз, та (2.28), (2.33) для двонаправленого 

каскадного dc-dc перетворювача, розраховано значення параметрів індуктивності 

та вихідного конденсатора у відносних одиницях, як функція від вихідної 
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напруги. При цьому вхідна напруга Vin та вихідна потужність PO приймались 

незмінними. Результати розрахунку представлено на Рис. 2.9. 
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Рис. 2.9 Порівняння пасивних елементів: індуктивність (а);  

вихідна ємність (б) 

Розраховані параметричні вирази, отримані за методом аналізу режимів 

схеми на одному робочому періоді для кожної топології та узагальнені результати 

порівняння представлено в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

Узагальнені результати порівняння при постійній вихідній потужності 

Показник 
Топологія 

ДППН з чередуванням фаз Каскадний ДППН 

TW 4W inT V=  2W in OT V V= +  

PCL 
1

1

2

22
12

L

CL L DSon

I
P I R

 
= +  

 

 

2

22
12

o

o

L

CL L DSon

I
P I R

 
= +  
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( )2

3
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7

O in O

LW

in

P V V
E L

V

−
=  

( )2

3
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7

O in O

LW

in

P V V
E L

V

−
=  

ECW 

21 2

2
3

O
O

in

CW

V
V

V
E C

 
− 

 =  

24 1

7

O
O

in

CW

V
V

V
E C

 
− 

 =  
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За наведеними формулами було розраховано значення параметрів для двох 

топологій, обраних для порівняння, для кожного з чотирьох показників якості при 

постійній вихідній потужності PO. Розрахунки проводилися для трьох різних 

випадків співвідношення вихідної та вхідної напруг: VO=0.1Vin, VO=0.2Vin, 

VO=0.4Vin, а також наступних значень: RDSon=8 мОм, PО=100 Вт, TSW=500 кГц, 

Vin=24 В, KCo=0.05,  KLo=0.05. Результати розрахунку показників представлено в 

таблиці 2.3 для абсолютних та нормованих значень. На основі розрахованих 

значень було побудовано павучкові діаграми (Рис. 2.10), слід зазначити, що 

довжина різних відрізків (
* * * *

W ,   ,   ,   CL LW CWT P E E ) відображає вже нормовані 

розрахункові дані. 

Таблиця 2.3 

Розрахунок показників якості та площ чотирикутників  

для обраних топологій при різних вихідних напругах 

Показник 

0.1·O inV V=  0.2·O inV V=  0.4·O inV V=  

ДППН з 

чер. фаз 

Каскад. 

ДППН 

ДППН з 

чер. фаз 

Каскад. 

ДППН 

ДППН з 

чер. фаз 

Каскад. 

ДППН 

TW, В 96 50.4 96 50.4 96 50.4 

*

WT , в.о. 1.00 0.52 1.00 0.52 1.00 0.52 

PCL, Вт 15.62 62.51 3.91 15.63 0.98 3.90 

*

CLP , в.о. 0.25 1.00 0.06 0.25 0.02 0.06 

ELW, мДж 0.9 1.80 0.8 1.60 0.6 1.20 

*

LWE , в.о. 0.50 1.00 0.44 0.89 0.33 0.67 

ECW, мДж 1.60 1.80 4.80 6.40 6.40 19.20 

*

CWE , в.о. 0.08 0.09 0.25 0.33 0.33 1 

Sq, в.о. 0.25 0.83 0.22 0.41 0.23 0.63 
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Рис. 2.10 Порівняльний аналіз показників якості топологій ДППН при постійній 

вихідній потужності для: 0.1·OUT INV V= , 0.2·OUT INV V= , 0.4·OUT INV V=  

Як було зазначено вище, кращою з точки зору запропонованих критеріїв 

буде та топологія, яка має меншу площу фігури на діаграмі Рис. 2.10. 

Порівняльний аналіз площі (Табл. 2.3 та Рис. 2.10) показав, що характеристики 

статичних втрат, масо-габаритні показники індуктивних компонентів та 

конденсаторів для каскадного перетворювача є гіршими, ніж для топології з 

чередуванням фаз, у всіх випадках розглянутих співвідношень між Vin та VO. 

Варто відзначити, що каскадна топологія виграє лише по критерію сумарної 

напруги на всіх транзисторах. Крім того, збільшення вихідної напруги суттєво 

зменшує статичні втрати, а відповідно, і ККД перетворювача, в той час як енергія, 

а відповідно, і масо-габаритні параметри конденсатора, зростають. Таким чином, 

в роботі в подальшому буде розглядатись топологія ДППН з чередуванням фаз, 
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так як за комплексом показників якості вона є кращою, у порівнянні з іншими 

топологіями ДППН. 

Враховуючи те, що експериментальне дослідження портативного джерела 

живлення в розділі 5 дисертаційного дослідження проводилося для значення 

Vin=12 В та двох послідовно включених АКБ з номінальною напругою 3.3 В 

кожна, також було проведено розрахунок показників якості при зазначеній вище 

вхідній напрузі та значеннях вихідної напруги VO=4.0 В (повністю розряджені 

АКБ), VO=6.6 В (номінальна напруга на АКБ), та VO=7.2 В (повністю заряджені 

АКБ). Інші параметри були аналогічні до розглянутих вище: RDSon=8мОм, 

PО=100Вт, TSW=500 кГц, KCo=0.05,  KLo=0.05. «Павучкові» діаграми показано на 

Рис. 2.11.  
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Рис. 2.11 Порівняльний аналіз з точки зору запропонованих критеріїв при 

постійній вихідній потужності для: Vin=12 В та VO=4.0 В,  VO=6.6 В, VO=7.2 В 
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Як добре видно, при інших вихідних та вхідних напругах ДППН з 

чередуванням фаз також має меншу площу чотирикутника, утвореного 

комплексом показників якості, що говорить про правильність вибору даної 

топології. 

Як вже було зазначено вище, порядок слідування осей впливає на результат 

розрахунку площі фігури, що утворюється значеннями показників якості. 

Розташування осей на Рис. 2.10 обґрунтовано тим, що показники якості PCL та  

ELW є більш важливими. В той же час, необхідно також дослідити вплив порядку 

слідування осей на діаграмі для нашого конкретного випадку. Як зазначалося 

вище, всього можливі три варіанти розташування, які впливають на кінцеві 

значення площі чотирикутника. Позначивши 
*

CLP  – a, 
*

LWE  – b, 
*

CWE  – c, 
*

WT  – d, 

запишемо можливі варіанти розташування осей як a-b-c-d, a-c-b-d та a-d-b-c, та 

відповідні формули для розрахунку площ: Sq1=((a+b)(c+d))/2, Sq2=((a+c)(b+d))/2, 

Sq3=((a+d)(b+c))/2. Результати розрахунків представлено в таблиці 2.4. Варіант 

розрахунку Sq2, фактично, повторює результати, показані в таблиці 2.3  

Таблиця 2.4 

Значення площі чотирикутника утвореного показниками для обраних 

топологій при різних вихідних напругах та розташуваннях осей 

Показник 0.1·O inV V=  0.2·O inV V=  0.4·O inV V=  

Sq1=((a+b)(c+d))/2 

ДППН  

з чер. фаз 
0.41 0.32 0.23 

Каскад. ДППН 0.62 0.49 0.56 

Sq2=((a+c)(b+d))/2 

ДППН  

з чер. фаз 
0.25 0.22 0.23 

Каскад. ДППН 0.83 0.41 0.63 

Sq3=((a+d)(b+c))/2 

ДППН  

з чер. фаз 
0.36 0.37 0.34 

Каскад. ДППН 0.83 0.47 0.49 
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Як видно з розрахунків наведених в Табл. 2.4, зміна розташування осей 

впливає лише на абсолютні значення розрахованих площ, і не впливає на 

результат відносного порівняння топологій між собою, так як для всіх 

співвідношень між вихідною та вхідною напругами двонаправлена двофазна 

топологія з чередуванням фаз має менше значення площі фігури у порівнянні з 

двонаправленою каскадною топологією, і відповідно, є більш доцільною для 

нашого застосування. 

Обрана за результатами запропонованого обґрунтування доцільного вибору 

з урахуванням комплексу основних показників якості топологія двонаправленого 

напівпровідникового перетворювача з чередуванням фаз, фактично, є класичним 

синхронним перетворювачем, що може підвищувати (при розгляді схеми з одного 

боку) або ж знижувати напругу (при розгляді з іншого боку). Методи розрахунку 

окремих елементів такої схеми вже відомі та детально розглянуті в науковій так 

професійній літературі. В той же час, невирішеним на даний момент питанням є 

метод розрахунку індуктивностей, які можуть бути магнітозчепленими (з різним 

коефіцієнтом взаємоіндуктивності), або ж незалежними. Відповідно, аналізу 

роботи схеми у випадку магнітозчеплених індуктивностей присвячено наступний 

етап дисертаційного дослідження. 

2.3 Розрахунок оптимального коефіцієнта магнітозчеплення 

індуктивностей в ДППН з чередуванням фаз 

На Рис. 2.12а показано двофазний ДППН з чередуванням фаз, в якому 

використовуються інверсно магнітозчеплені індуктивності. Розрахунку 

індуктивностей в ДППН з чередуванням фаз присвячено досить багато наукових 

публікацій [142]-[156], в той же час, відсутні роботи по визначенню оптимального 

значення коефіцієнту магнітозчеплення. Магнітозчеплені індуктивності можна 

замінити індуктивностями витоку Llk1 та Llk2 та ідеальним трансформатором разом 

з однією індуктивністю намагнічення Lm. 

Цю модель можна назвати "фізичною моделлю", оскільки кожен її елемент 

відповідає фізичній структурі. Ідеальний трансформатор в нашому випадку має 



79 

співвідношення витків 1:1. Конфігурація зазору в індуктивності, а також його 

величина впливають на значення Llk1 та Llk2 (які рівні між собою через симетрію 

Llk1=Llk2=Llk, та L1=L2=Ls) і Lm. Співвідношення між Llk, Lm та Ls (виходячи з 

загальної теорії магнітозв`язаних індуктивностей) має наступне значення: 

(a)

Реж.1
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Реж.3

Реж.4
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T2

T3

T4

t

oLi

1Li 2Li

i
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1eqL 2eqL
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2L 3eqL
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-
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+-

iC0

(б)

+ -vL2

ILO
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vLlk2
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Рис. 2.12 Двонаправлений двофазний dc-dc перетворювач з чередуванням фаз та 

зустрічно магнітозчепленими індуктивностями (а), та діаграми його роботи в 

режимі пониження напруги (б) 

 
s m lkL L L= + , ,m

lk m

L
k

L L
=

+
  (2.35),(2.36) 

де k – коефіцієнт магнітозчеплення індукторів L1 та L2. 

Слід зазначити, що обмотки індуктивностей увімкнені зустрічно (на що 

вказують точки полярності обмоток). Тому: 

 
1 2

.
mL L Li i i= −   (2.37) 

У відповідності до законів теорії електричних кіл, напруги на 

індуктивностях 
1Lv , 

2Lv , 
mLv  можуть бути виражені як: 

 
1 1

,
lk mL L Lv v v= +  

2 2lk mL L Lv v v= −  , (2.38),(2.39) 
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( )

1 2 .m

m

L LL

L m m

d i idi
v L L

dt dt

−
= =   (2.40) 

Аналіз режимів роботи ДППН з чередуванням фаз дозволяє розділити їх на 

чотири режими (як видно з Рис. 2.12б) в межах одного періоду роботи 

перетворювача TSW. 

Режим 1 [0 ~ DTSW]. У цьому режими слові транзистори T1 та T4 проводять 

електричний струм, а T2, T3 – вимкнені. Напруга на індуктивностях може бути 

виражена як: 

 
1 2

,      .L in o L ov V V v V= − = −   (2.41) 

Із рівнянь (2.38), (2.39) та (2.41) напруги на індуктивностях витоку 1lkv  та 

2lkv  наступні: 

 1
,

11 1

diL
v L v v
L lk L Ldtlk m

= = −  2
.

22 2

diL
v L v v
L lk L Ldtlk m

= = +   (2.42),(2.43) 

Припускаючи, що обидві індуктивності однакові (Llk1=Llk2=Llk) та 

підставивши (2.42), (2.43) в (2.40), рівняння для напруги на індуктивності 

намагнічення 
mLv виражається наступним чином: 

 1 2
( )

,m m

m

m L L L L

L

lk

L v v v v
v

L

− − −
=  1 2

( )
.

2m

m L L

L

lk m

L v v
v

L L

−
=

+
  (2.44),(2.45) 

Підставивши рівняння (2.45) назад в (2.42),(2.43), струм в індуктивності в 

режимі 1 буде: 

  

1 1 2 2 1 2

1 2

( ) ( )1 1
,

2 2

L m L L L m L L

L L

lk lk m lk lk m

di L v v di L v v
v v

dt L L L dt L L L

− −   
= − = +   

+ +     

Спираючись на вольт-секундний баланс індуктивностей для кожного 

періоду перемикання  в стаціонарному стані: 
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 ( )
1 2

1 ,L LDv D v= − −   (2.46) 

 1 1

1

1

2

1 ,
2

lk m m
L L

L

lk m lk eq

D
L L Ldi vDv

dt L L L L

+ −
−= =

+
  (2.47) 

 2 2

2

3

2

1

,
2

lk m m
L L

L

lk m lk eq

D
L L Ldi vDv

dt L L L L

−
+ −

= =
+

  (2.48) 

де 1eqL  та 
3eqL –  еквівалентні значення індуктивностей L1 та L2, Гн, відповідно; D – 

коефіцієнт заповнення імпульсів керування. 

Із рівнянь (2.47), (2.48) еквівалентна індуктивність для L1 і L2, відповідно, в 

режимі 1, може бути записана наступним чином: 

 
1

2 22 1
,

1
1 1

lk m lk
eq s

lk m m

L L L k
L L

D D
L L L k

D D

+ −
= =

+ − −
− −

  (2.49) 

 
3

2 22 1
.

1 1
1

lk m lk
eq s

lk m m

L L L k
L L

D D
L L L k

D D

+ −
= =

− −
+ − −

  (2.50) 

Вихідний струм є сумою струмів двох індуктивностей (2.47), (2.48) і, таким 

чином, його можна виразити як: 

 
1 2

.oL o

lk

di V D

dt L D

− 
=  

 
  (2.51) 

 

Режим 2 [DTSW ~ TSW/2]. В режимі 2 силові ключі T2 та T4 увімкнені, а ключі 

T1, T3 – вимкнені. Напруги 
1 2L L ov v V= = − , таким чином: 

 1

1 11 ,
lk m

L

L lk L L

di
v L v v

dt
= = −  2

2 22 .
lk m

L

L lk L L

di
v L v v

dt
= = +   (2.52),(2.53) 
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Підставляючи (2.52) і (2.53) в (2.40) отримаємо нульову напругу на 

індуктивності намагнічення 0
mLv = . Таким чином, з врахуванням (2.52) і (2.53), 

струми в індуктивностях в режимі 2 становлять: 

 1 2 1 1

2

,
L L L L

lk eq

di di v v

dt dt L L
= = =   (2.54) 

 2 ,eq s mL L L= −   (2.55) 

де 2eqL  –  еквівалентне значення індуктивностей L1 та L2, відповідно, в режимі 2, 

Гн. 

Пульсації вихідного струму перетворювача можна виразити як: 

 
2

.oL o

lk

di V

dt L
= −   (2.56) 

Режим 3 [TSW/2 ~ (TSW/2+DTSW)]. У режимі 3, ключі T2 і T3 увімкнені, та 

проводять струм, а ключі T1, T4 – вимкнені. Режим 3 схожий з режимом 1, з тією 

лише різницею, що 
1L ov V= −  та 

2L in ov V V= − . Використовуючи ті ж методики, що 

були використані в режимі 1, пульсації вихідного струму в режимі 3 можна 

виразити наступним чином: 

 1 1

1

3

2

1

,
2

lk m m
L L

L

lk m lk eq

D
L L Ldi vDv

dt L L L L

−
+ −

= =
+

  (2.57) 

 2 2

2

1

2

1 .
2

lk m m
L L

L

lk m lk eq

D
L L Ldi vDv

dt L L L L

+ −
−= =

+
  (2.58) 

Вихідний струм в реж. 3 виражається тим же рівнянням, як і в реж. 1 (2.51). 

Режим 4 [(TSW/2+DTSW) ~ TSW]. В режимі 4, ключі T2, T4 увімкнені, а ключі 

T1, T3 вимкнені. Режим 4 аналогічний до режиму 2, оскільки 
1 2L L ov v V= = − . 
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В (2.47), dt рівне DTSW в режимі 1. Тому, пульсації вихідного струму можна 

виразити як: 

 ( )1 2 .
o

o
L SW

lk

V
i D T

L
 = −   (2.59) 

З (2.59) та Рис. 2.12, можна побачити, що коефіцієнт магнітозчеплення k не 

впливає на пульсації вихідного струму. Якщо Llk дорівнює значенню 

індуктивності Ls, у випадку відсутності магнітозв’язку, пульсації вихідного 

струму у випадку відсутності зв`язку та з ним будуть рівні. 

Аналізуючи отримані результати в режимах роботи ДППН з чередуванням 

фаз, можна побачити, що пульсації струму в індуктивності залежать від значень D 

і k. Якщо k збільшити до 1 (повне магнітозчеплення), струм обох індуктивностей 

стає рівним по фазі. Таким чином, коефіцієнт магнітозчеплення k має значний 

вплив на пульсації струму індуктивностей, хоча і не впливає на пульсації 

вихідного струму перетворювача. 

Пульсації струму в кожній фазі залежать від еквівалентної індуктивності. 

Таким чином, пульсації струму в режимі пониження напруги (заряду 

акумулятора) у випадку D<0.5: 

 
2

1 1
.

1
1

eq

s

L k

DL
k

D

−
=

−
−

  (2.60) 

Відображаючи результати 1eq sL L  для всього діапазону значень D, видно, 

що необхідно приділяти особливу увагу при виборі k для різноманітних 

застосувань перетворювачів (Рис. 2.13). Для того, щоб зменшити пульсації 

струму, еквівалентна індуктивність індукторів L1 та L2 повинна бути 

максимальною. Як видно з Рис. 2.13, в залежності від коефіцієнту заповнення 

імпульсів керування перетворювачем D, оптимальне значення k буде різним, і для 

його вибору необхідно знати мінімальне та максимальне значення D. Для нашого 

випадку, в наступних розділах дисертаційного дослідження було встановлено, що 
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D=0.4, а відповідно, оптимальним значенням коефіцієнту магнітозчеплення 

індукторів буде 0.4, що відмічено на Рис. 2.13.   

Враховуючи симетрію системи перетворювача, відповідна пульсація струму 

індуктивності у випадку D>0.5: 

 
2

1 1
.

1
1

eq

s

L k

DL
k

D

−
=

−
−

  (2.61) 

 

Рис. 2.13 Графік залежності відносної індуктивності фази від коефіцієнта 

магнітозчеплення при різних значеннях коефіцієнта заповнення. 

Таким чином, для вибору оптимального значення коефіцієнту 

магнітозчеплення індуктивностей ДППН з чередуванням фаз, у загальному 

випадку необхідно зробити наступне: 

1. Знаючи значення вхідної напруги Vin та діапазон зміни вихідної 

напруги VO, розрахувати значення коефіцієнту заповнення імпульсів керування 

перетворювачем D. 

2. Користуючись Рис. 2.13 та діапазоном зміни D для конкретного 

застосування, обрати значення k, для якого Leq1/Ls буде приймати максимальне 

значення. При цьому, слід звертати увагу на те, що в реальному випадку, напруга 

на акумуляторах буде змінюватися під час роботи перетворювача (заряд або 
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розряд), і чим більшою буде зміна напруги АКБ (а відповідно, і більшою зміна D 

під час роботи перетворювача), тим меншим буде оптимальне значення  

коефіцієнту магнітозчеплення індуктивностей k. 

В режимі підвищення напруги (розряду акумулятора), рівняння (2.61), (2.60) 

представляють випадки для D>0.5 та D<0.5 відповідно. Представлений метод 

можна розширити і використовувати для перетворювачів з будь-якою парною 

кількістю фаз. Для випадків непарної кількості фаз метод потребує додаткових 

розрахунків та вдосконалення. 

2.4 Розрахунок оптимальних значень пасивних елементів схеми ДППН з 

чередуванням фаз 

Розрахунок оптимальних значень пасивних елементів схеми 

(індуктивностей та конденсаторів) буде проводитися для параметрів системи, 

представлених в табл. 2.5: 

Таблиця 2.5 

Параметри двонаправленого перетворювача для розрахунку 

оптимальних значень пасивних компонентів 

Параметр Значення 

Вхідна напруга, Vin, В 12 

Вихідна напруга, VO, В 7 

Пульсації напруги, % 1 

Пульсації струму, % 
100 (режим граничної провідності 

при максимальній потужності) 

Потужність в режимі заряду АКБ, Р, Вт 20 

Потужність в режимі розряду АКБ, Р, Вт 100 

Частота перемикання транзисторів, fSW, кГц 500 

Коефіцієнт магнітозчеплення, k -0.4 
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Струм в кожній фазі двофазного перетворювача напруги в режимі граничної 

провідності зображений на рис. 2.14. 

D<0.5
ImaxIL1 Leq1

D
TSW

D
TSW

IL1 Imax
D>0.5

Leq3

ΔIL1

ΔIL1

Iav1=IO/2

Iav1=IO/2

 

Рис. 2.14 Струм в фазах двонаправленого перетворювача з чередуванням фаз в 

режимі граничної провідності. 

Розрахункові значення коефіцієнта заповнення для режиму пониження 

напруги становить D=0.583, для режиму підвищення напруги – D=0.417. 

Розрахунок індуктивності однієї фази буде проводитись на основі 

звичайного виразу вольт-секундного балансу індуктивності. Таким чином 

еквівалентна індуктивність однієї фази становить: 

 1 1

1

' '

1 ,
2

L L o

eq

av sw sw

v D v DV
L

I f Pf
= =   (2.62) 

де 
' 1D D= − ; 

1L ov V= −  – напруга на індуктивності L1; Iav1 – середній струм через 

індуктивність; fSW=1/TSW – частота перемикання силових транзисторів. Таким 

чином: 

 
2

1

(1 ) o
eq

sw

D V
L

Pf

−
= − . (2.63) 
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Мінус в цій формулі показує від’ємне значення тангенсу нахилу кривої 

струму в фазі протягом 4го режиму, коли значення D>0.5. 

Використовуючи розрахунки з попереднього розділу, підставляємо (2.63) в 

(2.61) щоб знайти значення власної індуктивності для режиму зниження напруги: 
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Для режиму підвищення напруги формула для розрахунку власної 

індуктивності виводиться аналогічно: 
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Підставивши в формули (2.64) та (2.65) значення з Таблиці 2.5, власна 

індуктивність для режиму пониження становить LS=1.74 мкГн, а для режиму 

підвищення –LS=0.35 мкГн. З метою отримання режиму граничної провідності 

при максимальній вихідній потужності, власна індуктивність вибрана як 

розраховане значення для режиму підвищення, тобто кінцеві параметри двофазної 

магнітозчепленої індуктивності – LS=0.35 мкГн (для обох фаз), k=-0.4. 

Імпульсний струм через конденсатор в режимі підвищення можна 

представити як (рис. 2.15): 

 c
C

V
i C

t


=


 . (2.66) 

Заряд, накопичений за один період роботи перетворювача виражається: 
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C
C C C C

i t
ti C V Q Q

 
 =  =   =  , (2.67) 
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Рис. 2.15 Струм в вхідних та вихідних конденсаторах двонаправленого 

перетворювача з чередуванням фаз в різних режимах роботи. 
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Таким чином рівняння (2.67) можна переписати як: 
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З попередніх розрахунків, а також враховуючи те, що результуючі пульсації 

струму в конденсаторах будуть мати в два рази більшу частоту, аніж частота 

перемикання транзисторів, отримаємо: 
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Загальні пульсації струму, враховуючи всі паразитні параметри: 
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Значення середньоквадратичного струму через конденсатор, а також 

максимального еквівалентного послідовного опору: 
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Розрахунок вхідного накопичуючого конденсатора вимагає враховувати два 

основні фактори: максимально допустиме збільшення та спад напруги під час 

зміни вихідного навантаження: 
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Під час перехідного процесу можуть спостерігатися два сплески напруги, 

один через вплив еквівалентного послідовного опору конденсатора, інший – через 

різницю вхідного та вихідного струмів. Розрахунки значень конденсаторів для 

режиму підвищення проводяться аналогічно, але замість D підставляємо 

' 1D D= − . 

Результати розрахунків показали наступні значення: в режимі зниження 

напруги – Cin=2 мкФ (керамічний конденсатор), Cin_bulk=297 мкФ, Co=14 мкФ 

(керамічний конденсатор); в режимі підвищення напруги – Cin=20 мкФ 

(керамічний конденсатор), Cin_bulk=1063 мкФ, CО=8 мкФ (керамічний 

конденсатор). 

2.5 Висновки до розділу 2 

1. На основі проведеного огляду виділені особливості роботи, переваги та 

недоліки основних типів неізольованих двонаправлених перетворювачів постійної 

напруги. Результат порівняння підсумований в таблиці 2.1. 

2. Вперше запропоновано обґрунтування доцільного вибору топології 

напівпровідникового перетворювача з урахуванням комплексу основних 

показників його якості, який включає в себе статичні втрати, перенапругу на 

напівпровідникових компонентах і масо-габаритні показники пасивних 

компонентів, та дозволяє порівняти топології напівпровідникових перетворювачів 

з однаковими заданими параметрами. Встановлено, що за результатами 

запропонованого методу порівняння топологій перетворювачів, серед 

запропонованих топологій двонаправлена двофазна топологія перетворювача з 

чередуванням фаз та інверсно-магнітозчепленими індуктивностями, завдяки 
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меншому коефіцієнту пульсацій струму і, як наслідок, меншим статичним 

втратам, є найбільш доцільною у порівнянні з іншими. 

3. Вперше запропоновано аналітичний метод розрахунку оптимального 

магнітозчеплення парної кількості індуктивностей для перетворювача з 

чередуванням фаз, з використанням якого визначено оптимальний коефіцієнт 

магнітозчеплення, що дорівнює 0.4, для портативної фотоелектричної системи з 

зустрічним включенням індуктивностей, напругою загальної шини 12 В та 

напругою акумуляторної батареї від 4 до 7.2 В. 

_________________________________________________________________ 

Посилання: [44], [46], [58-156] див. список використаних джерел стор 150-

170. 
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РОЗДІЛ 3  

ТОПОЛОГІЯ НОВОГО БЕЗДАТЧИКОВОГО НАПІВПРОВІДНИКОВОГО 

ОПТИМІЗАТОРА ПОТУЖНОСТІ 

Як було зазначено в першому розділі дисертаційного дослідження, типова 

структура портативного джерела живлення з АКБ та ФЕП складається з двох 

перетворювачів (Рис. 1.2). Перший з них – двонаправлений, необхідний для 

забезпечення потоку потужності від та до акумуляторної батареї. Даний 

перетворювач був детально проаналізований у попередньому розділі. Другий 

перетворювач розміщується на виході ФЕП, та забезпечує відбір потужності від 

ФЕП, він буде проаналізований у даному розділі.  Як широко відомо, для 

фотоелектричного перетворювача рівень вихідної потужності залежить від 

вихідної напруги, причому, максимальний коефіцієнт корисної дії досягається, 

коли панель ФЕП працює при напрузі, що відповідає точці максимальної 

потужності (Maximum Power Point, ТМП). В свою чергу, ТМП залежить від 

конструкції панелі ФЕП, рівня сонячного випромінювання та температури панелі. 

Ось чому так важливо використовувати силові перетворювачі, що забезпечують 

роботу панелі ФЕП у ТМП або поблизу неї [157], [158], [159], [160], [161]. 

Недоліком таких пристроїв є необхідність відстеження напруги та струму 

панелі ФЕП та спеціалізованих інтегральних мікросхем (IC) або мікроконтролерів 

для повного контролю та проведення розрахунків, що значно збільшує їх вартість 

[162], [163], [164]. 

Існує багато типів фотоелектричних систем розподіленої генерації, які можна 

класифікувати за способом з’єднанням панелей, наявністю окремих 

перетворювачів потужності (мікроперетворювачів, рядкових або центральних 

інверторів) та типу струму (dc або ac), що протікає всередині системи. 

У випадку перетворення невеликих рівнів потужності основні конфігурації 

підключення ФЕП показано на Рис. 3.1. Найпростіша розподілена система для 

класичної одиничної панелі (Рис. 3.1а) складається з понижуючого (buck), 

підвищуючого (boost) або понижуючого-підвищуючого (buck-boost) 
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перетворювача постійного струму, і однієї фотоелектричної панелі (модуля). 

Такий перетворювач в першу чергу виконує функцію підвищення або пониження 

напруги та її стабілізації перед інвертуванням, або перед подальшим 

перетворенням (наприклад, для заряджання АКБ). Слід зазначити, що в цьому 

класі існує широкий вибір схемотехнічних рішень, що дозоляють відбирати 

потужність від сонячної панелі в широкому діапазоні вхідних напруг працюючи в 

точці максимальної потужності. 
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проміжний 

перетворювач

(а)

VDC

Dc-dc 

проміжний 

перетворювач
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перетворювач

 

Рис. 3.1 Основні конфігурації dc-dc ФЕП систем. 

У випадку рядкової конфігурації (таке включення називають “String”) 

можливі два основних рішення. Перше з них базується на прямому підключенні 

ланцюжка панелей ФЕП до одного перетворювача постійного струму, Рис. 3.1б. 

Це найдешевша і найпростіша схема, однак, така конфігурація має суттєвий 

недолік у вигляді значного зменшення вихідної потужності ланцюжка ФЕП при 

неузгодженості імпедансів. Це трапляється, наприклад, при частковому затіненні 

хмарами хоча б однієї з панелей. Для підвищення ефективності такої системи 

можуть використовуватися проміжні перетворювачі постійного струму для 

кожної панелі окремо. Ця конфігурація показана на Рис. 3.1в [165]. У випадку dc-

ac застосувань найкращу ефективність буде мати система, яка має dc-dc 

перетворювач для кожної фази [166]. 
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Слід зазначити, що потужність таких систем зазвичай складає від 1 кВт до 

5 кВт. Незважаючи на те, що в першому випадку таку систему можна віднести до 

малопотужної, жодну з вище наведених систем не можна віднести до портативних 

систем, так як, як правило, ФЕП  в них жорстко закріплюються, а перетворювачі є 

нерухомі і прикріплені до конкретної точки мережі змінного струму. 

У випадку використання проміжного перетворювача постійного струму в 

залежності від співвідношення напруги на виході ФЕП VPV до напруги VDC на 

виході перетворювача, що здійснює слідкування за точкою максимуму 

потужності, використовуються звичайні підвищуючі, прямоходові або 

зворотноходові топології [167]. Третя група являє собою найбільш оптимальне 

рішення, де гнучкість досягається шляхом збільшення кількості реактивних 

компонентів [168], або збільшуючи кількість напівпровідникових ключів у 

топологіях з перемиканням індуктивностей, перемиканням конденсаторів або 

понижуючо-підвищуючих топологіях. 

Коли потрібен високий коефіцієнт підвищення або пониження напруги 

(більше 4), а також потрібні низькі рівні пульсацій вихідного струму та напруги 

при необов’язковій наявності ізоляції, найкращим рішенням є використання 

магнітозв’язаних індуктивностей, що докладно описано і впроваджено в роботах 

[169], [170] та [171]. У той же час, рішення з dc-dc перетворювачами для кожної 

панелі є найбільш дорогим. Це пов’язано з тим, що таке рішення вимагає 

незалежної системи керування разом з датчиками напруги та струму. 

Добре відомий набір алгоритмів СТМП, який наведений у [170]. Більшість з 

них засновані на безперервних вимірюваннях напруги та струму на резистивних 

датчиках та ітеративної процедури розрахунку ТМП (іноді використовується 

модель конкретної ФЕП панелі), що призводить до налаштування коефіцієнта 

заповнення ШІМ сигналу для керування силовими транзисторами перетворювача 

[171], [165]. Удосконалені методи керування використовуються для прогнозних та 

адаптивних методів та потребують більш складних розрахунків [172], [173], 

використовуючи цифрові сигнальні процесори або мікросхеми програмованої 

логіки. Новітні методи з широким діапазоном керування базуються на штучних 
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нейронних мережах та нечіткій логіці та описані в роботах [174], [175]. Слід 

зауважити, що незалежно від алгоритмів, для більшості з них потрібні 2 або 

3 датчики напруги та струму. 

Існує кілька способів зменшення витрат в схемах СТМП: бездатчиковий 

контроль (без датчика струму) [176], енергозбереження за рахунок спрощення та 

зменшення системи керування [177]. Такі рішення дозволяють відстежувати 

положення ТМП для одиночної панелі ФЕП з вихідною потужністю менше 1 Вт 

та робочою напругою менше 2 В. Також, кількість датчиків та складність 

розрахунків можна зменшити, використовуючи бездатчиковий гістерезисний 

принцип керування з підвищуючим перетворювачем [178]. Основний недолік 

запропонованої ідеї полягає в продовженні перемикання транзистора в широкому 

діапазоні роботи. Тому в подальшому в даному розділі зазначена ідея буде 

вдосконалена і впроваджена на базі понижуючої топології перетворювача. 

3.1 Структура та принцип роботи запропонованого оптимізатора 

потужності 

Основна ідея гістерезисного оптимізатора потужності полягає в тому, щоб 

забезпечити передачу електричної енергії до навантаження порціями протягом 

інтервалів часу, коли напруга на вхідному конденсаторі перетворювача близька 

до напруги максимальної потужності ФЕП [Error! Reference source not found.]. 

Це призводить до того, що ФЕП працює близько до ТМП, та гарантує високий 

коефіцієнт корисної дії запропонованої схеми. 

Основна функціональна схема оптимізатора показана на Рис. 3.2а. Він 

складається з вхідного буферного конденсатора (CIN), гістерезисного елемента 

(HY), транзистора (Q), діода (D1), фільтра низьких частот (LF, CF). Три 

запропоновані схеми реалізації гістерезисного елемента показано на Рис. 3.2б - 

Рис. 3.2г і будуть докладно описані в подальшому. 

Нижній рівень порогової напруги (VTL) та верхній рівень порогової напруги 

(VTH) вибираються відповідно до бажаної ширини і положення смуги гістерезису 

відносно панелі ФЕП P=f(V) та максимальної потужності, напруги та струму 
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(PMPP, VMPP та IMPP, відповідно). Наприклад, на Рис. 3.3 показана робота 

оптимізатора в гістерезисній смузі, яка відповідає потужності, отриманій з панелі 

менше, ніж 0.9PMPPT. У цьому випадку порогове значення вихідної потужності 

буде рівним 0.9PMPPT. Використовуючи значення графіків P-V та I-V для VTH, VTL, 

можна знайти значення струмів верхнього та нижнього порогів (ITH, ITL) для ФЕП. 
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Рис. 3.2 Функціональна схема запропонованого оптимізатора потужності (а), різні 

способи реалізації гістерезисного елемента HY (б)-(г) 

Для постійного навантаження запропонований оптимізатор може працювати 

в трьох різних режимах, в залежності від співвідношення між параметрами 

навантаження та панелі (Рис. 3.3): поза діапазоном (за межами робочої точки), в 

прямому і гістерезисному режимах. 

Режим за межами робочої точки (OR-режим) можливий, коли струм 

навантаження (вихідний струм оптимізатора) відповідає умовам ILOAD<ITH (опір 

навантаження є високим). У такому випадку вхідний буферний конденсатор CIN 

ніколи не розряджається до рівня напруги VTL, тому транзистор Q ніколи не 

вимикається, а ФЕП працює поруч з режимом холостого ходу (ХХ) з низькою 

ефективністю (Рис. 3.3а). Це загальний недолік конвертерів СТМП, які 

використовують лише понижуючі перетворювачі [163]. 
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Рис. 3.3 Режими роботи оптимізатора: режим за межами робочої точки 

(OR режим) (а); постійний режим (DIR режим) (б); гістерезисний режим 

(HYS режим) (в) 

Прямий режим (DIR-режим) - коли струм навантаження входить в 

діапазон ITL<ILOAD<ITH, вхідний буферний конденсатор (CIN) ніколи не 

розряджається до напруги VTL (оскільки струм ФЕП дорівнює струму 

навантаження і не перевищує обмеження гістерезисної зони), таким чином, 

транзистор Q ніколи не вимикається і ФЕП безпосередньо підключається до 

навантаження (Рис. 3.3б). У цьому режимі коефіцієнт корисної дії системи 

найвищий, внаслідок відсутності втрат перемикання та роботи панелі поблизу 

ТМП. Запропонований оптимізатор в прямому режимі та режимі за межами 

робочої точки не відстежує точку ТМП, а робочі параметри (вихідна напруга та 

струм) залежать від навантаження. 

Основним режимом запропонованого оптимізатора, що забезпечує високу 

ефективність відстеження ТМП, є гістерезисний режим (HYS-режим). У 

випадку низького опору навантаження, коли струм навантаження відповідає умові 

ILOAD>ITL, оптимізатор працює як понижуючий dc-dc перетворювач з функцією 

керування, що визначається зоною гістерезису, параметрами ФЕП та 
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навантаження (Рис. 3.3в). Детальна схема роботи в цьому режимі показана на Рис. 

3.4а. 
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Рис. 3.4. Часові діаграми роботи оптимізатора 

Роботу схеми в режимі перемикання можна розділити на наступні етапи: 

t0 – вхідна напруга HY піднімається вище VTH, HY перемикається та 

відкриває транзистор Q; 

t0-t1 – енергія передається в навантаження (CIN розряджається через 

навантаження); 

t1 – вхідна напруга HY падає нижче рівня VTL, HY перемикається, транзистор 

Q не проводить струм (закривається); 

t1-t2 – зарядка CIN з ФЕП; 

t2-t3 – процес повторюється. 

Вказане вище справедливо за умови, що IOUT>ISC (де ISC – струм холостого 

ходу панелі ФЕП), тому CIN не заряджається, поки Q відкритий. Якщо IOUT<ISC, 

тоді транзистор Q завжди відкритий, таким чином вихідний струм і напруга 

визначаються лише параметрами навантаження. 

Вихідна напруга оптимізатора – це високочастотні імпульси (Q відкритий 

лише протягом періоду часу Ton), і тому вона повинна бути відфільтрована за 

допомогою фільтру низьких частот, який складається з елементів LF та CF. 
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3.2 Опис системи керування 

Для керування таким перетворювачем було запропоновано три різні 

гістерезисні схеми (Рис. 3.2б-г), які можуть бути реалізовані в якості схеми 

керування HY в запропонованому оптимізаторі. Ці схеми будуть розглянуті 

нижче, з врахуванням їх обмежень, переваг та недоліків. 

Запропонована схема оптимізатора, варіант А 

Схема, представлена на Рис. 3.2б, є найпростішим способом виконання 

гістерезисного керування. 

Елементи R1, R2, C1 виконують функцію пропорційно-інтегральної ланки, 

що обмежує частоту перемикання і визначає зону гістерезису. Коефіцієнт 

передачі, який визначається значенням резисторів R1, R2 вибирається таким 

чином, що при VIN=VTH, виконується умова V1=VGSth, де VGSth – це порогова напруга 

на вході MOSFET транзистора Q. Для того, щоб забезпечити правильну частоту 

перемикання, постійна часу схеми затвору транзистора повинна бути нижчою, у 

порівнянні з вхідним ланцюгом, що можливо, коли ємність C1 відповідає умові 

CIN>>C1. 

Запропонована схема працює наступним чином. Спочатку CIN та C1 

розряджаються, і транзистор Q не проводить струм. Процес зарядки CIN та C1 

починається після того, як поверхня панелі ФЕП буде освітленою. Коли напруга 

на CIN досягає VTH, напруга V1 досягає VGSth (порогова напруга затвору 

транзистора). Це означає, що транзистор Q відкривається; процес передачі енергії 

з CIN на навантаження супроводжується розрядом CIN та C1. Коли C1 

розряджається нижче VGSth, транзистор Q закривається, і процес повторюється. 

Така гістерезисна схема має ряд переваг, які варто відзначити. Перш за все, 

схема включає в себе пасивні і лише один активний (Q) елемент і може 

працювати в DIR-режимі без втрат перемикання (Рис. 3.3б) у випадку певного 

навантаження, що дозволяє отримати високий коефіцієнт корисної дії. 

Запропонована схема не має будь-яких датчиків струму, і положення 

гістерезисної смуги можна легко регулювати шляхом налаштування резисторів R1 

і R2. 
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У той же час слід відзначити деякі недоліки запропонованої гістерезисної 

схеми: 

− у цій схемі можна налаштувати лише положення гістерезисної смуги, але 

ширина смуги гістерезису повністю визначається параметрами транзистора 

і не може бути змінена; 

− ширина смуги гістерезису в основному менше 1 В і буде помітно 

відрізнятися від одного транзистора до іншого навіть у тій самій партії; 

− у випадку певного навантаження (ILOAD<ITH) схема буде працювати в режимі 

за межами робочої точки з низьким коефіцієнтом корисної дії панелі ФЕП 

(Рис. 3.4 а). 

Запропонована схема оптимізатора, варіант Б 

Модифікована схема гістерезисного керування HY для схеми 

запропонованого оптимізатора потужності показана на Рис. 3.2в. Цей варіант є 

модифікацією описаної вище схеми, показаної на Рис. 3.2б. Основною зміною є 

два додаткових діоди DF та DR, які забезпечують регулювання ширини смуги 

гістерезису. 

Для простоти було зроблено декілька припущень: падіння напруги VDF діода 

DF задовольняє умові VDF <VTH-VDR. Якщо ця умова не буде виконана, схема буде 

працювати так само, за винятком того, що DF відкриється, а C1 почне заряджатись 

десь на інтервалі t0-t1; С1 має відносно невелике значення ємності, тому він 

заряджається майже миттєво; опір затвору RQG нескінченний; IOUT>IIN, тому CIN не 

заряджається, поки транзистор Q відкритий. 

Роботу схеми (Рис. 3.4б) можна розділити на наступні етапи: 

t0-t1 – DF проводить струм, DR та Q не проводять струм, а конденсатор C1 

заряджається; 

t1 – C1 заряджається до напруги VGSth+VDF, C1 заряджається до рівня VTH, 

транзистор Q відкритий; 

t1-t2 – DF закритий, CIN розряджається через навантаження, C1 тримає 

транзистор Q у режимі провідності; 
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t2 – напруга V1 падає нижче рівня VGSth-VDR, C1 заряджається до VTH, DR 

проводить струм, C1 розрядиться через R2 до напруги, нижчої ніж VTH, транзистор 

Q закривається, CIN починає заряджатися від сонячної панелі, а потім процес 

повторюється. 

Основна перевага запропонованого рішення полягає в тому, що ширину 

смуги гістерезису можна легко регулювати, вибравши належні «прямий» та 

«зворотний» діоди (DF і DR), або шляхом послідовного з'єднання декількох діодів. 

У той же час, ширину смуги гістерезису все ще важко точно визначати і 

налаштовувати незалежно в обох напрямках, завдяки використанню лише одного 

дільника напруги та через обмежену різноманітність падіння напруги на діодах. 

Також схема може працювати в OR-режимі з низьким коефіцієнтом корисної дії 

панелі ФЕП при певному навантаженні (Рис. 3.3а). 

Для того, щоб визначити параметри схеми, по-перше, ми повинні визначити 

вирази для напруг C1 для двох станів оптимізатора: «увімкненого» (VIN=VTH) і 

«вимкненого» (VIN=VTL). Щоб увімкнути Q, коли VIN > VTH, повинна виконуватися 

наступна умова: 

 ( )2 2
1

1 2 1 2

.IN TH GSth DF

R R
V V V V

R R R R
 =  = +

+ +
  (3.1) 

Транзистор Q вимикається, коли виконується умова VIN<VTL: 

 ( )2 2
2

1 2 1 2

.IN TL GSth DF

R R
V V V V

R R R R
 =  = −

+ +
  (3.2) 

Співвідношення дільника напруги необхідно встановити таким чином, щоб, 

коли напруга на схемі VMPP, напруга на R2 буде дорівнювати пороговій напрузі 

затвора транзистора VGSth: 

 2

1 2

.GSth

MPP

R V

R R V
=

+
  (3.3) 

Визначаючи VDF та VDR з (3.1)-(3.3), ми отримаємо наступні рівняння: 
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Для прикладу, розрахуємо падіння напруги на діодах для такого типового 

випадку: VGSth=3 В, VTH=41 В, VMPP=39 В, VTL=34 В. Використовуючи рівняння 

(3.3) VGSth/VMPP=3/39=0.077, і, нарешті, за допомогою системи (3.4) VDF=0.23 В і 

VDR=0.61 В. Як видно, VDF – це типове падіння напруги для діоду Шотткі, тоді як 

VDR є типовою напругою для звичайного кремнієвого діода. 

Запропонована схема оптимізатора, варіант В 

Серед недоліків попередньої схеми є обмежені можливості налаштування 

через обмежену різноманітність прямого падіння напруги діодів і тісно пов'язаних 

між собою рівнів напруги VTH і VTL за рахунок використання лише одного 

дільника напруги. На схемі, показаній на Рис. 3.2г, цю проблему вирішено, для 

чого запропоновано використати другий дільник напруги R3, R4. Використання 

двох дільників забезпечує здатність самостійно налаштовувати VHI та VLO у 

широкому діапазоні. 

Слід зазначити, що запропонований оптимізатор за варіантом В, а також 

інші схеми також можуть працювати в OR-режимі з низьким коефіцієнтом 

корисної дії ФЕП панелі при певному навантаженні (Рис. 3.3а), і це є загальним 

недоліком запропонованого гістерезисного оптимізатора потужності. 

Математичні вирази для варіанту схеми В майже однакові з рівняннями для 

схеми Б: 

 ( )2

1 2

,TH GSth DF

R
V V V

R R
= +

+
  (3.5) 

 ( )4

3 4

,TL GSth DR

R
V V V

R R
= −

+
. (3.6) 
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Оскільки ця схема містить два незалежні дільники напруги, то порогові 

напруги VTH та VTL можна легко регулювати, змінюючи коефіцієнт ділення без 

пошуку діодів з точною напругою падіння (рекомендується використовувати два 

однотипні діоди Шотткі для полегшення обчислень та мінімізації втрату 

потужності). 

3.3 Оцінка вибору вікна гістерезису для запропонованого оптимізатора 

потужності 

Аналітичні розрахунки запропонованого оптимізатора 

Як вже було сказано, ТМП панелі ФЕП залежить від рівня освітленості та 

температури, тому вікно гістерезису, розраховане для певних умов, може бути не 

ефективним для інших (Рис. 3.5). Це означає, що для розрахунку вікна гістерезису 

слід брати до уваги повний діапазон освітленості та температури для модуля 

ФЕП. 
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Рис. 3.5 ТМП траєкторії для випадків зміни рівня випромінення та температури 

для ФЕП панелі 
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Рекомендована методика вибору оптимального вікна гістерезису показана 

на прикладі нижче. Наступні результати отримані в програмному забезпеченні 

математичного моделювання для портативної системи малої потужності, що 

включає в себе послідовно з’єднані 12 напівгнучких кремнієвих ФЕП модулів з 

наступними характеристиками (для одного ФЕП модуля): PMAX=1 Вт, VMPP=1.5 В, 

ІМPP=0.66 А, ISC=0.85 А, VOC=2.0 В. 

Для оцінки ефективності оптимізатора було побудовано спрощену 

математичну модель (Рис. 3.6а). Розрахунки виконані для наступних елементів 

схеми: CIN=1∙10-3 Ф, RL=16 Ом, RIN=28.23 Ом, RQon=0 Ом; RQoff=∞ Ом, параметри 

панелі ФЕП зазначено вище. 
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Рис. 3.6 Еквівалентні схеми оптимізатора на різних інтервалах: загальна схема (а); 

транзистор Q вимкнений (б); транзистор Q відкритий (в) 

Для спрощення розрахунку вхідного струму використовуються наступні 

припущення: спрощена модель не включає фільтр нижніх частот, оскільки його 

вплив на вхідну напругу і струм є незначним; опір навантаження є постійним; 

протягом половини періоду роботи оптимізатора панель ФЕП замінюється 

постійним джерелом напруги EPV (EPV=VTL, поки Q проводить струм, та EPV=VTH, 

коли Q струм не проводить); RIN=VOC/ISC і представляє обмежувач струму для 

панелі ФЕП. З усіма цими припущеннями робота схеми ділиться на два періоди: 
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перший у випадку коли транзистор Q не проводить струм (схема представлена на 

Рис. 3.6б), другий – коли Q проводить струм (Рис. 3.6в). 

Рівняння схеми для випадку вимкненого транзистора: 
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Враховуючи початкові умови, VCIN(0)=VTL напруга на VCIN змінюється 

наступним чином: 
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Напруга V(1)
CIN –  напруга на панелі ФЕП, тому для виявлення поточного ІІN, 

можна використовувати рівняння класичної еквівалентної схеми модуля ФЕП: 
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  (3.9) 

Друга еквівалентна схема починається, коли VCIN=VTH, і може бути описана 

наступним рівнянням: 
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Вирішивши рівняння (3.10) у відповідності з початковими умовами, 

зазначеними вище, і за допомогою еквівалентної схеми панелі ФЕП, отримаємо 

наступні вирази: 
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Середня вихідна потужність, відібрана з панелі протягом одного періоду 

усталеного процесу, може бути розрахована наступним чином: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
1 2

1 1 2 2

0 0 ,
IN IN

T T

C IN C IN
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V I dt V I dt

P
T

+

=
 

  (3.13) 

де T – період сталого процесу (Рис. 3.4б). 

Величина T буде розраховуватись на основі постійної часу еквівалентної 

схеми для ввімкненого (Рис. 3.7б) та вимкненого транзистора (Рис. 3.7в): 
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  (3.14) 

В результаті, було отримано вираз для середньої вихідної потужності на 

періоді роботи як функція параметрів ФЕП панелі, опору навантаження, 

температури панелі, освітленості та порогових напруг VTH та VTL. Такі параметри 

як T, S, RL VOC, ISC, CIN використовуються як константи, тоді як VTL і VTH – як 

змінні, так що остаточний вираз для середньої потужності, отриманої з модулів 

ФЕП, є функцією від двох змінних параметрів: Pavg=f(VTL, VTH). Фінальний вираз є 

досить складним, для того щоб розміщувати його в тексті дисертації. 

Максимальну потужність PMPP та відповідну напруга VMPP аналізованої ФЕП 

системи (12 послідовно з'єднаних ФЕП модулів) можна знайти аналітично за 

допомогою рівняння класичної еквівалентної схеми модуля ФЕП. Для згаданих 

вище VOC, ISC, S=1000 Вт/м2, розрахункові значення наведені в Таблиці 3.1. ТМП 

PMPP=15.1 Вт при T=25 °C близька до PMAX=15 Вт що вказано у документації для 

використаних в експериментальній частині модулів. 

Коефіцієнт корисної дії Eff запропонованого оптимізатора може бути 

знайдений для різних температур, оскільки середня потужність (3.13) розділена на 

PMPP: 

 ( ), .avg TL TH MPPEff P V V P=   (3.15) 
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Таблиця 3.1 

Параметри ТМП системи для S=1000 Вт/м2 

Т, °С VOC, В PMPP, Вт VMPP, В 

0 26.4 17.3 21.9 

25 24.0 15.1 19.5 

50 21.6 13.0 17.1 

 

Зрозуміло, що ефективність запропонованого оптимізатора потужності 

залежить від порогових значень напруг VTL і VTH. Для правильної роботи 

оптимізатора VTL<VMPP і VTH>VMPP і повинні бути близькими до точки 

максимальної потужності. Нехай гістерезисний інтервал ΔV=VTH-VTL=ΔV++ΔV-, 

ΔV+=VTH-Vmdl, ΔV-=Vmdl-VTL, де Vmdl є «середнім» інтервалом гістерезису. Слід 

зазначити, що «середній» не означає середню напругу для інтервалу ΔV, 

фактично, це значення, яке опосередковано представляє точку максимальної 

потужності ФЕП. У розрахунках коефіцієнта корисної дії було прийнято 

Vmdl=[19.5; 19.0; 18.5; 18.0; 17.5]. 

Для встановлення коефіцієнту корисної дії було проаналізовано два типи 

інтервалів гістерезису. Перший розглянутий випадок, так званий «симетричний» 

випадок, коли ΔV+=ΔV-. Другий випадок – «несиметричний», запропоновано на 

основі несиметричної форми кривої P-V для модуля ФЕП. Як добре відомо, нахил 

кривої P-V на ділянці від холостого ходу ФЕП до ТМП (справа від ТМП) завжди 

більш крутий порівняно з лівою ділянкою (від режиму короткого замикання до 

ТМП). Для нашого випадку різниця в напрузі для точок P=0 і P=PMPP для лівої 

ділянки дорівнює VMPP=19.5 В, тоді як для правої – VOC-VMPP=24.0 В-19.5 В=4.5 В. 

Отже, ми можемо встановити рівні ΔV+ і ΔV- відповідно до співвідношення 4.5:1. 

Результати розрахунку коефіцієнту корисної дії для різних температур та 

симетричних/несиметричних інтервалів гістерезису, отриманих за допомогою 

формули (3.14), наведені на Рис. 3.7. Крива 1 відноситься до випадку 
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Vmdl=VMPP=19.5 В, тоді як криві 2, 3, 4 і 5 – до Vmdl=19.0, 18.5, 18.0 і 17.5 В, 

відповідно. 
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Рис. 3.7 ККД запропонованого оптимізатора для різних Vmdl: 1 – 19.5 В, 2 – 19.0 В, 

3 – 18.5 В, 4 – 18.0 В, 5 – 17.5 В, T=0 °C (а); T=25 °C (б); T=50 °C (в) 

Аналіз даних з Рис. 3.7а показує, що для ширини діапазону гістерезисної 

смуги ΔV у випадку Т=25 °С для симетричних, а також для несиметричних 

інтервалів гістерезису передбачений коефіцієнт корисної дії більш ніж 0.95. Слід 

зазначити, що коефіцієнт корисної дії для «симетричного» випадку буде нижчий 

порівняно з «несиметричним» гістерезисом, оскільки падіння потужності після 

ТМП значно вище. Так, наприклад, Vmdl=19.5 В (крива 1) і ΔV>5 В призводить до 

швидкого зниження ККД до 0.7, оскільки VTH для такого випадку буде близьким 

до VOC, де P=0. 
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Зміна температури призводить до значного зміщення положення точки 

максимальної потужності, як це показано на Рис. 3.5, так що ККД 

запропонованого оптимізатора буде нижче порівняно з оптимізатором, 

налаштованим на VMPP=19.5 В і Т=25 °С. Аналіз даних дозволяє вибирати інтервал 

і «середню» позицію гістерезису, забезпечуючи найкращий ККД при різних 

температурах. Ефективність вище 0.9 можлива для «несиметричного» інтервалу з 

ΔV=2 В та Vmdl=19.0 В (VTH=17.25 В, VTL=19.25 В), позначені як «оптимальні» на 

Рис. 3.7. 

3.4 Висновки до розділу 3 

1. Вперше запропоновано новий перетворювач зі спрощеною структурою 

та мінімальною кількістю датчиків – «оптимізатор», який може бути 

використаний в системах пошуку точки максимуму потужності фотоелектричного 

перетворювача. У порівнянні з класичними рішеннями систем стабілізації точки 

максимуму потужності, він має простішу структуру і не використовує 

мікроконтролер в якості елементу керування. Враховуючи простоту 

запропонованого оптимізатору він може використовуватись в якості системи 

стабілізації точки максимуму потужності для кожної фотоелектричної панелі, 

збільшуючи ефективність портативної фотоелектричної системи у порівнянні з 

централізованою системою.  

2. Для запропонованого оптимізатору запропоновано сімейство 

реалізацій гістерезисних елементів керування та обрано варіант, що дозволяє 

проводити регулювання в максимально широкому діапазоні вихідних 

навантажень. 

3. Для запропонованого оптимізатору та для кожного сімейства 

гістерезисних елементів встановлено основні можливі режими роботи: за межами 

робочої точки (OR-режим), прямий режим (DIR-режим), гістерезисний режим 

(HYS-режим), та проведено їх аналіз. 

4. Розроблено аналітичну модель запропонованого перетворювача, за 

допомогою якої розраховано теоретичні значення ефективності слідкування за 



110 

точкою максимуму потужності при різних рівнях освітленості фотоелектричного 

перетворювача. 

_________________________________________________________________ 

Посилання: [157-Error! Reference source not found.] див. список 

використаних джерел стор 150-170. 
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РОЗДІЛ 4  

РОЗРОБКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

МАЛОПОТУЖНОГО ПОРТАТИВНОГО ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО 

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 

В попередніх розділах дисертаційного дослідження було запропоновано та 

детально проаналізовано два перетворювачі напруги для застосування у 

портативних фотоелектричних джерелах живлення. Один з них забезпечує 

слідкування за точкою максимуму потужності ФЕП, та має гістерезисну схему 

керування. В той же час, інший, застосовується для двонаправленої передачі 

електричної енергії до акумуляторної батареї з шини постійного струму, та в 

протилежному напрямку. Система керування такого перетворювача є 

складнішою, і буде розглянута в даному розділі. 

4.1 Динамічна модель двофазного двонаправленого перетворювача з 

чередуванням фаз за методом простору станів 

Для побудови ефективної системи керування в першу чергу необхідно 

отримати точну і адекватну модель двонаправленого перетворювача постійної 

напруги, запропонованому в другому розділі дисертації. Огляд джерел показав, 

що існує декілька наукових публікацій, присвячених моделям двонаправлених 

перетворювачів зі спареними індукторами [180], [181]. Повна модель 

запропонованої в дисертації топології була проаналізована за допомогою методу 

усереднення малосигнальної лінеаризованої моделі в просторі станів в 

безперервному режимі або в режимі граничної провідності [182], [183], [184], 

[185]. 

Методи керування для таких двонаправлених перетворювачів постійної 

напруги та критерії їх якості вже встановлено у відомих наукових публікаціях. 

Однією з головних цілей блоку керування для таких систем є швидка реакція і 

стабілізація вихідної напруги в обох напрямках потоку потужності (як від модуля 

ФЕП так і від акумулятора), незважаючи на обмежену кількість датчиків. 
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На Рис. 4.1 показані еквівалентні стани двофазного двонаправленого 

перетворювача із магнітозвязаними індукторами, які працюють у режимі 

безперервної провідності у напрямку розряду батареї. Індуктори представлені за 

допомогою еквівалентної схеми, яка містить: ідеальний трансформатор з 

коефіцієнтом трансформації N1:N2 (1:1 для нашого та більшості випадків), 

індуктивність намагнічування Lм та індуктивність розсіювання LL. Така модель 

була обрана для зменшення порядку системи та спрощення обчислень.  

Резистори RSn представляють собою опори відкритих транзисторів RDS(on) та 

послідовного опору індуктивностей RLs. Оскільки загальна система передбачає 

роботу на вулиці за будь-якої температури, акумулятори LiFePO4 були вибрані 

для підвищення надійності та безпеки. АКБ складається з двох послідовно 

з'єднаних елементів, напруга на кожному з яких становить 3.3 В (відповідно, Vbat 

=6.6 В). 

Рис. 4.1а відповідає інтервалу, коли транзистори T2 та T3 проводять струм 

(індуктор L1 накопичує енергію). Рис. 4.1б представляє другий інтервал роботи. 

Рис. 4.1в відповідає третьому інтервалу, коли транзистори Т1 та Т4 проводять  

струм (індуктор L2 накопичує енергію). І, нарешті, на Рис. 4.1г показаний другий і 

четвертий інтервали, коли коефіцієнт заповнення керуючого сигналу DS>0.5 

(напруга Vbat падає нижче 6 В). 

Будь-яка усереднена модель в просторі станів може бути представлена в 

матричній формі: 
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де K, Ai, Bi, Ci, Ei – коефіцієнти матриць на i-ому інтервалі; x(t) – сталий вектор; 

u(t) – вектор вхідних змінних; y(t) – вектор вихідних змінних. 
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Рис. 4.1 Еквівалентні схеми двонаправленого DC-DC перетворювача                                 

На підставі Рис. 4.1 та з урахуванням (4.1), (4.2) набір диференціальних 

рівнянь може бути отриманий для кожного інтервалу за допомогою законів 

Кірхгофа: 
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 , (4.4) 

 1 2 3 4

1 0 0 0 0

0 1 0 ; 0 0
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Для інтервалу 1 (рис. 5.2а) можна записати диференційні рівняння: 

 

( ) ( )

( ) ( )

2
2 1 2 2 3 1 2

2 1 2 1 2

2

L L T L T LM L T CDC

LM
M L T LM L T CB

CDC
DC DC

CB CB bat
CB LM

bat bat

di
L i R R R R i R R V

dt

di
L i R R i R R V

dt

dv
C i i

dt

dv V V
C i

dt R R


= − + + + − + −


 = − + − + −


 = −



= − +


 , (4.6) 

Системи диференціальних рівнянь для інших двох режимів можна знайти 

так само. Далі усереднена система рівнянь для одного періоду перемикання в 

матричній формі: 

 

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

T
av avT T

av avT T T

d x t
A x t B u t

dt

y t C x t E u t


= +


 = +


 , (4.7) 
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де Aav, Bav, Cav, Eav – середні коефіцієнти матриць на i-тому інтервалі: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 1 1

1 24 3

1 1 1

1 24 3

; 0

1,

av s S s
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A S

A D t K A D t K A D t K A

B D t K B D t K B D t K B

C C E

D t D t

− − −

− − −

 = + +

 = + +

 = =


+ =

 , (4.8) 

де DS(t)=1-DA(t) – інтервал паузи. 

Таким чином, усереднені матриці станів обговорюваної системи мають такі 

матриці коефіцієнтів: 

 

2 0

(1 ) ;

0 ( 1 ) 0

0 0 1 0 0 0 0

0 1 ; 0 1 0 ; 0 0 .

1 0 0 0 1 0 0

S L S L

av S M S M S M

S DC
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R L R L

A R L R L D L

D C

B L C E

C

− − 
 

= − − −
 
 − + 

     
     

= − = − =
     
     −     

  (4.9) 

Крім того, всі усереднені стани, вхідна напруга та керуючий сигнал 

представляють у вигляді постійної та змінної складової малих амплітуд із 

частотою нижче, ніж частота перемикання перетворювача: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

; ; ;

; 1 2 .

T T T

S S S ST T

x t X x t u t U u t y t Y y t

D t D d t D t D d t

 = + = + = +


= + = − −

  (4.10) 

Простий тест для того, щоб знайти рішення рівнянь у стаціонарному стані, 

де всі похідні дорівнюють нулю: 

 
0 ;

.

av av

av av

A X B U

Y C X E U

= +


= +
  (4.11) 
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Підставляючи (4.7) у рівняння (4.2) та враховуючи (4.3)-(4.5) та (4.6), 

ігноруючи малу частину другого порядку і віднімаючи рівняння для 

стаціонарного режиму отримуємо наступний результат: 

 
( )

( )

1 1 1

1 24 3

1 1 1

1 24 3

K A K A K A Xd
K X Ax Bu d

dt K B K B K B U

− − −

− − −

 − − +
 = + + 
 + − −
 

. (4.12) 

Тоді, застосувавши перетворення Лапласа до (4.9), ми можемо записати 

вираз для малосигнальної моделі перетворювача: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1

1 1 1 1 1 1

1 24 3 1 24 3

1 1

;

;

.
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y s C x s C sI A Bu s C sI A MD s

− −

− − − − − −

− −

 = −  + −  

  = − − + − −  


=  = −  + − 

  (4.13) 

де I -діагональна одинична матриця.  

Виходячи з (4.13) та враховуючи, що вхідні вектори на початку рівні нулю, 

передавальна функція для малосигнальної моделі в загальному випадку має 

вигляд: 

 

( )

( )

( )
( )

( )
2

1

0

i

iB

VDC u s

G s

G s C s I A M

G s

−

=

 
 

=   −  
  

. (4.14) 

4.2 Розробка системи керування на базі ПІ та ПІД регуляторів 

Одним з найпростіших і ефективних рішень в багатьох випадках є 

класичний ПІД регулятор. На першому наближенні, структура системи керування 

представлена на Рис. 4.2 – замкнена система керування з ПІД регулятором (4.15). 

У цьому випадку ми не контролюємо струм розрядки акумулятора але вимірюємо 

його лише для оцінки стану заряду батареї (State of charge – SOC). 

 ( )
( ) ( )
( ) ( ), .

1

PID VDC

PID VDC

PID VDC

G s G s
G s

G s G s
=

+
  (4.15) 
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Рис. 4.2 Структура системи керування 

На Рис. 4.3 представлена діаграма Боде, яка базується на зворотному 

перетворенні Лапласа (4.13). Можна зробити висновок, що для забезпечення 

стабільності системи слід враховувати полюси, визначені пасивними 

компонентами та робочою частотою.  
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Рис. 4.3 Діаграма Боде замкнутої системи керування 

Представлена система керування двонаправленим перетворювачем була 

налаштована за допомогою програми Matlab SISOtool. Основними критеріями є 
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мінімальне перерегулювання і мінімальна статична похибка. Система не може 

бути налаштована на бажані параметри лише з ПІ регулятором, тому 

використовувався регулятор ПІД. 

На Рис. 4.4 представлена коренева локусова діаграма налаштованої системи. 

Слід зазначити, що стійкість системи зі збуреннями від оптимізатора потужності 

не була проаналізована. Але, оскільки ефект такого збурення такий самий, як і 

при зміні навантажень, система повинна залишатись стабільною. Крім того, 

потужність, що надходить з боку фотоелектричних панелей, значно нижча, ніж 

потужність, яка віддається з боку акумулятора. З діаграми можна зробити 

висновок, що для забезпечення стійкості системи необхідно враховувати полюса, 

які визначаються пасивними компонентами перетворювача та робочою точкою 

перетворювача. Отримані передавальні функції можуть бути використані для 

аналізу стійкості та визначення параметрів регулятора для замкненої системи 

керування. 

-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2 0.850.950.980.990.9950.998

0.999

1

0.850.950.980.990.9950.998

0.999

1

1e+042e+043e+044e+045e+04

Re, с-1 x 105

Im
, 
с-1

 x
 1

0
4

 

Рис. 4.4 Локусова діаграма замкнутої системи керування 



119 

4.2.1 Моделювання системи в пакеті PSIM 

Для перевірки коректності роботи системи керування і обраних параметрів 

регулятора було проведене моделювання системи (рис 4.5).  

Параметри перетворювача постійного струму встановлюються таким 

чином: магнітозчеплені  індуктори представляють собою L1=L2=3.5 мкГн з 

коефіцієнтом зв’язку k=0.4 конденсатор CDC=1100 мкФ, опір кожного індуктора 

разом з опором відкритого транзистора становить R=0.11 Ом. Параметри 

акумулятора мають номінальну напругу 6.6 В, а початковий стан заряду 50%. 

Максимальне навантаження перетворювача становить 100 Вт. Нарешті, опорна 

напруга vref=12 В. 

 

Рис. 4.5 Схема моделювання системи в пакеті PSIM 

Коефіцієнти ПІД контролера розраховувалися за допомогою утиліти Matlab 

SISOTool. Вона дозволяє досить швидко розрахувати коефіцієнти для заданих 

значень часу виходу системи на потрібну напругу та перерегулюванні параметру, 

що контролюється, при старті системи (в нашому випадку це відсутність 

перерегулювання та мінімальний час виходу системи на задану напругу). В 

першому наближенні були вирішено використати ПІ регулятор. Однак, при 

заданих значеннях параметрів не вдалося отримати перетворювач без 



120 

перерегулювання вихідної напруги (мінімальне значення складало близько 10%, 

тривалість перехідного процесу близько 1 мс). Тому, було вирішено застосувати 

ПІД регулятор, оптимальні коефіцієнти для якого склали: Kp=0.0456, Ki=8.26·10-3, 

Kd=6.3·10-6 (відсутність перерегулювання, тривалість перехідного процесу 

близько 2 мс). 

В першу чергу було перевірено номінальний запуск на 100% від 

максимального навантаження (Рис. 4.6).  
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Рис. 4.6 Перехідний процес початку роботи із 100% навантаженням: напруга 

постійного струму VDC та напруга акумулятора Vbat, струм акумулятора Ibat 

Як показано на Рис. 4.6а, напруга ланки постійного струму досягає 

контрольного значення менш ніж за 1.5 мс із незначним перерегулюванням. 
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Короткочасний імпульс струму акумулятора на початку перехідного періоду (Рис. 

4.6б) може пояснюватися великою вихідною ємністю схеми оптимізатора. 

Наступним кроком налаштування системи управління ДППН з чередуванням фаз 

було дослідження регулювання при зміні навантаження. З цією метою 

навантаження було змінено з режиму зарядки на розрядку на 100% від його 

максимального значення за один крок в момент часу 10 мс (Рис. 4.7). Як видно з 

Рис. 4.7а, великі зміни навантаження практично не впливають на напругу VDC. 

Коливання напруги на ланці постійного струму становить лише 0.5 В або 4.2% від 

опорної напруги. На Рис. 4.7б показано додатковий приріст струму акумулятора 

через падіння напруги на внутрішньому опорі акумулятора (Рис. 4.7а). 
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Рис. 4.7 Покрокова реакція системи керування на зміну навантаження 
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Крім цього, було детально розглянуто режим заряду та розряду акумулятора 

(Рис. 4.8). Ці діаграми були отримані за наступних умов: панелі ФЕП подають 

енергію через контур оптимізатора; спочатку навантаження становило 0 Вт, а 

енергія панелей була використана для зарядки акумулятора (Рис. 4.8а); в момент 

часу 50 мс навантаження було збільшено до 100 Вт, а перетворювач 

використовував енергію від батареї для підтримки опорної напруги на 

конденсаторі СDC (Рис. 4.8б). При цьому струм від АКБ Ibat складає біля 15 А, що 

відповідає потужності навантаження 100 Вт (при Vbat=6.6 В). 

0.69997

0.69998

0.69999

0.7

0.70001

0.02 0.04 0.06

0

-5

5

10

15

20

0.02 0.04 0.06

I b
a

t, 
A

  
  

V
D

C
, 

B
С

та
н

 з
ар

я
д

у
 (

S
O

C
),

 %

Режим 

заряду

Режим

розряду

Режим 

заряду

Режим

розряду

Ibat

VDC

t, c 

t, c (a)

(б)
 

Рис. 4.8 Покрокова зміна навантаження перетворювача від режиму зарядки до 

режиму розрядки для 100% навантаження: стан зарядку акумулятора (a), напруга 

ланки постійного струму та струм акумулятора (б) 
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З діаграм на Рис. 4.8б видно, що струм акумулятора та напруга постійного 

струму мають певні коливання на частотах, нижчих від частоти ШІМ сигналу 

перетворювача. Така поведінка може бути пояснена тим, що схема оптимізатора 

дискретним чином змінює імпеданс, намагаючись залишити робочу точку ФЕП 

поблизу ТМП з частотою, яка залежить від параметрів оптимізатора та поточної 

освітленості фотоелектричної панелі. 

4.3 Розробка системи керування на основі контролера з передбаченням по 

моделі та порівняння перехідних процесів 

Розглянутий в попередньому підрозділі регулятор на основі ПІД закону 

вцілому забезпечує достатній рівень якості регулювання вихідної напруги як при 

старті системи на 100% навантаження, так і при зміні навантаження чи 

підключення навантаження під час заряду АКБ. В той же час, подальше 

покращення якості керування за допомогою класичних методів керування вже не 

є можливим. В силовій електроніці в останні роки починає широко 

використовуватися метод керування з передбаченням по моделі (КПМ, або 

англійською – Model Predictive Control, MPC) [186]–[193], який потенційно має 

кращі показники. Цей алгоритм використовує модель системи керування для 

прогнозування реакції системи на вхідну керуючу послідовність. Тому 

оптимальну послідовність керування можна знайти за допомогою процедури 

мінімізації цільової функції. Тільки перший вхідний параметр послідовності 

застосовується до системи. Наступного разу процедура розрахунку повторюється 

від початку з оновленими значеннями задіяних змінних. Така поведінка 

називається методом відступаючого горизонту, і таким чином, вводить зворотний 

зв'язок до нашої системи. Крім того, в алгоритмі КПМ обмеження можуть бути 

легко застосовані до вхідних і вихідних змінних. Основним недоліком КПМ є 

його високе обчислювальне навантаження у зв'язку з необхідністю вирішити 

задачу оптимізації в реальному часі, де фактично, на кожному періоді роботи T 

розрахунок керуючих імпульсів проводиться на основі передбачення поведінки 

перетворювача на декілька наступних кроків. Однак істотне зростання 
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обчислювальної потужності сучасних мікроконтролерів знижує проблему, але це 

все ще викликає труднощі, в особливості для малопотужних систем. У даному 

підрозділі дисертаційного дослідження пропонується реалізація КПМ для 

портативного фотоелектричного акумуляторного джерела живлення на основі 

двонаправленого перетворювача напруги з чередуванням фаз. Запропонований 

алгоритм мінімізує обчислювальну складність прогнозування, зберігаючи 

відносно тривалий горизонт прогнозування. Ефективність запропонованого 

підходу була перевірена чисельним моделюванням в пакетах Matlab/Simulink та 

PSIM [194]. 

Для подальших розрахунків будуть використовуватися отримані в 

попередньому підрозділі матриці A та B. Виконуємо дискретизацію рівнянь за 

допомогою перетворення Ейлера: 
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де TSW – це період перемикання перетворювача. Для робочого циклу DS<0.5 і 

DS>0.5 можна отримати F і G матриці, відповідно: 
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Зрозуміло, що ми маємо однакові матриці F і G для різних значень 

коефіцієнта заповнення DS. Таким чином, ми можемо розрахувати систему в 

дискретному представленні: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 ,

,

x k F x k G v k

y k C x k

+ =  + 

= 
  (4.19) 

де k – кількість вибірок. 

Загалом, запропонований алгоритм КПМ може бути описаний наступним 

чином:  

1. Вимірюються основні параметри системи (напруга постійного струму, 

напруга і струм акумулятора) та подаються на вхід дискретної моделі, яка виконує 

прогнозування напруги постійного струму для різних значень робочого циклу. 

2. Для розрахованих на попередньому етапі алгоритму значень 

застосовується функція витрат та обмеження, виведення функції витрат є 

предметом мінімізації.  

3. Функція витрат та обмеження, яка дає мінімальне значення, визначає 

робочий цикл керуючого сигналу на поточному кроці роботи системи.  

4. Система управління генерує ШІМ-сигнал, який у відповідності до 

принципу управління розподіляється серед силових ключів ДППН з чередуванням 

фаз.  

Структура запропонованої системи керування показана на Рис. 4.9. Як 

видно, система на Рис. 4.9 не має датчика струму навантаження і використовує 

процедуру оцінки замість прямого вимірювання. Такий підхід призводить до 

зменшення площі друкованої плати та кращої ефективності завдяки спрощенню 

схеми перетворювачів та відсутності додаткових втрат потужності у шунті для 

вимірювання струму. Крім того, параметри навантаження не були включені в 

дискретну модель часу системи, але струм навантаження розглядався як вхідна 

змінна цієї моделі, що робить систему незалежною від характеристик 

навантаження.  
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Рис. 4.9 Структурна схема запропонованого MPC для двонаправленого 

перетворювача постійного струму 

Спостерігач Луенбергера другого порядку може бути використаний для 

оцінки струму навантаження. Спостерігача можна описати як: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 ,e e ex k x k u k e k+ =  +  +   (4.20) 

 ( ) ( ),e ey k x k=   (4.21) 

де 0 0,e DC DCx i v =
 

 – вектор спостережуваного стану, що складається з 

спостережуваного струму навантаження 
0DCi  та спостережуваної напруги 

постійного струму 
0DCv .  1 2

T

e L Lu i i=  – вхідний вектор, який складається з 

пов'язаних струмів індуктивності, що входять в конденсатор постійного струму та 

навантаження. 
e ee y y= −  – помилка між вимірюваним виходом системи 

e DCy v=  

та вихідним вектором 0e DCy v= . Матриці Ф, Г та М виражаються наступним 

чином: 
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  (4.22) 

Матриця  1 2
T

h h =  являє собою постійний коефіцієнт підсилення 

спостерігача, коефіцієнти h1 та h2 слід вибирати так, щоб полюси системи Φ-H⋅M 

лежали всередині одиничного кола. Розміщення полюсів має важливе значення 

для роботи спостерігача. Найшвидший час реагування (час, коли помилка між 

реальним і спостережуваним струмом буде близька до нуля), можна отримати, 

якщо обидва полюси цієї системи розміщені в центрі одиничного кола. У цьому 

випадку вихід спостерігача буде визначатися лише на двох етапах квантування. 

Алгоритм КПМ використовує стратегію відхилення горизонту для 

обчислення робочого циклу для поточного етапу вибірки. Для того, щоб отримати 

довгостроковий прогноз без надмірного обчислювального навантаження, була 

використана екстраполяційна стратегія. Завдяки цій стратегії весь прогнозний 

горизонт Np поділяється на дві частини: горизонт перемикання Ns – кількість 

кроків, в яких робочий цикл може змінюватися, і екстраполяційний горизонт Ne – 

кількість кроків, коли робочий цикл має своє кінцеве значення, отримане на 

попередньому циклі роботи. Крім того, весь діапазон напруги на конденсаторі 

ланки постійного струму розділений на дві області з різним кроком квантування 

робочого циклу. Грубе квантування використовується, коли напруга істотно 

відрізняється від контрольного значення. Крок для квантування застосовується, 

коли напруга знаходиться у заздалегідь визначеній області, близькій до опорної 

напруги (у цій роботі ця область визначається як ± 20% опорної напруги). Тому, 

адекватна точність керуючого сигналу може бути досягнута при збереженні 

відносно невеликої кількості рівнів квантування робочого циклу. Отже, 

обчислювальна складність однієї контрольної ступені КПМ можна знайти з 

наступної формули: 

 
( )

1

0

S

S S

N
N i N

comp q q e

i

N N N N
−

−

=

= +  , (4.23) 
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де Ncomp – загальна кількість вимірів VDC для однієї контрольної ступені алгоритму 

КПМ, Nq – кількість рівнів квантування робочого циклу. 

Інша справа щодо розрахунку робочого циклу стосується належного вибору 

центру регіону, де потрібно перерахувати робочий цикл (через те, що 

використовується невелика кількість рівнів квантування, вони не охоплюють весь 

спектр дозволених робочих циклів). Центральну точку регіону, що представляє 

інтерес, можна було б обчислити за допомогою вимірюваної величини напруги 

акумулятора, базової напруги Vref та спостережуваного струму навантаження. 

Наприклад, прогнозний горизонт з 4 ступенями з 10 рівнями квантування і 

без екстраполяції вимагає 11110 разів обчислення напруги, тоді як той же 

прогнозний горизонт з однаковою кількістю рівнів квантування, але з двома 

етапами перемикання та двома етапами екстраполяції вимагає лише 310 

розрахунків напруги ланки постійного струму. 

 ( )
0

2
2

B
S q

ref DC

v
D N

v Ri
=

+
 . (4.24) 

Перераховані значення коефіцієнту заповнення імпульсів керування є 

об'єктом важких обмежень для введення, і значення, які порушують верхню або 

нижню межу дозволеного регіону, відкидаються. Крім того, застосовуються м'які 

обмеження, що відкидають надмірні зміни коефіцієнту заповнення. 

Функція вартості була вибрана такою, що показує еволюцію помилки за 

кінцевим прогнозним горизонтом із сумою абсолютних значень. 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )
1

1 1
pk N

a ref DC b s s

i k

J k p v v i k p D i D i

+ −

=

= − + + − − ,  (4.25) 

де pa масова помилка виходу напруги та pb зміна ваги робочого циклу. 

Внаслідок мінімізації (4.23) отримано оптимальну вихідну і вхідну 

послідовність. Перше значення Ds(k) з оптимальної послідовності застосовується 

до перетворювача, а горизонт зміщується на одиницю, вимірюються нові 
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значення напруги та струму, після чого алгоритм КПМ починається з самого 

початку. 

Запропонований алгоритм КПМ був реалізований у Matlab Simulink. 

Використовуючи модель Matlab, була досліджена ефективність алгоритму 

керування при наступних параметрах ДППН. Магнітозчеплені  індуктори мають 

значення індуктивності L1=L2=3.5 мкГн з коефіцієнтом зв’язку k=0.4, конденсатор 

CDC=1100 мкФ, опір кожного індуктора разом з відкритим каналом MOSFET 

становить R=0.11 Ом. Параметри акумулятора мають номінальну напругу 6.6 В, а 

початковий стан заряду 50%. Максимальне навантаження перетворювача 

становить 100 Вт, а опорна напруга vref=12 В. Що стосується КПМ, період вибірки 

TSW=20 мкс, горизонтом прогнозування є Np=4 (з Ns=2 та Ne=2), вагові коефіцієнти 

витрат обрані як pa=1 і pb=0.5. 

В першу чергу було перевірено роботу системи управління для старту на 

номінальну напругу з 50% від максимального навантаження. Як видно з Рис. 

4.10а, напруга постійного струму досягає контрольного значення менше, ніж 

через 1.5 мс без значного перерегулювання. 

Короткочасний імпульс струму акумулятора на початку перехідного 

періоду (Рис. 4.10б) може пояснюватися великою ємністю вихідного 

конденсатору кола оптимізатора фотоелектричних панелей, що розглядається 

алгоритмом КПМ як навантаження. Наступним кроком налаштування системи 

управління ДППН з чередуванням фаз було дослідження регулювання при зміні 

навантаження, аналогічно до керування на базі ПІД закону управління. Для цього 

навантаження ДППН було змінено з 10% до 100% від його максимальної 

величини за один крок (Рис. 4.11). З Рис. 4.11a можна побачити, що великі зміни 

навантаження практично не впливають на регульовану напругу (зміна напруга 

постійного струму становить лише 0.3 В, або 2.5 % від опорної напруги). На Рис. 

4.11б показано додатковий ріст струму акумулятора через падіння напруги на 

внутрішньому опорі акумулятора (Рис. 4.11а). 
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Рис. 4.10 Перехідний процес запуску перетворювача на 50% від номінального 

навантаження: напруга ланки постійного струму та постійна напруга живлення 

АКБ Vbat (а), струм акумулятора Ibat  та струм спостерігача навантаження iDCO (б) 

Крім того, були досліджені режими роботи системи управління під час 

перемикання з режиму зарядки до режиму розрядки АКБ (Рис. 4.12). Діаграми на 

Рис. 4.12 були отримані для наступних умов: потужність від панелей ФЕП через 

схему оптимізатора подається на вхід, початкове навантаження становило 10 Вт 

(в режимі розряду АКБ), а перетворювач використовував енергію від АКБ для 

підтримки опорної напруги в конденсаторі постійного струму. В момент часу 

10 мс навантаження було скинуто до 300 мВт, а енергія фотоелектричної панелі 

була використана також для зарядки акумулятора (див. Рис. 4.11а). Як видно з 

Рис. 4.11б, струм акумулятора Ibat та напруга ланки постійного струму VDC мають 

певні коливання на частотах, нижчих від частоти сигналу ШІМ перетворювача. 

Така поведінка, за аналогією з подібними спостереженнями для системи 

управління на базі ПІД регулятора, може бути пояснена тим, що схема 
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оптимізатора потужності, включена на виході панелей ФЕП, дискретним чином 

змінює імпеданс, намагаючись утримати напругу на виході ФЕП біля точки 

максимуму потужності з частотою, яка визначається гістерезисною схемою 

керування оптимізатора, і яка залежить від параметрів оптимізатора та рівня 

освітленості ФЕП. 
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Рис. 4.11 Зміна навантаження перетворювача з 10% до 100% навантаження: 

напруга ланки постійного струму та напруга акумулятора (а), струм акумулятора 

та оцінений струм навантаження (б) 

Тому алгоритм MPC розглядає ці зміни як регулювання навантаження. 

Нарешті, експерименти моделювання системи для різних умов навантаження та 

рівня сонячного випромінювання показують, що пікові викиди напруги на шині 

постійної напруги дорівнюють максимум 150 мВ, а статична похибка складає 

близько 60 мВ. Статична помилка пояснюється тим, що алгоритм MPC не має 

інтегральної компоненти, а напруга прогнозування відрізняється від 
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вимірюваного значення через спрощену модель перетворювача, яка 

використовується в процедурі прогнозування. 
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Рис. 4.12 Діаграми перетворювача в режимах розряду та заряду: стан заряду (а), 

напруга ланки постійного струму VDC та струм акумулятора Ibat (б) 

Для порівняння запропонованих в даному розділі систем керування ДППН 

всі отримані параметри якості регулювання були зведені до таблиці 4.1. Аналіз 

отриманих результатів говорить про те, що система на базі КПМ виявилася 

кращою по всіх показниках – тривалості перехідного процесу при старті системи, 

рівню пульсацій напруги на ланці постійного струму VDC, похибці регулювання 

вихідної напруги на ланці постійного струму, а також перерегулюванні при зміні 

навантаження. В той же час, час розробки такої системи управління є набагато 

більш тривалим процесом, крім того, затрати на її реалізацію (з точки зору 

кількості виконаних операцій, і загалом, процесорного часу) також є набагато 

вищими. Таким чином, КПМ є перспективною технологією, яка має низку 

переваг, однак, станом на сьогоднішній день, вона може бути рекомендована 
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лише в тих системах силової електроніки, де вимоги до якості керування є дуже 

високими. Для практичної реалізації портативних фотоелектричних систем 

електроживлення, у яких вартість системи управління у порівнянні з вартістю 

силової елементної бази є досить високою, класичні закони управління, такі як 

ПІД, все ще залишаються актуальними. 

Таблиця 4.1 

Порівняння систем управління ДППН 

Параметр ПІД КПМ 

Пульсації напруги VDC, мВ 200 150 

Статична похибка регулювання 

вихідної напруги, мВ 
70 60 

Перерегулювання при  зміні 

навантаження на 90%, В (%) 

0.45 В 

(3.8%) 

0.3 В 

(2.5%) 

Час старту, мс 2 1.5 

 

4.4 Висновки до розділу 4 

1. Розроблено систему керування двонаправленим перетворювачем у 

складі портативної фотоелектричної системи на базі класичних ПІ- та ПІД-

регуляторів, а також та на базі алгоритму керування на основі передбачення по 

моделі. 

2. За результатами моделювання встановлено, що регулятор на основі 

ПІД закону управління забезпечує вихідні пульсації напруги на рівні 4.2 % від 

номінальної напруги, та тривалість перехідного процесу під час включення 

джерела біля 1.5 мс. 

3. За результатами моделювання встановлено, що регулятор на основі 

передбачення по моделі (КПМ), забезпечує вихідні пульсації напруги на рівні 

2.5 %  від номінальної напруги, та тривалість перехідного процесу під час 

включення джерела біля 1.25 мс. 
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4. За результатами порівняння запропонованих систем керування 

встановлено, що система на базі алгоритму на основі передбачення по моделі 

забезпечує більш високу якість регулювання (менший рівень пульсацій та більш 

швидкий перехідний процес), і в той же час, вимагає суттєво вищих 

розрахункових витрат і, як наслідок, більших затрат енергії на керування. 

_________________________________________________________________ 

Посилання: [180-194] див. список використаних джерел стор 150-170. 
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РОЗДІЛ 5  

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОТОТИПУ 

ПОРТАТИВНОГО ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 

5.1 Експериментальна перевірка запропонованого оптимізатора 

потужності 

Для оцінки ефективності нової топології СТМП була створена 

експериментальна установка, яка реалізує три запропонованих у розділі 3 

дисертаційного дослідження оптимізатори, та дозволяє провести дослідження її 

здатності відслідковувати ТМП при різних рівнях сонячного випромінювання та 

температур ФЕП. Перелік обладнання, використаного під час дослідження 

експериментальної установки, показано в табл. 5.1. Слід зазначити, що 

PV-симулятор використовувався замість реальних модулів ФЕП для забезпечення 

повторюваності даних для різних експериментів. 

Таблиця 5.1 

Обладнання використане для експерименту 

Тип обладнання Модель 

Осцилограф Tektronix MDO4034B-3 

Аналізатор потужності Tektronix PA1000 

Термокамера Fluke Ti110 

PV-симулятор Keysight E4360A 

 

Як зазначено вище, розроблений прототип може реалізовувати всі три 

оптимізатори, що розглядалися в Розділі 3, використовуючи перемички та 

потенціометри, що регулюють граничні позиції гістерезису VTL та VTH. Список 

основних компонентів запропонованого оптимізатора наведено в таблиці 5.2, а 

схема силової частини – на Рис. 5.2. Замість пасивної схеми гістерезису на основі 

діодів (Рис. 3.2 б-г) гістерезисний елемент керування HY був побудований на 
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дискретних логічних елементах, таких як тригер J-K типу CD4027, тригер Шмітта 

MC14584 та інвертор MC14572. Драйвер TC4427A був використаний для 

керування MOSFET транзистором Q. 

Q

D1
DPV

PV

CIN
VIN

IIN

VOUT

IOUT

CF

LF

HY1

2
3

 

Рис. 5.1 Схема силової частини експериментального макету оптимізатора 

Таблиця 5.2 

Основні силові компоненти експериментального макету оптимізатору 

Позн. Тип компонента Назва і параметри компонента 

Q Транзистор (MOSFET) 

International Rectifier, IRL3803 

(VDS=30 В, RDS=6.0 мОм, 

ID=140 A) 

D1 Діод 
ON Semiconductor, SS24 (IF=2 A, 

VRRM=40 В, VF@2A=0.50 В) 

LF Індуктивність 68 мкГн (RDC=0.3 Ом) 

CIN Конденсатор вхідного фільтра 680 мкФ 

CF Конденсатор вихідного фільтра 470 мкФ 

 

Експериментальний прототип оптимізатора потужності показано на Рис. 5.2 

а. Друкована плата складається з двох частин: блок управління, що реалізує 

гістерезисне керування, а також понижуючий dc-dc перетворювач і два роз'єми 

(вхід для підключення PV-симулятора або модулів ФЕП та вихід для 

навантаження, позначені стрілками). 

В роботі було проаналізовано ефективність запропонованого оптимізатора 

потужності для різних навантажень та рівня випромінювання S=1000 Вт/м2 та 

температури T=25, 35 та 50 °C, використовуючи PV-симулятор в якості джерела 
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енергії. Параметри ФЕП VOC та ISC були встановлені на PV-симуляторі відповідно 

до технічних даних для використовуваних фотоелектричних модулів.  

(г)(в)

(б)(а)

Гістерезисне 

керування

Понижуючий 

перетворювач

5 10 15 20 25 30 350.86

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

RL, Ом 

E
ff

1

2

3

4

5

VIN

IIN

VD1

Vgate

VIN

IIN

VD1

Vgate

RL= 5 Ом 

RL= 26 Ом 

 

Рис. 5.2 Експериментальний прототип оптимізатора потужності (а); 

термозображення для S=1000 Вт/м2, RL=5 Ом, T=25 °C (б); графіки ККД для 

Vmdl=18.5 В, VTL=16.5 В, VTH=18.7 В, де 1-3 – експериментальна ефективність 

відстеження ТМП, 4-5 – розрахунки відстеження ТМП, 6-8 – експериментальна 

ефективність понижуючого перетворювача для випадків: 1,4,6 – T=25 °C, 2 ,7 – 

T=35 °С, 3, 5, 8 – Т=50 °С (в), експериментальні діаграми для RL=5 і 26 Ом (г) 

Термозображення для опору навантаження RL=5 Ом, яке підключалося до 

виходу оптимізатора, і слугувало еквівалентом ДППН з чередуванням фаз та АКБ 
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(що давало вхідну потужність PIN=11.76 Вт), показано на Рис. 5.2б. Як видно, 

головним джерелом втрат є діод D1. Оптимізація цього компонента може 

зменшити загальні втрати та підвищити ефективність запропонованого 

оптимізатора потужності. 

Ефективність відстеження ТМП для запропонованого оптимізатора в 

умовах Vmdl=18.5 В, VTL=16.5 В, VTH=18.7 В, S=1000 Вт/м2 та зміни активного 

навантаження в діапазоні 4...15 Ом, у випадках T=25 °С, 35 °С і 50 °С (криві 1, 2, 

3, відповідно) зображено на Рис. 5.2в. Точки 4 та 5 показують ефективність 

відстеження ТМП, розраховані аналітично вище в розділі 3 для тих самих 

параметрів Vmdl, VTL та VTH (точки 4 відповідає значенню T=25 °C, а точка 5 – 

T=50 °C). Порівняння позицій точок 4 та 5 з графіками 1 і 3 підтверджує 

працездатність та правильність запропонованих розрахунків, а також роботу 

запропонованого принципу відстеження ТМП. Як чітко видно, запропонована 

аналітична модель оптимізатора потужності, розглянута вище, відповідає 

експериментально перевіреним даним: оптимізатор потужності, налаштований на 

T=25 °C, більш ефективний у порівнянні з налаштуванням на T=50 °C. Слід 

зазначити, що запропонована аналітична модель оптимізатора потужності 

враховує лише відстеження ТМП і не враховує втрати в елементах перетворювача 

напруги (силовий MOSFET транзистор, діод, індуктивність, тощо). 

Експериментальні значення ККД понижуючого перетворювача (Eff), які 

розраховані за допомогою високоточного аналізатора потужності Yokogawa 

WT1800, показані на Рис. 5.2в, криві 6-8. Вони розраховувалися як відношення 

вихідної потужності на виході оптимізатору, до максимальної потужності, яку 

видавав симулятор ФЕП. Як бачимо, ефективність силового перетворювача вище 

для більшого опору навантаження. Це пояснюється тим, що при вищому опорі 

навантаження, оптимізатор потужності буде працювати в прямому режимі, без 

перемикання MOSFET, тому основним джерелом втрат є статичні втрати. 

Зниження ефективності при малому опорі навантаженні пояснюється вищими 

відхиленнями струму IIN (див. Рис. 5.2г) та роботою в режимі гістерезису, де 

втрати складаються з  статичних та динамічних втрат (викликаних втратами на 
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вмикання/вимикання транзистору, втратами в індуктивності та ін.). Друга 

причина, чому експериментальні дані мають невелику різницю з аналітичними 

розрахунками, є наступними. Аналітична модель фотоелектричних модулів, 

розглянута вище, є спрощеною, тому положення ТМП для аналітичного рішення 

та експериментальної перевірки, можуть бути різними, і це також призведе до 

різниці в результатах, але не порушує порядок та правильність розрахунку та 

роботу схеми для запропонованого оптимізатора потужності. 

Часові діаграми роботи експериментального прототипу оптимізатора 

потужності для двох опорів навантаження показані на Рис. 5.2г. Видно, що у 

випадку меншого RL схема працює в режимі гістерезису (зображеному на Рис. 

3.3в), сигнал на затворі силового транзистору включає і виключає понижуючий 

перетворювач постійного струму. Вище навантаження (RL=26 Ом) переводить 

схему у прямий режимі (зображений на Рис. 3.3б), коли силовий транзистор 

перетворювача майже постійно відкритий, і енергія передається до виходу без 

модуляції в перетворювачі. У випадку подальшого збільшення опору 

навантаження схема буде працювати в поза діапазонному режимі (Рис. 3.3а), який 

не відображений на експериментальних часових діаграмах. У цьому випадку 

транзистор також буде відкритий весь час. 

5.2 Опис та дослідження експериментального прототипу двонаправленого 

перетворювача з чередуванням фаз 

На Рис. 5.3 показаний розроблений прототип потужністю 100 Вт (вид 

зверху) разом із його тепловими зображеннями. GaN транзистори GS61008P від 

GaN Systems були використані в якості силових транзисторів в даному 

експериментальному прототипі. Накопичувачем для зберігання енергії було 

обрано 2 акумулятори LiFePO4 18650 компанії A123 Systems, з’єднані послідовно, 

з напругою від 2 В до 3.6 В, та номінальною напругою 3.3 В. В табл. 5.3 

представлена специфікація даного експериментального прототипу. 

Як можна побачити на Рис. 5.3, максимальна температура GaN транзисторів 

при максимальному вихідному навантаженні в 100 Вт складає 54.6 °С, і це за 
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відсутності будь-яких радіаторів та потоків повітря. В якості тепловідводу для 

транзисторів використовуються внутрішні шари друкованої плати. Максимальна 

температура магнітозчеплених індуктивностей не перевищує 48.3 °С. Слабким 

місцем на платі виявився датчик струму, який нагрівався до температури понад 

80 °С. Він потребує перерахунку номіналу та максимальної розсіюваної 

потужності для наступних ревізій системи. Навіть при двократному 

перевантаженні перетворювача (вихідна потужність 200 Вт), температура 

транзисторів за відсутності радіаторів залишається в прийнятних межах та 

становить 65 °С (Рис. 5.3). 

(a)

(б) (в)   

Рис. 5.3 Розроблений прототип ДППН з чередуванням фаз потужністю 100 Вт 

(вид зверху) (а), теплові зображення: силових транзисторів при номінальному 

навантаженні (б), індуктора з магнітозв’язаними обмотками (в) 
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Рис. 5.4 Теплові зображення плати ДППН з чередуванням фаз при вихідній 

потужності 200 Вт (двократне перевантаження) 

Таблиця 5.3 

Параметри експериментального прототипу 

Параметр Значення 

Вихідна напруга, VO, В 4..7.2 

Вхідна напруга, Vin,  В 12 

Максимальний вихідний струм, IO, А 15 

Максимальна вихідна потужність, POmax, Вт 100 

Частота перемикання, fSW, кГц 500 

Індуктивність, LS, нГн 350 

Коефіцієнт зв’язку, k, од. -0.4 

Вхідний-вихідний конденсатори, Cin , CO, мкФ 110 

GaN транзистори GS61008P 

Драйвери транзисторів LM5113 
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Для зменшення статичних втрат та зниження загального об’єму 

використовувався індуктор з магнітозв’язаними обмотками, коефіцієнт 

магнітозчеплення якого був розрахований у 2 розділі дисертаційного 

дослідження, і складав k=0.4. Система керування побудована на базі 

мікроконтролеру (в якості якого виступає STM32F410) для обробки та керування 

даними, а також CPLD для генерації високочастотної ШІМ (fSW=500 кГц). На 

розробленому експериментальному макеті було перевірено також і роботу з 

частотою fSW=800 кГц. На Рис. 5.5 показані діаграми напруги та струму через 

транзистор та одну фазу індуктивності, відповідно. 

VT1 5V/div 

il1 2A/div 

  

Рис. 5.5 Осцилограми напруги на транзисторі та струму через індуктор 

Для оцінки сумарних втрат потужності в ДППН з чередуванням фаз та 

достовірності правильного вибору топології, ККД перетворювача вимірювався 

високоточним аналізатором потужності Yokogawa WT1800, з максимальною 

похибкою вимірювання ±0.1% (Рис. 5.6). Як видно з Рис. 5.6, ККД розробленого 

двонаправленого перетворювача напруги на базі двофазної топології з 

чередуванням фаз складає до 97.6 % у режимі зарядки акумуляторів від 

фотоелектричних панелей (при fSW=500 кГц), та до 96.0 % у режимі живлення 

навантаження від акумуляторних батарей (при тій же частоті комутації силових 

транзисторів). Значення максимального ККД виділені на графіках точками для 

кожної з експериментальних залежностей. При цьому, як видно з графіків, 
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збільшення частоти комутації силових транзисторів до 800 кГц збільшує 

динамічні втрати в напівпровідниках та індукторі, і максимальне значення ККД в 

цьому випадку буде падати до 95.1%. 
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Рис. 5.6 Загальний коефіцієнт корисної дії двофазного двонаправленого 

перетворювача з чередуванням фаз. 

Загальній розподіл втрат у перетворювачі при максимальному навантаженні 

показано на Рис. 5.7. Слід зазначити, що аналіз ефективності не включає в себе 

втрати в системі керування (живлення мікроконтролеру, мікросхеми 

програмованої логіки, драйверів транзисторів, схем вимірювання напруги та 

струму, допоміжних джерел живлення, тощо). Ці втрати були встановлені 

експериментально, вони становлять 0.54 Вт в робочому режимі, і не залежать від 

параметрів навантаження. Статичні втрати в транзисторах були розраховані, 

використовуючи виміряний струм, тривалість відкритого стану транзисторів, а 

також опір транзисторів у відкритому стані, отриманий з довідникових даних на 

транзистори. Аналогічним чином були виміряні також втрати на датчиках. 

Розрахунок втрат перемикання транзистора був отриманий з використанням 

числових значень з таблиці даних транзистора та вимірювався осцилографом 

Tektronix MSO4043B з пасивними зондами та струмовим зондом Tektronix 

TCP0030A з пропускною здатністю не менше 100 МГц, шляхом розрахунку площі 

фігури, отриманої осцилограмами напруги та струму в режимі перемикання 
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транзистора. Втрати в індукторі були розраховані шляхом віднімання втрат в 

силових транзисторах та в датчику струму від загальних втрат, отриманих 

аналізатором потужності Yokogawa WT1800. Отримані результати були 

перевірені за допомогою аналізу температури, вимірюваного термокамерою Fluke 

Ti10. Теоретично отримані результати показують кореляцію з термічним 

аналізом. 

30%

9%42%

19%

5.83Вт загальні втрати

Індуктивність

Транзистори,

статичні втр.
Транзистори,

динам. втрати

Датчик струму

 

Рис. 5.7 Розподіл втрат потужності в перетворювачі при максимальному 

навантаженні 

На Рис. 5.8 показано фінальний зразок розробленого прототипу, на основі 

якого були проведені польові дослідження. Прототип включає в себе тактичний 

рюкзак до якого кріпляться панелі ФЕП (жорстко, або з можливістю прибрати їх), 

перетворювач для слідкування за точкою максимуму потужності від гнучких 

ФЕП, високоефективний ДППН з чередуванням фаз, та акумулятор, для 

накопичення енергії (2 акумулятори LiFePO4 18650 компанії A123 Systems). 

Результати польових досліджень [195] показали повну відповідність лабораторно 

отриманих результатів, а також надали ряд вимог та пропозицій щодо 

покращення розробленого прототипу. 
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Рис. 5.8 Фінальний зразок розробленого прототипу 

5.3 Висновки до розділу 5 

1. Розроблено та експериментально досліджено експериментальний зразок 

портативної фотоелектричної системи живлення, який складається з 

фотоелектричних перетворювачів, акумуляторних батарей, запропонованого 

гістерезисного оптимізатору потужності та двонаправленого перетворювача 

напруги на базі двофазної топології з чередуванням фаз. 

2. Розроблено та експериментально досліджено оптимізатор потужності 

для фотоелектричної панелі з бездатчиковим гістерезисним керуванням у складі 

портативної фотоелектричної системи живлення. Теоретично та 

експериментально показано, що ККД запропонованого оптимізатора в широкому 

діапазоні інтенсивностей сонячного випромінювання та температур ФЕП складає 

90-97 %. 

3. Розроблено та експериментально досліджено двонаправлений 

перетворювач напруги на базі двофазної топології з чередуванням фаз у складі 

портативної фотоелектричної системи живлення. Проведені експериментальні 
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дослідження підтвердили отримані висновки по результатам теоретичних 

розрахунків та математичного моделювання. 

4. Експериментально підтверджено можливість досягнення високої 

ефективності перетворення електричної енергії для низьковольтних 

перетворювачів напруги на базі GaN транзисторів у складі портативних 

фотоелектричних систем. ККД розробленого двонаправленого перетворювача 

напруги на базі двофазної топології з чередуванням фаз складає до 97.6 % у 

режимі зарядки акумуляторів від фотоелектричних панелей, та до 96.0 % у режимі 

живлення навантаження від акумуляторних батарей. 

_________________________________________________________________ 

Посилання: [195]  див. список використаних джерел стор 150-170. 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вирішене актуальне наукове завдання підвищення 

ефективності перетворювачів напруги у складі портативних джерел живлення 

шляхом обґрунтування доцільного вибору топології напівпровідникового 

перетворювача з урахуванням комплексу основних показників його якості 

Отримані нові науково підтверджені теоретичні та практичні результати, які 

є важливими для подальшого розвитку теорії та практики фотоелектричних 

систем малої потужності. Дані результати дозволили створити нові перетворювачі 

для портативних систем живлення на основі фотоелектричних елементів, які 

відрізняються від відомих перетворювачів більш високими значенням ККД та 

питомої потужності, а також системою керування з високою швидкодією та 

точністю керування. 

При цьому, отримані наступні наукові та практичні результати: 

1. Розглянуто різноманітні напрями розвитку портативних перетворювачів 

на основі відновлюваних джерел, показана доцільність та перспективність 

використання гнучких фотоелектричних панелей в якості джерела енергії. 

Встановлено, що для портативних джерел живлення малої потужності на основі 

ФЕП доцільно використовувати неізольовані топології, які забезпечують 

мінімальні статичні втрати потужності та мінімальні масо-габаритні показники 

пасивних компонентів. 

2. Вперше запропоновано обґрунтування доцільного вибору топології 

напівпровідникового перетворювача з урахуванням комплексу основних 

показників його якості, який включає в себе статичні втрати, перенапругу на 

напівпровідникових компонентах та масо-габаритні показники пасивних 

компонентів, та дозволяє порівняти топології напівпровідникових перетворювачів 

з однаковими заданими параметрами. Встановлено, що за результатами 

запропонованого методу порівняння топологій перетворювачів, серед 

запропонованих топологій двонаправлена двофазна топологія перетворювача з 

чередуванням фаз та інверсно-магнітозчепленими індуктивностями, завдяки 
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меншому коефіцієнту пульсацій струму і, як наслідок, меншим статичним 

втратам, є найбільш доцільною у порівнянні з іншими  та відповідає потрібному 

діапазону регулювання напруги батареї. 

3. Розроблено аналітичний метод розрахунку оптимального коефіцієнта 

магнітозчеплення парної кількості індуктивностей для двонаправленого 

перетворювача напруги з чередуванням фаз, що дозволяє розрахувати 

магнітозчеплену індуктивність з мінімальними розмірами при заданому коефіцієнті 

пульсацій струму. 

4. Розроблено спрощену бездатчикову топологію перетворювача для 

слідкування за точкою максимуму відбору потужності на основі гістерезису. 

Показано, що такий оптимізатор потужності має високий ККД (90-97%) в 

широкому діапазоні навантажень та спроможний значно зменшити розміри та 

вартість малопотужних фотоелектричних систем. 

5. Встановлено, що система керування двонаправленим перетворювачем 

напруги в складі портативного фотоелектричного джерела живлення, яка 

побудована на основі методу передбачення по моделі, має більш високу швидкодію 

(1.5 мс), меншу статичну похибку (60 мВ) та менше перерегулювання при зміні 

навантаження (0.3 В) у порівнянні з класичними ПІ- та ПІД-регуляторами (2 мс, 

70 мВ та 0.45 В відповідно). В той же час, використання системи керування на 

основі методів передбачення по моделі вимагає значних математичних 

розрахунків, що ускладнює її практичну реалізацію та призводить до збільшення 

обчислювальних затрат на керування, що варто враховувати при проектуванні 

портативних систем малої потужності. 

6. На основі теоретичних досліджень розроблено експериментальний зразок 

портативної фотоелектричної системи живлення, яка складається з фотоелектричних 

перетворювачів, акумуляторних батарей, гістерезисного оптимізатору потужності, 

двонаправленого перетворювача напруги на базі GaN транзисторів, двофазної 

топології з чередуванням фаз та інверсним магнітозчепленням індуктивностей, який 

рекомендовано до впровадження в нових розробках ПАТ «ЧеЗаРа» та 

ТОВ «П’єзосенсор». Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи 
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впроваджено в учбовий процес Чернігівського національного технологічного 

університету. 
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