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EKSPERYMENTALNE PORÓWNANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW 
DC/DC PODWYŻSZAJĄCYCH NAPIĘCIE DO ZASTOSOWANIA  
W FOTOWOLTAICE 

Streszczenie. W artykule zostały przedstawione wyniki badań trzech konfiguracji 
przekształtników podwyższających DC/DC i porównanie ich pod względem sprawności  
i stopnia podwyższenia napięcia oraz możliwości zastosowania ich do przekształcania 
przesyłu energii z paneli fotowoltaicznych do sieci. Rozważane przekształtniki to układ 
przeciwsobny, quasi-równoległy z izolacją galwaniczną i układ podwyższający 
wielosekcyjny, których własności zostały udokumentowane odpowiednimi przebiegami  
i charakterystykami.  

Słowa kluczowe: podwyższające przekształtniki DC/DC, systemy fotowoltaiczne, niskonapięciowe 
źródło energii 

EXPERIMENTAL COMPARISON OF DC/DC CONVERTERS FOR USE  
IN PHOTOVOLTAICS 

Summary. This paper presents the results of research over three topologies of 
DC/DC boost converters. Their efficiency, voltage gain as well as practical possibilities 
to apply them in photovoltaic systems connected to electrical grid. These converters are 
push-pull current-fed, partial parallel isolated boost converter and interleaved DC/DC 
boost converters whose properties have been documented with appropriate waveforms 
and plots. 
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1. WSTĘP 

W wielu zastosowaniach energetyki odnawialnej są pożądane wysokosprawne 
przekształtniki DC/DC podwyższające napięcie do sprzęgania niskonapięciowych źródeł 
zasilających z obciążeniami pracującymi przy znacznie wyższych poziomach napięć. 
Źródłami niskonapięciowymi mogą być magazyny energii, takie jak baterie, ogniwa 
paliwowe, superkondensatory, moduły fotowoltaiczne itp. Przekształtnik, który kojarzy 
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źródło DC o niskim napięciu ze źródłem o napięciu wyższym, musi pracować po stronie 
niskiego napięcia [1], [2]. Napięcie to powinno być najpierw podwyższone do odpowiedniego 
poziomu, a następnie przekształcone na napięcie przemienne. Niskie napięcia wejściowe 
powodują przepływ znacznych prądów przez elementy składowe przekształtnika, co wpływa 
na zwiększenie strat mocy, proporcjonalnych do kwadratu prądu [3]-[5]. Straty energii mogą 
na tyle obniżyć współczynnik sprawności układu, że uzyskanie docelowej mocy wyjściowej 
staje się niemożliwe, dlatego ograniczenie strat decyduje często o realizacji praktycznej 
przekształtnika.  

Poziom energii dostarczanej przez źródła fotowoltaiczne jest zależny od pory dnia, pory 
roku oraz temperatury otoczenia. W celu uzyskania najwyższej sprawności energetycznej 
systemu fotowoltaicznego sterownik przekształtnika DC-DC powinien być wyposażony  
w algorytm śledzenia punktu maksymalnej mocy panelu fotowoltaicznego (MPPT) [6].  

W artykule porównano wyniki badań laboratoryjnych trzech przekształtników DC/DC 
boost głównie pod względem możliwości podwyższenia napięcia i sprawności energetycznej. 
Porównywane topologie przekształtników podwyższających napięcie to układ przeciwsobny, 
konfiguracja quasi-równoległa z izolacją galwaniczną oraz pięciosekcyjny układ 
podwyższający [7]-[9].  

2. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PRZEKSZTAŁTNIKÓW 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę zrealizowanych i badanych laboratoryjnie 
przekształtników DC/DC podwyższających napięcie. Rozważano możliwości wzmocnienia 
napięcia stałego i sprawność energetyczną przy transmisji energii z wejścia do wyjścia 
przekształtnika.  

Układy przekształtników zasilano z baterii akumulatorów 48 V lub połączonych 
równolegle 30 V zasilaczy laboratoryjnych. Do budowy prototypów przekształtników 
zastosowano tranzystory MOSFET IRFP4468 (100V,195A,2mΩ) i CMF20120D (1200V, 
42A,80mΩ) oraz diody SDT12S60 (600V,12A,30nF), C2D20120 (1200V,20A,122nF), 
HFA25TB60 (600V,25A,112nF) oraz wykonane na zamówienie elementy magnetyczne. 
Obciążeniem na wyjściu po stronie wysokiego napięcia DC były bezindukcyjne oporniki  
o rezystancji od 100 do 180 Ω.  

2.1. Przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie w układzie przeciwsobnym 

Schemat ideowy przeciwsobnego przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie 
zamieszczono na rysunku 1a. Zasilanie przekształtnika przeciwsobnego odbywa się  
z niskonapięciowego źródła DC (PV) poprzez dławik L1=100H, co tworzy źródło 
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stałoprądowe o przestrajanej wydajności. Ze źródła prądowego są zasilane dwa równolegle 
połączone uzwojenia pierwotne transformatora, komutowane przez łączniki SI, SII w taki 
sposób, że istnieje przedział ich jednoczesnego przewodzenia. Wyłączenie któregokolwiek 
łącznika powoduje przewodzenie diody DI lub DII i przekazanie części energii  
z indukcyjności rozproszenia uzwojenia pierwotnego transformatora, do kondensatora 
wyjściowego C1. Uzwojenie wtórne transformatora o przekładni dwukrotnie podwyższającej 
zasila prostownik w układzie podwajacza napięcia (kondensatory C2, C3), szeregowo 
połączonego z kondensatorem CI. 

a) b)  
 

Rys. 1. a) Schemat ideowy układu przekształtnika przeciwsobnego, b) oscylogramy napięć i prądów: 
1-impuls sterujący tranzystorem S1, 2-napięcie na tranzystorze S1, 3-prąd tranzystora S1,  
4-prądy diody D1 

Fig. 1. a) Schematic inverter system push-pull amplification design, b) oscylogramy voltage and 
currents: 1-transistor control pulse S1, 2-the voltage at the transistor S1, 3-transistor current 
S1, 4-currents of diode D1 

 
Odpowiednie przebiegi odzwierciadlające powyżej opisane zjawiska zaprezentowano na 

rysunku 1b. Oscylogram przedstawia dla wybranego tranzystora np. SI : impuls sterujący 
bramkowy-1, przebiegi napięcia między jego drenem i źródłem -2 oraz prądu drenu-3, zaś 
przebieg-4 obrazuje prąd odpowiadającej temu tranzystorowi diody rozładowczej. 

Charakterystyczny przedział boost jednoczesnego przewodzenia tranzystorów widoczny 
jest w przebiegu prądu tranzystora, świadczą o tym dwa symetryczne przedziały stałych 
poziomów prądu zarówno po jego załączeniu, jak i przed wyłączeniem. Wyłączenie 
tranzystora powoduje widoczne w przebiegu napięcia, a na nim oscylacyjnie gasnące 
przepięcie, które jednak nie przekracza podwójnej wartości napięcia naładowania 
kondensatora C1. Oscylacje te są związane ze złączeniowymi pojemnościami pasożytniczymi 
tranzystorów. Zanikający liniowo prąd diody świadczy, że jest to prąd rozładowania 
indukcyjności rozproszenia transformatora na stałą wartość napięcia naładowanego 
kondensatora C1.  

Zauważalną wadą tej konfiguracji przekształtnika jest brak pełnej izolacji galwanicznej 
między wejściem a wyjściem, pomimo użycia transformatora. 
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2.2. Przekształtnik DC/DC quasi-równoległy podwyższający z izolacją galwaniczną 

Na rysunku 2a) przedstawiono schemat przekształtnika podwyższającego napięcie  
o konfiguracji quasi-równoległej. Układ złożony jest z dwóch przekształtników, których 
obwody wejściowe stanowią  dwa dławiki wejściowe i dwa transformatory wyrównawcze 
połączone równolegle. 

Prąd wejściowy iin ulega równemu podziałowi na dwa mniejsze prądy iL1, iL2. 
Równolegle połączone uzwojenia transformatorów wyrównawczych T1, T2 dzielą dodatkowo 
prądy dławików wejściowych. W rezultacie obie pary tranzystorów MOSFET (S1,S4 i S2,S3) 
przekształtnika przełączają tylko połowę prądu wejściowego. Gdy prąd iL1 rośnie, prąd  
w gałęzi równoległej iL2 maleje, z wyjątkiem czasu jednoczesnego wysterowania wszystkich 
tranzystorów (S1, S2, S3, S4), gdy oba wspomniane prądy rosną. Oba równolegle podłączone 
półmostki tranzystorowe zapewniają pierwszy stopień zwiększenia napięcia. 

a) b)  
 
Rys. 2. a) Schemat  ideowy przekształtnika podwyższającego quasi-równoległego, b) przebiegi  napięć 

i prądów 
Fig. 2. a) Schematic inverter upward parallel quasi, b) waveforms of voltage and currents 

 
Transformatory izolujące T3 i T4 poprzez swoją przekładnię i szeregowo połączone 

uzwojenia wtórne zapewniają drugi i trzeci stopień wzmocnienia. Ostatni czwarty stopień 
stanowi wyjściowy prostownik diodowy (D1, D2) wraz z kondensatorami (C1, C2), pracujący 
w układzie podwajacza napięcia. 

Dzięki podziałowi prądów wejściowych oraz szeregowemu połączeniu uzwojeń wtórnych 
transformatorów izolujących następuje redukcja strat mocy i znaczące podwyższenie napięcia 
układu. Niewątpliwą zaletą układu jest izolacja galwaniczna pomiędzy obwodem 
wejściowym  a wyjściowym.  

Charakterystyczne przebiegi napięć i prądów quasi-równoległego izolowanego 
przekształtnika podwyższającego DC/DC przedstawiono na rys. 2b). Oscylacje widoczne  
w przebiegach impulsów sterujących (vGS1,vGS3) są spowodowane ładowaniem się 
pasożytniczych pojemności obwodów bramkowych. Prąd tranzystora S1 (iS1) w czasie jego 
przewodzenia jest równy połowie prądu wejściowego iin, kiedy przewodzą wszystkie 
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tranzystory przekształtnika jest on równy w przybliżeniu jego jednej czwartej. Prąd 
wejściowy (iin) charakteryzuje się 7% tętnieniami, co jest zadowalającym wynikiem. 

Przyczyną przepięć na tranzystorach (np. vDS1) i transformatorach T3,T4 (np. vT3), 
widocznych na rys. 2b), są indukcyjności rozproszenia strony pierwotnej transformatorów 
izolujących. 

Zastosowanie, w konstruowanym obecnie przekształtniku, technologii planarnej i sekcjo-
nowania uzwojeń powinno znacząco zmniejszyć indukcyjność rozproszenia, przepięcia  
i straty przełączania tranzystorów przekształtnika.  

2.3. Wielosekcyjny przekształtnik podwyższający DC/DC  

Przekształtnik podwyższający wielosekcyjny składa się z kilku pojedynczych 
przekształtników połączonych równolegle, sterowanych współbieżnie (badany był 
przekształtnik pięciosekcyjny) (rys. 3a). Dzięki takiej konfiguracji energia z wejścia jest 
przekazywana do filtru pojemnościowego i rezystancji obciążenia. 

Jedna sekcja tego układu stanowi rodzaj przetwornicy przeciwbieżnej (flyback converter), 
której koniec uzwojenia pierwotnego jest połączony z początkiem uzwojenia wtórnego 
transformatora (rys. 3b). Na przykładzie sekcji nr 1 w pierwszym takcie (tranzystor S1 
załączony) magazynowana jest energia w dławiku L1. Transmisja energii na wyjście 
przekształtnika następuję w drugim takcie (tranzystor S1 wyłączony) zarówno z uzwojenia 
pierwotnego poprzez diodę Dc1 (energia z indukcyjności rozproszenia), jak i wtórnego przez 
diodę wyjściową D1. Dioda Dc1 tworzy obwód poziomujący - zabezpiecza tranzystor S1 przed 
przepięciami, które występują podczas wyłączania, obniżając je do poziomu napięcia 
wyjściowego. 

Na wartość współczynnika podwyższenia napięcia mają wpływ: przekładnia 
transformatorowa n dławików sprzężonych L1 i L2 oraz współczynnik wypełnienia impulsów 
sterujących D. 

Prąd wejściowy dzielony jest między aktywne sekcje przekształtnika, dzięki temu straty 
mocy w łącznikach w stanie załączenia są znacznie zredukowane. Sekcje przekształtnika są 
sterowane współbieżnie z przesunięciem fazowym 2π/n, (gdzie n – liczba aktywnych sekcji). 
Dzięki temu znacząco zmniejszone są tętnienia prądu wejściowego, a co za tym idzie  
i napięcia wyjściowego.  
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a)  

 

 

 

 

b)  
 

Rys. 3. a) Schemat ideowy przekształtnika wielosekcyjnego, b) przebiegi napięć i prądów 
przekształtnika wielosekcyjnego 

Fig. 3. a) Schematic inverter wielosekcyjnego, b) waveforms of voltage and inverter currents 
wielosekcyjnego 

 
Częstotliwość przełączania jest n razy większa od częstotliwości pojedynczej sekcji, co 

umożliwia zmniejszenie gabarytów biernych elementów filtrów wyjściowych. 
Dodatkową zaletą wielosekcyjnego przekształtnika podwyższającego jest możliwość 

dynamicznej zmiany liczby aktywnych sekcji w zależności od mocy wyjściowej tak, aby 
zapewnić maksymalną sprawność, szczególnie w szerokim zakresie mocy wejściowej. 
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3. PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKA WZMOCNIENIA I SPRAWNOŚCI  

Zadaniem prezentowanych przekształtników jest podwyższenie napięcia i przekazywanie 
energii z niskonapięciowego źródła do odbiornika z jak najmniejszymi stratami. Poniżej 
zamieszczono podstawowe zależności, opisujące współczynnik wzmocnienia napięcia (B) 
badanych przekształtników. 

Przekształtnik przeciwsobny: 
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Przekształtnik quasi-równoległy: 
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Przekształtnik wielosekcyjny: 
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gdzie: D - współczynnik wypełnienia impulsów sterujących, n=N2/N1 - przekładnia 
transformatora/dławika. 

W celu porównania właściwości badanych przekształtników zostały wyznaczone 
charakterystyki eksperymentalne.  

Na rysunku 4a) przedstawiono zależność współczynnika wzmocnienia od współczynnika 
wypełnienia. Należy przy tym zauważyć, że wartość tak określonego wzmocnienia 
napięciowego uwzględnia przekładnie użytych transformatorów oraz współczynnik 
wypełnienia. Wzmocnienie napięciowe przekształtników przeciwsobnego i wielosekcyjnego 
zmienia się od 6 do 10, natomiast wzmocnienie przekształtnika quasi-równoległego z izolacją 
galwaniczną zmienia się od 17 do 25. Tak wysoki poziom zmian wzmocnienia jest wynikiem 
wpływu przekładni transformatorów izolujących i szeregowego połączenia ich uzwojeń 
wtórnych. 

Charakterystyki na rysunku 4b) przedstawiają współczynniki sprawności energetycznej 
poszczególnych przekształtników w funkcji mocy odbiornika. Z przebiegu tych 
charakterystyk wynika, że najwyższy poziom sprawności, powyżej 91,5%, uzyskuje 
przekształtnik pięciosekcyjny, co jest uzasadnione jego równoległą strukturą. Niższą nieco 
sprawność mają pozostałe dwa przekształtniki, chociaż poziom jej jest w obu przypadkach, w 
szerokim zakresie mocy obciążenia, wyższy od 90,0%. Najmniejszy poziom sprawności 
przekształtnika przeciwsobnego przekracza również 90,5% i jego charakterystyka utrzymuje 
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się na stałym poziomie z pewną nieznaczną tendencją wzrostową, zaś przy mocy odbiornika 
powyżej 1500 W charakterystyka ta ma poziom już wyższy od malejących charakterystyk 
sprawności pozostałych przekształtników. 

 

a) b)  
 

Rys. 4. Charakterystyki: a) wzmocnienia napięciowego B w funkcji współczynnika wypełnienia D,   
b) sprawności η w funkcji mocy wyjściowej Po 

Fig. 4. The Characteristics of the a) strengthen the voltage B as a function of factor D, b) η efficiency 
as a function of output power Po 

 
Wraz ze wzrostem współczynnika wypełnienia rośnie prąd wejściowy,  a więc sprawność 

w twardo przełączanych przekształtnikach maleje. W przypadku współpracy układu  
z panelem fotowoltaicznym należy zastosować odpowiedni algorytm MPPT, który 
zapewniłby pobór maksymalnej mocy ze źródła PV, pracującego przy niskich wartościach 
współczynnika wypełnienia. 

4. PODSUMOWANIE  

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że wszystkie trzy opisane 
przekształtniki podwyższające uzyskują zadowalające wzmocnienie napięciowe. Dla trzech 
badanych konfiguracji podział prądów wejściowych powoduje mniejsze straty w łącznikach 
półprzewodnikowych i elementach biernych, co zwiększa sprawność systemu przekształcania 
energii. Stąd topologie tych przekształtników nadają się do przesyłu energii z nisko-
napięciowych źródeł DC (panele fotowoltaiczne) do sieci energetycznej. Pomimo zwiększe-
nia ilości oraz komplikacji budowy elementów magnetycznych badane przekształtniki mogą 
być konkurencyjne w stosunku do szeroko stosowanych  przekształtników mostkowych. 
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