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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον αμφίδρομο μετατροπέα Flyback ως διάταξη 

εξισορρόπησης της κατάστασης φόρτισης των συσσωρευτών ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος. Η 

εργασία αυτή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Σκοπός είναι η μελέτη και η κατασκευή μιας μονάδας (module) διάταξης εξισορρόπησης της 

κατάστασης φόρτισης μπαταριών, τοπολογίας Flyback με τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τη 

δυνατότητα για αμφίδρομη μεταφορά της ενέργειας, δηλαδή τόσο από ολόκληρη τη συστοιχία προς το 

μεμονωμένο κελί, όσο και αντίστροφα. 

Αρχικά παρατίθενται ορισμένα ιστορικά στοιχεία γύρω από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ενώ αναφέρεται 

η δομή των συσσωρευτών και ορισμένοι τύποι που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα. 

Εξηγείται η απαίτηση για την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης μπαταριών και παρουσιάζονται εν 

συντομία οι τοπολογίες εξισορρόπησης, ενώ επιλέγεται να μελετηθεί αυτή του αμφίδρομου Flyback. 

Για το σκοπό αυτό, κρίνεται αναγκαία η μελέτη και κατασκευή του μετασχηματιστή, ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της διάταξης. 

Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση του μετατροπέα τόσο με ιδανικά, όσο και με μη-ιδανικά στοιχεία, των 

οποίων η επίδραση εξηγείται, ενώ καταγράφεται ο τρόπος λειτουργίας ορισμένων διατάξεων 

καταστολής υπερτάσεων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικών προσομοιώσεων. Επιπλέον, 

κατασκευάζεται μοντέλο προσομοίωσης του αμφίδρομου Flyback ως διάταξη εξισορρόπησης της 

κατάστασης φόρτισης μπαταριών, που περιλαμβάνει ελεγκτή PI.  

Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη μια πρωτότυπης μεθοδολογίας για την παραμετρική διερεύνηση 

της διάταξης εξισορρόπησης, ώστε να καθοριστούν οι παράμετροι της βέλτιστης απόδοσης του 

μετατροπέα. 

Τέλος, περιγράφεται η κατασκευή του module εξισορρόπησης τοπολογίας αμφίδρομου Flyback, για τη 

λειτουργία του οποίου χρησιμοποιήθηκε μικρός αριθμός στοιχείων, με ιδιαίτερα περιορισμένο όγκο. Ο 

μετατροπέας λειτούργησε με τον μετασχηματιστή χαμηλού προφίλ RM10, με είσοδο στο εύρος τάσης 

λειτουργίας μιας συστοιχίας 12 κελιών, από 33.6V έως 48V και  έξοδο στο εύρος τάσης ενός κελιού, 

2.8V έως 4V με ρεύμα στα 7A. Συγκεκριμένα, στα 4V και 7A έδωσε απόδοση 83.9% στην ορθή πορεία 

ενέργειας και 81.9% στην ανάστροφη. Επιπλέον δοκιμάστηκε και ένας τυποποιημένος 

μετασχηματιστής ώστε ο μετατροπέας να φτάσει τα 4V και 9A (36W) στην έξοδο. 

 



 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the analysis and construction of a bidirectional Flyback converter as a 

battery balancing module of an electric vehicle, that may transfer energy from the battery pack to a 

specific cell and vice versa with the best possible efficiency. The thesis was elaborated at the Laboratory 

of Electromechanical Energy Conversion of the Department of Electrical and Computer Engineering at 

University of Patras. 

First, some historical facts regarding the electric cars are being presented, as well as the pros and cons 

of them. Electric batteries operation principle and their structure is then briefly mentioned. 

 

Afterwards, the necessity for a battery management system is explained and the battery balancing 

topologies are listed. From them, the bidirectional Flyback is chosen. For a better understanding of the 

device, the transformer and its construction procedure are being studied. 

 

Then, the operating principle of Flyback is analyzed using the ideal case scenario and its equations, 

being backed up by simulation results. A similar process is undertaken for the non-ideal scenario. The 

effects of non-ideal elements are explained, and the use of overvoltage protection devices is discussed 

with the help of simulation models. In addition, a bidirectional Flyback simulation model including a 

PI controller is being constructed as a battery balancing device. 

 

Subsequently, a method for parametric analysis of the balancing device is developed to determine the 

converter parameters leading to the best possible efficiency.  

 

Finally, the bidirectional Flyback battery balancing module construction is described and the 

experimental results are presented. A small number of particularly low-profile components was used, 

including a transformer made in the laboratory. The converter may operate with primary-side voltage 

between 33.6V to 48V, i.e., the voltage range of a 12-cell LiFePO4 battery pack, with a secondary-side 

voltage range of a single cell, i.e., 2.8V to 4V and a secondary-side current of 7A. Specifically, for the 

4V, 7A (28W) case, the device achieved the efficiency of 83.9% when the energy is transferred to the 

secondary-side and the efficiency of 81.9% in the opposite direction. Moreover, a commercial 

transformer was tested to achieve an output of 4V, 9A (36W) at the secondary side.  

 



 

I 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στη διπλωματική αυτή εργασία μελετάται ο μετατροπέας τύπου Flyback ως διάταξη 

εξισορρόπησης της κατάστασης φόρτισης των μπαταριών ηλεκτροκίνητου οχήματος.  

Συγκεκριμένα, εξηγείται η ανάγκη για την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης συσσωρευτών 

και η απαίτηση για εξισορρόπηση. Στη συνέχεια, γίνεται ανασκόπηση διαφόρων τοπολογιών 

εξισορρόπησης και εξ αυτών επιλέγεται ο μετατροπέας τύπου Flyback. Διασαφηνίζονται 

διάφορες έννοιες σχετικές με το μετασχηματιστή -που αποτελεί βασικό στοιχείο του 

μετατροπέα- όπως αυτή της σκέδασης και περιγράφονται τα βασικά μοντέλα 

μετασχηματιστών. Το κύκλωμα αναλύεται αρχικά με ιδανικά και στη συνέχεια με μη-ιδανικά 

στοιχεία.  

Ειδικότερα μελετάται η περίπτωση του μετατροπέα Flyback αμφίδρομης λειτουργίας και 

αναπτύσσεται μια απλή μέθοδος αυτοματοποιημένης παραμετρικής διερεύνησης του, με τη 

χρήση της γλώσσας Matlab και του περιβάλλοντος προσομοιώσεων Simulink. Ακολουθεί ο 

καθορισμός των προδιαγραφών λειτουργίας του συστήματος εξισορρόπησης με μετατροπέα 

Flyback. Στο τέλος, περιγράφεται η σχεδίαση και η κατασκευή του κυκλώματος και 

παρατίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα. 

Αναλυτικά, στο κεφάλαιο 1 αναφέρονται ορισμένα γενικά στοιχεία γύρω από την 

τεχνολογία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και απαριθμούνται οι διάφορες κατηγορίες 

συσσωρευτών. Εξηγείται η ανάγκη για Σύστημα Διαχείρισης Συσσωρευτών (BMS) και 

περιγράφονται ορισμένες τοπολογίες εξισορρόπησης. Eξ αυτών, επιλέγεται η τοπολογία 

αμφίδρομου μετατροπέα Flyback και αναφέρεται ο στόχος της παρούσας εργασίας. 

Στο κεφάλαιο 2  εξηγούνται κάποιες βασικές έννοιες γύρω από τα μαγνητικά κυκλώματα 

καθώς και η ιδιαιτερότητα του μετασχηματιστή Flyback. Αναλύονται τα βασικά μοντέλα 

μετασχηματιστών και παρατίθεται ένας μαθηματικός τύπος για την εκτίμηση της επαγωγής 

σκέδασης. Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία μέτρησης ενός μετασχηματιστή και 

εξηγείται η μεθοδολογία σχεδίασης του μετασχηματιστή Flyback. 

Στο κεφάλαιο 3  αναλύεται η λειτουργία του μετατροπέα Flyback με ιδανικά στοιχεία και 

οι εξισώσεις που την περιγράφουν τόσο σε συνεχή, όσο και σε ασυνεχή αλλά και στο όριο 

αυτών. Για την εξήγησή τους αξιοποιούνται οι κυματομορφές από παραδείγματα αντίστοιχων 

προσομοιώσεων ενώ, επιπλέον, παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες του 

μετατροπέα. 

Στο κεφάλαιο 4  ο μετατροπέας Flyback αναλύεται με μη-ιδανικό μετασχηματιστή και 

αιτιολογείται η ανάγκη για την προσθήκη διάταξης καταστολής υπερτάσεων (snubber). 



II 

Περιγράφονται οι εξισώσεις της λειτουργίας του κυκλώματος με παθητικό snubber και 

εξηγείται η λειτουργία του ενεργητικού snubber, ενώ για την καλύτερη κατανόηση των 

ζητημάτων παρατίθενται αποτελέσματα προσομοιώσεων. Μελετάται η επίδραση και των 

άλλων μη-ιδανικών στοιχείων, εξηγείται η λειτουργία του αμφίδρομου Flyback ως διάταξη 

εξισορρόπησης που στη συνέχεια προσομοιώνεται μαζί με έναν ελεγκτή PI. 

Στο κεφάλαιο 5  εξηγείται η μέθοδος της παραμετρικής διερεύνησης με πολλαπλές 

προσομοιώσεις που εφαρμόστηκε. Αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που ανακύπτουν από 

αυτή, με τη χρήση προσεγγιστικών τύπων και γραφικών παραστάσεων. Καθορίζονται οι 

προδιαγραφές λειτουργίας και στη συνέχεια επιλέγονται τα στοιχεία του μετατροπέα. Έπειτα, 

αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά της πλακέτας μικροελεγκτή που χρησιμοποιήθηκε, 

καθώς και της διεπαφής SPI. Στο τέλος του κεφαλαίου, παρατίθενται ορισμένα στοιχεία γύρω 

από τα τροφοδοτικά και το κύκλωμα ισχύος που κατασκευάστηκε. 

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα πειράματα που έγιναν με τη διάταξη που 

κατασκευάστηκε, οι μετρήσεις και οι καμπύλες απόδοσης-ισχύος, καθώς και ορισμένα 

κυματομορφές από τον παλμογράφο. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ορισμένα 

συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική εργασία. 

Τέλος, καταγράφεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και στα παραρτήματα 

περιλαμβάνονται τα σχέδια των τυπωμένων κυκλωμάτων αλλά και τα σχηματικά διαγράμματα 

των κυκλωμάτων της διάταξης που κατασκευάστηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

1.1 Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε συνδυασμό με την 

τεχνολογική πρόοδο έχουν φέρει τις τελευταίες δεκαετίες την ηλεκτροκίνηση στο προσκήνιο. 

Εντούτοις, η ιδέα της ηλεκτροκίνησης δεν είναι πρόσφατη, καθώς ήδη από τις αρχές του 19ου 

αιώνα ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία ηλεκτρικού αυτοκινήτου (HA, 

αγγλ. EV) [1] [2]. Το 1828 ο Ούγγρος εφευρέτης Ányos Jedlik κατασκεύασε ένα όχημα μικρής 

κλίμακας, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό μοτέρ που ο ίδιος είχε εφεύρει ένα χρόνο πριν, το 

1827 [3]. Μεταγενέστερες εφευρέσεις, όπως η γεννήτρια και ο dc κινητήρας και η δημιουργία 

καλύτερων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών, έκανε τα ηλεκτροκίνητα αμάξια πιο εμπορικά 

[1]. Στις αρχές του 20ου αιώνα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατείχαν στην Αμερική γύρω στο 

38% της αγοράς, έναντι του 22% που κατείχαν εκείνα με μηχανές εσωτερικής καύσης (Internal 

Combustion Engine - ICE), ενώ το υπόλοιπο 40% επρόκειτο για ατμοκίνητα αμάξια [1]. 

Παρόλα αυτά, η μείωση των τιμών του πετρελαίου και η ανάγκη μεγαλύτερης αυτονομίας σε 

συνδυασμό με την εισαγωγή από τον Ford των γραμμών παραγωγής που μείωσε το κόστος, 

έδωσε εν τέλει προβάδισμα στα αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής καύσης, όπως τα 

βενζινοκίνητα [1] [2]. Στην Ελλάδα η ηλεκτροκίνηση συναντάται πάνω από ένα αιώνα σε 

διάφορους τύπους οχημάτων, όπως τραίνα, τραμ και τρόλεϊ [4] [5]. 

Από το 1990, το ενδιαφέρον γύρω από την ηλεκτροκίνηση έχει αυξηθεί κυρίως στον τομέα 

έρευνας και ανάπτυξης [6], ενώ την τελευταία δεκαετία, στο Δυτικό Κόσμο και την Κίνα, η 

αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία είναι δραματική [7]. 

Τα ηλεκτρικά οχήματα κυψελών καυσίμου (Fuel Cell Electric Vehicle - FCEV) κατέχουν 

ένα πολύ μικρό μερίδιο της αγοράς των HA. Στον αντίποδα, τα ηλεκτρικά οχήματα με 

μπαταρία (Battery Electric Vehicle - BEV) είναι μακράν πιο δημοφιλή. Η μη ιδανική φύση 

των μπαταριών, όμως, εισάγει διάφορες δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Η ανάγκη για 

την προστασία των μπαταριών και τη διαχείριση του φορτίου τους απαιτεί τη χρήση 

συστήματος διαχείρισης μπαταριών (Battery Management System - BMS), η βασική 
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λειτουργικότητα του οποίου περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό. Η εξισορρόπηση της 

κατάστασης φόρτισης των μπαταριών (Battery Balancing) αποτελεί την πτυχή εκείνη του 

συστήματος BMS στην οποία επικεντρώνεται η παρούσα διπλωματική εργασία. 

1.2 Ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

Ο όρος «ηλεκτρικό αυτοκίνητο» ενσωματώνει διάφορους τύπους οχημάτων, όπως [8] [9]: 

• Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία (Battery Electric Vehicle - BEV) όπου η ενέργεια 

παρέχεται αποκλειστικά από μπαταρίες, συνήθως στο σασί του αυτοκινήτου. 

• Τα υβριδικά ηλεκτρικά (Hybrid Electric Vehicle - HEV) που κινούνται συνδυαστικά με 

μηχανή εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα τροφοδοτούμενο από μπαταρίες. Οι 

μπαταρίες δε φορτίζονται από εξωτερική πηγή, αλλά από την αναγεννητική πέδηση 

(regenerative braking) και τη μηχανή εσωτερικής καύσης [10]. 

• Τα plug-in υβριδικά ηλεκτρικά (Plug-in Hybrid Electric Vehicle - PHEV) που, κινούνται 

τόσο με μπαταρίες όσο και με καύσιμα και έχουν τη δυνατότητα αναγεννητικής πέδησης. 

Η διαφορά τους από τα απλά υβριδικά είναι η δυνατότητα για φόρτιση από εξωτερική πηγή 

(όπως τα ΗΑ Μπαταριών) και η μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας. 

 

Σχήμα 1.1 Βασικά μέρη ενός ΗΑ με μπαταρία [11]. 

• Τα ηλεκτρικά οχήματα κυψελών καυσίμου (Fuel Cell Electric Vehicle - FCEV) αποτελούν 

και αυτά, όπως και τα ΗΑ μπαταριών, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Αντί μπαταριών όμως, 

χρησιμοποιούνται κυψέλες υδρογόνου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [12]. 
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Στη συνέχεια της παραγράφου παρουσιάζονται επιγραμματικά η δομή του ΗΑ με μπαταρία 

(Σχήμα 1.1), το ηλεκτρικό buggy του ΕΗΜΕ, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

των ΗΑ και της ηλεκτροκίνησης. 

1.2.1 Η δομή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου 

Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «powertrain» που περιγράφει όλα τα μέρη του ΗΑ από τις 

μπαταρίες και τον κινητήρα μέχρι τους άξονες και το διαφορικό που αξιοποιούνται για την 

κίνησή του. Τα κυριότερα μέρη του powertrain, απεικονίζονται στο χονδρικό διάγραμμα στο 

Σχήμα 1.2 και παρουσιάζονται επιγραμματικά στη συνέχεια. 

Συστοιχία μπαταριών 

Ως πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός κελιών (ηλεκτροχημικών στοιχείων) 

που σχηματίζουν μια συστοιχία που ονομάζεται ηλεκτρικός συσσωρευτής ή μπαταρία. Συχνά, 

ο όρος μπαταρία αναφέρεται στην πηγή ενέργειας ακόμα και όταν αυτή αποτελείται από ένα 

μόνο κελί [13].  

Η συστοιχία, που αναφέρεται και ως battery pack, σχηματίζεται με ένα συνδυασμό κελιών 

εν σειρά και παράλληλα που διαφέρει μεταξύ των κατασκευαστών [14]. Για τα κελιά 

χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες με συνηθέστερη την τύπου ιόντων λιθίου, λόγω των 

πλεονεκτημάτων της. Οι κυριότερες τεχνολογίες των μπαταριών που χρησιμοποιούνται 

αναλύονται στην παράγραφο 1.3. 

 

Σχήμα 1.2 Χονδρικό διάγραμμα ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος [15]. 

Η συστοιχία χωρίζεται σε περισσότερες μονάδες (modules), καθεμιά εκ των οποίων μπορεί 

να χωρίζεται σε περισσότερα γκρουπ από κελιά. Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες μπορεί να είναι 
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εν σειρά, τα γκρουπ κάθε μονάδας επίσης εν σειρά ώστε να επιτευχθεί υψηλή τάση (π.χ. κοντά 

στα 400V) και τα κελιά κάθε γκρουπ εν παραλλήλω ώστε να είναι σε θέση να δώσουν υψηλά 

ρεύματα για μεγάλο χρόνο (π.χ. 200A). Για παράδειγμα, η συστοιχία του ΗΑ Nissan Leaf 

αποτελείται από 48 εν σειρά μονάδες, καθεμιά εκ των οποίων απαρτίζεται από 2 εν σειρά 

γκρουπ, με το κάθε γκρουπ να έχει 2 παράλληλα κελιά (cell pouches) ιόντων λιθίου [16]. 

Σύστημα Διαχείρισης Μπαταριών (BMS) 

Για την προστασία και την αποδοτική λειτουργία μιας συστοιχίας συσσωρευτών (battery 

pack), χρησιμοποιείται το Σύστημα Διαχείρισης Μπαταριών (Battery Management System - 

BMS). Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό παρακολουθεί τις διάφορες παραμέτρους καθενός 

εκ των κελιών -θερμοκρασία, τάση, ρεύμα- και διασφαλίζει τη λειτουργία τους στην ασφαλή 

περιοχή λειτουργίας (Safe Operating Area - SOA) [17] [18]. Παράλληλα, μπορεί να εκτιμά τη 

γήρανση των κελιών ή να εφαρμόζει αλγόριθμους εξισορρόπησης της κατάστασης φόρτισης 

μεταξύ των κελιών για την αποδοτικότερη λειτουργία τους. Η λειτουργικότητα του BMS 

αναλύεται στην παράγραφο 1.4. 

 

Ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος 

Ο ρόλος του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος (Σχήμα 1.3) στο ΗΑ είναι η μετατροπή της 

συνεχούς τάσης εισόδου των μπαταριών σε τάση πλάτους και συχνότητας κατάλληλη για την 

τροφοδοσία και τον έλεγχο του ηλεκτρικού κινητήρα του οχήματος. Αποτελείται από τη 

βασική μονάδα του μετατροπέα που κάνει «επεξεργασία» της ηλεκτρικής ισχύος με 

ημιαγωγικούς διακόπτες (MOSFET, IGBT, Δίοδοι) και τη μονάδα ελέγχου που λαμβάνει τα 

σήματα εξόδου (ρεύματα, τάσεις, συχνότητες), τα σήματα αναφοράς και παλμοδοτεί 

κατάλληλα τα ελεγχόμενα διακοπτικά στοιχεία.  

       

Σχήμα 1.3 Δομικό διάγραμμα ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος [19]. 
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Ο απώτερος στόχος του μετατροπέα είναι ο έλεγχος του φορτίου στην έξοδο του κινητήρα 

με έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Με κατάλληλο έλεγχο, η χαρακτηριστική ροπής-

στροφών ενός ηλεκτρικού κινητήρα (π.χ. επαγωγικού) μπορεί να μετατοπιστεί (Σχήμα 1.4), 

δίνοντας τη δυνατότητα για εφαρμογή της μέγιστης δυνατής ροπής σε μεγάλο εύρος στροφών 

του κινητήρα, έως ότου το πλάτος της τάσης μεγιστοποιηθεί, οπότε πλέον εφαρμόζεται η 

μέγιστη δυνατή ισχύς (Σχήμα 1.5). Σε ορισμένα, εντούτοις, παλαιά αγωνιστικά οχήματα με 

κινητήρα ΣΡ, χρησιμοποιούταν και κιβώτιο δυο ταχυτήτων [20]. 

Σε έναν συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) δεν υπάρχει δυνατότητα για 

μετατόπιση της καμπύλης ροπής στροφών (Σχήμα 1.6). Όταν η ταχύτητα περιστροφής του 

κινητήρα μειωθεί ή αυξηθεί αρκετά, η ισχύς που αποδίδει μειώνεται δραματικά. Προκειμένου, 

συνεπώς να λειτουργήσει ο κινητήρας όσο πιο κοντά γίνεται στο σημείο που αποδίδει τη 

μέγιστη ισχύ του, ή ισοδύναμα όσο πιο κοντά στο σημείο που αποδίδει τη μέγιστη ροπή πάνω 

στους τροχούς, χρησιμοποιείται το κιβώτιο ταχυτήτων. 

 

Σχήμα 1.4 Μετατόπιση της χαρακτηριστικής ροπής-στροφών ενός ac κινητήρα ελεγχόμενου με τη μέθοδο Constant 

Voltage/Frequency [21]. 
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Σχήμα 1.5 Περιοχές ελέγχου της καμπύλη ροπής-στροφών ενός ηλεκτρικού κινητήρα οχήματος [22]. 

 

Σχήμα 1.6 Τυπικές καμπύλες ροπής-στροφών και ισχύος- στροφών για ένα συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης [23]. 

Η ύπαρξη κιβωτίου ταχυτήτων αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα των οχημάτων με ICE για 

2 λόγους. Πρώτον, διότι συνήθως λειτουργεί με διακριτό τρόπο με αποτέλεσμα να μην 

εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του κινητήρα και δεύτερον, λόγω των πολλών 

μηχανικών τμημάτων και των αυξημένων τριβών που αυξάνουν την πιθανότητα βλάβης. 

Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας στα ΗΑ παρέχει ακόμα τη δυνατότητα για αναγεννητική 

πέδηση (regenerative braking- RB). Κατά το φρενάρισμα, μετατρέπεται ένα μέρος της 

κινητικής ενέργειας του οχήματος σε ηλεκτρική και αποθηκεύεται πίσω στις μπαταρίες, αντί 

να δαπανάται ολόκληρη σε θερμότητα. Ο κινητήρας του οχήματος δρα αντίστροφα, ως 

γεννήτρια, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η ενεργειακή 

απόδοση και η αυτονομία του οχήματος, ενώ ελαττώνεται η φθορά στο σύστημα των φρένων 

που βασίζονται στην τριβή (μηχανικά φρένα). Προφανώς, η κινητική ενέργεια δεν μπορεί να 
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ανακτηθεί πλήρως, ενώ το σύστημα της αναγεννητικής πέδησης δε μπορεί να υποκαταστήσει 

ένα σύστημα μηχανικής πέδησης, εκτός άλλων, για τους εξής λόγους: 

• Η πέδηση πρέπει να μπορεί να επιτύχει πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος σε πολύ μικρό 

χρόνο, κάτι που θα απαιτούσε από το σύστημα regenerative braking τη λειτουργία με πολύ 

μεγάλα ρεύματα. 

• Ο κινητήρας μεταδίδει, στα περισσότερα αυτοκίνητα, κίνηση μόνο στους 2 τροχούς (δι-

κίνητα οχήματα), επομένως το RB δεν είναι ικανό να εφαρμοστεί σε όλους τους τροχούς, 

όπως είναι αναγκαίο για λόγους ασφάλειας. 

Επομένως, τα δυο συστήματα πέδησης, το RB και το συμβατικό μηχανικό συνυπάρχουν στα 

ηλεκτρικά οχήματα. 

Ηλεκτρικός Κινητήρας 

Ο ηλεκτρικός κινητήρας μετατρέπει την ηλεκτρική σε μηχανική ισχύ και την αποδίδει -

μέσω του συστήματος μετάδοσης- πάνω στους τροχούς για την κίνηση του οχήματος. Στα ΗΑ 

χρησιμοποιούνται διάφορα είδη κινητήρων όπως [24] [25]: 

• Τριφασικός ασύγχρονος (επαγωγικός) βραχυκυκλωμένου κλωβού 

• Τριφασικός σύγχρονος μόνιμου μαγνήτη (PMSM) 

• Συνεχούς ρεύματος (DC) τύπου Brushless (BLDC) 

• Συνεχούς ρεύματος (DC) μόνιμου μαγνήτη 

• Συνεχούς ρεύματος (DC) με διέγερση σειράς 

Στη βιβλιογραφία ( [25]) ως πιο δημοφιλής επιλογή για HA με μπαταρία και τα υβριδικά 

αναφέρεται ο PMSM, ενώ ο επαγωγικός είναι η επιλογή της Tesla Motors στα περισσότερα 

οχήματα της. Ο BLDC επιλέγεται συνήθως σε μικρότερα οχήματα, όπως τα σκούτερ και έχει 

το πλεονέκτημα του εύκολου ελέγχου, ενώ οι απλοί κινητήρες ΣΡ δε χρησιμοποιούνται στα 

σύγχρονα οχήματα, εκτός άλλων λόγω των τριβών που παρουσιάζουν στις ψήκτρες 

(βουρτσάκια) που μειώνουν την απόδοση και την αξιοπιστία. 

Διαφορικό 

Κατά την στροφή ενός οχήματος στο οδόστρωμα, οι κινητήριοι τροχοί που βρίσκονται στην 

εσωτερική μεριά της στροφής περιστρέφονται με μικρότερη ακτίνα περιστροφής σε σχέση με 

τους εξωτερικούς, έχουν συνεπώς μικρότερη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, ως προς το 

επίπεδο του οδοστρώματος (Σχήμα 1.7). Θα πρέπει συνεπώς η ταχύτητα περιστροφής των 

τροχών γύρω από τον άξονα τους να συνάδει με αυτή ως προς το οδόστρωμα. Διαφορετικά, τα 

ελαστικά φθείρονται ταχύτερα, ενώ μειώνεται ο έλεγχος και η ασφάλεια του οχήματος. 
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Συγκεκριμένα, σε μια τέτοια κατάσταση ένα εμπροσθιοκίνητο όχημα θα οδηγούταν σε 

υποστροφή, ενώ ένα οπισθιοκίνητο σε υπερστροφή [26]. 

       

Σχήμα 1.7 Κατά την στροφή, το μονοπάτι που ακολουθούν οι εσωτερικοί τροχοί έχει μικρότερη ακτίνα [27]. 

Το πρόβλημα αυτό επιλύει το διαφορικό σύστημα (differential), ένα μηχανικό σύστημα 

γραναζιών που επιτρέπει στους κινητήριους τροχούς να περιστρέφονται με διαφορετικές 

ταχύτητες περιστροφής διανέμοντας στον καθένα τους το κατάλληλο ποσοστό της συνολικής 

ισχύος. Η ταχύτητα περιστροφής πριν από το διαφορικό είναι ίση με το μέσο όρο των 

ταχυτήτων των 2 κινητηρίων τροχών. 

Στα ΗΑ, αντί μιας μηχανικής διάταξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό 

διαφορικό. Βάσει αυτού, οι κινητήριοι τροχοί οδηγούνται ανεξάρτητα από ξεχωριστούς 

ηλεκτρικούς κινητήρες που ελέγχονται με κατάλληλο αλγόριθμο. Οι διπλωματικές εργασίες 

[26] και [6] μελετάνε σε βάθος τη τεχνολογία του διαφορικού και ειδικότερα του 

ηλεκτρονικού. 

 

 

Σχήμα 1.8 Μηχανικό διαφορικό σύστημα [28].  
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1.2.2 Το ηλεκτρικό Buggy του ΕΗΜΕ 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας των φοιτητών Δ. Βιδιαδάκη και Ν. Τσιάρα 

μετατράπηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας (ΕΗΜΕ) ένα όχημα 

τύπου buggy από συμβατικό σε ηλεκτρικό (Σχήμα 1.9) [6]. Χρησιμοποιήθηκαν δύο 

ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη, ισχύος 5kW έκαστος, τοποθετημένοι στον οπίσθιο άξονα 

και ο έλεγχός τους πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού διαφορικού [26]. Η μπαταρία του 

οχήματος αποτελείται από 24 εν σειρά κελιά Winston LFP090AHA (τύπου LiFePO4) με 

συνολική ονομαστική τάση συστοιχίας τα 76.8V (Σχήμα 1.10) [24]. Το e-buggy αποτέλεσε 

αφορμή για την εκπόνηση επιπλέον διπλωματικών εργασιών, όπως η παρούσα, που 

σχετίζονται με το ηλεκτρικό όχημα. 

 

Σχήμα 1.9 Το ηλεκτρικό Buggy του ΕΗΜΕ [26]. 

 

Σχήμα 1.10 Η συστοιχία 24 εν σειρά κελιών Winston LFP090AHA τοποθετημένη πάνω στο ηλεκτροκίνητο όχημα του ΕΗΜΕ 

[24]. 
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1.2.3 Οφέλη της ηλεκτροκίνησης και των ΗΑ - Προβληματισμοί 

Στην υποπαράγραφο αυτή παρουσιάζονται επιγραμματικά τα οφέλη της χρήσης των 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων και της ηλεκτροκίνησης ευρύτερα (και σε σχέση με τα συμβατικές 

μεθόδους), καθώς και ορισμένα μειονεκτήματα και προβληματισμοί επί του θέματος, βάσει 

των πηγών [29, 30, 31, 32, 33, 34, 24].  

Πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης και των ΗΑ 

➢ Μειωμένο κόστος ανά χιλιόμετρο κίνησης. 

➢ Δυνατότητα για αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από πολλές και 

εναλλακτικές πηγές και συνεπώς μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ευελιξία ως 

προς τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους. 

➢ Αποδοτικότερη λειτουργία ακόμα και με ορυκτά καύσιμα: Η απόδοση «tank-wheels», 

δηλαδή από το μέσο αποθήκευσης μέχρι την παραγωγή έργου είναι υψηλότερο σε σχέση 

με ένα συμβατικό όχημα. Σε αυτό συμβάλλει η αναγεννητική φόρτιση και το γεγονός ότι 

δεν δαπανάται σημαντική ενέργεια κατά την ακινητοποίηση. 

➢ Απουσία καυσαερίων και μηδενική απαίτηση οξυγόνου. Η ατμόσφαιρα της πόλης και η 

υγεία των πολιτών της δεν επιβαρύνεται. Ο ηλεκτροκίνηση δεν απαιτεί οξυγόνο για καύση 

(όπως τα ICE), συνεπώς είναι κατάλληλο για κλειστούς χώρους, διαστημικές εφαρμογές, 

ορυχεία και μεγάλα τούνελ (όπως αυτό του μετρό). 

➢ Μείωση του θορύβου που διαταράσσει την ποιότητα ζωής στην πόλη. 

➢ Μεγάλη ροπή στους τροχούς σε ένα μεγάλο εύρος στροφών και μεγαλύτερη επιτάχυνση 

από ακινητοποίηση. 

➢ Δυνατότητα για φόρτιση από το σπίτι. Ακόμα μεγαλύτερη οικονομία, αν υπάρχει 

εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών (π.χ. ηλιακό πάνελ). 

➢ Δυνατότητα για αύξηση της ευστάθειας του ηλεκτρικού δικτύου. Σε περίπτωση περίσσειας 

ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να διοχετεύεται στις μπαταρίες των οχημάτων (πχ 

παρακινώντας με κάποιο σύστημα τους καταναλωτές για φόρτιση). Σε περίπτωση 

αυξημένης ζήτησης, μπορεί να αξιοποιείται η ενέργεια των μπαταριών των οχημάτων 

(vehicle-to-grid). 

➢ Λιγότερα μηχανικά μέρη (πχ απουσία κιβωτίου ταχυτήτων) και λιγότερη φθορά στο 

σύστημα πέδησης λόγω αναγεννητικής φόρτισης, συνεπώς σπανιότερες επισκευές και 

μειωμένο κόστος συντήρησης. 

➢ Οι ηλεκτρικοί κινητήρες προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες αυτομάτου ελέγχου, 

μετρώντας τα ηλεκτρικά και μηχανικά τους μεγέθη, έναντι των ICE.  
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Σχήμα 1.11 Διάγραμμα στο οποίο φαίνεται ότι η άνοδος της πυκνότητας ενέργειας των μπαταριών διάφορων τεχνολογιών με 

την πάροδο των ετών [35]. 

 

Σχήμα 1.12 Διάγραμμα στο οποίο φαίνεται η κάθοδος των τιμών των κελιών Li-Ion με την πάροδο των ετών [35]. 

Προβληματισμοί περί της ηλεκτροκίνησης και των ΗΑ 

➢ Αυξημένο κόστος αγοράς ΗΑ και αυξημένο κόστος μπαταριών: Με την βελτίωση των 

τεχνολογιών, τη διάδοση της χρήσης των μπαταριών και τις οικονομίες κλίμακας, το 

κόστος των μπαταριών μειώνεται με την πάροδο των ετών (Σχήμα 1.12), κάτι που δύναται 

να οδηγήσει και σε αντίστοιχη μείωση στο κόστος των ΗΑ. Ταυτόχρονα, πολλές χώρες 

παροτρύνουν με επιδοτήσεις τους καταναλωτές στην αγορά ΗΑ, καθιστώντας τα πιο 

προσιτά. Επιπλέον, η απόσβεση σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα μπορεί να γίνει σχετικά 

γρήγορα λόγω του μειωμένου κόστους συντήρησης και κίνησης. 

➢ Μείωση της χωρητικότητας των μπαταριών με την πάροδο του χρόνου (γήρανση) και 

αναλωσιμότητα των μπαταριών, γεγονός που επιβαρύνει το κόστος συντήρησης.  

➢ Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη μεταλλικών στοιχείων για τις μπαταρίες 

(λίθιο, χαλκός, νικέλιο). 
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➢ Το πόσο περιβαλλοντικά φιλικό είναι το ΗΑ εξαρτάται από το ενεργειακό μίγμα της 

ηλεκτρικής ενέργειας: Παρότι η απόδοση «tank-wheels» είναι μεγάλη, η απόδοση «well-

wheels» -που πιθανώς αποτελεί ένα καλύτερο μέτρο για τη σύγκριση της απόδοσης μεταξύ 

των διάφορων τύπων οχημάτων- δηλαδή η απόδοση από την εξαγωγή του καυσίμου μέχρι 

την παραγωγή μεταφορικού έργου εξαρτάται επίσης από το ενεργειακό μίγμα και την 

αποδοτικότητα του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε πολλά μέρη του 

κόσμου, το ενεργειακό μίγμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ρυπογόνο για το περιβάλλον. 

Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες και για τη βελτίωση του ενεργειακού μίγματος 

παγκοσμίως και στην Ελλάδα (Σχήμα 1.13), κάτι που αποτελεί μονόδρομο και για τη 

διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. 

➢ Μειωμένη αυτονομία λόγω μειωμένης πυκνότητας ενέργειας των μπαταριών (σε σχέση με 

κάποιο καύσιμο) και αυξημένος χρόνος φόρτισης: Εντούτοις, με την πάροδο των ετών, οι 

τεχνολογίες μπαταριών εξελίσσονται και η πυκνότητα ενέργειας αυξάνεται (Σχήμα 1.11). 

Η αύξηση των σταθμών φόρτισης με δυνατότητα ταχυφόρτισης αμβλύνουν το πρόβλημα 

του «range anxiety».  

➢ Οι εκπομπές 𝐶𝑂2 και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την παραγωγή ενός ΗΑ είναι 

συγκρίσιμες με αυτές που προκύπτουν κατά τη χρήση του (δηλαδή τους ρύπους για την 

παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.) [36]. Επομένως, μπορεί να είναι προτιμότερο 

να παρατείνει κανείς τη χρήση του συμβατικού του οχήματος για μερικά επιπλέον χρόνια 

αντί να σπεύσει να αγοράσει ένα καινούργιο ΗΑ. Φυσικά, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι 

είναι περιβαλλοντικά ωφέλιμος ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών σε βάθος χρόνου. 

 

Σχήμα 1.13 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με παράμετρο την πηγή ενέργειας με την πάροδο των ετών στην Ελλάδα [37]. 
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1.3 Συσσωρευτές 

 

Σχήμα 1.14 Το σασί του Tesla Model S που περιλαμβάνει τη συστοιχία των μπαταριών, αποτελούμενο από 7616 κελιά [38].. 

1.3.1 Δομή και αρχή λειτουργίας 

Ο συσσωρευτής ή μπαταρία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ενέργειας και αποτελείται 

από ένα ή περισσότερα ηλεκτροχημικά στοιχεία (κελιά) εν σειρά ή παράλληλα. Κάθε 

ηλεκτροχημικό στοιχείο, μετατρέπει κατά την εκφόρτιση τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική, 

ενώ κατά τη φόρτιση (αν είναι επαναφορτιζόμενο) μετατρέπει την ηλεκτρική σε χημική [24]. 

Το κάθε κελί αποτελείται από τα εξής 4 μέρη που εικονίζονται στο Σχήμα 1.15: 

➢ Το θετικό ηλεκτρόδιο, με υλικό τέτοιο ώστε κατά την εκφόρτιση να έλκει τα ηλεκτρόνια.  

➢ Το αρνητικό ηλεκτρόδιο, με υλικό τέτοιο ώστε κατά την εκφόρτιση να δίνει ηλεκτρόνια. 

➢ Ο ηλεκτρολύτης, που επιτρέπει την ροή των ιόντων μεταξύ αρνητικού και θετικού 

ηλεκτροδίου αλλά παρουσιάζει αντίσταση στην αγωγή των ηλεκτρονίων. 

➢ Ο μονωτής που επιτρέπει τη διέλευση των ιόντων αλλά παρουσιάζει και αυτός μεγάλη 

αντίσταση στη ροή των ηλεκτρονίων. 

Κατά τη σύνδεση ενός ηλεκτρικού φορτίου μεταξύ των ηλεκτροδίων, τα ηλεκτρόνια 

διέρχονται από το εξωτερικό κύκλωμα τροφοδοτώντας το με ενέργεια και εκφορτίζοντας το 

στοιχείο, ενώ τα ιόντα ρέουν μέσα από τον ηλεκτρολύτη. Μόλις φτάσουν στο θετικό 

ηλεκτρόδιο, επανασυνδέονται.  
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Σχήμα 1.15 Σχηματική αναπαράσταση ηλεκτροχημικού στοιχείου (κελιού) [39] [40]. 

Η αντίστροφη διαδικασία συμβαίνει τοποθετώντας μια πηγή τάσης, με το θετικό ακροδέκτη 

να συνδέεται στο θετικό ηλεκτρόδιο και τον αρνητικό ακροδέκτη στο αρνητικό ηλεκτρόδιο. 

Τα ηλεκτρόνια ρέουν από το θετικό ακροδέκτη προς τον αρνητικό ακροδέκτη της πηγής τάσης, 

επαναφορτίζοντας τη μπαταρία. 

Κάποιες είδη κελιών -και οι μπαταρίες που τυχόν συνθέτουν- είναι μη-επαναφορτιζόμενα 

και αναφέρονται ως «primary cells». Τέτοια είναι για παράδειγμα ψευδαργύρου-άνθρακα, 

αλκαλίων-μαγγανίου και λιθίου. Άλλα είναι επαναφορτιζόμενα, αναφέρονται ως «secondary 

cells» και παραδείγματα αυτών είναι τα κελιά μολύβδου οξέος (lead-acid), νικελίου-καδμίου 

(Ni-Cd), νικελίου-μετάλλου-υβριδίου (NiMH) και ιόντων λιθίου (Li-ion). 

1.3.2 Τύποι συσσωρευτών 

Στη συνέχεια αναφέρονται περιληπτικά οι βασικές τεχνολογίες επαναφορτιζόμενων 

συσσωρευτών [41] [40]. 

 

➢ Μολύβδου-οξέος 

Είναι μια ευρέως διαδεδομένη, φθηνή τεχνολογία επαναφορτιζόμενων μπαταριών με 

δυνατότητα παροχής μεγάλων στιγμιαίων ρευμάτων (surge currents). Έχουν, εντούτοις, 

μικρή πυκνότητα ενέργειας, έντονη αυτοεκφόρτιση, περιέχουν τοξικά υλικά (μόλυβδος) 

και είναι ακατάλληλες για χαμηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας τα ακατάλληλα για τα 

σύγχρονα ΗΑ. 

➢ Νικελίου-καδμίου 

Αποτελείται από ηλεκτρόδια υδροξειδίου του νικελίου και καδμίου, είναι αξιόπιστη 

τεχνολογία με μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης, δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες 
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θερμοκρασίες. Εντούτοις, το κάδμιο που περιέχουν είναι τοξικό, οπότε απαιτείται προσοχή 

κατά την αντικατάστασή τους και δυσεύρετο, επομένως το κόστος είναι σχετικά αυξημένο. 

Παρουσιάζουν φαινόμενο μνήμης, ενώ σε υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζουν παροδική 

πτώση τάσης. 

➢ Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου 

Στις μπαταρίες αυτές, το θετικό ηλεκτρόδιο είναι κατασκευασμένο από υδροξείδιο του 

καλίου και το αρνητικό από μέταλλο ή κράμα μετάλλων που περιέχουν υδρογόνο. Είναι 

πιο φιλικό προς το περιβάλλον, αντέχει πολλούς κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης αλλά έχει 

χαμηλό βαθμό απόδοσης, έντονη αυτοεκφόρτιση, πολύπλοκο κύκλο φόρτισης, φαινόμενο 

μνήμης και ευαισθησία σε υπερφορτίσεις.  

➢ Ιόντων λιθίου (Li-Ion) και ιόντων λιθίου-πολυμερούς 

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με ιόντα λιθίου (Li-Ion) χρησιμοποιούνται κατά κόρο 

στην ηλεκτροκίνηση. Παρουσιάζουν μειωμένες απώλειες κατά την φόρτιση και την 

εκφόρτιση, υψηλότατη πυκνότητα ενέργειας, ευρύ φάσμα επιτρεπόμενων θερμοκρασιών 

λειτουργίας, σχετικά υψηλή τάση κελιού και σχετικά χαμηλή πυκνότητα σε λίθιο. Παρόλα 

αυτά, έχουν μεγάλο κόστος, η χωρητικότητα τους μειώνεται με τη χρήση, έχουν σχετικά 

μικρή διάρκεια ζωής και ενέχουν το κίνδυνο ανάφλεξης κατά την φόρτιση. Απαιτούν τη 

χρήση συστήματος BMS για να αποτραπεί τυχόν λειτουργία εκτός της ασφαλούς περιοχής.  

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου-πολυμερούς, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υψηλών 

επιδόσεων όμοια με αυτά των Li-Ion, ενώ έχουν μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση. 

➢ Λιθίου-φωσφορικού σιδήρου  (LiFePO4/LFP) 

Τα κελιά LiFePO4 είναι ένα είδος τεχνολογίας ιόντων λιθίου, όπου λόγω της χρήσης του 

φωσφόρου (P) αποφεύγεται η χρήση του κοβαλτίου (Co) και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του. Παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 

μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος και ασφάλεια, σε σχέση με τα κοινά κελιά λιθίου-οξειδίου 

του κοβαλτίου, έχουν όμως μικρότερη πυκνότητα ενέργειας. 

Στον ακόλουθο πίνακα (Σχήμα 1.16) συγκρίνονται οι τεχνολογίες αυτές ως προς την 

πυκνότητα ενέργειας, την πυκνότητα ισχύος, τη χωρητικότητα αποθήκευσης ανά μονάδα 

κόστους, το βάθος εκφόρτισης και την τάση του κελιού (κυττάρου). Καθίσταται σαφές ότι τα 

κελιά ιόντων λιθίου υπερέχουν σε όλα αυτά τα μεγέθη με εξαίρεση το κόστος. Όπως βέβαια 

αναφέρθηκε, το κόστος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και τη διάδοση της εν λόγω 

τεχνολογίας. Στην εργασία των φοιτητών Νταλαγιάννη και Φωτιαδάκη ( [40]) παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των διάφορων κατηγοριών ηλεκτροχημικών στοιχείων. 
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Σχήμα 1.16 Τεχνικά χαρακτηριστικά διάφορων τεχνολογιών συσσωρευτών [40]. 

1.4 Σύστημα Διαχείρισης Συσσωρευτών (BMS) 

1.4.1 Η ανάγκη για BMS στις μπαταρίες Li-Ion 

Όπως και τα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, το e-buggy του EHME 

χρησιμοποιεί μπαταρίες τεχνολογίας ιόντων λιθίου για τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει. 

Εντούτοις, τα κελιά Li-Ion κινδυνεύουν να καταστραφούν στην περίπτωση που η τάση τους 

ξεφύγει από τα στενά επιτρεπόμενα όρια. Αυτά κυμαίνονται στο εύρος 2.5V/3V έως 

3.65V/4.2V ανάλογα με την τεχνολογία [42] [43]. Η λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίας είναι 

ακόμα ένας παράγοντας καταπόνησης των κελιών, που κινδυνεύουν από πρόωρη «γήρανση» 

έως και προβλήματα ασφάλειας [42]. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η υπερθέρμανση της 

μπαταρίας είναι δυνατόν να προκαλέσει ένα φαύλο κύκλο αύξησης της θερμοκρασίας 

(«thermal runaway») που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε φωτιά ή έκρηξη [44]. Το 

πρόβλημα αυτό ενδέχεται να δημιουργηθεί και σε περίπτωση υπερφόρτισης (φόρτισης δηλαδή 

πάνω δηλαδή από την επιτρεπόμενη τάση). Συνεπώς, είναι απαραίτητο τα κελιά να 

προστατεύονται τόσο από υπερρεύματα και υπερθέρμανση όσο και από ενδεχόμενη λειτουργία 

εκτός των προβλεπόμενων ορίων τάσης. Για το σκοπό αυτό, όπως αναφέρθηκε και στην 

υποπαράγραφο 1.2.1, επιστρατεύεται το Σύστημα Διαχείρισης Μπαταριών/Συσσωρευτών 

(Battery Management System - BMS). 

Ο όρος BMS είναι ευρύς και περιλαμβάνει διατάξεις που επιτελούν μια ή περισσότερες από 

τις ακόλουθες λειτουργίες [18] [45] [17]: 

➢ Επίβλεψη (monitoring) 

➢ Προστασία 

➢ Εκτίμηση κατάστασης φορτίου (State of Charge - SoC) 

➢ Έλεγχος Φόρτισης 

➢ Θερμική Διαχείριση 
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➢ Εκτίμηση της γήρανσης των κελιών (State of Health - SoH) 

➢ Εξισορρόπηση (cell/battery balancing) 

Οι κυριότερες εξ αυτών των λειτουργιών αναλύονται στις ακόλουθες υποπαραγράφους. 

      

Σχήμα 1.17 Χαρακτηριστική εκφόρτισης του κελιού Winston-LFP090AHA χωρητικότητας 90Ah [46]. 

1.4.2 Επίβλεψη - Εκτίμηση του SoC και του SoH 

Η επίβλεψη των μεγεθών ρεύματος, τάσης και θερμοκρασίας των συσσωρευτών αποτελεί 

πρωταρχικό μέλημα ενός BMS, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει όλες τις λειτουργίες του. Τα 

δεδομένα αυτά αναλύονται σε μια μονάδα επεξεργασίας και δίνονται οι απαραίτητες εντολές 

στα επιμέρους υποσυστήματα, όπως αυτό της προστασίας. 

Το State of Charge (SoC – Κατάσταση Φόρτισης) είναι το ποσοστό της διαθέσιμης 

χωρητικότητας του κελιού σε σχέση με τη συνολική χωρητικότητα, όταν δηλαδή το κελί είναι 

φορτισμένο. Κάποιες φορές, ως αναφορά δίνεται η συνολική χωρητικότητα του φορτισμένου 

κελιού πριν από κάθε κύκλο φόρτισης-εκφόρτισης, ή άλλοτε μπορεί να δίνεται σε σχέση με 

την ονομαστική χωρητικότητα, όταν το κελί είναι καινούργιο. Η δεύτερη αναφορά θεωρείται 

προτιμότερη. [47] [48] Το SoC θεωρείται το ανάλογο του δείκτη καυσίμου σε ένα όχημα ICE. 

Δίνει, εκτός άλλων, την πληροφορία στο χρήστη για το περιθώριο που έχει μέχρι η μπαταρία 

να «αδειάσει». Η εκτίμηση του SoC, που περιγράφεται στην παρούσα διπλωματική ακροθιγώς, 

είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αποτελεί αντικείμενο πλείστων εργασιών.  

Η χωρητικότητα (Capacity) αναφέρεται συνήθως στην ποσότητα του φορτίου (μονάδες A⸱h 

ή ισοδύναμα coulomb) που το κελί μπορεί να παρέχει. Κάποιες φορές όμως μπορεί να 

αναφέρεται στην ποσότητα ενέργειας που μπορεί να παρέχει (μονάδες W⸱h ή ισοδύναμα 

Joule).  Άλλωστε, οι δυο ποσότητες συνδέονται άμεσα, αν είναι γνωστή η καμπύλη φόρτισης 

του μετατροπέα. Με πολύ χονδρική προσέγγιση, που δε λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η 

μεταβολή της τάσης του κελιού σε σχέση με το SoC, η χωρητικότητα σε Wh μπορεί να βρεθεί 
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πολλαπλασιάζοντας την ονομαστική τάση ανοιχτοκυκλώματος (OCVn) επί την ονομαστική 

χωρητικότητα. Δηλαδή, για το Winston-LFP090AHA ισχύει χονδρικά ότι η ενέργεια που 

μπορεί να αποθηκεύσει είναι 90Ah⸱3.2V ≈ 288Wh. 

Συχνά, στις χαρακτηριστικές καμπύλες των κατασκευαστών των κελιών (Σχήμα 1.17), το 

ρεύμα δεν αναγράφεται ως καθαρός αριθμός, αλλά με αναφορά τη συνολική ονομαστική 

χωρητικότητα του κελιού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το σύμβολο «C» («C-rate») που 

μπορεί να οριστεί ως η χωρητικότητα του κελιού ανά Ah, δηλαδή εννοείται ως ένα αδιάστατο 

μέγεθος, και πολλαπλασιάζεται επί τη μονάδα ampere για να εκφραστεί η ένταση του 

ρεύματος. Για παράδειγμα, το κελί Winston-LFP090AHA έχει χωρητικότητα 90Ah, επομένως 

C = 90, άρα το ρεύμα 1CA σημαίνει 90Α και εκφόρτιση σε περίπου 1 ώρα, το ρεύμα έντασης 

0.5CA σημαίνει 45Α και εκφόρτιση σε περίπου 2 ώρες, ενώ το ρεύμα 3CA σημαίνει 270Α και 

εκφόρτιση σε περίπου 20 λεπτά. 

Για να γίνει εκτίμηση του SoC σε μια μπαταρία Li-Ion ακολουθούνται οι 2 βασικές 

προσεγγίσεις [45]:  

➢ Μέτρηση της τάσης  

➢ Ολοκλήρωση του ρεύματος στο χρόνο 

Όπως φαίνεται στη χαρακτηριστική της τάσης των κελιών (Σχήμα 1.17), για ένα μεγάλο 

εύρος του SoC η τάση μεταβάλλεται ελάχιστα επομένως η μέτρηση της τάσης θα πρέπει να 

έχει ακρίβεια της τάξης του 1mV-2mV. Η τάση εξόδου του κελιού εξαρτάται, εκτός του SoC 

και από το ρεύμα και την εσωτερική αντίστασή του. Η αντίστασή του είναι συνάρτηση πολλών 

παραμέτρων, όπως της θερμοκρασίας, της κατεύθυνσης του ρεύματος αλλά και του ίδιου του 

SoC [45]. Γενικότερα, για να προσδιοριστεί το SoC από την τάση του στοιχείου με ανεκτή 

ακρίβεια, πρέπει να αντισταθμιστούν οι παράγοντες της θερμοκρασίας, του ρεύματος, και της 

γήρανσης του κελιού [47]. 

Εναλλακτικά, για τον υπολογισμό του SoC μπορεί να γίνει μέτρηση του συνολικού φορτίου 

που διαρρέει το κελί. Για το σκοπό αυτό, γίνεται μέτρηση του ρεύματος και αυτό 

ολοκληρώνεται σε μια υπολογιστική μονάδα. Συνεπώς, η μέτρηση του ρεύματος πρέπει κι 

αυτή να είναι ακριβής. Προφανώς, για να γίνει σωστή εκτίμηση θα πρέπει να είναι γνωστή η 

αρχική τιμή του SoC. Τυχόν θόρυβος στη μέτρηση του ρεύματος με μέσο όρο διαφορετικό του 

μηδέν, θα φέρει σε βάθος χρόνου τον υπολογισμό μακριά από την πραγματικότητα και πιθανώς 

να επιφέρει μεγάλο σφάλμα στην εκτίμηση του SoC. Επιπλέον, η τεχνική αυτή δε λαμβάνει 

υπόψη τα ρεύματα διαρροής κάθε κελιού. 

Σύμφωνα με την πηγή [45], για να γίνει μια σχετικά αξιόπιστη εκτίμηση του SoC είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός των δυο αυτών τεχνικών. Στην ουσία, 
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προτείνεται η χρήση της ολοκλήρωσης του ρεύματος, με την μέτρηση της τάσης να λειτουργεί 

επικουρικά «καλιμπράροντας» την πληροφορία του SoC μόλις η τάση φτάσει σε ένα 

προκαθορισμένο σημείο τάσης, ώστε να απαλειφθούν τα σφάλματα που εισήχθησαν. Το 

σημείο αυτό της θα μπορούσε να είναι στα άκρα της καμπύλης φόρτισης/εκφόρτισης -για 

παράδειγμα σε τιμές τάσης που αντιστοιχούν σε SoC 20% και 80%- που η κλίση είναι πιο 

απότομη, οπότε το σφάλμα στην μέτρηση της τάσης θα οδηγήσει σε μικρότερο σφάλμα στον 

προσδιορισμό του SoC. 

Πιο σύνθετες τεχνικές χρησιμοποιούν φίλτρο Kalman για την ακριβέστερη εκτίμηση του 

SoC, όπως στην εργασία [48]. 

Όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε -για την 

παραμετρική διερεύνηση- στην κεντρική τιμή της τάσης του κελιού, με την λογική ότι εκεί 

παραμένει το κελί για τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια λειτουργίας. Εντούτοις, αν το BMS 

βασίζεται μόνο στη μέτρηση της τάσης για τον προσδιορισμό του SoC, τότε θα προκύψουν πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα στο τέλος και την αρχή της καμπύλης φόρτισης/εκφόρτισης, όπως 

εξηγήθηκε. Οπότε, το υποσύστημα της εξισορρόπησης ίσως είναι προτιμότερο να λειτουργεί 

(κυρίως ή εξ ολοκλήρου) στις ακραίες τιμές των τάσεων (δηλαδή στην υψηλότερη και 

χαμηλότερη ασφαλή τάση). Το ερώτημα αυτό θα μπορούσε να μελετηθεί σε κάποια 

μελλοντική εργασία. 

To State of Health (SoH) αποτελεί δείκτη για τη γήρανση του συσσωρευτή ή πιο 

συγκεκριμένα, σε ποιο βαθμό έχει μειωθεί η χωρητικότητά του σε σχέση με την αρχική της 

τιμή [41]. Συχνά ορίζεται ως εξής: 

𝑆𝑂𝐻 = 𝜏𝜌έ𝜒𝜊𝜐𝜎𝛼 𝜒𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼/𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅ή 𝜒𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼 

1.4.3 Προστασία 

Η μονάδα επεξεργασίας του BMS, ή η εκάστοτε μονάδα σε κάθε κελί, ενημερώνεται για τις 

μετρούμενες ποσότητες του κελιού (τάση, της θερμοκρασία κ.λπ.) και σε περίπτωση 

προβλήματος (τάση εκτός του επιτρεπτού εύρους λειτουργίας, υψηλή θερμοκρασία κ.λπ.) θα 

πρέπει να είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς προστασίας. 

Τέτοιοι μηχανισμοί μπορεί ενδεικτικά να είναι [49] [50] [42]: 

➢ Ελεγχόμενο διακοπτικό στοιχείο (π.χ. ρελέ ή ημιαγωγικό  στοιχείο) που ανοίγει τις επαφές 

του της συστοιχίας όταν η μονάδα επεξεργασίας (βάσει των μετρήσεων) το κρίνει 

απαραίτητο. 
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➢ Προσαρμογή του ρεύματος φόρτισης/εκφόρτισης για προστασία από υπερθέρμανση αν 

αυτό είναι δυνατό. 

➢ Ελεγχόμενη διάταξη με ψυκτικό υγρό για την ψύξη της συστοιχίας μπαταριών και την 

συγκράτηση της θερμοκρασίας σε ασφαλή όρια (όπως η πατενταρισμένη διάταξη της Tesla 

Motors, Σχήμα 1.18). 

Ταυτόχρονα με την δράση αυτών των «ενεργητικών» μηχανισμών, χρησιμοποιούνται 

φυσικά και παθητικοί μηχανισμοί, όπως θερμικές ασφάλειες ή ασφάλειες τύπου 

resettable/PPTC (polymeric positive temperature coefficient) [49]. Η φόρτιση με λειτουργία 

CC-CV (constant current-constant voltage) μπορεί να θέσει ένα όριο στη μέγιστη τάση που θα 

λάβει η μπαταρία, πιθανώς όμως δεν είναι αρκετή για να προστατέψει τα επιμέρους κελιά [45]. 

 

Σχήμα 1.18 Πατενταρισμένο σύστημα σωληνώσεων της Tesla Motors, Inc.  για την ψύξη των κελιών της συστοιχίας με τη 

χρήση ψυκτικού υγρού (Patent No.: US 8.263,250 B2) [51]. 

1.4.4 Εξισορρόπηση 

Τα κελιά της ίδιας συστοιχίας παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους στο ρυθμό 

αυτοεκφόρτισης, στη χωρητικότητα και στην εσωτερική τους αντίσταση [52]. Το πρόβλημα 

αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι καθένα τους εκτίθεται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. 

Επιπλέον, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα προστασίας που συνδέονται σε καθένα εκ των 

κελιών, «τραβάνε» διαφορετικά ρεύματα. Το αποτέλεσμα είναι πως, παρότι τα κελιά είναι εν 

σειρά, ο ρυθμός εκφόρτισης τους είναι διαφορετικός και εμφανίζουν διαφορετικά SoC και 

τάσεις στα άκρα τους, παρουσιάζουν με άλλα λόγια ανισορροπία. 

Όπως αναφέρθηκε, τα κελιά ιόντων λιθίου (Li-Ion) λειτουργούν αυστηρά σε ένα 

συγκεκριμένο εύρος λειτουργίας (πχ 2.8V έως 4V). Λόγω της ανισορροπίας, ένα πιο 

«αδύναμο» κελί μπορεί κατά τη φόρτιση να φτάσει πρώτο στο ανώτατο όριο τάσης ή, 

αντίστροφα, κατά την εκφόρτιση μπορεί να φτάσει στο κατώτατο όριο τάσης πριν τα υπόλοιπα 
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κελιά. Η φόρτιση/εκφόρτιση θα ήταν αναγκαίο να διακοπεί, παρότι δεν έχει αξιοποιηθεί 

πλήρως η χωρητικότητα των υπόλοιπων κελιών. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ανισορροπίας των κελιών και την καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της συνολικής 

συστοιχίας, εφαρμόζεται η τεχνική της εξισορρόπησης (ή αλλιώς ισοστάθμισης) της τάσης και 

της κατάστασης φόρτισης (SoC) των κελιών [18]. 

Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες εξισορρόπησης [42] [53]: 

➢ Παθητική εξισορρόπηση 

Επιτυγχάνεται αναλώνοντας μέρος της ενέργειας των εκάστοτε πλήρως φορτισμένων 

κελιών σε θερμότητα. Η μέθοδος αυτή είναι πιο απλοϊκή και οικονομική για την 

ισοστάθμιση κατά τη φόρτιση, αλλά ενεργοβόρα λόγω των θερμικών απωλειών. Κατά την 

εκφόρτιση, μια τέτοια μέθοδος είναι μάλλον ακατάλληλη, καθώς θα σήμαινε ανάλωση της 

διαθέσιμης ενέργειας της μπαταρίας, κάτι που αντιτίθεται στο βασικό σκοπό της 

εξισορρόπησης που είναι η μεγιστοποίηση της ενέργειας που μπορεί να «εξαχθεί» από την 

μπαταρία. «Μόνο η ύπαρξη ενεργητικής ισοστάθμισης μπορεί να λύσει το παραπάνω 

πρόβλημα» ( [24]), δηλαδή αυτό της εξισορρόπησης κατά την εκφόρτιση. 

➢ Ενεργητική εξισορρόπηση 

Επιτυγχάνεται μεταφέροντας μέρος της ενέργειας των κελιών που έχουν περίσσεια, προς 

τα κελιά με λιγότερη ενέργεια, έτσι οι θερμικές απώλειες μειώνονται και η μέθοδος μπορεί 

να αξιοποιηθεί για την αποδοτικότερη λειτουργία των συσσωρευτών και την πλήρη 

αξιοποίηση της χωρητικότητάς τους. 

Η επιλογή των κελιών μεταξύ των οποίων θα γίνει μεταφορά ενέργειας ή ανάλωση της 

ενέργειας τους ως θερμότητα, γίνεται βάσει κάποιου αλγορίθμου εξισορρόπησης που μπορεί 

να βασίζεται είτε στην τάση είτε στο SoC των κελιών [54]. Ο αλγόριθμος «τρέχει» σε μια 

υπολογιστική μονάδα και δίνει τις απαραίτητες εντολές στο κύκλωμα της εξισορρόπησης. 

Στην πηγή [45] αναφέρεται και ο όρος «redistribution» (αναδιανομή) και γίνεται 

διαχωρισμός από τον όρο εξισορρόπηση «balancing». Συγκεκριμένα, θεωρείται στο 

συγκεκριμένο βιβλίο ότι οι δυο διατάξεις επιτελούν παρεμφερές έργο, με την αναδιανομή να 

είναι διάταξη πάντα ενεργητική, μεγαλύτερης ισχύος με ρεύματα στην τάξη μεγέθους 10Α έως 

100Α και το SoC των κελιών να είναι σε διαρκή βάση ισοσταθμισμένο. Σε αντίθεση, θεωρείται 

ότι τα ρεύματα στην εξισορρόπηση είναι της τάξης των 10mA έως 1A, η διάταξη μπορεί να 

είναι είτε ενεργητική είτε παθητική και διασφαλίζεται ότι το SoC των κελιών θα είναι 

ισοσταθμισμένο, μόνο όταν αυτό είναι στο 100%. 
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1.5 Τοπολογίες Εξισορρόπησης 

Η παράγραφος αυτή βασίζεται στις ΔΕ των φοιτητών Βαχτσιαβάνου Φώτη ( [41]), 

Χανιόγλου Κλεάνθη ( [55]) και Ηλιακίδη Άγγελου ( [24]) του ΕΗΜΕ. 

Υπάρχουν πολλές τοπολογίες, οι οποίες διαχωρίζονται βάσει του στοιχείου με το οποίο 

επιτελείται η εξισορρόπηση όπως η αντίσταση, ο πυκνωτής, το πηνίο ή κάποιος ηλεκτρονικός 

μετατροπέας. Εντούτοις, όπως ειπώθηκε, η κύρια διάκριση γίνεται βάσει του αν η ενέργεια 

απάγεται ως θερμότητα (χρήση αντίστασης), οπότε πρόκειται για παθητική εξισ. ή αν 

μεταφέρεται από κελί σε κελί.  

Να παρατηρηθεί πως σύμφωνα με το [52], οι περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως 

dissipative και non-dissipative, ενώ οι όροι active και passive δεν αναφέρονται στον αν η 

μέθοδος αναλώνει την ενέργεια σε θερμότητα ή όχι, αλλά -όπως εμμέσως διαπιστώνεται στο 

άρθρο- αναφέρονται στο αν υπάρχει ή όχι ενεργό στοιχείο στο κύκλωμα. Στο παρόν κείμενο 

δε χρησιμοποιούνται αυτοί οι ορισμοί για τη διάκριση των μεθόδων εξισορρόπησης. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εν συντομία οι κυριότερες τοπολογίες παθητικής και 

ενεργητικής εξισορρόπησης (ισοστάθμισης), χωρίς να γίνεται νύξη για τους αντίστοιχους 

αλγόριθμους. 

1.5.1 Τοπολογία μόνιμων αντιστάσεων και ελεγχόμενων αντιστάσεων 

Στην παθητική τοπολογία των μόνιμων αντιστάσεων, με τη χρήση μιας αντίστασης μόνιμα 

συνδεδεμένης παράλληλα σε κάθε κελί, απάγεται ενέργεια ως θερμότητα ώστε να περιορίζεται 

η τάση των κελιών (Σχήμα 1.19). Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για κελιά τύπου μολύβδου-

οξέος και νικελίου που αντέχουν στις υπερφορτίσεις [53]. 

Μια πιο προηγμένη παθητική τοπολογία είναι αυτή των ελεγχόμενων αντιστάσεων (Σχήμα 

1.19). Η κάθε αντίσταση συνδέεται παράλληλα στο αντίστοιχο κελί μέσω ενός διακόπτη. Έτσι, 

η απαγωγή θερμότητας και η ισοστάθμιση μπορεί να γίνει πιο ελεγχόμενα μέσω κατάλληλου 

αλγορίθμου. Η διαδικασία είναι λιγότερο ενεργοβόρα από αυτή με τις απλές αντιστάσεις, αλλά 

εξακολουθεί να είναι αρκετά μη-αποδοτική. Εντούτοις, είναι μια οικονομική και απλή στην 

υλοποίηση λύση για την εξισορρόπηση κατά τη διαδικασία φόρτισης. Θεωρείται κατάλληλη 

για εφαρμογές HEV κατά την αναγεννητική πέδηση, αλλά όχι EV λόγω μειωμένης απόδοσης. 
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Σχήμα 1.19 Οι τοπολογίες μόνιμων (αριστερά) και ελεγχόμενων (δεξιά) αντιστάσεων [24]. 

Οι τοπολογίες που ακολουθούν ανήκουν στην κατηγορία των ενεργητικών, που βασίζονται 

δηλαδή στη μεταφορά φορτίου/ενέργειας για την διαδικασία της ισοστάθμισης. 

1.5.2 Τοπολογία complete shunting 

Με την τοπολογία  complete shunting, παρακάμπτεται κατά τη φόρτιση οποιοδήποτε κελί 

έχει φτάσει στη μέγιστη τάση και η φόρτιση συνεχίζει με τα υπόλοιπα. Αυτό προϋποθέτει μια 

διάταξη φόρτισης που να μπορεί να λειτουργήσει από την μέγιστη τάση της συστοιχίας, έως 

την τάση ενός κελιού, κάτι που είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για μεγάλο πλήθος εν σειρά κελιών.  

Η παράκαμψη επιτυγχάνεται με τη χρήση 2 διακοπτών σε κάθε στοιχείο, έναν κύριο 

διακόπτη για την αγωγή κατά τη φόρτιση/εκφόρτιση του κελιού κι έναν διακόπτη 

παράκαμψης. Επιπλέον χρησιμοποιείται μια δίοδος παράλληλα του κύριου διακόπτη. Αυτή 

δίνει διέξοδο στο ρεύμα κατά το «dead time» της μεταγωγής των διακοπτών, χωρίς όμως να 

επιτρέπει την περαιτέρω εκφόρτιση του κελιού. 

Εκτός της απαιτητικής διάταξης φόρτισης, έχει και το μειονέκτημα ότι το κύριο ρεύμα θα 

διέρχεται μέσα από n διακοπτικά στοιχεία, αυξάνοντας τις απώλειες αγωγής. Επιπλέον, απαιτεί 

αρκετά στοιχεία. 
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Σχήμα 1.20 Η τοπολογία complete shunting [52]. 

Στην εργασία [41] αναφέρεται και η ιδέα της χρήσης της διάταξης και κατά την εκφόρτιση, 

δηλαδή κάθε στοιχείο που φτάνει στο κατώτατο επίπεδο φόρτισης να παρακάμπτεται. Τότε 

φυσικά εγείρεται το αντίστοιχο πρόβλημα με αυτό του φορτιστή: θα πρέπει το φορτίο να 

μπορεί να λειτουργήσει με ένα μεγάλο εύρος τάσης, από τη μέγιστη τάση της συστοιχίας έως 

την τάση ενός κελιού. Διαφορετικά, η διαδικασία θα έπρεπε να διακοπεί μόλις -έχοντας 

παρακάμψει αρκετά κελιά- η τάση έχει πέσει κάτω από το όριο λειτουργίας του φορτίου. 

1.5.3 Τοπολογία switched capacitor και single switched capacitor 

Η διάταξη switched capacitor, που αναφέρεται και ως flying capacitor, χρησιμοποιεί έναν 

πυκνωτή για κάθε ζεύγος γειτονικών κελιών. Κάθε πυκνωτής έχει σε αμφότερα τα άκρα του 

από έναν διακόπτη ώστε να συνδέεται με ένα εκ των δυο κελιών του ζεύγους του. Με αυτό τον 

τρόπο μπορεί να μεταφέρει ενέργεια από το ένα κελί του ζεύγους με την υψηλότερη τάση στο 

κελί με τη χαμηλότερη τάση. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα για μεταφορά της ενέργειας από 

το ένα ως το άλλο άκρο της συστοιχίας, μεταφέροντας τη διαδοχικά από όλα τα κελιά. 

Το παρεμφερές κύκλωμα single switched capacitor, αντί πολλαπλών πυκνωτών, 

χρησιμοποιεί έναν πυκνωτή για τη μεταφορά της ενέργειας. Με το κατάλληλο δίκτυο 

διακοπτών, ο μοναδικός πυκνωτής έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με οποιοδήποτε κελί 

υψηλότερης τάσης, να φορτιστεί και στη συνέχεια να μεταφέρει την ενέργεια προς ένα κελί 

μικρότερης τάσης. Με τον τρόπο αυτό, είναι πιο εύκολο να μεταφερθεί ενέργεια μεταξύ 

απομακρυσμένων στη συστοιχία κελιών. 

Οι δυο αυτές τοπολογίες (Σχήμα 1.21) θεωρούνται κατάλληλες για ισοστάθμιση τόσο στη 

φόρτιση, όσο και στην εκφόρτιση [52]. Αν η διαφορά στην τάση των κελιών είναι μικρή, κάτι 

που είναι πολύ πιθανό στις μπαταρίες ιόντων λιθίου λόγω του μεγάλου «plateau» στη 

χαρακτηριστική τους (Σχήμα 1.17), η μεταφορά ενέργειας με τον πυκνωτή είναι αργή. Δηλαδή 

στη μέση της φόρτισης/εκφόρτισής τους, η εξισορρόπηση της τάσης των κελιών γίνεται με 
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μικρό ρυθμό. Η μεταφορά οδηγεί σε σημαντικές απώλειες λόγω ESR και λοιπών αντιστάσεων 

στον αγώγιμο δρόμο. Επιπλέον, κατά την έναρξη λειτουργίας που ο πυκνωτής είναι 

αφόρτιστος θα πρέπει να προσεχθεί το ρεύμα έναυσης ώστε να μην καταστεί επιβλαβές για το 

κύκλωμα. 

  

Σχήμα 1.21 Η τοπολογία switched capacitor (αριστερά) και single switched capacitor (δεξιά) [24]. 

1.5.4 Τοπολογία multi switched inductor και single switched inductor 

Οι δυο διατάξεις switched inductor εικονίζονται στο Σχήμα 1.22. Στη single τοπολογία 

χρησιμοποιείται μια επαγωγή. Κατόπιν παλμοδότησης των κατάλληλων διακοπτών, το κελί με 

την περίσσεια ενέργειας που επιλέγει ο αλγόριθμος φορτίζει (μαγνητίζει) την επαγωγή μέχρι 

την τιμή επιθυμητή τιμή ρεύματος (άρα ενέργειας). Έχοντας παλμοδοτήσει τους διακόπτες του 

κελιού με το έλλειμα  ενέργειας, η επαγωγή οδηγεί το ρεύμα της προς το κελί και το φορτίζει. 

Οι δίοδοι αποτρέπουν τυχόν βραχυκυκλώματα κατά τη διαδικασία της εξισορρόπησης. Η 

διάταξη, αν και απλή στη λογική της, απαιτεί πολλούς διακόπτες και διόδους, ενώ η 

παλμοδότησή της είναι περίπλοκη. 

               

Σχήμα 1.22 Οι τοπολογίες single switched inductor (αριστερά) και multi switched inductor (δεξιά) [24]. 
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Η multi switched inductor τοπολογία χρησιμοποιεί περισσότερες επαγωγές για τη μεταφορά 

της ενέργειας. Η λειτουργία της μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητή με την οριακή 

περίπτωση των 2 κελιών, που χρησιμοποιείται μόνο 1 επαγωγή (Σχήμα 1.23). Η διάταξη που 

προκύπτει είναι στην ουσία ένας αμφίδρομος μετατροπέας buck-boost. Η ενέργεια  του κελιού 

με την περίσσεια αποθηκεύεται στο πηνίο μέσω του διακόπτη και στη συνέχεια οδηγείται προς 

το κελί με το έλλειμα. Με παρεμφερή τρόπο λειτουργεί και η διάταξη με περισσότερα κελιά 

και επαγωγές. Με τη μέθοδο των πολλαπλών επαγωγών επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση. 

Χρησιμοποιεί πιο περιορισμένο αριθμό διακοπτικών στοιχείων από την τοπολογία single 

inductor. Έχει όμως το μειονέκτημα ότι η μεταφορά ενέργειας μεταξύ των ακραίων κελιών της 

συστοιχίας είναι πιο αργή.  

 

Σχήμα 1.23 Στην οριακή περίπτωση των δυο κελιών,  η τοπολογία multi switched inductor ταυτίζεται με έναν αμφίδρομο 

μετατροπέα buck-boost και διευκολύνεται η κατανόηση της διάταξης και στη γενικότερη περίπτωση n κελιών [24].  

Μια λύση για τη ταχύτερη μεταφορά της ενέργειας μεταξύ των ακραίων κελιών είναι η 

προσθήκη μετατροπέα flyback μεταξύ τους, όπως στο Σχήμα 1.24. 

     

Σχήμα 1.24 Multi switched inductor με την προσθήκη Flyback για την αμεσότερη μεταφορά ενέργειας από το τελευταίο προς 

το ανώτερο στοιχείο της συστοιχίας [24]. 
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1.5.5 Τοπολογία Flyback με χρήση ΜΤ ενός δευτερεύοντος 

          

Σχήμα 1.25 Τοπολογία Flyback με MT ενός δευτερεύοντος (switched transformer). Το εκάστοτε  κελί επιλέγεται με τη χρήση 

διακοπτών [53]. 

Αντί της χρήσης πυκνωτών ή πηνίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ΜΤ με ένα μόνο 

δευτερεύον σε διάταξη τύπου Flyback. Η διάταξη αυτή ονομάζεται και switched transformer 

[52]. Το πρωτεύον συνδέεται με ολόκληρη τη συστοιχία, ενώ το δευτερεύον συνδέεται με το 

επιλεγμένο από τον αλγόριθμο κελί μέσω ενός απλού δικτύου διακοπτών, όπως ακριβώς 

επιλέγεται συνδέεται ο πυκνωτής στο κελί στην τοπολογία single switched capacitor (Σχήμα 

1.21). 

Η ενέργεια αποθηκεύεται στο ΜΤ του flyback («πηνίο δυο τυλιγμάτων») και μεταφέρεται 

από ολόκληρη τη συστοιχία προς το επιλεγμένο κελί. Δίνει τη δυνατότητα για μεταφορά 

μεγάλων ρευμάτων ενώ, λόγω του δικτυώματος διακοπτών, είναι δυνατή η άμεση μεταφορά 

ενέργειας προς οποιοδήποτε κελί. Βασικό μειονέκτημά της διάταξης είναι ότι η σκέδαση του 

ΜΤ μειώνει την απόδοση. Η περιπλοκότητα και το κόστος επιβαρύνονται από τo δικτύωμα 

διακοπτών αλλά και από τα κυκλώματα παλμοδότησης τους. 

Ως μια παραλλαγή της διάταξης, ο Flyback μπορεί να γίνει αμφίδρομος αντικαθιστώντας 

τη δίοδο εν σειρά στο δευτερεύον με ένα ελεγχόμενο ημιαγωγικό στοιχείο. Με τον τρόπο αυτό, 

ένα πιο φορτισμένο κελί θα μπορεί να επιστρέψει ενέργεια προς ολόκληρη τη συστοιχία.  
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1.5.6 Άλλες τοπολογίες με τη χρήση Flyback 

 

Σχήμα 1.26 Τοπολογία Flyback με MT ενός δευτερεύοντος (switched transformer) με προσθήκη ελεγχόμενου διακοπτικού 

στοιχείου στο δευτερεύον για αμφίδρομη λειτουργία [52].  

 

Σχήμα 1.27 Τοπολογία Flyback με ΜΤ πολλαπλών δευτερευόντων (αριστερά) και τοπολογία πολλαπλών ΜΤ με παράλληλα 

πρωτεύοντα και ένα ελεγχόμενο διακοπτικό στοιχείο (δεξιά) [24]. 

Παρόμοιες προσεγγίσεις στο θέμα περιλαμβάνουν: 

➢ Υλοποίηση Flyback με μετασχηματιστή πολλαπλών δευτερευόντων (Σχήμα 1.27). Ένας 

τέτοιος ΜΤ είναι πιο απαιτητικός στη σχεδίαση, την κατασκευή και ως προς τον 

περιορισμό της σκέδασης. Η τοπολογία αυτή υλοποιήθηκε στο ΕΗΜΕ στα πλαίσια της ΔΕ 

[55]. Υπάρχει η δυνατότητα αντί για διόδους να τοποθετηθούν ελεγχόμενα διακοπτικά 

στοιχεία που θα επιτρέψουν την αμφίδρομη ροή ενέργειας. 

➢ Τη χρήση πολλαπλών μετασχηματιστών με τα πρωτεύοντά τους παράλληλα συνδεδεμένα 

και ένα κοινό διακοπτικό στοιχείο στο πρωτεύον (Σχήμα 1.27).  Οι πολλαπλοί ΜΤ 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ -  

ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

35 

αυξάνουν σημαντικά το κόστος, ενώ η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι προσεκτική ώστε 

να έχουν μειωμένες θερμικές απώλειες και μικρό ποσοστό σκέδασης. 

➢ Τη χρήση πολλαπλών διατάξεων Flyback -ένα για κάθε κελί- με το πρωτεύον κάθε 

διάταξης συνδεδεμένο στην τάση πλήρους συστοιχίας και κάθε δευτερεύον τοποθετημένο 

στα άκρα κάθε αντίστοιχου κελιού (Σχήμα 1.28). Η τοπολογία αυτή υλοποιήθηκε στο 

ΕΗΜΕ στα πλαίσια της ΔΕ [41]. Έχει το μειονέκτημα του αυξημένου αριθμού στοιχείων 

αλλά επιτρέπει την εύκολη επέκταση του συστήματος σε περίπτωση προσθήκης επιπλέον 

κελιών (modularity). 

 

Σχήμα 1.28 Τοπολογία πολλαπλών διατάξεων Flyback, μία για κάθε κελί της συστοιχίας [41]. 

Για μεγαλύτερη εμβάθυνση στο θέμα, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στις ΔΕ [24], [55] 

και [41] που αναλύουν εκτεταμένα τις διάφορες διατάξεις ισοστάθμισης και τον τρόπο 

λειτουργίας τους, στο επιστημονικό στο άρθρο [52] που συνοψίζει τις μεθόδους 

εξισορρόπησης και παρουσιάζει συγκριτικούς πίνακες πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων, 

πλήθους στοιχείων και κόστους και στο άρθρο [53] που τις μελετάει τις διατάξεις με τη χρήση 

του Matlab. 

1.6 Στόχοι της παρούσας εργασίας – Επιλογή Τοπολογίας 

Το ζήτημα της εξισορρόπησης έχει εξεταστεί ήδη στα πλαίσια και άλλων διπλωματικών 

εργασιών στο ΕΗΜΕ. Το κύριο πρόβλημα που παρατηρήθηκε στην υλοποίηση του 

συστήματος εξισορρόπησης με κάποιου τύπου τοπολογία Flyback, ήταν ο υψηλός 

συντελεστής σκέδασης και ο μικρός βαθμός απόδοσης, τόσο στη διάταξη με τα πολλαπλά 

τυλίγματα, όσο και σε αυτή με τους πολλαπλούς Flyback. 
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Η κεντρική ιδέα για την παρούσα εργασία ήταν συνεχιστεί η προσπάθεια εμβάθυνσης γύρω 

από τις τοπολογίες εξισορρόπησης Flyback, ώστε στο μέλλον να προκύψει μια διάταξη που να 

μπορεί να αξιοποιηθεί στο ΕΗΜΕ. 

Θεωρήθηκε αρχικά ότι ένα μεγάλο ποσοστό σκέδασης (πχ της τάξης του 5% έως 8%) 

μπορεί να είναι αναπόφευκτο λόγω των δυσκολιών στην κατασκευή του ΜΤ. Αυτό ήταν 

άλλωστε ιδιαίτερα σαφές στην περίπτωση του ΜΤ πολλαπλών δευτερευόντων ( [55]). 

Επομένως, η μελέτη ξεκίνησε με έναν ενδιάμεσο στόχο η διάταξη να μπορεί να διαχειριστεί 

κατά το δυνατόν αποδοτικότερα έναν υψηλό συντελεστή σκέδασης της τάξης του 8%, κάτι 

που στην πορεία αποδείχτηκε πάρα πολύ συντηρητική υπόθεση. 

Παρότι η τοπολογία πολλαπλών (μονόδρομων) Flyback (Σχήμα 1.28) είχε ήδη μελετηθεί ( 

[41]), αποφασίστηκε να εξεταστεί εκ νέου ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη απόδοση, με 

επιπλέον χαρακτηριστικό την αμφίδρομη λειτουργία. Λόγω του γεγονότος ότι κάθε block του 

Flyback είναι όμοιο με τα άλλα, θεωρήθηκε ότι η εργασία πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα 

μεμονωμένο block Flyback (module). Αρχικά προτάθηκε η χρήση διάταξης ενεργητικού 

snubber ώστε η ενέργεια της σκέδασης, που αναμενόταν μεγάλη, να μην απάγεται ως 

θερμότητα. Επειδή ήταν όμως επιθυμητό ο μετατροπέας να λειτουργεί αμφίδρομα, υπήρχε ήδη 

ανάγκη για 2 ελεγχόμενα ημιαγωγικά στοιχεία. Το ενεργό snubber θα προσέθετε ένα ακόμα 

ελεγχόμενο διακοπτικό και θα αύξανε την περιπλοκότητα και το κόστος του κυκλώματος. Για 

το λόγο αυτό, η ιδέα του Active Snubber στην πορεία εγκαταλείφθηκε και αποφασίστηκε η 

χρήση διόδου TVS ως παθητικό snubber για τα πλεονεκτήματα που αναλύονται σε επόμενο 

κεφάλαιο της εργασίας. 

Εν κατακλείδι, ως κεντρικός στόχος τέθηκε η κατασκευή μιας μονάδας (ή αλλιώς module) 

διάταξης εξισορρόπησης τύπου Flyback με δίοδο TVS ως snubber, που θα μπορεί με 

ικανοποιητική απόδοση να μεταφέρει ενέργεια από ολόκληρη τη συστοιχία προς το 

μεμονωμένο κελί με σχετικά μεγάλο ρεύμα εξόδου (στην τάξη μεγέθους των 10Α) και 

αντίστροφα, δηλαδή από το μεμονωμένο κελί προς ολόκληρη τη συστοιχία (αμφίδρομος 

μετατροπέας Flyback). Για την επίτευξη καλής απόδοσης, προτάθηκε η παραμετρική 

διερεύνηση με τη χρήση πολλαπλών προσομοιώσεων στο περιβάλλον Simulink που θα 

διενεργούνται αυτοματοποιημένα μέσω κώδικα σε γλώσσα Matlab. Ως συστοιχία αναφοράς 

για το μετατροπέα χρησιμοποιείται αυτή του e-buggy του ΕΗΜΕ που φέρει 24 κελιά Winston 

LFP090AHA (Σχήμα 1.17). 
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2  Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ FLYBACK 

2.1 Έννοιες Μαγνητικών Κυκλωμάτων 

Τα μαγνητικά στοιχεία, όπως ο μετασχηματιστής ή το πηνίο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

κάθε διάταξης ηλεκτρονικών ισχύος. Η κατανόηση των αρχών λειτουργίας τους είναι 

απαραίτητη για την ορθή επιλογή ή κατασκευή τους και τελικά ολόκληρου του κυκλώματος. 

Οι θεμελιώδεις έννοιες του μαγνητικού πεδίου που διέπουν τα στοιχεία αυτά αποδεικνύονται, 

όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και στην πράξη χρήσιμες στη διαδικασία σχεδίασης. 

2.1.1 Το μαγνητικό πεδίο 

Το μαγνητικό πεδίο είναι ένα διανυσματικό πεδίο που περιγράφει την μαγνητική επίδραση 

που υπάρχει πάνω σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και ρεύματα και που με τη σειρά του 

παράγεται από κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και ρεύματα [56]. Ο μαγνητισμός είναι σχετιστικό 

φαινόμενο, εξαρτάται δηλαδή από το πλαίσιο αναφοράς [57]. Δύο παράλληλα κινούμενα 

ηλεκτρικά φορτία, ασκούν μεταξύ τους, εκτός της ηλεκτρικής δύναμης, και μια σημαντικά 

ασθενέστερη μαγνητική δύναμη. Αν κανείς κινούταν μαζί με τα φορτία αυτά, θα θεωρούσε ότι 

επιδρά μόνο η ηλεκτρική δύναμη. Με άλλα λόγια, ο μαγνητισμός είναι το αποτέλεσμα της 

επίδρασης της σχετικότητας στον ηλεκτρισμό. 

2.1.2 Τα Διανυσματικά Πεδία Β, Η, Μ και η Μαγνητική Ροή Φ 

Με τον όρο μαγνητικό πεδίο, συχνά μπορεί να αναφερόμαστε σε ένα εκ των δύο 

διανυσματικών πεδίων Β, Η τα οποία σχετίζονται στενά μεταξύ τους μέσω της έννοιας του 

πεδίου M.  

Το πεδίο Β, που ονομάζεται πυκνότητα μαγνητικής ροής, μπορεί να οριστεί αξιοποιώντας 

το Νόμο του Lorentz που έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά και λέει ότι σε ένα φορτίο q κινούμενο 

με ταχύτητα v, ασκείται μια δύναμη η οποία εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου και την 

ταχύτητα του με τον εξής τρόπο: F=qE+q(v × B). Θεωρώντας ότι το φορτίο είναι πολύ μικρό, 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα πεδία Ε και Β ορίζονται ως αυτά για τα οποία ικανοποιείται 

η σχέση του Lorentz [58]. Ο λόγος που θεωρούμε ότι το φορτίο αυτό είναι πολύ μικρό, είναι 

ώστε να μην διαταράσσεται η κατανομή φορτίων και ρευμάτων που παράγουν τα πεδία Ε και 

Β και άρα με τη σειρά τους και τα ίδια τα πεδία. 
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Ένας στοιχειώδης βρόχος ρεύματος παράγει ένα στοιχειώδες μαγνητικό πεδίο και αποτελεί  

ένα στοιχειώδη «μαγνήτη». Ένας τέτοιος βρόχος, που ονομάζεται και μαγνητικό δίπολο, 

μπορεί να είναι ένα κινούμενο ηλεκτρόνιο γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου ή να αντιστοιχεί 

στην ιδιοπεριστροφή (spin) ενός ηλεκτρονίου. Ορίζουμε ως μαγνητική διπολική ροπή το 

διάνυσμα m που είναι κάθετο στο επίπεδο του βρόχου ρεύματος και έχει μέτρο m=I*S, όπου 

I η ένταση του ρεύματος και S το εμβαδό του βρόχου [58]. 

Ένα οποιοδήποτε υλικό αποτελείται από πολλά άτομα και συνεπώς από πολλά μαγνητικά 

δίπολα τα οποία βρίσκονται σε τυχαίους προσανατολισμούς μεταξύ τους. Συνεπώς, εν γένει, 

τα μαγνητικά πεδία τους αλληλοαναιρούνται. Στην περίπτωση ενός μόνιμου μαγνήτη, τα 

δίπολα αυτά είναι σε γενικές γραμμές προσανατολισμένα προς την ίδια κατεύθυνση 

παράγοντας έτσι ένα συνολικό μαγνητικό πεδίο. Ορίζουμε ως διάνυσμα μαγνήτισης 

(magnetization) Μ την χωρική πυκνότητα του διανύσματος της μαγνητικής διπολικής ροπής 

(m). 

Αν σε ένα κατάλληλο υλικό, όπως ο σίδηρος, εφαρμόσουμε ένα εξωτερικό πεδίο B0, τότε 

οι τυχαία προσανατολισμένες μαγνητικές διπολικές ροπές m αποκτούν σε κάποιο βαθμό ένα 

προσανατολισμό όμοιο με αυτό του εξωτερικά επιβαλλόμενου, συμβάλλοντας έτσι σε αυτό. 

Δηλαδή, εξαιτίας της επαγόμενης στο υλικό μαγνήτισης Μ, μπορεί να προκύψει ένα συνολικό 

μαγνητικό πεδίο Β το οποίο να είναι πολλαπλάσιο του αρχικού (|Β |>| B0|). 

Βάσει των πεδίων Β, Μ, μπορούμε να ορίσουμε ένα τρίτο πεδίο H, που ονομάζεται ένταση 

μαγνητικού πεδίου [59]: 

𝑯 ≡
1

𝜇0
𝑩−𝜧 

Το πεδίο H ονομάζεται επίσης και πεδίο μαγνήτισης (“magnetizing field”) και δε θα πρέπει 

να συγχέεται με τον όρο μαγνήτιση M (“magnetization”), που ορίστηκε παραπάνω.  

 

Ο ορισμός του H προκύπτει άμεσα κάνοντας κατάλληλους χειρισμούς του Νόμου Αmpere-

Maxwell. Με τον τρόπο αυτό, ο Νόμος μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

𝜵𝑥𝑯 = 𝑱𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 +
𝜕𝑫

𝜕𝑡
 

όπου 𝑱𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 είναι η επιφανειακή πυκνότητα του ρεύματος αγωγής και 𝑫 το ηλεκτρικό 

πεδίο μετατόπισης. Για αμετάβλητο πεδίο D, προκύπτει ο νόμος Ampere: 

𝜵𝑥𝑯 = 𝑱𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍  ⇔  ∮ 𝑯𝒅𝒍
𝐶

= 𝑰𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍
𝜈𝜏ό𝜍
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Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι οι Νόμοι του Maxwell για τον 

Ηλεκτρομαγνητισμό μαζί με το Νόμο Lorentz μπορούν κάλλιστα να εκφράσουν με πληρότητα 

την πραγματικότητα με τη χρήση των πεδίων E, B (Ν. Maxwell σε μικροσκοπικό επίπεδο), 

χωρίς την ανάγκη των πεδίων H, D. Τα πεδία H, D όμως αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για 

τη δημιουργία πειραματικών καταστατικών σχέσεων (π.χ. της μορφής 𝛣 = 𝜇𝛨) εντός ενός 

υλικού, που καθιστούν πρακτική την επίλυση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητισμού. 

 

Η μαγνητική ροή Φ είναι το σύνολο των μαγνητικών γραμμών που διέρχεται από μια 

επιφάνεια. Οι μαγνητικές γραμμές είναι μια μέθοδος απεικόνισης του μαγνητικού πεδίου (Β). 

Η ροή Φ μέσα από μια επιφάνεια S μπορεί να οριστεί μαθηματικά ως εξής: 

𝛷 ≡∬ 𝑩𝑑𝑺
𝑆

 

2.1.3 Καμπύλη Μαγνήτισης, Μαγνητική Διαπερατότητα και Υστέρηση 

Έστω ένας τοροειδής πυρήνας (Σχήμα 2.1) με μέση περίμετρο l και ένα τύλιγμα N σπειρών 

περιεστραμμένο γύρω του που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Ισχύει από το νόμο Ampere 

ότι το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου εντός του δίνεται από τη σχέση: 

𝐻 =
𝑁𝐼

𝑙
 

 

Σχήμα 2.1 Τοροειδές πηνίο [60]. 

Λόγω του ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, η ένταση του μαγνητικού πεδίου (Η) είναι ανάλογη 

του ρεύματος μαγνήτισης Ι, το πεδίο Η αναφέρεται συχνά και ως «πεδίο μαγνήτισης» 

(magnetizing field)( [57]). Προφανώς, σε άλλα μαγνητικά κυκλώματα δεν υπάρχει αυτή η 

ευθύς αναλογία μεταξύ Ι και Η. 

Βάσει του νόμου Faraday, ισχύει για την ΗΕΔ (Ꜫ) του τυλίγματος: 
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Ꜫ = −Ν
𝑑𝛷

 𝑑𝑡
=  −𝑁𝑆

𝑑𝐵

𝑑𝑡
  

όπου S το εμβαδό διατομής του πυρήνα. Εξ αυτού συμπεραίνεται ότι ολοκληρώνοντας την 

ΗΕΔ (Ꜫ) του τυλίγματος στο χρόνο, μπορεί να υπολογιστεί το πεδίο B. Επιπλέον, μέσω του 

ρεύματος μπορεί να υπολογιστεί το πεδίο Η. 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να χαραχθεί η καμπύλη Η-Β, η οποία ονομάζεται καμπύλη 

μαγνήτισης του πυρήνα. Η καμπύλη μαγνήτισης είναι χαρακτηριστική του εκάστοτε υλικού 

του πυρήνα. 

 

Σχήμα 2.2 Γενική μορφή καμπύλης μαγνήτισης ενός πυρήνα [55]. 

Όπως εικονίζεται (Σχήμα 2.2), στην απλοποιημένη εκδοχή της καμπύλης μαγνήτισης το 

τμήμα ΑΒ φαίνεται αρκετά γραμμικό (γραμμική περιοχή). Στο τμήμα BC, που ονομάζεται 

σημείο γονάτου, η κλίση της καμπύλης αρχίζει να μειώνεται. Για αρκετά μεγάλο πεδίο 

μαγνήτισης Η, πέρα από το σημείο C, η κλίση είναι πολύ μικρή. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται μαγνητικός κορεσμός. Κατά τον κορεσμό, όλες οι μαγνητικές διπολικές ροπές είναι 

ήδη προσανατολισμένες προς τη φορά του πεδίου μαγνήτισης με αποτέλεσμα να αδυνατούν 

να συμβάλλουν περαιτέρω στο συνολικό μαγνητικό πεδίο. Η μικρή, αλλά μη-μηδενική, κλίση 

που παρατηρείται, οφείλεται αποκλειστικά στην άμεση συνεισφορά του Η στο συνολικό πεδίο. 

Ως μαγνητική διαπερατότητα μ του εκάστοτε υλικού ορίζεται η κλίση της καμπύλης 

μαγνήτισης, δηλαδή: 

𝜇 ≡  
𝑑𝐵

𝑑𝐻
 

Η μαγνητική διαπερατότητα μ δίνεται στο σύστημα SI σε μονάδες H/m, ενώ στο σύστημα 

CGS το μέγεθος είναι αδιάστατο, καθώς το πεδίο Η ορίζεται διαφορετικά. 

Η σχετική μαγνητική διαπερατότητα ορίζεται ως εξής: 𝜇𝑟 ≡ 𝜇/𝜇0, όπου μ0 είναι η μαγνητική 

διαπερατότητα στο κενό. 
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Σχήμα 2.3 Καμπύλη μ-Η του υλικού τύπου J της εταιρείας Magnetics [61]. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του μ καθίσταται σαφές ότι η μαγνητική διαπερατότητα εξαρτάται 

από την τιμή του πεδίου Η ή, αναλόγως με τον τρόπο ανάγνωσης της καμπύλης, από την τιμή 

του πεδίου Β. Για μικρές τιμές πεδίου, το μ έχει μεγάλη τιμή, ενώ κοντά στον κορεσμό το μ 

γίνεται πολύ μικρό. Το γεγονός αυτό μπορεί να παρατηρηθεί ενδεικτικά στη γραφική 

παράσταση μεταξύ των μ-Η για ένα υλικό τύπου J της εταιρείας Magnetics (Σχήμα 2.3).  

 

Σχήμα 2.4 Μορφή καμπύλης μαγνήτισης που παρουσιάζει το φαινόμενο της υστέρησης [55]. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.4, η καμπύλη μαγνήτισης είναι στην πράξη ακόμα πιο 

περίπλοκη. Ξεκινώντας με μηδενικό Β και αυξάνοντας το Η, η καμπύλη φτάνει στον κορεσμό 

(Β=Βs). Καθώς το Η μειώνεται και πάλι, το σημείο (Η, Β) ακολουθεί μια διαφορετική τροχιά 

σε σχέση με την αρχική. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται μαγνητική υστέρηση, ενώ η αντίστοιχη 

καμπύλη Β-Η ονομάζεται καμπύλη υστέρησης. Το πεδίο Β δε μπορεί να γραφτεί ως μια απλή 

συνάρτηση του Η, καθώς η τιμή του εξαρτάται από όλες τις προηγούμενες τιμές που έχει πάρει 
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στη μονάδα του χρόνου. Παρόλα αυτά, για τιμές Η εκτός του κορεσμού, γίνεται συχνά η 

προσέγγιση: 

𝛣 = 𝜇𝛨,  

με μ ο συντελεστής μαγνητικής διαπερατότητας του υλικού ως σταθερά. 

Το φαινόμενο υστέρησης, εκτός της δυσκολίας που εισάγει στη μοντελοποίηση ενός 

μαγνητικού στοιχείου, προκαλεί και θερμικές απώλειες που ονομάζονται απώλειες υστέρησης. 

Η πυκνότητα ισχύος των απωλειών υστέρησης αυξάνεται καθώς αυξάνει το εμβαδόν που 

περικλείει η καμπύλη υστέρησης (∫𝛨𝑑𝐵). Μαζί με τις απώλειες δινορευμάτων αποτελούν τις 

απώλειες πυρήνα ή σιδήρου και μπορούν να προσεγγιστούν συνολικά βάσει της εξίσωσης του 

Steinmetz: 

𝑃𝛼𝜋𝜔𝜆 𝜄ώ𝜈 𝜋𝜐𝜌ή𝜈𝛼 = 𝐾 ∗ 𝐵𝑚𝑎𝑥
𝛽

∗ 𝑓𝑎 ∗ 𝑉 

όπου Βmax η μέγιστη πυκνότητα μαγνητικής ροής, f η συχνότητα, V ο όγκος του πυρήνα και 

Κ, α, β οι συντελεστές του Steinmetz που είναι χαρακτηριστικοί του υλικού του πυρήνα. 

2.1.4 Μαγνητική Σύζευξη και Μετασχηματιστής 

Δύο πηνία είναι (μαγνητικά) συζευγμένα, όταν καθένα εξ αυτών αλληλεπιδρά με το 

μαγνητικό πεδίο του άλλου. Ο μετασχηματιστής είναι μια ειδική περίπτωση συζευγμένων 

πηνίων, στην οποία οι περιελίξεις είναι τυλιγμένες γύρω από τον ίδιο πυρήνα, όπως στο Σχήμα 

2.5. 

 

Σχήμα 2.5 Μαγνητικός πυρήνας με 2 συζευγμένα πηνία.  

Αν στο τύλιγμα 1-1’ επιβληθεί ένα μεταβαλλόμενο ρεύμα Ι1, τότε στον πυρήνα εσωτερικά 

του τυλίγματος θα δημιουργηθεί μια μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή Φ που, θεωρώντας ότι η 

μαγνητική αντίσταση κατά μήκος του πυρήνα είναι πρακτικά ελάχιστη συγκριτικά με αυτή του 

περιβάλλοντα χώρου, θα διέρχεται εξ ολοκλήρου μέσω του πυρήνα εντός και των δύο 
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τυλιγμάτων. Επομένως, σύμφωνα με τον νόμο του Faraday, θα δημιουργηθεί εξ επαγωγής σε 

καθένα εκ των τυλιγμάτων ΗΕΔ Ꜫ1 και Ꜫ2 αντίστοιχα, με φορά τέτοια που να ανθίσταται στη 

μεταβολή της ροής Φ (κανόνας του Lenz). Θα ισχύει ότι: 

Ꜫ1 = 𝑁1
𝑑𝛷

𝑑𝑡
 

Ꜫ2 = 𝑁2
𝑑𝛷

𝑑𝑡
 

Επομένως,  

Ꜫ1

Ꜫ2
= 
𝛮1
𝛮2

 

Αν μάλιστα θεωρήσουμε τις αντιστάσεις των τυλιγμάτων αμελητέες, οπότε V1 ≈ Ꜫ1 V2 ≈ Ꜫ2, 

η σχέση γίνεται: 

𝑉1
𝑉2
= 
𝛮1
𝛮2

 

Γίνεται φανερό ότι ιδανικά ένας μετασχηματιστής μετατρέπει μια τάση από ένα επίπεδο σε 

ένα άλλο, βάσει του λόγου των σπειρών του. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται συχνά στο 

δίκτυο εναλλασσόμενης τάσης, ώστε να γίνει μεταφορά της ενέργειας υπό υψηλή τάση και 

άρα με χαμηλά ρεύματα, μειώνοντας έτσι τις απώλειες κατά τη μεταφορά. 

Σε μια τέτοια περίπτωση χρήσης, η ενέργεια θέλουμε να μεταφέρεται απευθείας από την 

είσοδο στην έξοδο και η αποθήκευση της στο μαγνητικό πεδίο δεν είναι επιθυμητή [62]. 

Επομένως, επιδιώκουμε κατά το δυνατόν μεγαλύτερη σχετική μαγνητική διαπερατότητα. 

2.1.5 Επιδερμικό Φαινόμενο και Φαινόμενο Γειτνίασης  

Έστω ένας αγωγός, όπως αυτός στο Σχήμα 2.6, που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα 

(Ι), όπως καθένα εκ των τυλιγμάτων ενός μετασχηματιστή. Το ρεύμα παράγει γύρω του ένα 

επίσης εναλλασσόμενο πεδίο B, του οποίου οι μαγνητικές γραμμές (μπλε χρώμα) διέρχονται από 

νοητούς εγκάρσιους βρόχους επάγοντας έτσι κυκλικά ρεύματα (Iw, κόκκινο χρώμα), που 

ονομάζονται ρεύματα Eddy ή δινορεύματα, όπως στο σχήμα. Όπως φαίνεται, τα ρεύματα αυτά 

είναι αντίρροπα προς το κέντρο του αγωγού και ομόρροπα προς τα άκρα του. Συνεπώς, το 

συνολικό ρεύμα συγκεντρώνεται περισσότερο στα άκρα του αγωγού, με αποτέλεσμα τη 

μείωση της ενεργού επιφάνειας από την οποία διέρχεται και την αύξηση των ωμικών απωλειών 

[63]. Το χαρακτηριστικό αυτό των αγωγών ονομάζεται επιδερμικό φαινόμενο (skin effect). 
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Σχήμα 2.6 Εξήγηση του επιδερμικού φαινομένου σε αγωγό εναλλασσόμενου ρεύματος [64]. 

Το επιδερμικό βάθος ορίζεται ως η απόσταση από την επιφάνεια του αγωγού στην οποία η 

πυκνότητα ρεύματος είναι το 1/e ≈ 36.8% της επιφανειακής πυκνότητα ρεύματος και δίνεται 

από τη σχέση: 

𝛿𝑝𝑒𝑛 = √1/(𝜋 𝑓 𝜇 𝜎),   

όπου f η συχνότητα, μ η μαγνητική διαπερατότητα και σ η αγωγιμότητα του υλικού [65]. 

Εξαιτίας του επιδερμικού φαινομένου, πάνω από το 98% του ρεύματος του αγωγού ρέει σε 

βάθος (4*𝛿𝑝𝑒𝑛) από την επιφάνεια του. 

Πλησίον του αγωγού εναλλασσόμενου ρεύματος Ι παράγεται εναλλασσόμενο μαγνητικό 

πεδίο. Όταν εκεί τοποθετηθεί δεύτερος αγωγός, το εναλλασσόμενο πεδίο επάγει δινορεύματα 

σε αυτόν. Ομοίως με την περίπτωση του προηγούμενου φαινομένου, η κατανομή του ρεύματος 

στο δεύτερο αγωγό συγκεντρώνεται περισσότερο στο δεύτερο αγωγό με αποτέλεσμα την 

αύξηση των ωμικών απωλειών, κάτι το οποίο ονομάζεται φαινόμενο γειτνίασης (proximity 

effect). 

Τόσο το φαινόμενο γειτνίασης όσο και το επιδερμικό φαινόμενο έχουν ως επίπτωση την 

ανισοκατανομή του εναλλασσόμενου ρεύματος στη διατομή του αγωγού. Ο αγωγός έχει 

μεγαλύτερη αντίσταση για ac σήματα (Rac), σε σχέση με το dc (Rdc) και μάλιστα αυξάνεται 

με τη συχνότητα. Η σχέση που δίνει τις συνολικές απώλειες του αγωγού, γνωστές ως απώλειες 

χαλκού είναι ( [66]): 

𝑃𝑐𝑢 = 𝑅𝑑𝑐𝐼𝑑𝑐
2 + 𝑅𝑎𝑐𝐼𝑎𝑐

2  , ό𝜋𝜊𝜐  𝛪𝑎𝑐
2 = 𝐼𝑟𝑚𝑠

2 − 𝐼𝑑𝑐
2  

Ο λόγος Fr ≡ Rac/Rdc μπορεί να εκτιμηθεί μέσω των εξισώσεων του Dowell ή των 

αντίστοιχων καμπυλών [67]. Οι σχέσεις του Dowell μελετάνε το συντελεστή Fr για την 

περίπτωση ημιτονοειδών ρευμάτων ως συνάρτηση του λόγου h/δpen (όπου h το πάχος μιας 
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στρώσης τυλιγμάτων και δpen το επιδερμικό βάθος) και με παράμετρο το πλήθος m των 

στρώσεων των τυλιγμάτων. 

Τα ρεύματα των μετασχηματιστών των διακοπτικών μετατροπέων έχουν συνήθως μεγάλο 

αρμονικό περιεχόμενο και απαιτείται ανάλυση Fourier για να αξιοποιηθούν οι εξισώσεις 

Dowell. Στη δημοσίευση του Carsten εφαρμόζονται οι εξισώσεις Dowell σε τριγωνικά 

ρεύματα με λόγο κατάτμησης 50% και υπολογίζονται οι απώλειες αγωγής [68]. Έτσι 

προκύπτουν οι αντίστοιχες καμπύλες για το συντελεστή απωλειών Kr (ενεργός αντίσταση προς 

Rdc) συναρτήσει του h/δpen και με παράμετρο το πλήθος στρώσεων m. 

Τόσο οι καμπύλες του Dowell όσο και οι καμπύλες του Carsten δίνουν τη δυνατότητα 

ανάλυσης (και πιθανώς βελτιστοποίησης) σε δυο διαφορετικά επίπεδα: 

1. Στο επίπεδο των στρώσεων (layers) των τυλιγμάτων, μπορεί να εκτιμηθεί η επίδραση 

του αριθμού των στρώσεων και του πάχους κάθε στρώσης, δηλαδή το πάχος του 

τυλίγματος, και να γίνουν κατάλληλες επιλογές. 

2. Στο επίπεδο των κλώνων (του litz wire) των τυλιγμάτων, μπορεί αντίστοιχα να 

εκτιμηθεί η επίδραση του αριθμού των κλώνων. Να σημειωθεί πως ένα καλώδιο litz M 

κλώνων, ισοδυναμεί με √Μ στρώσεις πάχους ℎ =  𝑑𝜅𝜆ώ𝜈𝜊𝜐√𝜋/4, όπου 𝑑𝜅𝜆ώ𝜈𝜊𝜐 η 

διάμετρος του κλώνου [69]. Ένας τέτοιος υπολογισμός γίνεται για παράδειγμα στη 

διπλωματική εργασία [70]. 

Στις καμπύλες Dowell και Carsten διαφαίνεται ότι, καθώς το πλήθος των στρώσεων m 

αυξάνεται, μαζί αυξάνονται και οι συντελεστές Fr και Kr. 

2.1.6 Ο μετασχηματιστής του Flyback και Διάκενο 

Ο μετασχηματιστής που προορίζεται για μετατροπείς τύπου Flyback διαφέρει ως προς τη 

λογική σχεδίασης του σε σχέση για παράδειγμα με μετασχηματιστές δικτύου ή 

μετασχηματιστές που προορίζονται για μετατροπείς τύπου Forward. Όπως αναλύεται σε άλλο 

κεφάλαιο, ο μετασχηματιστής του Flyback δεν μεταφέρει την ενέργεια απευθείας από την 

είσοδο στην έξοδο, αλλά την αποθηκεύει για ένα ποσοστό της διακοπτικής περιόδου και στη 

συνέχεια τη μεταφέρει στην έξοδο, δρα δηλαδή σαν ένα πηνίο δύο τυλιγμάτων. Διατηρεί όμως 

το χαρακτηριστικό της γαλβανικής απομόνωσης, όπως οι τυπικοί μετασχηματιστές. 

Για το μετασχηματιστή flyback ισχύουν οι εξής προσεγγίσεις: 

➢ Σύμφωνα με το Νόμο Faraday:  𝑉𝑖𝑛 = 𝑁𝑝𝑟 𝐴𝑒 
𝑑𝐵

𝑑𝑡
  

➢ Σύμφωνα με το Νόμο Ampere: 
𝛣

𝜇
=

𝑁𝑝𝑟 𝛪𝑖𝑛 

𝑙𝑐𝑜𝑟𝑒
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Επομένως, η ενέργεια που αποθηκεύεται στο μαγνητικό πεδίο του μετασχηματιστή κατά την 

αγωγή του πρωτεύοντος είναι: 

 𝛦𝑝𝑟 = ∫ 𝑉𝑖𝑛𝐼𝑖𝑛𝑑𝑡
𝜎𝛽έ𝜎𝜂

έ𝜈𝛼𝜐𝜎𝜂
= ∫ (𝑁𝑝𝑟 𝐴𝑒 

𝑑𝐵

𝑑𝑡
) (

𝛣 𝑙𝑐𝑜𝑟𝑒
𝜇 𝑁𝑝𝑟  

) 𝑑𝑡
𝜎𝛽έ𝜎𝜂

έ𝜈𝛼𝜐𝜎𝜂
= (

𝐴𝑒  𝑙𝑐𝑜𝑟𝑒
𝜇  

) [𝛣𝑚𝑎𝑥
2 − 𝐵𝑚𝑖𝑛

2 ] 

Θεωρώντας ότι η ποσότητα (𝛣𝑚𝑎𝑥
2 − 𝐵𝑚𝑖𝑛

2 ) έχει τη μέγιστη δυνατή τιμή, 𝛣𝑠𝑎𝑡
2  και 

πολλαπλασιάζοντας με τη διακοπτική συχνότητα του μετατροπέα Fsw, προκύπτει η μέγιστη 

δυνατή μεταφορά ισχύος στην έξοδο του μετασχηματιστή για δεδομένο πυρήνα: 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = (
𝐴𝑒  𝑙𝑐𝑜𝑟𝑒
𝜇  

)  𝛣𝑠𝑎𝑡
2  𝐹𝑠𝑤 

Γίνεται φανερό ότι η τιμή αυτή είναι αντιστρόφως ανάλογη της μαγνητικής διαπερατότητας 

μ του μετασχηματιστή. Επειδή το υλικό των πυρήνων που χρησιμοποιείται για τους 

μετασχηματιστές flyback (π.χ. φερρίτης) έχει σχετικά μεγάλη μαγνητική διαπερατότητα (μ), 

ενώ το Βsat ≈ 0.3T (σχετικά περιορισμένο), η ενέργεια που μπορεί να αποθηκεύσει και 

συνεπώς να μεταφέρει στην έξοδο χωρίς να κορεστεί το μαγνητικό του πεδίο, είναι 

περιορισμένη.  

Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται στον πυρήνα διάκενο κατάλληλου μεγέθους, που μειώνει 

την κλίση της καμπύλης μαγνήτισης, δηλαδή μειώνει την μαγνητική διαπερατότητα (μ) του 

συστήματος πυρήνα-διακένου. Έτσι, η ισχύς που μπορεί να μεταφερθεί για δεδομένη 

συχνότητα και συγκεκριμένο πυρήνα, αυξάνει. Η μείωση του μ οδηγεί σε μείωση της επαγωγής 

πρωτεύοντος. Για να διατηρηθεί σταθερή η επαγωγή, θα πρέπει οι σπείρες του πρωτεύοντος 

να αυξηθούν σε σχέση με την περίπτωση που δεν υπήρχε το διάκενο. Στο Σχήμα 2.7 

παρατηρούμε έναν πυρήνα ETD49 με διάκενο στο μεσαίο πόδι, ενώ στο σχήμα παρατηρούμε 

τη καμπύλη μαγνήτισης ενός πυρήνα από χάλυβα πριν και μετά την εισαγωγή διακένου (μπλε 

και κόκκινη καμπύλη αντίστοιχα). 

 

Σχήμα 2.7 Ένας πυρήνας ETD49 (αριστερά) και η καμπύλη μαγνήτισης πυρήνα από χάλυβα με και χωρίς διάκενο 

(δεξιά)(πηγή: S. Zurek, Encyclopedia Magnetica, CC-BY-4.0 [71] [72]).  
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Εξαιτίας της μειωμένης τιμής της μαγνητικής διαπερατότητας στο διάκενο (μ0) σε σχέση με 

τον πυρήνα (μ), σχεδόν όλη η ενέργεια αποθηκεύεται εντός του διακένου [62].  

Όπως τονίστηκε, ο ΜΤ του Flyback είναι πηνίο δυο τυλιγμάτων και όχι ένας κλασικός ΜΤ. 

Εντούτοις, χρησιμοποιείται το ίδιο μοντέλο για να περιγράψει τη λειτουργία του και για το 

λόγο αυτό η παράγραφος 2.2 είναι αφιερωμένη στα μοντέλα λειτουργίας μετασχηματιστών και 

στην έννοια της σύζευξης.  

Ο ΜΤ του Flyback, παρότι μια μάλλον απλή διάταξη, φαίνεται πως αποτελεί αιτία 

σύγχυσης, όπως για παράδειγμα επισημαίνει ο Καθηγητής Ćuk (δημιουργός του ομώνυμου 

μετατροπέα Ćuk) σε ένα σύντομο άρθρο του [73]. 

2.2 Μοντέλα Λειτουργίας Μετασχηματιστών 

Η λειτουργία ενός μετασχηματιστή μπορεί να μοντελοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Ένα 

απλό μοντέλο μετασχηματιστή μπορεί να κάνει τη διαδικασία ανάλυσης πιο γρήγορη και να 

δώσει στο μηχανικό μια διαισθητική εικόνα για το κύκλωμα. Από την άλλη, ένα πιο σύνθετο 

μοντέλο μπορεί να είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις που η λεπτομερής ανάλυση είναι 

σημαντική.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένα θεωρητικά μοντέλα λειτουργίας του 

μετασχηματιστή, αξιοποιώντας τον ορισμό του ιδανικού μετασχηματιστή της θεωρίας 

κυκλωμάτων. Επειδή, όλα τα μοντέλα μετασχηματιστή που θα αναφερθούν είτε αποτελούν 

εξειδικεύσεις των εξισώσεων των συζευγμένων πηνίων, είτε περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και 

συζευγμένα πηνία, γίνεται μια σύντομη αναφορά και σε αυτά. Επιπλέον, δίνονται οι ορισμοί 

των συντελεστών σύζευξης (k) και σκέδασης (σ), που αποτελούν χρήσιμα μεγέθη στη μελέτη 

του μετατροπέα της παρούσας εργασίας και γίνονται ορισμένες χρήσιμες παρατηρήσεις. 

2.2.1 Τα συζευγμένα πηνία στη θεωρία κυκλωμάτων 

Στη θεωρία κυκλωμάτων, τα μαγνητικά συζευγμένα πηνία (Σχήμα 2.8) διέπονται από τις 

εξισώσεις: 

𝑉1(𝑡) = 𝐿11 ∗
𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐿12 ∗

𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
   

𝑉2(𝑡) = 𝐿22 ∗
𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐿21 ∗

𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
   

όπου V1, I1, L11 είναι αντίστοιχα η τάση, το ρεύμα και η αυτεπαγωγή του πρωτεύοντος 

τυλίγματος, V2, I2, L22 είναι η τάση, το ρεύμα και η αυτεπαγωγή του δευτερεύοντος τυλίγματος, 

και L12, L21 είναι οι αλληλεπαγωγές που συνδέουν το ρεύμα του ενός πηνίου με την τάση του 

άλλου.  
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Σχήμα 2.8 Μαγνητικά συζευγμένα πηνία. 

Οι τελείες στο Σχήμα 2.8 καθορίζουν συμβατικά τις πολικότητες των τάσεων και τις φορές 

των ρευμάτων ώστε να ισχύουν οι εξισώσεις όπως διατυπώθηκαν: τα ρεύματα μπαίνουν από 

τον ακροδέκτη με την τελεία και το «+» των τάσεων είναι στον ακροδέκτη με την τελεία. 

Κάνοντας την παραδοχή ότι 𝐿12 = 𝐿21, τα μεγέθη αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από 

το μέγεθος Μ,  που ονομάζεται συντελεστής αλληλεπαγωγής ή αμοιβαίας επαγωγής.  

Η ισότητα 𝐿12 = 𝐿21 ισχύει, αν η αποθηκευμένη ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο του 

συστήματος των τυλιγμάτων εξαρτάται μόνο από τα ρεύματα την παρούσα χρονική στιγμή και 

όχι από αυτά του παρελθόντος. Επομένως, σε ένα πραγματικό κύκλωμα με μαγνητική σύζευξη, 

λόγω φαινομένων όπως η υστέρηση, αυτή η ισότητα μπορεί να μην ισχύει [74]. Εντούτοις, στα 

μοντέλα των μετασχηματιστών που αναλύονται παρακάτω, υιοθετείται για σκοπούς 

απλότητας. 

Βάσει της παραδοχής 𝐿12 = 𝐿21 = 𝛭, οι εξισώσεις γίνονται: 

𝑉1(𝑡) = 𝐿11 ∗
𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
+  𝛭 ∗

𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝑉2(𝑡) = 𝐿22 ∗
𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
+  𝛭 ∗

𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
 

Οι εξισώσεις αυτές μπορούν να ιδωθούν ως ορισμός της έννοιας των συζευγμένων πηνίων 

στη θεωρία κυκλωμάτων (και μπορούν να αποτελέσουν γενίκευση του ορισμού του 

επαγωγέα), διότι στο φυσικό κόσμο δυο συζευγμένα πηνία έχουν και παρασιτικά στοιχεία.  

Βάσει των μεγεθών της αυτεπαγωγής και της αμοιβαίας επαγωγής που, όπως αναλύθηκε, 

χαρακτηρίζουν 2 συζευγμένα πηνία, ορίζονται στη συνέχεια, σύμφωνα με τον οργανισμό 

προτυποποιήσεων «International Electrotechnical Commission» (IEC) τα μεγέθη του 

συντελεστή σύζευξης (coupling coefficient) και σκέδασης (leakage coefficient) [75] [76]. 

Ο συντελεστής σύζευξης kij μεταξύ δυο συζευγμένων πηνίων i, j, ορίζεται ως εξής: 

𝑘𝑖𝑗  ≡  
𝐿𝑖𝑗

√𝐿𝑖𝑖 ∗ 𝐿𝑗𝑗
 

Ο συντελεστής σκέδασης σij μεταξύ δυο συζευγμένων πηνίων i, j, ορίζεται ως εξής: 
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𝜎𝑖𝑗  ≡  1 −
𝐿𝑖𝑗

2

𝐿𝑖𝑖 ∗ 𝐿𝑗𝑗
=  1 − 𝑘𝑖𝑗

2
 

Έχοντας κάνει την παραδοχή ότι L12 = L21 = Μ, οι ορισμοί των συντελεστών σύζευξης και 

σκέδασης μεταξύ των πηνίων 1 και 2 γίνονται: 

𝑘 =  𝑘12  = 𝑘21 = 
𝑀

√𝐿11 ∗ 𝐿22
 

𝜎 =  𝜎12 = 𝜎21  ≡  1 −
𝛭2

𝐿11 ∗ 𝐿22
=  1 − 𝑘2 

2.2.2 Ιδανικός Μετασχηματιστής 

Ο ιδανικός μετασχηματιστής (Σχήμα 2.9) με λόγο μετασχηματισμού Ν, είναι ένα θεωρητικό 

δίθυρο στοιχείο για το οποίο ισχύουν οι εξισώσεις: 

𝑉1(𝑡) = 𝑁 ∗ 𝑉2(𝑡) 

𝐼1(𝑡) =  −
1

𝑁
∗ 𝐼2(𝑡)  

 

Σχήμα 2.9 Ιδανικός μετασχηματιστής. 

όπου V1, V2  οι τάσεις εισόδου, εξόδου και Ι1, Ι2 τα ρεύματα εισόδου, εξόδου, όπως 

εικονίζονται στο σχήμα. 

Οι εξισώσεις αυτές υποδηλώνουν ότι το εν λόγω στοιχείο κάνει απλώς μια μετατροπή του 

εύρους τάσεων. Επειδή θεωρούμε ότι δεν αποθηκεύει, ούτε καταναλώνει ενέργεια, η στιγμιαία 

ισχύς εισόδου είναι ίση με αυτή της εξόδου. Επομένως, προκύπτει και η επακόλουθη 

μετατροπή στις εντάσεις. 

2.2.3 Μοντέλο Τέλειου Μετασχηματιστή 

Το μοντέλο του τέλειου μετασχηματιστή αποτελείται από δύο (ή περισσότερα) συζευγμένα 

πηνία, για τα οποία ο συντελεστής σύζευξης είναι μονάδα (k=1), επομένως ισχύει ότι: 

𝛭 = √𝐿11 ∗ 𝐿22 
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Η τέλεια σύζευξη σημαίνει ότι το σύνολο των μαγνητικών γραμμών διέρχεται τόσο από το 

πρωτεύον όσο και από το δευτερεύον. 

Αντικαθιστώντας στις εξισώσεις των συζευγμένων πηνίων την ισότητα 𝛭 = √𝐿11 ∗ 𝐿22 

και ορίζοντας ως 𝑁𝑒𝑞 = √
𝐿11

𝐿22
 , προκύπτει: 

𝑉1(𝑡) = 𝐿11 ∗ ( 
𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
+ √

𝐿22
𝐿11

∗
𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
) = 𝐿11 ∗ ( 

𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
+ 

1

𝑁𝑒𝑞
∗
𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
) 

 

𝑉2(𝑡) = 𝐿22 ∗ (
𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
+ √

𝐿11
𝐿22

∗
𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
) =

𝑉1(𝑡)

√
𝐿11
𝐿22

= 
𝑉1(𝑡)

𝑁𝑒𝑞
 

Βάσει των εξισώσεων και αξιοποιώντας την έννοια του ιδανικού μετασχηματιστή, το 

μοντέλο του τέλειου μετασχηματιστή μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένας ιδανικός 

μετασχηματιστής με λόγο μετασχηματισμού 𝑁𝑒𝑞 μαζί με ένα πηνίο Lm = L11 ως εγκάρσιο 

κλάδο στο πρωτεύον, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.10: 

      

Σχήμα 2.10 Τέλειος μετασχηματιστής. 

2.2.4 Μοντέλο Μη-Ιδανικού Μετασχηματιστή 

Ο μη-ιδανικός μετασχηματιστής, ή αλλιώς μετασχηματιστής με μη-τέλεια σύζευξη, 

περιλαμβάνει στο μοντέλο του το φαινόμενο της σκέδασης. Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό, 

ένα τμήμα των συνολικών μαγνητικών γραμμών διέρχεται μόνο από ένα εκ των τυλιγμάτων, 

είτε αυτό του πρωτεύοντος, είτε αυτό του δευτερεύοντος και ονομάζεται μαγνητική ροή 

σκέδασης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αντίστοιχα.  
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Σχήμα 2.11 Οι διαφορετικές μαγνητικές ροές ενός πυρήνα δυο τυλιγμάτων. 

Στο Σχήμα 2.11 φαίνεται ένας μαγνητικός πυρήνας με δύο τυλίγματα και οι διαφορετικές 

μαγνητικές ροές που εμφανίζονται εντός και πλησίον του πυρήνα κατά την αγωγή των 

τυλιγμάτων. Οι ροές Φσ1 (ανοιχτό πράσινο χρώμα) και Φσ2 (σκούρο πράσινο χρώμα) 

αντιστοιχούν στις ροές σκέδασης του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος. Το σύνολο της ροής 

που συμμετέχει στη μαγνητική σύζευξη των τυλιγμάτων ονομάζεται ροή μαγνήτισης και 

αποτελείται από τη ροή Φ21 που οφείλεται στο πηνίο 1 και διέρχεται από το πηνίο 2. 

Το μοντέλο του μη-ιδανικού μετασχηματιστή ισοδυναμεί με δυο μαγνητικά συζευγμένα 

πηνία για τα οποία ο συντελεστής σύζευξης k είναι μικρότερος της μονάδας (k<1). Συνεπώς, 

διέπεται από τις ίδιες εξισώσεις. Επιλέγοντας έναν πραγματικό αριθμό n≠0 και με κατάλληλες 

προσθαφαιρέσεις οι εξισώσεις έχουν ως ακολούθως: 

𝑉1(𝑡) = (𝐿11 − 𝑛 ∗ 𝑀)
𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
 + (M ∗ n) (

𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
+
1

𝑛

𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
)   

=  𝐿𝑙1
(𝑛)
  
𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
 + 𝐿𝑚

(𝑛)
(
𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
+
1

𝑛

𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
) 

 

𝑉2(𝑡) =  (𝐿22 −
1

𝑛
𝑀)

𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
 + (M

1

𝑛
)(𝑛

𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
+
𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
)

=  𝐿𝑙2
(𝑛) 𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
 + (𝐿𝑚

(𝑛) 1

𝑛2
) (𝑛

𝑑𝐼1(𝑡)

𝑑𝑡
+
𝑑𝐼2(𝑡)

𝑑𝑡
) 
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όπου 𝐿𝑚
(𝑛)

= (M ∗ n) η επαγωγή μαγνήτισης,  𝐿𝑙1
(𝑛)

= (𝐿11 − 𝑛 ∗ 𝑀) η επαγωγή σκέδασης 

πρωτεύοντος και 𝐿𝑙2
(𝑛)

=  (𝐿22 −
1

𝑛
𝑀) η επαγωγή σκέδασης δευτερεύοντος, σύμφωνα με την 

εκάστοτε τιμή του n. 

Στο Σχήμα 2.12 εικονίζεται το μοντέλο του μη-ιδανικού μετασχηματιστή χρησιμοποιώντας 

τις επαγωγές μαγνήτισης και σκέδασης που ορίστηκαν βάσει του n. 

Βάσει των μεγεθών 𝐿𝑚
(𝑛)

,  𝐿𝑙1
(𝑛)

, 𝐿𝑙2
(𝑛)

, μπορούν να οριστούν τα μεγέθη της σύζευξης 

πρωτεύοντος 𝑘1
(𝑛)

 και της σύζευξης δευτερεύοντος 𝑘2
(𝑛)

 ως ακολούθως: 

𝑘1
(𝑛)

= 
𝐿𝑚
(𝑛)

𝐿11
= 
𝐿11 −  𝐿𝑙1

(𝑛)

𝐿11
= 
𝑛 ∗ 𝑀

𝐿11
 

 

𝑘2
(𝑛)

= 
𝐿𝑚
(𝑛)
/𝑛2

𝐿22
= 
𝐿22 −  𝐿𝑙2

(𝑛)

𝐿22
 =  

𝑀/𝑛

𝐿22
 

 

 

Σχήμα 2.12 Μη-ιδανικός μετασχηματιστής. 

Προκύπτει άμεσα ότι  k =  √𝑘1
(𝑛)
∗ 𝑘2

(𝑛)
 ανεξαρτήτως της επιλογής του n. 

Να παρατηρηθεί ότι τα μεγέθη σύζευξης 𝑘1
(𝑛)

 και 𝑘2
(𝑛)

 δε θα πρέπει να συγχέονται με τα 

μεγέθη k12 και k21, για τα οποία ισχύει k = k12 = k21 (λόγω της παραδοχής L12 = L21 = Μ).  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, ενώ οι τιμές 𝐿11, 𝐿22 και M (και επομένως και η σύζευξη 

k) είναι χαρακτηριστικές του εκάστοτε μετασχηματιστή, αντίθετα, η τιμή του n επιλέγεται 

αυθαίρετα μέσα στο σύνολο ℝ∗ [77]. Πιο συγκεκριμένα, ορίζοντας κατά βούληση ένα εκ των 

μεγεθών n, 𝐿𝑚
(𝑛)

,  𝐿𝑙1
(𝑛)

, 𝐿𝑙2
(𝑛)

, 𝑘1
(𝑛)

, 𝑘2
(𝑛)

 καθορίζονται αυτόματα και όλα τα άλλα μεγέθη. 

Συχνά, ο λόγος μετασχηματισμού n ενός μετασχηματιστή προσδιορίζεται βάσει ( [77]) των 

αυτεπαγωγών των πηνίων του, ως εξής: 

𝑛 = 𝑛0 ≡ √
𝐿11
𝐿22
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Επιλέγοντας ως λόγο μετασχηματισμού για το ισοδύναμο μοντέλο, την εν λόγω τιμή (n=n0), 

προκύπτει ότι:  

𝑘1
(𝑛0) = 

𝐿𝑚
(𝑛0)

𝐿11
= 
𝑛0 ∗ 𝑀

𝐿11
= 

𝑀

√𝐿11 ∗ 𝐿22
= 𝑘 

 

𝑘2
(𝑛0) = 

𝐿𝑚
(𝑛0)/𝑛0

2

𝐿22
= 
𝑀/𝑛0
𝐿11

= 
𝑀

√𝐿11 ∗ 𝐿22
= 𝑘  

Επομένως, για n = n0 ισχύει ότι: 

 k =  𝑘1
(𝑛0)  =  𝑘2

(𝑛0)  

και από τον ορισμό των 𝑘1
(𝑛)
, 𝑘2
(𝑛)

, 𝑛0: 

 𝐿𝑙1
(𝑛0) = (1 − 𝑘1

(𝑛0)) 𝐿11 = (1 − 𝑘)𝐿11 = (1 − 𝑘2
(𝑛0)) 𝐿22 𝑛0

2 =  𝐿𝑙2
(𝑛0)𝑛0

2  𝜅𝛼𝜄 

 

 𝐿𝑚
(𝑛0) = 𝑘 ∗ 𝐿11 

Αντί για την τιμή 𝑛0, ως λόγος μετασχηματισμού (n) στο ισοδύναμο μοντέλο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο φυσικός λόγος σπειρών 𝑛𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 ≡ 𝑛𝑝ℎ ≡ 
𝑁1

𝑁2
, όποτε θα ισχύει εν γένει ότι 

𝑘1
(𝑛𝑝ℎ) ≠ 𝑘2

(𝑛𝑝ℎ)
. Σε αυτή την περίπτωση, που n = 𝑛𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙, τα μεγέθη του μοντέλου 

ανταποκρίνονται πιο άμεσα στο μαγνητικά φαινόμενα του πραγματικού μετασχηματιστή 

(βλέπε σχήμα με τον πυρήνα): η επαγωγή μαγνήτισης 𝐿𝑚
(𝑛𝑝ℎ)

 αντιστοιχεί στο αμοιβαίο πεδίο 

(Φm = Φ12 + Φ21) μεταξύ των τυλιγμάτων, η επαγωγή σκέδασης  𝐿𝑙1
(𝑛𝑝ℎ)

,  𝐿𝑙2
(𝑛𝑝ℎ)

 στη ροή 

σκέδασης πρωτεύοντος (Φσ1) και δευτερεύοντος (Φσ2) αντίστοιχα και ο λόγος 

μετασχηματισμού στο φυσικό λόγο σπειρών (𝑛𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙) [78]. 

Τα μεγέθη 𝑘1
(𝑛𝑝ℎ)ή 𝑘2

(𝑛𝑝ℎ)  , που στη βιβλιογραφία μπορεί να αναφέρονται απλά ως k1 και 

k2 αντίστοιχα ( [79]), μπορεί να έχουν πρακτική αξία στη σχεδίαση ενός μετασχηματιστή [78]. 

Στην παρούσα εργασία, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 5 , ο μετασχηματιστής σχεδιάζεται για 

μετατροπέα τύπου Flyback σε λειτουργία DCM. Επιθυμώντας τη μέγιστη απόδοση,  θεωρείται 

κύριος στόχος η μεγιστοποίηση της σύζευξης k και άρα μόνο εμμέσως η μεγιστοποίηση των 

k1, k2. Εντούτοις, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποια άλλη συνθήκη, σχετιζόμενη με 

το k1 ή k2, να μπορεί να δώσει χρήσιμα αποτελέσματα. 

Ένα ακόμα ισοδύναμο μοντέλο μη-ιδανικού μετασχηματιστή μπορεί να προκύψει 

επιλέγοντας ένα λόγο μετασχηματισμού n = 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, τέτοιο ώστε να ισχύει ότι  𝐿𝑙2
(𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 0, 
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ανάγοντας επομένως ολόκληρη την επαγωγή σκέδασης στο πρωτεύον ( 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐿𝑙1

(𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) ). Σε 

αυτή την περίπτωση, θα ισχύει ότι: 

 𝐿𝑙2
(𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 0 ⇒ (𝐿22 −

1

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑀) = 0 ⇒  𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 

𝑀

𝐿22
⇒ 

 

 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐿𝑙1

(𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = (𝐿11 −
𝑀

𝐿22
𝑀) = 𝐿11 (1 −

𝑀2

𝐿11𝐿22
) = 𝐿11(1 − 𝑘

2) ⇒ 

 

 𝐿𝑚
(𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 𝐿11 −  𝐿𝑙1

(𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 𝑘2 ∗ 𝐿11 

 

ό𝜋𝜊𝜐 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≡ 𝑛|𝐿𝑙2=0 ≡ 𝑛|
𝐿𝑙1=𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Να σημειωθεί ότι στο ισοδύναμο 𝑛 = 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , βραχυκυκλώνοντας το δευτερεύον (Σχήμα 

2.13), η επαγωγή «κοιτώντας» από το πρωτεύον θα έχει τιμή: 

 𝐿1
𝑠𝑐2 =  𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿11(1 − 𝑘
2) 

Και ομοίως, προκύπτει: 

  𝐿2
𝑠𝑐1 = 𝐿22(1 − 𝑘

2) 

 

Σχήμα 2.13 Το ισοδύναμο του μη-ιδανικού ΜΤ με 𝑛 = 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 και βραχυκυκλωμένο το δευτερεύον. 

Εύκολα, βάσει όσων αναπτύχθηκαν, προκύπτουν οι σχέσεις μεταξύ αντίστοιχων μεγεθών 

των ισοδύναμων του μετασχηματιστή με μη-τέλεια σύζευξη: με ανηγμένη τη σκέδαση στο 

πρωτεύον (n = 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), με το συμβατικό λόγο μετασχηματισμού ( 𝑛 = 𝑛0 = √𝐿11/𝐿22 ) και με 

το φυσικό λόγο σπειρών 𝑛 = 𝑛𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝑁1/𝑁2), όπως φαίνονται στο Σχήμα 2.14: 
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Σχήμα 2.14 Σχέσεις μεταξύ ισοδυνάμων μη-ιδανικού ΜΤ. 

Από το σχήμα αυτό διαπιστώνουμε ότι: 

• Για k1 ≈ k2, δεδομένου ότι k =  √𝑘1 ∗ 𝑘2 , το φυσικό μοντέλο (n = nphysical) και το 

συμβατικό μοντέλο (n = n0) προσεγγιστικά συμπίπτουν. 

• Για k > 0.9,  𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≈ 𝑛0,   Lm
(ntotal) ≈  Lm

(n0),   Lleak
total ≈  2 ∗  Ll1

(n0) 

Τέλος στο Σχήμα 2.15 παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές σχέσεις για κάθε ισοδύναμο 

κύκλωμα μη-ιδανικού ΜΤ: 

 

Σχήμα 2.15 Σύνοψη των διαφορετικών ισοδύναμων μη-ιδανικού ΜΤ. 
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2.2.5 Εκτίμηση της Συνολικής Επαγωγής Σκέδασης – Τεχνική Sandwich 

Παρότι η εκτίμηση της επαγωγής σκέδασης και η τεχνική sandwich σχετίζεται άμεσα με 

την κατασκευή του, η κατανόηση των παραμέτρων από τις οποίες εξαρτάται η σκέδαση είναι 

θεμελιώδους σημασίας και για τη μοντελοποίηση του μετασχηματιστή. Για το λόγο αυτό 

κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί στο κεφάλαιο της θεωρητικής ανάλυσης των 

μετασχηματιστών. 

Η συνολική επαγωγή σκέδασης 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 του φυσικού μοντέλου μπορεί να εκτιμηθεί 

προσεγγιστικά με θεωρητικό τρόπο [80] , όπως φαίνεται στην παρακάτω εξίσωση: 

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≈ 

𝜇0(𝛮1)
2𝑙𝑤𝑏𝑤

3ℎ𝑤
   

όπου N1 ο αριθμός σπειρών πρωτεύοντος και lw το μέσο μήκος μιας σπείρας, bw το πλάτος 

του παραθύρου και hw το ύψος του παραθύρου του πυρήνα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.16 

Σημειώνεται ότι στο παρόν κείμενο υιοθετούνται οι ορισμοί αυτοί). Θα πρέπει να προσεχθεί 

ότι το πλάτος και το ύψος του παραθύρου ορίζονται συμβατικά αντίστροφα σε άλλες πηγές ( 

[69], [81], [82]). 

 

Σχήμα 2.16 Ένας πυρήνας ETD στον οποίο αναγράφονται τα μεγέθη του μέσου μήκους σπείρας lw, του πλάτους bw και του 

ύψους hw. Πηγή εικόνας: S. Zurek, Encyclopedia Magnetica, CC-BY-4.0 [71] [72] (κατόπιν επεξεργασίας). 

Ο υπολογισμός γίνεται με τη θεώρηση ότι η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη ροή 

σκέδασης βρίσκεται στο χώρο που ορίζουν τα τυλίγματα, εκτός του μαγνητικού πυρήνα και 

εκτός του διακένου (το πεδίο σύζευξης του πυρήνα διέρχεται μέσα από αυτό).   

Σύμφωνα με την τεχνική “sandwich” (Σχήμα 2.17), που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ( 

[83]) και ως “interleaving/interleaved windings”, τα layers (στρώσεις) των τυλιγμάτων 

πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τοποθετούνται εναλλάξ γύρω από τη μπομπίνα (coil former). 
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Σχήμα 2.17 Η τομή του ενός εκ των δυο παραθύρων του πυρήνα στην οποία διακρίνεται η τεχνική Interleaving ή αλλιώς 

sandwich [83].  

Μια ακριβέστερη προσέγγιση της επαγωγής σκέδασης, που λαμβάνει υπόψη τη συμβολή 

της μεθόδου sandwich στη μείωση της σκέδασης, καθώς και τη μόνωση μεταξύ των 

τυλιγμάτων του ίδιου layer : 

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≈  

𝜇0(𝛮1)
2𝑙𝑤

𝑝2ℎ𝑤
 (
𝑏𝐶𝑢
3
+ 𝑏𝑖)  

όπου bcu είναι το ολικό πάχος του χαλκού στο παράθυρο του πυρήνα, bi είναι το πάχος της 

μόνωσης ανάμεσα στα τυλίγματα και p είναι ο αριθμός των ενδιάμεσων τμημάτων μεταξύ 

layers διαφορετικών τυλιγμάτων [80] [69] . Για παράδειγμα στο σχήμα, ισχύει p=2. 

Όπως γίνεται φανερό από τη σχέση που συσχετίζει την επαγωγή σκέδασης με τη γεωμετρία 

του τυλίγματος γύρω από τον πυρήνα, για να επιτευχθεί κατά το δυνατό μικρότερη 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 

μπορούν να γίνουν τα εξής ( [41] [69]): 

1. Η χρήση «ψηλόλιγνου» πυρήνα (μεγάλος λόγος hw/bw) και  πλήρης κάλυψη όλου του 

ύψους (hw) του παραθύρου από τα τυλίγματα.  

Οι σπείρες των τυλιγμάτων θα πρέπει να είναι όσο περισσότερο πυκνά 

τοποθετημένες είναι εφικτό. 

Για τη χρήση «ψηλόλιγνου» πυρήνα, καθίστανται αναγκαία τα εξής: 

i) Η ελαχιστοποίηση του πάχους μόνωσης μεταξύ των τυλιγμάτων/στρώσεων χαλκού 

(bi). 

ii) Η ελαχιστοποίηση του γινομένου του πάχους χαλκού κάθε στρώσης/τυλίγματος επί 

του αριθμού των στρώσεων m, δηλαδή του bcu. 

2. Η αξιοποίηση της μεθόδου interleaving/sandwich. 
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Η βελτίωση συνίσταται στην μεγιστοποίηση του παράγοντα p, που βρίσκεται στον 

παρονομαστή. Η μεγιστοποίηση αυτή θα πρέπει να γίνει για το δεδομένο αριθμό layers, 

όπως αυτά προκύπτουν, αφού πρώτα γίνει προσπάθεια για πλήρη κάλυψη του ύψους. 

3. Το όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του παραθύρου του Μ/Σ από τα 

τυλίγματα. 

4. Η ελαχιστοποίηση του αριθμού σπειρών N1 του πρωτεύοντος. 

Συνεπακόλουθα, για δεδομένο λόγο σπειρών, και η ελαχιστοποίηση του αριθμού 

των σπειρών του δευτερεύοντος (N2). 

5. Η μείωση του μέσου μήκους μιας σπείρας (lw).  

a) Από την άνωθεν σχέση διαπιστώνεται ότι η επαγωγή σκέδασης είναι ανεξάρτητη από 

το υλικό του πυρήνα και το μέγεθος του διακένου, στην περίπτωση που αυτό υπάρχει. 

Η σχετική ανεξαρτησία σε σχέση με το διάκενο διαπιστώθηκε εμπειρικά και κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του μετασχηματιστή. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η αλλαγή 

του διακένου, ειδικά για μικρές τιμές διακένου (μέχρι λίγα χιλιοστά) επιδρά ελάχιστα 

στην επαγωγή σκέδασης. Δηλαδή, καθώς αυξάνεται το διάκενο, το  Lleak
total παραμένει 

προσεγγιστικά σταθερό και το L11 αυξάνει. Επομένως, ο συντελεστής σκέδασης 

σ =  Lleak
total/𝐿11 επιδεινώνεται. 

 

Σχήμα 2.18 Μοντέλο πραγματικού μετασχηματιστή. 

2.2.6 Μοντέλο Πραγματικού Μετασχηματιστή 

Ένας μετασχηματιστής είναι κατ’ ουσία δυο συζευγμένα πηνία. Επομένως, ένα πληρέστερο 

μοντέλο είναι λογικό να ενσωματώνει τις εξισώσεις των συζευγμένων πηνίων, εισάγοντας 

όμως διορθωτικούς όρους για να συμπεριλάβει φαινόμενα όπως οι απώλειες χαλκού και 

σιδήρου και οι παρασιτικές χωρητικότητες μεταξύ των σπειρών και των τυλιγμάτων. Στο 

Σχήμα 2.18 εικονίζεται το μοντέλο του πραγματικού μετασχηματιστή [77]. Οι αντιστάσεις 
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Rcu1, Rcu2 αντιστοιχούν στις απώλειες χαλκού των δυο τυλιγμάτων, η αντίσταση Rm στις 

απώλειες πυρήνα, οι χωρητικότητες C1 και C2 στις κατανεμημένες παρασιτικές 

χωρητικότητες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος και τέλος η χωρητικότητα C3 μοντελοποιεί 

την παρασιτική χωρητικότητα μεταξύ των δυο τυλιγμάτων. 

2.3 Κατασκευή Μετασχηματιστή 

2.3.1 Η Τεχνική Litz Wire 

Όπως αναλύθηκε, το επιδερμικό φαινόμενο και το γειτνίασης επιφέρουν ανισοκατανομή 

του ρεύματος στον αγωγό και αύξηση των απωλειών χαλκού. Για τη μερική ανάσχεση των 

φαινομένων χρησιμοποιείται η τεχνική “Litz Wire”  (Σχήμα 2.19) [71].  

Σύμφωνα με αυτή, αντί ενός ενιαίου καλωδίου, αυτό αποτελείται από πολλούς κλώνους, 

μονωμένους μεταξύ τους με τη βοήθεια μιας στρώσης πολυμερικού υλικού  [84]. Οι κλώνοι 

επιλέγονται κατά κανόνα με ακτίνα μικρότερη του επιδερμικού βάθους, δηλαδή δ≤2δpen. Στη 

συνέχεια, συστρέφονται μεταξύ τους, έτσι ώστε καθένας τους να καταλαμβάνει διαδοχικά όλες 

τις θέσεις στη διατομή του καλωδίου, δεν αρκεί δηλαδή η απλή συστροφή τους [81]. Έτσι, το 

ρεύμα αδυνατεί να συνωστιστεί στους εξωτερικούς κλώνους, αλλά διαμοιράζεται κι αυτό 

ισόποσα Τέλος, οι κλώνοι συνδέονται μεταξύ τους στα δυο άκρα.  

    

Σχήμα 2.19 Litz wire (πηγή: S. Zurek, Encyclopedia Magnetica, CC-BY-4.0 [71] [72]) 

Μειονεκτήματα του litz wire αποτελούν το αυξημένο κόστος κατασκευής, η δυσκολία στην 

κόλληση, η αυξημένη πιθανότητα κάποιοι εκ των κλώνων να σπάσουν ή να μην κολλήσουν 

καλά, με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο της Rdc όσο και της Rac. 
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2.3.2 Υλικά Πυρήνων Μετασχηματιστή 

Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι πυρήνες των μετασχηματιστών διακρίνονται σε 

δυο μεγάλες κατηγορίες ( [85]): 

1. Κράματα σιδήρου με προσμίξεις από άλλα υλικά, όπως άνθρακας, πυρίτιο, άμορφα 

μέταλλα, μολυβδαίνιο και νικέλιο ( [86]). 

Οι πυρήνες από κράματα σιδήρου έχουν σχετικά μεγάλη πυκνότητα ροής κορεσμού 

(Bsat), δίνοντας τη δυνατότητα για πυρήνες μικρότερου μεγέθους ή/και λιγότερων 

τυλιγμάτων για δεδομένη συχνότητα. Εντούτοις, εμφανίζουν σημαντικές απώλειες 

πυρήνα. Το εμβαδό κάτω από την καμπύλη υστέρησής τους και άρα οι απώλειες υστέρησης 

είναι έντονες. Η ειδική αντίστασή τους είναι μικρή (⁓10-7 Ωm), με αποτέλεσμα την αύξηση 

των δινορευμάτων και των αντίστοιχων απωλειών, για την ανάσχεση των οποίων, οι 

πυρήνες χωρίζονται σε επιμέρους ελάσματα (laminations), όπως αυτά που εικονίζονται στο 

Σχήμα 2.20, τα οποία μονώνονται μεταξύ τους [87]. Οι απώλειες πυρήνα αυξάνονται 

δραματικά με τη συχνότητα, καθιστώντας τη χρήση των κραμάτων σιδήρου πρακτική 

μέχρι τα 5kHz [85]. 

 

 

Σχήμα 2.20 Μεταλλικά ελάσματα Ε-Ι πυρήνα σιδήρου [88]. 

 

2. Φερρίτες, δηλαδή κεραμικά υλικά που προκύπτουν από τη μίξη τριοξειδίου του σιδήρου 

με άλλα μέταλλα, όπως νικέλιο, μαγγάνιο και ψευδάργυρος. 

Οι πυρήνες από φερρίτες έχουν σχετικά μεγάλη μαγνητική διαπερατότητα (μ). Συνεπώς, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πηνίων και μετασχηματιστών με μεγάλη 

επαγωγή μαγνήτισης (𝐿 = μ⸱Ν2⸱Α/l ). Πρωτίστως όμως, έχουν μεγάλη ειδική αντίσταση 

(⁓2 Ωm) ( [89]) και μικρότερο εμβαδό κάτω από την καμπύλη υστέρησης, δηλαδή 

μικρότερες απώλειες πυρήνα. Συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές 
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ισχύος, όπως οι μετατροπείς DC/DC, με υψηλότερες συχνότητες, συνήθως μεταξύ 1kHz-

200kHz [90]. 

Το σημαντικό τους μειονέκτημα είναι η σχετικά μικρή πυκνότητα ροής κορεσμού (Bsat), 

της τάξης των 0.25Τ-0.3Τ [89]. 

 

 

Σχήμα 2.21 Καμπύλη μαγνήτισης πυρήνα με κράμα σιδήρου (αριστερά) και πυρήνα φερρίτη (δεξιά) [91]. 

Στο Σχήμα 2.21 απεικονίζονται οι καμπύλες μαγνήτισης για τις περιπτώσεις 1 (αριστερά) 

και 2 (δεξιά). Είναι εμφανής η διαφορά στο σημείο κορεσμού, που για την περίπτωση του 

κράματος νικελίου-σιδήρου (αριστερά) είναι ιδιαίτερα μεγαλύτερο. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μαγνητικά υλικά απουσιάζουν (“air core”). Για 

παράδειγμα, όταν είναι επιθυμητή η μεγάλη πυκνότητα μαγνητικής ροής (B) και πρέπει να 

αποφευχθεί ο κορεσμός ή όταν είναι επιθυμητή η εξάλειψη των απωλειών πυρήνα [92]. 

Στη διάταξη της παρούσας εργασίας, η συχνότητα είναι αναγκαίο να είναι σχετικά 

υψηλή, στην τάξη των 20kHz έως 100kHz, επομένως επιλέγεται η χρήση πυρήνα φερρίτη 

[93]. 

2.3.3 Γεωμετρίες Πυρήνων Φερρίτη 

Υπάρχουν διάφορες γεωμετρίες πυρήνων φερρίτη, καθώς και μεγέθη, καθεμιά από τις 

οποίες προορίζεται τυπικά για διαφορετικές εφαρμογές. Οι γεωμετρίες πυρήνα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δακτυλιοειδείς, όπως ο τοροειδής, και σε πυρήνες με μπομπίνα (coil 

former), όπως οι πυρήνες EE, ETD, EFD και RM (σχήμα) [85].  
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Σχήμα 2.22 Διάφορες γεωμετρίες πυρήνων φερρίτη (πηγή: S. Zurek, Encyclopedia Magnetica, CC-BY-4.0 [71] [72]). 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, μελετήθηκαν οι πυρήνες ETD, RM και EFD από τους 

οποίους οι δύο τελευταίοι δοκιμάστηκαν και πειραματικά. 

Ο πυρήνας ETD αποτελεί συνηθισμένη επιλογή, που μελετάται στη βιβλιογραφία ( [83], 

[65], [94]) για μετασχηματιστές τύπου Flyback. Ο πυρήνας αυτός έχει κυκλικό κεντρικό πόδι, 

με αποτέλεσμα το μήκος του τυλίγματος, για τον ίδιο αριθμό σπειρών και για το ίδιο 

περικλειόμενο εμβαδό, να είναι μικρότερο, επομένως η αντίσταση χαλκού και οι απώλειες 

περιορίζονται. Το μειωμένο μήκος τυλίγματος, συντελεί επίσης σε ελαττωμένη επαγωγή 

σκέδασης, όπως αναλύεται σε άλλη παράγραφο. Επιπλέον, το μακρύ κεντρικό πόδι (σχετικά 

με το εύρος bw του παραθύρου του πυρήνα) δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες σπείρες και 

άρα μικρότερο αριθμό στρώσεων m [91]. Όπως αναλύθηκε, λιγότερες στρώσεις τυλιγμάτων, 

σημαίνει και μικρότερες απώλειες από το φαινόμενο γειτνίασης. Τέλος, ο ETD έχει το 

πλεονέκτημα ότι είναι αρκετά πιο ευρύχωρος, συγκεκριμένα το παράθυρο του είναι πιο 

«ανοιχτό» και καθίσταται ευκολότερο το τύλιγμα. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ETD 

αποτελεί υποψήφιο πυρήνα για την παρούσα διάταξη. 

Ο πυρήνας EFD (Economic Flat Design ), αποτελεί μια άλλη εναλλακτική που συναντάται 

σε μετασχηματιστές flyback του εμπορίου [91]. Είναι κατασκευασμένος με γνώμονα την καλή 

αξιοποίηση του χώρου στο κυκλώματα pcb, προορίζεται για μετασχηματιστές μικρούς σε 

μέγεθος και όπως υποδεικνύει το όνομα του, είναι αρκετά επίπεδου σχήματος. Εμφανίζει το 

μειονέκτημα του πεπλατυσμένου ορθογώνιου ποδιού, που αυξάνει το μήκος του και τις 

απώλειες χαλκού. Εντούτοις, όπως και ο ETD, έχει «ψηλόλιγνο» παράθυρο, οδηγώντας σε 

λιγότερες στρώσεις και μειωμένη αντίσταση Rac. Τέλος, το σχήμα του διευκολύνει αρκετά το 

τύλιγμα των αγωγών. 

Ο πυρήνας RM (Rectangular Modular) είναι σχεδιασμένος για τη δημιουργία πιο 

συμπυκνωμένων (compact) PCB κυκλωμάτων [91]. Παρουσιάζει μικρότερες EMI και RFI 

παρεμβολές, σε σχέση με τους πυρήνες τύπου EE. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για πηνία 

differential mode, ισχύος, φίλτρων και τηλεπικοινωνίων καθώς και για μετασχηματιστές 

ευρέως φάσματος συχνοτήτων (broadband). Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκλείεται η χρήση του σε 
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μετασχηματιστή σε εφαρμογές flyback, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα πειραματικά 

αποτελέσματα της εργασίας. Θα πρέπει, βεβαίως, να αναφερθεί πως το κόστος του είναι 

σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με άλλους πυρήνες, όπως ο EFD, για δεδομένη εφαρμογή και 

ισχύ. 

2.3.4 Διαδικασία Μέτρησης του Μετασχηματιστή και της Επαγωγής Σκέδασης 

Προτού αναλυθεί η σχεδίαση του μετασχηματιστή, θα γίνει αναφορά στον τρόπο μέτρησης 

της σκέδασης και των υπολοίπων μεγεθών. Η μέτρηση αυτή είναι σημαντική, διότι μας 

επιτρέπει να αξιολογήσουμε το κατασκευαστικό αποτέλεσμα και αν δεν είναι ικανοποιητικό, 

να το απορρίψουμε. 

Οι μετρήσεις των επαγωγών λαμβάνονται με το LCR meter (της εταιρείας Hioki LCR 

HiTESTER 3511-50) του εργαστηρίου (Σχήμα 2.23). Η μέτρηση του ΜΤ μπορεί να γίνει, 

εκτός άλλων, με τις εξής μεθόδους : 

 

Μέθοδος Ι  

1) Μέτρηση της επαγωγής πρωτεύοντος με ανοιχτοκυκλωμένο το δευτερεύον, δηλαδή της 

𝐿11 και της επαγωγής δευτερεύοντος με ανοιχτοκυκλωμένο το πρωτεύον, δηλαδή της 𝐿22. 

2) Μέτρηση της επαγωγής πρωτεύοντος με βραχυκυκλωμένο το δευτερεύον, δηλαδή της 𝐿1
𝑠𝑐2. 

3) Όπως εξηγήθηκε,  𝐿1
𝑠𝑐2 =  𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿11(1 − 𝑘
2) = 𝜎 𝐿11. Επομένως, ο υπολογισμός των 

συντελεστών σκέδασης και σύζευξης έχει ως εξής [95]: 

𝜎 =
 𝐿1
𝑠𝑐2

𝐿11
  𝜅𝛼𝜄  𝑘 = √1 −

 𝐿1
𝑠𝑐2

𝐿11
  

Θεωρητικά με τη μέθοδο αυτή θα έπρεπε να προκύπτει το ίδιο αποτέλεσμα, είτε αν 

εφαρμοστεί από τη μεριά πρωτεύοντος, είτε από τη μεριά δευτερεύοντος. Δηλαδή θα 

έπρεπε 𝜎 =  𝐿1
𝑠𝑐2/𝐿11 =  𝐿2

𝑠𝑐1/𝐿22. Στην πράξη αυτό μπορεί να μην παρατηρηθεί, διότι: i) 

το όργανο είναι σχεδιασμένο για μετρήσεις άνω των 1.6μH ( [96]), ενώ η  𝐿2
𝑠𝑐1 είναι 

μικρότερη των 0.5μH και ii) έχει γίνει η παραδοχή ότι 𝐿12 = 𝐿21, κάτι που πιθανώς είναι 

ανακριβές. 

4) Υπολογισμός του συμβατικού λόγου μετασχηματισμού και της συμβατικής επαγωγής 

μαγνήτισης: 

 𝑛0 = √𝐿11/𝐿22  και  𝐿𝑚
(𝑛0) = 𝑘 𝐿11 
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Σχήμα 2.23 Ψηφιακό όργανο μέτρησης επαγωγής, χωρητικότητας και αντίστασης Hioki LCR HiTESTER 3511-50 του ΕΗΜΕ 

[55]. 

 

Μέθοδος ΙΙ 

1) Μέτρηση των επαγωγών 𝐿11 και 𝐿22 όπως και στη μέθοδο Ι. 

2) Μέτρηση των επαγωγών 𝐿𝑒𝑞1 και  𝐿𝑒𝑞2 - Προσδιορισμός της Τελείας  

Η μια μέτρηση γίνεται συνδέοντας το ένα άκρο του πρωτεύοντος στο ένα άκρο του 

δευτερεύοντος και προσδιορίζοντας την επαγωγή από τα δυο ελεύθερα άκρα που μένουν 

(Σχήμα 2.24). Έπειτα, η άλλη μέτρηση γίνεται συνδέοντας το ίδιο άκρο του πρωτεύοντος 

με το άκρο του δευτερεύοντος που δε συνδέθηκε προηγουμένως και μετρώντας την 

επαγωγή από τα δυο ελεύθερα άκρα. Εκ των 2 μετρήσεων, η μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί 

στο 𝐿𝑒𝑞1 και η μικρότερη στο 𝐿𝑒𝑞2. 

Τα δυο ελεύθερα άκρα κατά τη μέτρηση της μικρότερης επαγωγής, 𝐿𝑒𝑞2, θα είναι οι 

ακροδέκτες με την τελεία. 

 

Σχήμα 2.24 Μέτρηση των επαγωγών 𝐿𝑒𝑞1 και 𝐿𝑒𝑞2 για τον προσδιορισμό της αμοιβαίας επαγωγής Μ.. 

3) Υπολογισμός του συντελεστή αμοιβαίας επαγωγής M 

Ισχύουν οι σχέσεις: 

𝐿𝑒𝑞1 = 𝐿11 + 𝐿22 + 2 𝛭 και 

𝐿𝑒𝑞2 = 𝐿11 + 𝐿22 − 2 𝛭 
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Επομένως, η αμοιβαία επαγωγή μπορεί να βρεθεί ως εξής: 

|𝑀| =
|𝐿𝑒𝑞1 − 𝐿𝑒𝑞2|

4
 

4) Υπολογισμός των συντελεστών σκέδασης (k) και σύζευξης (σ). 

Από τον ορισμό προκύπτει τα k και σ: 

𝑘 =
|𝑀|

√𝐿11𝐿22
 και 𝜎 = 1 − 𝑘2 

5) Υπολογισμός του 𝑛0 και του  𝐿𝑚
(𝑛0) όπως και στη μέθοδο Ι. 

2.3.5 Διαδικασία Σχεδίασης Μετασχηματιστή 

Επειδή στην πορεία οι σχεδιαστικές επιλογές και οι παράμετροι του μετατροπέα Flyback 

διαφοροποιήθηκαν, άλλαξε με τη σειρά του και η σχεδίαση του μετασχηματιστή. Εντούτοις, 

ανεξαρτήτως των παραμέτρων, η διαδικασία παραμένει η ίδια και βασίζεται στην αναφορά 

[93].  

Τα βήματα της διαδικασίας σχεδίασης αναλύονται, παίρνοντας ως παράδειγμα το 

μετασχηματιστή που κατασκευάστηκε αρχικά και γίνεται νύξη σε επιλογές που θα μπορούσαν 

να αλλάξουν. Ο μετασχηματιστής αυτός έχει τις εξής προδιαγραφές: 

• 𝐿11  =  17.9 𝜇𝐻 

• 𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚 ≈  2.8 𝐴 

• 𝐼𝑠𝑒𝑐 ≈  18.1 𝐴 

• 𝛥𝛪𝑚 ≈ 𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚 ≈ 7.65 𝐴 

• 𝑁 = 6 

• 𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧 

 

Βήμα 1 – Καθορισμός του υλικού του πυρήνα και των χαρακτηριστικών του 

Όπως τεκμηριώθηκε, η κατάλληλη κατηγορία υλικού για την εν λόγω εφαρμογή είναι ο 

φερρίτης. Συγκεκριμένα επιλέγεται το υλικό N87 της εταιρείας EPCOS/TDK, πρωτίστως λόγω 

διαθεσιμότητας. Θα πρέπει να μελετηθούν οι γραφικές παραστάσεις από τον κατάλογο του 

κατασκευαστή, που αναλύουν τα χαρακτηριστικά του υλικού (Σχήμα 2.25).  

Στην πρώτη γραφική παράσταση (αριστερά) φαίνεται η καμπύλη του μ (σχετική μαγνητική 

διαπερατότητα) συναρτήσει του πεδίου Β για 25*C και για 100*C αντίστοιχα. Το μ αρχίζει και 

μειώνεται απότομα κοντά στα 0.3T, επομένως θεωρούμε: 

𝐵𝑠𝑎𝑡 = 0.300 𝑇 
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Σχήμα 2.25 Χαρακτηριστικές καμπύλες του υλικού Ν87 της εταιρείας EPCOS/TDK [97]. 

Στη δεύτερη γραφική παράσταση (δεξιά) παρατηρούνται οι απώλειες του πυρήνα ανά 

μονάδα όγκου συναρτήσει του πεδίου B, για συγκεκριμένη συχνότητα και με παράμετρο τη 

θερμοκρασία. Η εν λόγω γραφική κατασκευάζεται επιβάλλοντας στον πυρήνα πεδίο B 

ημιτονοειδούς μορφής και παρότι το πεδίο συναρτήσει του χρόνου στο μετασχηματιστή 

flyback έχει τριγωνική μορφή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσεγγιστικά. Στον οριζόντιο άξονα 

βρίσκονται οι peak τιμές του πεδίου (Bpeak). Επομένως, για να γίνει ανάγνωση της καμπύλης, 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ΔBmax = 2 Bpeak [83]. Τυπικά, ως κανόνας οι μέγιστες 

απώλειες πυρήνα συνιστάται να κυμαίνονται γύρω στα 100mW/cm3 [93]. Αυτές αντιστοιχούν, 

στη γραφική απωλειών πυρήνα για 𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧, σε Bpeak ≈ 0.110T, επομένως: 

𝛥𝐵𝑚𝑎𝑥 = 2 ∗ 0.120 𝑇 = 0.220 𝑇 

 

Βήμα 2 – Προσδιορισμός του Bmax 

1) Αν η εφαρμογή περιορίζεται από το μαγνητικό κόρο (“saturation limited”), ισχύει: 

𝐵𝑚𝑎𝑥
(1)

= 𝐵𝑠𝑎𝑡 = 0.300 𝑇 

2) Αν το η εφαρμογή περιορίζεται από τις απώλειες πυρήνα (“core loss limited”), ισχύει: 

𝐵𝑚𝑎𝑥
(2)

= 𝛪𝑝𝑟𝑖𝑚
𝑚𝑎𝑥 𝛥𝛣𝑚𝑎𝑥

𝛥𝛪𝑚
= 0.220𝛵 

Συνήθως, η λειτουργία CCM δεν υπάγεται στην περίπτωση αυτή, καθώς ο λόγος 𝛪𝑝𝑟𝑖𝑚
𝑚𝑎𝑥 /𝛥𝛪𝑚 

είναι μεγάλος. Σε συχνότητες όμως άνω των 500kHz υπάρχει ενδεχόμενο ο παράγοντας 
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𝛥𝛣𝑚𝑎𝑥 να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος λόγω των έντονων απωλειών πυρήνα και τότε η 

CCM μπορεί να υπάγεται σε αυτή την περίπτωση [93].  

Το ποια περίπτωση ισχύει θα διασαφηνιστεί με τη μέθοδο Area Product. 

 

Σχήμα 2.26 Το εμβαδό παραθύρου (Aw) και το εμβαδόν του κεντρικού ποδιού (Ae) ενός μαγνητικού πυρήνα [98]. 

Βήμα 3 – Μέθοδος του Area Product και Προσδιορισμός του μεγέθους του πυρήνα 

Η μέθοδος του Area Product (AP) χρησιμοποιείται για μια πρώτη εκτίμηση του μεγέθους 

του πυρήνα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Το AP ορίζεται ως το γινόμενο του εμβαδού 

διατομής του κεντρικού ποδιού (Ae, συμβολίζεται και ως Ac) επί το εμβαδό παραθύρου του 

πυρήνα (Aw) (AP ≡ Ae⸳Aw) (Σχήμα 2.26). Στην πράξη το Aw καθορίζεται από την μπομπίνα 

που χρησιμοποιείται και είναι ελαφρώς μικρότερο από αυτό του πυρήνα. 

Το Area Product εκτιμάται ως εξής [83]: 

1) Αν η εφαρμογή περιορίζεται από το μαγνητικό κόρο, ισχύει: 

𝐴𝑃(1) = (
𝐿11𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚

𝐵𝑠𝑎𝑡𝐾1
∗ (108

𝑐𝑚4

𝑚4
))4/3 

 

2) Αν η εφαρμογή περιορίζεται από τις απώλειες πυρήνα (“core loss limited”), ισχύει: 

𝐴𝑃(2) = (
𝐿11 𝛥𝛪𝑚𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚 

𝛥𝐵𝑚𝑎𝑥𝐾2
∗ (108

𝑐𝑚4

𝑚4
))4/3  

όπου 𝐾1 = 𝐽𝑚𝑎𝑥 𝐾𝑝𝑟𝑖 (10
−4 ∗

𝑚2

𝑐𝑚2), 𝐾2 = 𝐾1 /√2 , 𝐾𝑝𝑟𝑖 = 0.2 και 𝐽𝑚𝑎𝑥 = 4.2𝛢/𝑚𝑚^2 =

(4.2 ∗ 106)
𝐴

𝑚2
, που είναι η πυκνότητα ρεύματος που συνιστάται. Παρότι για την εκτίμηση 

του μεγέθους του πυρήνα με τη μέθοδο του AP χρησιμοποιείται (σύμφωνα με το [83]) η 

τιμή 4.2𝛢/𝑚𝑚2, στη συνέχεια για τον υπολογισμό του πάχους των τυλιγμάτων 

χρησιμοποιείται η τιμή των 5𝛢/𝑚𝑚^2 που θεωρείται επίσης ικανοποιητική [70]. 

Εκ των δυο περιπτώσεων, ισχύει εκείνη που δίνει το μεγαλύτερο Area Product. Ισοδύναμα, 

επιλέγεται η περίπτωση (1) ή (2) ανάλογα με το αν είναι μικρότερο το 𝐵𝑚𝑎𝑥
(1)

 ή το √2𝐵𝑚𝑎𝑥
(2)

. 

Επισημαίνεται ότι, στη μορφή που έχουν γραφεί οι σχέσεις για το AP, τα δεδομένα εντός 

της παρένθεσης εισάγονται σε μονάδες SI και στη συνέχεια, πολλαπλασιάζοντας με τον 
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παράγοντα 108, εκφράζονται σε 𝑐𝑚4. Η δύναμη 4/3 στην οποία υψώνεται το μέγεθος της 

παρένθεσης, θεωρητικά αλλοιώνει τις μονάδες 𝑐𝑚4. Εντούτοις μπορεί να ιδωθεί ως μια 

εμπειρική σχέση ώστε να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι μεγαλύτεροι πυρήνες έχουν μικρότερη 

επιφάνεια ανά όγκο και συνεπώς μικρότερη απαγωγή θερμότητας ανά μονάδα όγκου, οπότε οι 

μονάδες παραμένουν 𝑐𝑚4. 

Επομένως, 

𝐴𝑃(1) = (
17.9 ∗ 10−6 ∗ 7.65 ∗ 2.8

0.3 ∗ 0.2 ∗ 4.2 ∗ 106
∗ 108)4/3 𝑐𝑚4 = 0.081𝑐𝑚4 𝜅𝛼𝜄 

 

𝐴𝑃(2) = (
17.9 ∗ 10−6 ∗ 7.65 ∗ 2.8

0.22 ∗ 0.2 ∗ 4.2 ∗ 106/√2
∗ 108)4/3 𝑐𝑚4 = 0.195𝑐𝑚4 

και επιλέγεται η δεύτερη περίπτωση, core loss limited. Άρα  𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝐵𝑚𝑎𝑥
(2)

= 0.220𝑇  

Στη βιβλιογραφία ( [93]) υπάρχουν παρεμφερείς εναλλακτικοί τύποι για την εύρεση του 

AP. 

 

Βήμα 4  – Επιλογή γεωμετρίας και μεγέθους πυρήνα 

Με τη βοήθεια των φυλλαδίων του κατασκευαστή, επιλέγεται πυρήνας με το αμέσως 

μεγαλύτερο AP από αυτό που εκτιμήθηκε. Όπως αναλύθηκε, η πρώτη επιλογή θα ήταν ένας 

πυρήνας ETD. Ο μικρότερος διαθέσιμος πυρήνας ETD του εμπορίου έχει WaAc (δηλαδή AP) 

0.710𝑐𝑚4, σημαντικά μεγαλύτερο από το 0.195𝑐𝑚4. Επομένως, επιλέγουμε ένα πυρήνα RM8 

N που έχει WaAc = 0.22𝑐𝑚4, 𝐴𝑒 = 64𝑚𝑚2, 𝐴𝑤 = 34.65𝑚𝑚2, βάσει του datasheet [99]. 

(Το Wa εκτιμήθηκε βάσει των διαστάσεων της μπομπίνας και μέσω αυτού το WaAc). 

Με την ολοκλήρωση των βημάτων θα ελεγχθεί αν ο πυρήνας αυτός είναι πράγματι 

κατάλληλος. Αν όχι, η διαδικασία θα επαναληφθεί από το βήμα αυτό με διαφορετικό πυρήνα. 

 

Βήμα 5  – Υπολογισμός Σπειρών Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος 

Ο ελάχιστος αριθμός σπειρών πρωτεύοντος, ανάλογα με την περίπτωση, υπολογίζεται ως 

εξής: 

 
𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚
𝑚𝑖𝑛 =

𝐿11𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑒
 

2.1 

Αντικαθιστώντας, προκύπτει: 

𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚
𝑚𝑖𝑛 =

(17.9 ∗ 10−6) ∗ 7.65

. 22 ∗ (64 ∗ 10−6)
= 9.72 
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⇒ 𝑁𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑖𝑛 =

𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚
𝑚𝑖𝑛

𝑁
=
9.72

6
= 1.62 

Οι σπείρες πρέπει να έχουν τυπικά τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό σε σχέση με 

τον ελάχιστο [93] [100]. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε ότι: 

𝑁𝑠𝑒𝑐 = 2 𝜎𝜋휀ί𝜌휀𝜍 𝛿휀𝜐𝜏휀𝜌휀ύ𝜊𝜈𝜏𝜊𝜍 

𝜅𝛼𝜄 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑁𝑠𝑒𝑐 ∗ 𝑁 = 12 𝜎𝜋휀ί𝜌휀𝜍 𝜋𝜌𝜔𝜏휀ύ𝜊𝜈𝜏𝜊𝜍 

Ο λόγος που οι σπείρες στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω, είναι ότι διαφορετικά θα 

αυξηθεί το Bmax. Στην περίπτωση περιορισμού από τις απώλειες πυρήνα, αυτό θα σήμαινε 

αύξηση των απωλειών. Στον αντίποδα, η στρογγυλοποίηση προς τα κάτω σημαίνει ελάττωση 

των απωλειών χαλκού στα τυλίγματα. Επομένως, αντί της παραπάνω «συντηρητικής» 

προσέγγισης που ακολουθήθηκε, θα μπορούσε να έχει γίνει σύγκριση των δυο αυτών 

περιπτώσεων. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές στην περίπτωση που θεωρηθεί εφικτός 

ένας αριθμός σπειρών ακέραιο πολλαπλάσιο του 0.5 αντί του 1, οπότε θα μπορούσε να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο 1.5 σπειρών για το δευτερεύον και 9 για το πρωτεύον. Ως παράδειγμα, 

η εργασία ( [101]) αναλύει τη δημιουργία μετασχηματιστών με κλασματικό αριθμό σπειρών. 

 

Σχήμα 2.27 Φαινόμενο Fringing Field σε πυρήνα με διάκενο (πηγή: S. Zurek, Encyclopedia Magnetica, CC-BY-4.0 [71] 

[72]). 

 

Βήμα 6  – Υπολογισμός Διακένου 

Όπως εξηγήθηκε, η εισαγωγή διακένου είναι εν γένει απαραίτητη. Καθώς αυξάνουμε το 

διάκενο επιτείνεται το φαινόμενο του “fringing field”, δηλαδή οι μαγνητικές γραμμές 

«απλώνουν» γύρω από το χώρο του διακένου, αντί να ακολουθούν τη μικρότερη διαδρομή 

ανάμεσα στα 2 άκρα του πυρήνα [102].  Στο Σχήμα 2.27 εικονίζεται το fringing field (κίτρινο-

πράσινο χρώμα)  του πυρήνα, που απλώνεται γύρω από το διάκενο (ροζ χρώμα). 
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Το αποτέλεσμα είναι ότι η ενεργός διατομή του πυρήνα αυξάνει σύμφωνα με τη σχέση ( 

[83]): 

𝐴𝑔 = 𝐴𝑒 ∗ (1 +
𝑙𝑔𝑎𝑝

2√𝐴𝑒/𝜋
) 

και το lgap δίνεται από τη σχέση: 

𝑙𝑔𝑎𝑝 = 𝜇0
𝛮𝑝𝑟𝑖𝑚
2 𝐴𝑔

𝐿11
 

Τα δύο μεγέθη μπορούν να εκτιμηθούν επαναληπτικά (δυο επαναλήψεις είναι αρκετές 

[70]), ξεκινώντας τον υπολογισμό από το lgap για 𝐴𝑔 = 𝐴𝑒 και αντικαθιστώντας το στη σχέση 

του 𝐴𝑔. Έτσι προκύπτει ότι: 

𝑙𝑔𝑎𝑝 ≈ 0.379 𝑚𝑚  

Στην πράξη το διάκενο «καλιμπράρεται» κατά τη διάρκεια του “prototyping”, ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή επαγωγής πρωτεύοντος. 

 

Βήμα 7  – Υπολογισμός Διατομής Τυλιγμάτων 

Κατά κανόνα, η μέγιστη πυκνότητα του ρεύματος στα τυλίγματα δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 5𝛢/𝑚𝑚^2. Επομένως, για τα τυλίγματα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος ισχύει αντίστοιχα: 

𝑆𝑝𝑟𝑖𝑚 =
𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚

5𝛢/𝑚𝑚^2
= 0.56𝑚𝑚2 𝜅𝛼𝜄 𝑆𝑠𝑒𝑐 =

𝐼𝑠𝑒𝑐
5𝛢/𝑚𝑚^2

= 3.62𝑚𝑚2 

 

Βήμα 8  – Υπολογισμός Επιδερμικού Βάθους και Αριθμού Κλώνων ανά Τύλιγμα 

Για τη συχνότητα των 100kHz, το επιδερμικό βάθος χαλκού είναι: 

 𝛿𝑝𝑒𝑛 = (6.62 𝑐𝑚 ∗ 𝐻𝑧−0.5)/√𝑓 =  0.209𝑚𝑚  

Όπως εξηγήθηκε, αντί ενός συμπαγούς αγωγού, χρησιμοποιείται litz wire με πάχος κάθε 

κλώνου: 𝑑𝜅𝜆ώ𝜈𝜊𝜐 ≤ 2 ∗ 𝛿𝑝𝑒𝑛. Εν προκειμένω, επιλέγονται κλώνοι πάχους δ = 0.4mm. Το 

εμβαδό διατομής κάθε κλώνου θα είναι 𝑆𝜅𝜆 = 0.25𝜋 ∗ 0.42𝑚𝑚2 = 0.1257𝑚𝑚2. Έτσι, 

απαιτείται ο εξής αριθμός κλώνων: 

➢ Κλώνοι πρωτεύοντος: 𝛮𝜅𝜆𝑝𝑟𝑖𝑚 =
0.56

0.1257
= 4.46 → 5 𝜅𝜆ώ𝜈𝜊𝜄 

➢ Κλώνοι δευτερεύοντος: 𝛮𝜅𝜆𝑠𝑒𝑐 =
3.62

0.1257
= 28.8 → 29 𝜅𝜆ώ𝜈𝜊𝜄 

Αντί αυτής της απλοϊκής προσέγγισης, υπάρχει δυνατότητα να επιλεχθεί ο αριθμός των 

κλώνων λαμβάνοντας υπόψιν τις εργασίες των Dowell και Carsten ή με παρεμφερείς 

προσεγγίσεις. (Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα καλώδιο litz M κλώνων, ισοδυναμεί προσεγγιστικά 
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με √Μ στρώσεις πάχους ℎ =  𝑑𝜅𝜆ώ𝜈𝜊𝜐√𝜋/4) [69]. Ακόμα περισσότερο, ο αριθμός των 

κλώνων μπορεί να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο αλγόριθμο βελτιστοποίησης (που λαμβάνει 

υπόψιν πολλές άλλες παραμέτρους), όπως στη Διδακτορική Διατριβή του Δρ. Χρηστίδη [103]. 

 

Βήμα 9  – Έλεγχος Πληρότητας Παραθύρου 

Για την ελαχιστοποίηση της σκέδασης, τα τυλίγματα θα πρέπει να καταλαμβάνουν το 

εμβαδόν παραθύρου κατά το μέγιστο βαθμό. Εντούτοις, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 

τυλίγματα θα χωρέσουν στον πυρήνα. Το συνολικό εμβαδόν που θα καλύψουν τα τυλίγματα 

στο παράθυρο θα είναι: 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝜅𝜆ώ𝜈𝜊𝜐(𝛮𝜅𝜆𝑝𝑟𝑖𝑚⸳𝛮𝑝𝑟𝑖𝑚 + 𝛮𝜅𝜆𝑠𝑒𝑐⸳𝛮𝑠𝑒𝑐) 

 

Άρα: 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.1257𝑚𝑚
2 ∗ (5 ∗ 12 + 29 ∗ 2) = 14.83𝑚𝑚2 

Το εμβαδόν παραθύρου είναι 𝐴𝑤 = 34.65𝑚𝑚2, και το ποσοστό κάλυψης (utilization factor, 

Ku) είναι 
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑤
= 0.428. Το ποσοστό επιθυμητής κάλυψης του παραθύρου είναι για την 

περίπτωση του ΜΤ του Flyback: Ku = 0.4. Επομένως, τα τυλίγματα θα είναι οριακά μεγάλα 

και θα πρέπει η διαδικασία να επαναληφθεί για το αμέσως μεγαλύτερο μέγεθος πυρήνα, 

δηλαδή τον RM10 N. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ελεγχθεί το ενδεχόμενο να χωράνε τα τυλίγματα στο 

παράθυρο του μετασχηματιστή, αν ο λόγος μετασχηματισμού μειωθεί ελαφρώς σε Ν=5. 

 

Υπολογισμοί για το νέο μέγεθος πυρήνα 

 

Ο νέος πυρήνας RM10 N, βάσει του datasheet [104], έχει: 𝑊𝑎𝐴𝑐 =  0.4088𝑐𝑚4 , 𝐴𝑒 =

 98𝑚𝑚2, 𝐴𝑤 =  41.715𝑚𝑚2. Οι υπολογισμοί των βημάτων 5, 6 και 9 επαναλαμβάνονται για 

τα νέα χαρακτηριστικά και προκύπτουν τα εξής: 

➢ 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚
𝑚𝑖𝑛 = 6.35, 𝑁𝑠𝑒𝑐

𝑚𝑖𝑛 = 1.06, 휀𝜋𝜊𝜇έ𝜈𝜔𝜍 휀𝜋𝜄𝜆έ𝛾휀𝜏𝛼𝜄  𝑁𝑠𝑒𝑐 = 2 𝜅𝛼𝜄 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚 = 12. 

➢ 𝑙𝑔𝑎𝑝 = 1.087𝑚𝑚 

➢ 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 14.83 𝑚𝑚2 𝜅𝛼𝜄
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝐴𝑤
= 0.35 που είναι κοντά στο επιθυμητό 𝐾𝑢 = 0.4. 

➢ Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. 

Ο ΜΤ που προέκυψε βάσει αυτών των προδιαγραφών, εικονίζεται στη φωτογραφία. 
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Σχήμα 2.28 Ο δοκιμαστικός ΜΤ που κατασκευάστηκε αρχικά. 

Πιθανώς να μπορούσε να επέλθει βελτίωση του μετασχηματιστή επιλέγοντας, αντί της 

συντηρητικής προσέγγισης, οριακά λιγότερες σπείρες στο πρωτεύον και στο δευτερεύον 

(𝑁𝑠𝑒𝑐 = 1 𝜅𝛼𝜄 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚 = 6), προσέχοντας τα εξής: 

➢ Για τη συγκράτηση της σκέδασης, το παράθυρο του μετασχηματιστή θα πρέπει να 

γεμίσει αυξάνοντας το πάχος των αγωγών, κατά βάση του δευτερεύοντος. Αυτό θα 

οδηγήσει σε μείωση της Rdc αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθεί η Rac, όπως 

υποδεικνύουν οι καμπύλες Dowell και Carsten [105]. 

➢ Η κυμάτωση ΔΒ θα αυξηθεί και μαζί και οι απώλειες πυρήνα. 

➢ Ο μειωμένος αριθμός σπειρών πιθανώς να μειώσει τη σκέδαση (ειδικά στην περίπτωση 

που με την προηγούμενη διάταξη δεν ήταν τεχνικά εύκολη η τεχνική 

interleaving/sandwich). Μειωμένη σκέδαση θα επέφερε μειωμένες απώλειες στο 

snubber. 

Θα πρέπει αυτοί οι τρεις παράγοντες να ζυγιστούν και να εκτιμηθεί κατά πόσο αξίζει η 

αύξηση των απωλειών πυρήνα σε σχέση με τη μεταβολή των απωλειών χαλκού και του 

snubber. 

Όπως ειπώθηκε, οι σχεδιαστικές επιλογές για το μετατροπέα Flyback τελικώς 

διαφοροποιήθηκαν και άλλαξε η σχεδίαση του μετασχηματιστή. Φυσικά, η διαδικασία 

παραμένει ίδια με αυτή που περιγράφηκε. Στο κεφάλαιο 5 αναλύεται η τελική επιλογή των 

παραμέτρων του μετατροπέα Flyback και του ΜΤ. 
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3  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ 

FLYBACK 

3.1 Εισαγωγή 

Ο Flyback (Σχήμα 3.1) είναι διακοπτικός μετατροπέας τύπου DC/DC με γαλβανική 

απομόνωση, μετατρέπει δηλαδή την DC τάση από ένα επίπεδο σε ένα άλλο, με τα δυο αυτά 

επίπεδα να έχουν ξένη μεταξύ τους γη. Προσιδιάζει στη λειτουργία και τη δομή του το 

μετατροπέα τύπου Buck-Boost (Σχήμα 3.2 ), αφού προκύπτει αντικαθιστώντας το πηνίο στον 

εγκάρσιο κλάδο με ένα μετασχηματιστή. Ο μετασχηματιστής του Flyback δε μεταφέρει 

απευθείας την ενέργεια από την είσοδο στην έξοδο, αλλά την αποθηκεύει για ένα τμήμα της 

διακοπτικής περιόδου και την παρέχει στην έξοδο για ένα άλλο τμήμα της περιόδου. 

Επομένως, λειτουργεί σαν ένα πηνίο δυο τυλιγμάτων και όχι σαν ένας τυπικός 

μετασχηματιστής. Όπως και ο Buck-Boost, ο Flyback δύναται κατά περίπτωση να 

χρησιμοποιηθεί είτε για την ανύψωση, είτε για τον υποβιβασμό της τάσης εισόδου. 

 

 

Σχήμα 3.1: Το διάγραμμα του ιδανικού μετατροπέα Flyback. 

      

Σχήμα 3.2 [106]: Το διάγραμμα του  μετατροπέα Buck-Boost. Είναι εμφανής η ομοιότητά του με τον Flyback.  
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Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία του οποιουδήποτε μετατροπέα, συνήθως αυτός 

μελετάται αρχικά θεωρώντας ότι τα στοιχεία του είναι ιδανικά, ώστε η ανάλυση να μπορεί να 

επικεντρωθεί στα βασικά του χαρακτηριστικά. Έτσι, θεωρείται πως δεν υπάρχουν ωμικές 

απώλειες (απόδοση η≈1) και παρασιτικές επαγωγές και χωρητικότητες. 

Εκτός του μετασχηματιστή, ο μετατροπέας Flyback αποτελείται από τουλάχιστον ένα 

ενεργό στοιχείο στην είσοδο (π.χ. MOSFET), ένα διακοπτικό στοιχείο (πχ Schottky Δίοδο) 

στην έξοδο κι έναν πυκνωτή εξόδου για την εξομάλυνση της τάσης. 

Οι διακοπτικοί μετατροπείς διακρίνονται βάσει του ρεύματος του πηνίου (αν πρόκειται για 

μετασχηματιστή, εννοείται το πηνίο μαγνήτισης) σε τρεις περιοχές λειτουργίας: CCM, DCM 

και BCM, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια για το μετατροπέα Flyback στη μόνιμη 

κατάσταση λειτουργίας (ΜΚΛ). Οι συμβολισμοί είναι σύμφωνοι με το Σχήμα 3.1. Με 

εξαίρεση το ρεύμα της πηγής, θετική φορά ρεύματος νοείται από τα θετικά προς τα αρνητικά 

της τάσης του εκάστοτε στοιχείου. Η ανάλυση γίνεται με την υπόθεση ότι το κύριο διακοπτικό 

στοιχείο πρωτεύοντος παλμοδοτείται με Pulse Width Modulation (PWM), δηλαδή με 

τετραγωνικούς παλμούς σταθερής συχνότητας 𝐹𝑠𝑤 = 1/𝑇𝑠𝑤 και λόγου κατάτμησης δ που 

μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την επιθυμητή τάση εξόδου. 

3.2 Λειτουργία Flyback στη CCM στη μόνιμη κατάσταση 

Κατά τη λειτουργία CCM (Continuous Conduction Mode) το πηνίο μαγνήτισης Lm άγει, 

στη μόνιμη κατάσταση, συνεχώς, χωρίς το ρεύμα 𝑖𝐿𝑚να μηδενίζεται.  

3.2.1 Ανάλυση Λειτουργίας 

Χρονική περίοδος αγωγής του 𝑆𝑝𝑟 (0 < 𝑡 < 𝛿 𝑇𝑠𝑤) 

Στην αρχή της διακοπτικής περιόδου, εφαρμόζεται παλμός στο διακοπτικό στοιχείο 

πρωτεύοντος Spr κι αυτό κλείνει: 

 𝑢𝑆𝑝𝑟 = 0 3.1 

Η τάση εισόδου Vin εφαρμόζεται στην επαγωγή μαγνήτισης 𝐿𝑚και το ρεύμα μαγνήτισης 𝑖𝐿𝑚, 

με αφετηρία μια τιμή ρεύματος «valley» (𝐼𝐿𝑚,𝑣) από την προηγούμενη περίοδο, αυξάνει μαζί 

με αυτό του πρωτεύοντος τυλίγματος (𝑖𝑝𝑟) : 

 𝑢𝐿𝑚 = 𝑉𝑖𝑛 3.2 

 
𝑖𝐿𝑚(𝑡) = 𝑖𝑝𝑟(𝑡) =  𝐼𝐿𝑚,𝑣 +

𝑉𝑖𝑛 𝑡

𝐿𝑚
 

3.3 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια αγωγής του Spr, η δίοδος Ssec παραμένει σε αποκοπή, αφού της 

εφαρμόζεται αρνητική τάση: 

 
𝑢𝑆𝑠𝑒𝑐 = −(

𝑉𝑖𝑛
𝑛
+ 𝑉𝑜𝑢𝑡) 

3.4 

 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐 = 0 3.5 

Τη χρονική στιγμή 𝑡 = 𝛿 𝑇𝑠𝑤 το ρεύμα μαγνήτισης έχεi την peak τιμή του (𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘): 

 
𝑖𝐿𝑚(𝛿 𝛵𝑠𝑤) = 𝑖𝑝𝑟(𝛿 𝛵𝑠𝑤) =  𝐼𝐿𝑚,𝑣 +

𝑉𝑖𝑛 𝛿

𝐿𝑚 𝐹𝑠𝑤
= 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘 

3.6 

Στη φάση αυτή, η ενέργεια παρέχεται στο φορτίο από τον πυκνωτή εξόδου. 

Χρονική περίοδος αποκοπής του 𝑆𝑝𝑟 (𝛿 𝑇𝑠𝑤 < 𝑡 < 𝑇𝑠𝑤) 

Τη στιγμή 𝑡 = 𝛿 𝑇𝑠𝑤 ο Spr ανοίγει: 

 𝑖𝑆𝑝𝑟 = 0 3.7 

Λόγω αδράνειας στη μεταβολή του ρεύματος, το 𝐿𝑚 δρα στιγμιαία σαν πηγή ρεύματος και 

πολώνει ορθά τη δίοδο 𝑆𝑠𝑒𝑐 του δευτερεύοντος, με αποτέλεσμα αυτή να ξεκινάει να άγει. Η 

τάση της εξόδου εφαρμόζεται μετασχηματισμένη και ανάστροφη πάνω στο 𝐿𝑚. Το φαινόμενο 

αυτό ονομάζεται “flyback”, εξ ου και το όνομα του μετατροπέα, ενώ η τιμή 𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡 αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία ως τάση flyback [107] (στη βιβλιογραφία μπορεί να συμβολίζεται με 𝑉𝑓, και 

δε θα πρέπει να συγχέεται με την τάση ορθής πόλωσης διόδου 𝑉𝑓 που αναφέρεται στην 

παρούσα εργασία). 

 𝑢𝑆𝑠𝑒𝑐 = 0 3.8 

 𝑢𝐿𝑚 = −𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡 3.9 

Συνεπώς, το Spr θα έχει τάση στην αποκοπή ίση με: 

 𝑢𝑆𝑝𝑟 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡 3.10 

Επειδή το 𝐿𝑚 βλέπει αρνητική τάση, το ρεύμα του διαρκώς μειώνεται μέχρι την τιμή 𝐼𝐿𝑚,𝑣. Το 

ρεύμα αυτό μετασχηματίζεται και φαίνεται στη δίοδο πολλαπλάσιο: 

 
𝑖𝐿𝑚(𝑡) = 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘 −

𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡
𝐿𝑚

(𝑡 − 𝛿 𝑇𝑠𝑤) 
3.11 

 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐 = 𝑛 𝑖𝐿𝑚  3.12 

Κατά την αποκοπή του 𝑆𝑝𝑟, μαζί με το φορτίο, τροφοδοτείται από την ενέργεια που είχε 

αποθηκευτεί στο μετασχηματιστή και ο πυκνωτής εξόδου, αναπληρώνοντας έτσι την ενέργεια 

που έχασε κατά την προηγούμενη φάση της διακοπτικής περιόδου. 
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Σχήμα 3.3 Κυματομορφές ιδανικού Flyback σε CCM λειτουργία: το ρεύμα του διακόπτη πρωτεύοντος και του διακόπτη 

δευτερεύοντος (κανονικοποιημένο ως προς Ν), η τάση και το ρεύμα του πηνίου μαγνήτισης. Οι καμπύλες σχηματίστηκαν στο 

Simulink για 𝐿𝑚 = 1𝑚𝐻, 𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧, 𝑛 = 5, 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5𝑉, 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 3𝐴 ως παράδειγμα. 

3.2.2 Συνάρτηση μεταφοράς και μέγεθος πηνίου μαγνήτισης Lm 

Η εξ. 3.33, που αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως «volt-sec balance», σημαίνει ότι τα 

αρνητικά και τα θετικά εμβαδά σε μια περίοδο 𝑇𝑠𝑤 της καμπύλης τάσης ενός πηνίου έχουν 

άθροισμα 0. Επομένως, από τις εξισώσεις 3.2 και 3.9, που ισχύουν για χρόνο 𝛿 𝑇𝑠𝑤 και (1 −

𝛿)𝑇𝑠𝑤, προκύπτει η εξίσωση volt-sec για CCM: 

 𝑉𝑖𝑛 𝛿 𝑇𝑠𝑤 − 𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡(1 − 𝛿)𝑇𝑠𝑤 = 0 3.13 

 Έτσι, η χαρακτηριστική εξίσωση για CCM είναι: 

 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

=
𝛿

(1 − 𝛿)
 

3.14 

Άρα: 

 
𝛿 =

𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡/𝑉𝑖𝑛
1 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡/𝑉𝑖𝑛

 
3.15 

  

Εφόσον εξετάζεται ο ιδανικός Flyback, 𝜂 ≈ 1 → 𝑉𝑜𝑢𝑡/𝑉𝑖𝑛  = 𝐼𝑖𝑛/𝐼𝑜𝑢𝑡 και γίνεται: 
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 𝑛𝐼𝑖𝑛
𝐼𝑜𝑢𝑡

=
𝛿

(1 − 𝛿)
 𝜅𝛼𝜄 𝐼𝑖𝑛 = (

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

) 𝐼𝑜𝑢𝑡  
3.16 

  

Από το νόμο ρευμάτων του Kirchhoff: 

 𝑖𝐿𝑚(𝑡) = 𝑖𝑆𝑝𝑟(𝑡) + 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐(𝑡) 3.17 

Ολοκληρώνοντας: 

 𝛪𝐿𝑚 = 𝐼𝑖𝑛 + 𝐼𝑜𝑢𝑡/𝑛 3.18 

Από τις 3.18 και 3.16, η μέση τιμή του ρεύματος μαγνήτισης είναι: 

 
𝛪𝐿𝑚 = (

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

+
1

𝑛
) 𝐼𝑜𝑢𝑡 

3.19 

Αν είναι επιθυμητό η κυμάτωση του ρεύματος του 𝐿𝑚 να κυμαίνεται κατά ένα συντελεστή α, 

πάνω (peak τιμή) και κάτω (valley τιμή) από τη μέση τιμή του, τότε πρέπει να ισχύει ότι: 

 𝐼𝐿𝑚,𝑣 = (1 − 𝑎)𝛪𝐿𝑚 𝜅𝛼𝜄 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘 = (1 + 𝑎)𝛪𝐿𝑚 3.20 

Η ενέργεια που αποθηκεύεται στο πηνίο 𝐿𝑚 κατά το διάστημα αγωγής του πρωτεύοντος, λόγω 

ιδανικών στοιχείων είναι ίση με την ενέργεια που αποδίδεται στο φορτίο σε μια περίοδο: 

 𝑃𝑜𝑢𝑡
𝐹𝑠𝑤

=
1

2
𝐿𝑚𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘

2 −
1

2
𝐿𝑚𝐼𝐿𝑚,𝑣

2 =
1

2
𝐿𝑚𝐼𝐿𝑚

2(4𝑎) 
3.21 

Λόγω της 3.19, η σχέση 3.21 γίνεται: 

 𝑃𝑜𝑢𝑡
𝐹𝑠𝑤

=
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡 
= 𝐿𝑚 (

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

+
1

𝑛
)
2

𝐼𝑜𝑢𝑡
2(2𝑎) 

3.22 

Από τις σχέσεις 3.22 και 3.16 συνάγεται ότι για να διακυμαίνεται το ρεύμα μαγνήτισης κατά 

ένα συντελεστή ±α, θα πρέπει το 𝐿𝑚 να έχει την εξής τιμή: 

 
𝐿𝑚,±α =

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝛼 2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡 (
𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

+
1
𝑛)

2 =
𝑛(1 − 𝛿)𝛿𝑉𝑖𝑛
𝛼 2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡

 
3.23 

Γίνεται φανερό ότι όσο μικρότερη απαιτείται να είναι η κυμάτωση, τόσο μεγαλύτερο πηνίο 𝐿𝑚 

χρειάζεται. Από τη σχέση 3.23 για κυμάτωση ±α = ±100% (α=1), δηλαδή όταν το ρεύμα 

μαγνήτισης που είναι πριονωτής μορφής μόλις που αγγίζει στιγμιαία σε κάθε περίοδο το 0, 

εξάγεται -για δεδομένα 𝑉𝑜𝑢𝑡, 𝑉𝑖𝑛, 𝐹𝑠𝑤  𝜅𝛼𝜄 𝐼𝑜𝑢𝑡- η σχέση που πρέπει να ικανοποιεί το πηνίο για 

να λειτουργία σε CCM: 

 
𝐿𝑚,𝐶𝐶𝑀 >

𝑉𝑜𝑢𝑡

2𝐹𝑠𝑤  𝐼𝑜𝑢𝑡 (
𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

+
1
𝑛)

2 =
𝑛(1 − 𝛿)𝛿𝑉𝑖𝑛
2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡

=
𝑛2(1 − 𝛿)2𝑉𝑜𝑢𝑡

2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡
 

3.24 
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Σχήμα 3.4 Η καμπύλη του παράγοντα  𝑉𝑜𝑢𝑡/ (
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥
+

1

𝑛
)
2

, προς μεγιστοποίηση για την εύρεση του οριακού 𝐿𝑚,𝐶𝐶𝑀,  

συναρτήσει του 𝑉𝑜𝑢𝑡.  

 

Σχήμα 3.5 Κυματομορφές ιδανικού Flyback σε CCM λειτουργία: το ρεύμα του πυκνωτή εξόδου και οι τάσεις στα διακοπτικά 

στοιχεία. Οι καμπύλες σχηματίστηκαν στο Simulink για 𝐿𝑚 = 1𝑚𝐻,  𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧, 𝑛 = 5, 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5𝑉, 𝐼𝑜𝑢𝑡 =

3𝐴 ως παράδειγμα. 

Αν οι προδιαγραφές του μετατροπέα έχουν ένα εύρος ανεξάρτητων τιμών Vin, Vout και 

Iout, για να λειτουργήσει σε CCM θα πρέπει το 𝐿𝑚 να είναι μεγαλύτερο για κάθε συνδυασμό 

των τιμών αυτών. Επομένως,  πρέπει να ισχύει: 
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𝐿𝑚,𝐶𝐶𝑀 >

1

2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛 
(𝑉𝑜𝑢𝑡/ (

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥

+
1

𝑛
)

2

)

max𝜔𝜍 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝑉𝑜𝑢𝑡

 
3.25 

Ο παράγοντας που πρέπει να μεγιστοποιηθεί ως προς 𝑉𝑜𝑢𝑡 έχει τη μορφή που φαίνεται στο 

Σχήμα 3.4. Η μέγιστη τιμή του παράγοντα εξαρτάται, συνεπώς, από το εύρος τιμών που 

λαμβάνει το 𝑉𝑜𝑢𝑡, βάσει των προδιαγραφών, και αν αυτό περιλαμβάνει την τιμή 𝑉𝑜𝑢𝑡 =

𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥/𝑛 ή όχι. 

Στο Σχήμα 3.3 και Σχήμα 3.5 εικονίζονται οι κυματομορφές για 𝐿𝑚 = 1𝑚𝐻, 𝐹𝑠𝑤 =

100𝑘𝐻𝑧, 𝑛 = 5, 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5𝑉, 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 3𝐴, ως παράδειγμα για CCM λειτουργία. 

Όπως φαίνεται, οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν για τη CCM συνάδουν με τη μορφή των 

καμπυλών και τις τιμές των χαρακτηριστικών τους σημείων. 

Στο Σχήμα 3.3, φαίνεται ότι το ρεύμα πρωτεύοντος είναι τραπεζοειδούς σχήματος. 

Επομένως, η rms τιμή [108], βάσει της 3.20, είναι: 

 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠 = √𝛿 ⸱ 𝐼𝐿𝑚⸱√(3 + 𝑎2)/3 3.26 

Το α βρίσκεται για δεδομένο 𝐿𝑚 από την 3.23. Λόγω των 3.15 και 3.19, η παραπάνω εξίσωση 

γίνεται: 

 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠 = √𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡/(𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡)⸱(𝑉𝑜𝑢𝑡/𝑉𝑖𝑛 + 1/𝑛)⸱𝐼𝑜𝑢𝑡⸱√(3 + 𝑎2)/3 3.27 

Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι, κρατώντας όλα τα άλλα μεγέθη κάθε φορά σταθερά και 

αμελώντας τον όρο 𝑎2 < 1, η rms τιμή του ρεύματος πρωτεύοντος 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠, είναι αύξουσα 

συνάρτηση της  𝑉𝑜𝑢𝑡 και φθίνουσα συνάρτηση της 𝑉𝑖𝑛. Αυτό φαίνεται και διαισθητικά σωστό: 

για μικρότερη 𝑉𝑜𝑢𝑡, η Pout ελαττώνεται, άρα και η 𝑃𝑖𝑛,  επομένως και το 𝐼𝑖𝑛 και για μικρότερη 

𝑉𝑖𝑛 τα ρεύματα θα πρέπει να αυξηθούν για να διατηρηθεί σταθερή η ισχύς.  

Ομοίως ισχύουν τα εξής για την rms τιμή του ρεύματος δευτερεύοντος (Σχήμα 3.3): 

 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠 = 𝑛√1 − 𝛿 ⸱ 𝐼𝐿𝑚⸱√(3 + 𝑎2)/3 3.28 

 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠 = √1 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡/𝑉𝑖𝑛⸱𝐼𝑜𝑢𝑡⸱√(3 + 𝑎2)/3 3.29 

Στη σχέση 3.29 παρατηρείται, όπως στην περίπτωση του 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠, ότι η rms τιμή του ρεύματος 

δευτερεύοντος 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠, αμελώντας τον όρο 𝑎2 < 1, είναι αύξουσα συνάρτηση της 𝑉𝑜𝑢𝑡 και 

φθίνουσα συνάρτηση της 𝑉𝑖𝑛. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι -για δεδομένο n- λειτουργώντας σε μεγαλύτερο 𝑉𝑖𝑛 ο 

μετατροπέας Flyback έχει μικρότερες rms τιμές ρευμάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. 

Το γεγονός ότι για 𝑉𝑖𝑛 ↑ → 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠 ↓ 𝜅𝛼𝜄 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠 ↓ ισχύει για σταθερές τις άλλες παραμέτρους. 

Εντούτοις, θα πρέπει να μελετηθεί πιο διεξοδικά το αν και σε ποιο βαθμό είναι προτιμότερο 

να επιλεχθεί λειτουργία σε μεγαλύτερα 𝑉𝑖𝑛. Ο λόγος είναι ότι σε λειτουργία μεγαλύτερων 𝑉𝑖𝑛 
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μπορεί να είναι απαραίτητο να επιλεχθούν διαφορετικά  𝑛, 𝐿𝑚 τα οποία με τη σειρά τους 

πιθανώς να οδηγούν τις απώλειες προς το χειρότερο. 

3.3 Ανεξαρτήτως περιοχής λειτουργίας και χρονικής περιόδου 

Θεωρώντας ότι ο πυκνωτής εξόδου είναι αρκούντως μεγάλος (𝐶𝑜𝑢𝑡 ≫ 1), η κυμάτωση της 

τάσης του μπορεί να αμεληθεί, όπως προκύπτει από τη σχέση: 

 𝑑𝑢𝐶𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑡

=
𝑖𝐶𝑜𝑢𝑡
𝐶𝑜𝑢𝑡

≈ 0 
3.30 

Συνεπώς, το φορτίο εξόδου 𝑅𝐿 βλέπει προσεγγιστικά σταθερή τάση, άρα και το ρεύμα εξόδου 

θα είναι σχετικά σταθερό και περίπου ίσο με τη μέση του τιμή: 

 𝑖𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝐼𝑜𝑢𝑡 3.31 

Ισχύει γενικά σε οποιοδήποτε μετατροπέα στη μόνιμη κατάσταση (ΜΚ) και ανεξαρτήτως 

περιοχής λειτουργίας ότι κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 𝑇𝑠𝑤 το ρεύμα ενός πηνίου ξεκινάει 

και καταλήγει στην ίδια τιμή, καθώς επίσης και ότι η τάση ενός πυκνωτή ξεκινάει και 

καταλήγει στην ίδια τιμή. Ισοδύναμα, στη μόνιμη κατάσταση ενός μετατροπέα ισχύει: 

 
∫ 𝑖𝐶(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑠𝑤

0

= 0  
3.32 

  
∫ 𝑢𝐿(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑠𝑤

0

= 0  
3.33 

 Για τη στιγμιαία τιμή του ρεύματος της διόδου ισχύει: 

 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐(𝑡) = 𝑖𝑅𝐿(𝑡) + 𝑖𝐶𝑜𝑢𝑡(𝑡) 3.34 

 Ολοκληρώνοντας τα δυο μέλη και λόγω της εξίσωσης 3.31 συνεπάγεται ότι η μέση τιμή του 

ρεύματος της διόδου είναι: 

 𝛪𝑆𝑠𝑒𝑐 = 𝐼𝑜𝑢𝑡 3.35 

Ομοίως: 

 𝛪𝑆𝑝𝑟 = 𝐼𝑖𝑛 3.36 

 Προκύπτει ακόμη άμεσα από τις εξισώσεις 3.31 και 3.34 ότι όλη η εναλλασσόμενη συνιστώσα 

του ρεύματος διόδου διέρχεται μέσα από τον πυκνωτή, επομένως: 

 𝑖𝐶𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐(𝑡) − 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐
𝑎𝑐 (𝑡) 3.37 

 

3.4 Λειτουργία Flyback στη DCM στη μόνιμη κατάσταση 

Κατά τη λειτουργία DCM (Discontinuous Conduction Mode) το ρεύμα του πηνίου άγει 

μόνο για ένα τμήμα της περιόδου. H λειτουργία αυτή χωρίζεται σε τρεις χρονικές περιόδους. 
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3.4.1 Ανάλυση Λειτουργίας 

Χρονική περίοδος αγωγής του 𝑆𝑝𝑟 (0 < 𝑡 < 𝛿 𝑇𝑠𝑤) 

Στην αρχή της διακοπτικής περιόδου, εφαρμόζεται παλμός στο διακοπτικό στοιχείο 

πρωτεύοντος Spr κι αυτό κλείνει.  

 𝑢𝑆𝑝𝑟 = 0 3.38 

Η τάση εισόδου Vin εφαρμόζεται στην επαγωγή μαγνήτισης 𝐿𝑚 και το ρεύμα μαγνήτισης 𝑖𝐿𝑚 

αυξάνει μαζί με αυτό του πρωτεύοντος τυλίγματος (𝑖𝑝𝑟). Το ρεύμα ξεκινάει στην αρχή κάθε 

περιόδου από την τιμή 0, αφού η απομαγνήτιση του πηνίου ολοκληρώνεται πριν να έρθει ο 

νέος παλμός. 

 𝑢𝐿𝑚 = 𝑉𝑖𝑛 3.39 

 
𝑖𝐿𝑚(𝑡) = 𝑖𝑝𝑟(𝑡) =  

𝑉𝑖𝑛 𝑡

𝐿𝑚
 

3.40 

Η δίοδος Ssec παραμένει σε αποκοπή, αφού της εφαρμόζεται αρνητική τάση: 

 
𝑢𝑆𝑠𝑒𝑐 = −(

𝑉𝑖𝑛
𝑛
+ 𝑉𝑜𝑢𝑡) 

3.41 

 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐 = 0 3.42 

Τη χρονική στιγμή 𝑡 = 𝛿 𝑇𝑠𝑤 το ρεύμα μαγνήτισης έχεi την peak τιμή του: 

 
𝑖𝐿𝑚(𝛿 𝛵𝑠𝑤) = 𝑖𝑝𝑟(𝛿 𝛵𝑠𝑤) =  

𝑉𝑖𝑛 𝛿

𝐿𝑚 𝐹𝑠𝑤
= 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘 

3.43 

Στη φάση αυτή, η ενέργεια παρέχεται στο φορτίο από τον πυκνωτή εξόδου. 

Χρονική περίοδος αποκοπής του 𝑆𝑝𝑟 και αγωγής 𝑆𝑠𝑒𝑐 (𝛿 𝑇𝑠𝑤 < 𝑡 < (𝛿 − 𝛿1)𝑇𝑠𝑤) 

Τη στιγμή 𝑡 = 𝛿 𝑇𝑠𝑤 ο Spr ανοίγει: 

 𝑖𝑆𝑝𝑟 = 0 3.44 

Λόγω αδράνειας στη μεταβολή του ρεύματος του, το πηνίο μαγνήτισης δρα στιγμιαία σαν πηγή 

ρεύματος, με αποτέλεσμα η δίοδος 𝑆𝑠𝑒𝑐 του δευτερεύοντος να ξεκινάει να άγει. Η τάση της 

εξόδου εφαρμόζεται μετασχηματισμένη και ανάστροφη πάνω στο 𝐿𝑚.  

 𝑢𝑆𝑠𝑒𝑐 = 0 3.45 

 𝑢𝐿𝑚 = −𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡 3.46 

Συνεπώς, το Spr θα έχει τάση στην αποκοπή ίση με: 

 𝑢𝑆𝑝𝑟 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡 3.47 

Επειδή το 𝐿𝑚 βλέπει αρνητική τάση, το ρεύμα του διαρκώς μειώνεται. Το ρεύμα αυτό 

μετασχηματίζεται και φαίνεται στη δίοδο πολλαπλάσιο: 
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𝑖𝐿𝑚(𝑡) = 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘 −

𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡
𝐿𝑚

(𝑡 − 𝛿 𝑇𝑠𝑤)  
3.48 

 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐 = 𝑛 𝑖𝐿𝑚  3.49 

Το 𝑖𝐿𝑚(𝑡), διαρκώς μειούμενο, τελικά μηδενίζεται τη χρονική στιγμή  𝑡 = (𝛿 + 𝛿1) 𝑇𝑠𝑤. Η 

τιμή του 𝛿1 περιγράφεται στη συνέχεια της υποπαραγράφου. Η ενέργεια που είχε αποθηκευτεί 

στο μετασχηματιστή έχει μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στον πυκνωτή, αναπληρώνοντας τις 

απώλειές του από τις άλλες δυο φάσεις, και το φορτίο. 

Χρονική περίοδος αποκοπής του 𝑆𝑠𝑒𝑐 ((𝛿 + 𝛿1 )𝑇𝑠𝑤 < 𝑡 < 𝑇𝑠𝑤) 

Στη φάση αυτή, το ρεύμα μαγνήτισης έχει μηδενιστεί. Επομένως, η δίοδος δευτερεύοντος 

𝑆𝑠𝑒𝑐 έχει εισέλθει σε αποκοπή, χωρίς ακόμα να έρθει νέος παλμός για την ενεργοποίηση του 

𝑆𝑝𝑟, οπότε παραμένει κι αυτό σε αποκοπή. 

    

Σχήμα 3.6 Κυματομορφές ιδανικού Flyback σε DCM λειτουργία: το ρεύμα του διακόπτη πρωτεύοντος και του διακόπτη 

δευτερεύοντος (κανονικοποιημένο ως προς Ν), η τάση και το ρεύμα του πηνίου μαγνήτισης. Οι καμπύλες σχηματίστηκαν στο 

Simulink για 𝐿𝑚 = 50𝜇𝐻,  𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧, 𝑛 = 5, 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5𝑉, 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 3𝐴 ως παράδειγμα. 

 𝑖𝑆𝑝𝑟 = 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐 = 𝑖𝑝𝑟 = 𝑖𝑠𝑒𝑐 = 0 3.50 

Επειδή, το ρεύμα των τυλιγμάτων παραμένει αμετάβλητο, ισχύει: 

 𝑢𝐿𝑚 = 𝑢𝑠𝑒𝑐 = 0 3.51 

Συνεπώς, το Spr θα έχει τάση στην αποκοπή ίση με: 
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 𝑢𝑆𝑝𝑟 = 𝑉𝑖𝑛 3.52 

Και το 𝑆𝑠𝑒𝑐 θα έχει: 

 𝑢𝑆𝑠𝑒𝑐 = −𝑉𝑜𝑢𝑡 3.53 

3.4.2 Συνάρτηση μεταφοράς, χρόνος (𝛿1/𝐹𝑠𝑤) και μέγεθος πηνίου μαγνήτισης Lm 

Στη DCM όλη η ενέργεια μαγνήτισης αποδίδεται στην έξοδο: 

 𝑃𝑜𝑢𝑡
𝐹𝑠𝑤

=
1

2
𝐿𝑚𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘

2  
3.54 

Από τις σχέσεις 3.43 και 3.54 προκύπτει ότι: 

 
𝑃𝑜𝑢𝑡 =

𝑉𝑖𝑛
2  𝛿2

2 𝐿𝑚 𝐹𝑠𝑤
 

3.55 

Η εξίσωση 3.55 οδηγεί στη συνάρτηση μεταφοράς για DCM με 2 διαφορετικούς τρόπους. Είτε 

πολλαπλασιάζοντας τα 2 μέλη με τον παράγοντα 
𝑛

 𝑉𝑖𝑛 𝐼𝑜𝑢𝑡
, είτε με τον παράγοντα 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑜𝑢𝑡
 , οπότε 

με απλές πράξεις προκύπτει αντίστοιχα: 

 
(
𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

) =
𝛿2

(2𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡)/(𝑛 𝑉𝑖𝑛)
 

3.56 

  

(
𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

) = 𝑛 𝛿 √
𝑉𝑜𝑢𝑡

2𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡
 

3.57 

Η εξ. 3.57 μπορεί να λυθεί ως προς το λόγο κατάτμησης: 

 
𝛿 =

1

𝑉𝑖𝑛
√2𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝑜𝑢𝑡 

3.58 

Συνεπώς, η εξ. 3.43 γίνεται: 

 

𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘 = √
2𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝑜𝑢𝑡
𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤

 

3.59 

Όπως στην περίπτωση CCM, αποδεικνύεται ομοίως και για DCM ότι, λόγω ιδανικού 

μετατροπέα (η ≈ 1), ισχύει για τη μέση τιμή του ρεύματος μαγνήτισης η σχέση 3.19 που 

επαναλαμβάνεται εδώ: 

 
𝛪𝐿𝑚 = (

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

+
1

𝑛
) 𝐼𝑜𝑢𝑡 

3.60 
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Η ελάχιστη τιμή του πηνίου για συγκεκριμένα 𝑉𝑜𝑢𝑡, 𝑉𝑖𝑛, 𝐹𝑠𝑤  𝜅𝛼𝜄 𝐼𝑜𝑢𝑡 για λειτουργία σε CCM 

καθορίστηκε με τη σχέση 3.24. Κάτω από την τιμή αυτή, το κύκλωμα εισέρχεται σε DCM. 

 

Σχήμα 3.7 Κυματομορφές ιδανικού Flyback σε DCM λειτουργία: το ρεύμα του πυκνωτή εξόδου και οι τάσεις στα διακοπτικά 

στοιχεία. Οι καμπύλες σχηματίστηκαν στο Simulink για 𝐿𝑚 = 50𝜇𝐻,  𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧, 𝑛 = 5, 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5𝑉, 𝐼𝑜𝑢𝑡 =

3𝐴 ως παράδειγμα. 

Επομένως, προκύπτει άμεσα η συνθήκη για λειτουργία σε DCM για συγκεκριμένα 

𝑉𝑜𝑢𝑡, 𝑉𝑖𝑛, 𝐹𝑠𝑤  𝜅𝛼𝜄 𝐼𝑜𝑢𝑡: 

 
𝐿𝑚,𝐷𝐶𝑀 <

𝑉𝑜𝑢𝑡

2𝐹𝑠𝑤  𝐼𝑜𝑢𝑡 (
𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

+
1
𝑛
)
2 =

𝑛(1 − 𝛿)𝛿𝑉𝑖𝑛
2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡

=
𝑛2(1 − 𝛿)2𝑉𝑜𝑢𝑡

2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡
 

3.61 

όπου το δ στη σχέση αυτή νοείται στο όριο των περιοχών, δηλαδή 𝛿 = 𝛿𝐵𝐶𝑀. 
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Αν οι προδιαγραφές του μετατροπέα έχουν ένα εύρος ανεξάρτητων τιμών Vin, Vout και Iout, 

για να λειτουργήσει σε DCM θα πρέπει το 𝐿𝑚 να είναι μικρότερο για κάθε συνδυασμό των 

τιμών αυτών. Επομένως,  πρέπει να ισχύει: 

 

       

Σχήμα 3.8 Κυματομορφές ιδανικού Flyback σε BCM λειτουργία: το ρεύμα του διακόπτη πρωτεύοντος και του διακόπτη 

δευτερεύοντος (κανονικοποιημένο ως προς Ν), η τάση και το ρεύμα του πηνίου μαγνήτισης. Οι καμπύλες σχηματίστηκαν στο 

Simulink για 𝐿𝑚 ≈ 90𝜇𝐻,  𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧, 𝑛 = 5, 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5𝑉, 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 3𝐴 ως παράδειγμα. 

 

 
𝐿𝑚,𝐷𝐶𝑀 <

1

2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥 
(𝑉𝑜𝑢𝑡/ (

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑖𝑛

+
1

𝑛
)

2

)

min𝜔𝜍 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝑉𝑜𝑢𝑡

 
3.62 

Ο παράγοντας που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ως προς 𝑉𝑜𝑢𝑡 έχει τη μορφή που φαίνεται στο 

Σχήμα 3.4, της υποπαραγράφου 3.2, αλλά με σημείο μεγίστου την τιμή 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑖𝑛/𝑛. 

Συνεπάγεται εύκολα ότι: 
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𝐿𝑚,𝐷𝐶𝑀 <
1

2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥 
min

{
 
 

 
 

𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛

(
𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑖𝑛

+
1
𝑛
)
2 ,

𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥

(
𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑖𝑛

+
1
𝑛
)
2

}
 
 

 
 

 

3.63 

 

Σχήμα 3.9 Κυματομορφές ιδανικού Flyback σε BCM λειτουργία: το ρεύμα του πυκνωτή εξόδου και οι τάσεις στα διακοπτικά 

στοιχεία. Οι καμπύλες σχηματίστηκαν στο Simulink για 𝐿𝑚 ≈ 90𝜇𝐻, 𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧, 𝑛 = 5, 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5𝑉, 𝐼𝑜𝑢𝑡 =

3𝐴 ως παράδειγμα. 

Εφαρμόζοντας την εξίσωση volt-sec (3.33) στα 3 χρονικά διαστήματα της 𝑇𝑠𝑤 της DCM και 

λόγω των εξ. 3.39, 3.46, 3.51, συνάγεται ότι: 

 𝑉𝑖𝑛 𝛿 𝛵𝑠𝑤 − 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 𝛿1 𝛵𝑠𝑤 + 0 (1 − 𝛿 − 𝛿1)𝛵𝑠𝑤 = 0 3.64 

 Άρα, από τις 3.64, 3.57 ο λόγος που αντιστοιχεί στο χρόνο αγωγής δευτερεύοντος είναι: 

 

𝛿1 = 𝛿
𝑉𝑖𝑛
𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡

=
1

𝑛
 √
2 𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑜𝑢𝑡
 

3.65 

Θεωρώντας ότι έχουμε σταθερή συχνότητα λειτουργίας 𝐹𝑠𝑤, παρατηρούνται τα εξής για τη 

DCM λειτουργία: 
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• Αν η ισχύς εξόδου μένει σταθερή, ο λόγος κατάτμησης είναι αντιστρόφως ανάλογος 

της τάσης εισόδου (εξ. 3.58). Αν για παράδειγμα υπάρχει μια σταθερή αντίσταση στην 

έξοδο και η Vout ρυθμίζεται ώστε να είναι σταθερή, τότε καθώς η Vin αυξάνει, το δ 

ελαττώνει. 

• Ο λόγος δ1 έχοντας σταθερή αντίσταση στην έξοδο μένει σταθερός, ανεξαρτήτως της 

μεταβολής των Vin και Vout (εξ. 3.65). 

• Το μέγιστο ρεύμα μαγνήτισης, άρα και το μέγιστο ρεύμα πρωτεύοντος και 

δευτερεύοντος, παραμένει για συγκεκριμένη ισχύ εξόδου σταθερό, ανεξαρτήτως της 

μεταβολής του Vin (εξ. 3.59). Έτσι, αν υπάρχει μια σταθερή αντίσταση στην έξοδο και 

η Vout ρυθμίζεται ώστε να είναι σταθερή, τότε καθώς η Vin μεταβάλλεται, η καμπύλη 

ρεύματος του δευτερεύοντος παραμένει αμετάβλητη. [109] 

Στο Σχήμα 3.6 και Σχήμα 3.7 εικονίζονται οι κυματομορφές για 𝐿𝑚 = 50𝜇𝐻, 𝐹𝑠𝑤 =

100𝑘𝐻𝑧, 𝑛 = 5, 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5𝑉, 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 3𝐴, ως παράδειγμα για DCM λειτουργία. 

Όπως φαίνεται, οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν για τη DCM συνάδουν με τη μορφή των 

καμπυλών και τις τιμές των χαρακτηριστικών τους σημείων. 

Στο Σχήμα 3.6 η καμπύλη του ρεύματος πρωτεύοντος (με peak τιμή της δίνεται από τη εξ. 

3.59) είναι τριγωνικής μορφής. Επομένως, η rms τιμή [110], βάσει της 3.58 και της 3.59 

ισχύουν οι σχέσεις: 

 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠 = 𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘√𝛿/3 3.66 

  

 
𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠 = (

8𝐼𝑜𝑢𝑡
3 𝑉𝑜𝑢𝑡

3

9𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤𝑉𝑖𝑛
2)

0.25

  
3.67 

Η καμπύλη ρεύματος δευτερεύοντος έχει και αυτή τριγωνική μορφή με duty cycle 𝛿1 (εξ. 3.65). 

Επειδή 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑝𝑘 = 𝑛 𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘, έπειτα από πράξεις προκύπτει [111]: 

 
𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠 = (

8𝑛2𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝑜𝑢𝑡
3

9𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤
)

0.25

  
3.68 

To 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠 είναι αύξουσα συνάρτηση της 𝑉𝑜𝑢𝑡 και φθίνουσα της 𝑉𝑖𝑛. Το 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠 είναι αύξουσα 

συνάρτηση της  𝑉𝑜𝑢𝑡. Είναι όμως ανεξάρτητο της 𝑉𝑖𝑛 αφού, όπως προαναφέρθηκε, η καμπύλη 

του ρεύματος δευτερεύοντος παραμένει σταθερή στις μεταβολές του 𝑉𝑖𝑛 (διατηρώντας τα άλλα 

μεγέθη σταθερά).  

Το γεγονός ότι για 𝑉𝑖𝑛 ↑ → 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠 ↓ ισχύει για σταθερές τις άλλες παραμέτρους. Όπως 

σημειώθηκε στην υποπαράγραφο για τη CCM, θα πρέπει να μελετηθεί πιο προσεκτικά το αν 

είναι ωφέλιμο να επιλεχθούν προδιαγραφές με μεγαλύτερα 𝑉𝑖𝑛. 
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3.5 Λειτουργία στη BCM στη μόνιμη κατάσταση και χαρακτηριστικές του Flyback 

Η λειτουργία BCM (Boundary Conduction Mode) είναι η οριακή περιοχή μεταξύ των CCM 

και DCM. Αποκαλείται επίσης και Critical Conduction Mode (CrCM) ή Transition Mode (TM) 

[112]. Το ρεύμα του πηνίου μαγνήτισης μηδενίζεται μόνο στιγμιαία μια φορά σε κάθε 

διακοπτική περίοδο. Οι εξισώσεις  που αναπτύχθηκαν για τη λειτουργία σε CCM, ισχύουν στη 

BCM για ποσοστό κυμάτωσης του ρεύματος μαγνήτισης α = 100%,  δηλαδή όταν 𝛥𝐼𝐿𝑚 =

2𝐼𝐿𝑚 . Αντίστοιχα, οι εξισώσεις της DCM, εκφράζουν και τη λειτουργία και σε BCM στην 

οριακή περίπτωση που 𝛿1 = (1 − 𝛿). 

Για λειτουργία σε BCM για συγκεκριμένα 𝑉𝑜𝑢𝑡, 𝑉𝑖𝑛, 𝐹𝑠𝑤  𝜅𝛼𝜄 𝐼𝑜𝑢𝑡 απαιτείται πηνίο 

μαγνήτισης ίσο με το οριακό των άλλων δυο περιοχών, δηλαδή: 

 
𝐿𝑚,𝐵𝐶𝑀 =

𝑉𝑜𝑢𝑡

2𝐹𝑠𝑤  𝐼𝑜𝑢𝑡 (
𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

+
1
𝑛)

2 =
𝑛(1 − 𝛿)𝛿𝑉𝑖𝑛
2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡

=
𝑛2(1 − 𝛿)2𝑉𝑜𝑢𝑡

2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡
 

3.69 

Ορίζοντας τα αδιάστατα μεγέθη 𝐼𝑁𝑖 (κανονικοποιημένο ρεύμα) και 𝑉𝑁𝑖 (κανονικοποιημένη 

τάση), ως εξής [113]: 

 
𝑉𝑁𝑖 =

𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

 
3.70 

 
𝐼𝑁𝑖 =

8𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡
𝑛𝑉𝑖𝑛

 
3.71 

Οι συναρτήσεις μεταφοράς γίνονται: 

 
𝐷𝐶𝑀: 𝑉𝑁𝑖 =

4𝛿2

𝐼𝑁𝑖
,  𝐼𝑁𝑖 < 𝐼𝑁𝑖,𝑏 

3.72 

 
𝐶𝐶𝑀: 𝑉𝑁𝑖 =

𝛿

1 − 𝛿
,  𝐼𝑁𝑖 > 𝐼𝑁𝑖,𝑏 

3.73 

Το οριακό ρεύμα 𝐼𝑁𝑖,𝑏 προκύπτει όταν οι εκφράσεις των εξ. 3.72 και 3.73 γίνουν ίσες, ενώ η 

οριακή τάση θα πρέπει να είναι ίδια με της CCM, εφόσον ανήκει και σε αυτή τη 

χαρακτηριστική. 

 𝛪𝛮𝑖,𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 = 4 𝛿 (1 − 𝛿) 3.74 

  
𝑉𝛮𝑖,𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 =

𝛿

1 − 𝛿
 

3.75 

Με παράμετρο το λόγο κατάτμησης δ, βάσει των μεγεθών 𝐼𝑁𝑖 και 𝑉𝑁𝑖, μπορούν να παραχθούν 

οι χαρακτηριστικές καμπύλες εξόδου του μετατροπέα Flyback, όπως εικονίζονται στο Σχήμα 

3.10, αριστερά. Με την ίδια λογική μπορούν να παραχθούν οι καμπύλες με παράμετρο το 𝑉𝑁𝑖 

(Σχήμα 3.10). 
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Σχήμα 3.10: Χαρακτηριστικές καμπύλες εξόδου Flyback., όπως παράχθηκαν στο MATLAB. Αριστερά με παράμετρο το δ και 

άξονες τα 𝑉𝑁𝑖 και 𝐼𝑁𝑖. Δεξιά με παράμετρο το 𝑉𝑁𝑖  και άξονες τα δ και 𝐼𝑁𝑖. Η διακεκομμένη γραμμή ορίζει την BCM, δηλαδή το 

όριο μεταξύ CCM και DCM. 

Για την καμπύλη του ορίου (διακεκομμένη γραμμή) ισχύουν οι σχέσεις 3.74 και 3.75. 

Επομένως, η καμπύλη δίνεται από την εξίσωση: 

 
𝛪𝛮𝑖 =

4𝑉𝛮𝑖 

(1 + 𝑉𝛮𝑖)2
 

3.76 

Ομοίως με τη σχέση 3.71, μπορεί να οριστεί και το κανονικοποιημένο ρεύμα ως προς την 

έξοδο και να κατασκευαστούν οι αντίστοιχες καμπύλες (Σχήμα 3.11): 

 
𝐼𝑁𝜊 =

8𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡
𝑛2𝑉𝑜𝑢𝑡

 
3.77 

 

 

Σχήμα 3.11: Χαρακτηριστικές καμπύλες εξόδου Flyback ως προς 𝐼𝑁𝜊, όπως παράχθηκαν στο MATLAB. Αριστερά με 

παράμετρο το δ και δεξιά με παράμετρο το 𝑉𝑁𝑖. Η διακεκομμένη γραμμή ορίζει την BCM. 
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3.6 Μεταβατική Κατάσταση Ιδανικού Flyback 

 

Σχήμα 3.12 

Με την έναυση του Spr εφαρμόζεται η Vin στο πηνίο Lm. Ακολουθεί η διαδικασία 

μεταγωγής (switching) μεταξύ των δυο διακοπτικών. Το πηνίο Lm βλέπει πλέον την τάση Vo. 

Εντούτοις, ο πυκνωτής εξόδου είναι αρχικά αφόρτιστος. Κατά συνέπεια, το Lm εκφορτίζεται 

με πολύ μικρό ρυθμό και το ρεύμα δεν προλαβαίνει να πέσει στην τιμή από την οποία ξεκίνησε 

στην αρχή της περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι η μέση τιμή του ρεύματος 𝑖𝐿𝑚 αυξάνει σε 

διαδοχικές περιόδους. Καθώς το ρεύμα του πηνίου ολοένα αυξάνει, το ίδιο κάνει και το ρεύμα 

στο δευτερεύον. Ο πυκνωτής φορτίζει με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό έως ότου η τάση του 

είναι τέτοια ώστε να προλαβαίνει να απομαγνητίσει το πηνίο Lm στο επίπεδο από το οποίο 

ξεκίνησε. 

Αν ο Cout έχει μεταβατικά φορτιστεί πολύ, κατά την αγωγή του Ssec το Lm θα 

απομαγνητίζεται με μεγαλύτερο ρυθμό και η μέση τιμή του ρεύματος θα αρχίσει και πάλι να 
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πέφτει. Η παλινδρομική αυτή διαδικασία συνεχίζεται έως ότου επέλθει ισορροπία και το 

κύκλωμα βρεθεί στη ΜΚ. 

Ακόμα κι όταν σε ΜΚ το κύκλωμα λειτουργεί σε DCM, μεταβατικά η λειτουργία του 

μπορεί να μοιάζει με αυτή της CCM, αφού το 𝑖𝐿𝑚 μπορεί αρχικά να μην παίρνει μηδενική τιμή. 

Επίσης, αν το κύκλωμα προορίζεται για BCM, μεταβατικά, εκτός της CCM μπορεί να διέλθει 

(κατά την παλινδρομική συμπεριφορά που περιγράφηκε) και σε DCM. Στο Σχήμα 3.12 

εικονίζονται οι καμπύλες ρευμάτων και τάσεων στη μεταβατική κατάσταση σε λειτουργεία 

DCM. Όπως φαίνεται, παρουσιάζονται σύντομα μεταβατικά υπερρεύματα τόσο στο πρωτεύον 

όσο και στο δευτερεύον. Ανάλογα με τη διάρκεια και την έκταση του φαινομένου αυτού, 

πιθανώς να απαιτείται κάποια διάταξη soft starting για να αποφευχθεί τυχόν καταπόνηση 

κάποιου στοιχείου. 
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4  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ-ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ 

FLYBACK 

Στην πράξη όλα τα στοιχεία ενός μετατροπέα ισχύος είναι μη-ιδανικά. Κάθε εξάρτημα 

παρουσιάζει διάφορες παρασιτικές συμπεριφορές, όπως ωμικές, χωρητικές και επαγωγικές. Η 

επίδρασή τους μπορεί άλλοτε να αμεληθεί κι άλλοτε όχι. Αυτό εξαρτάται, εκτός άλλων, από 

τις προδιαγραφές του μετατροπέα, από το μέγεθος των παρασιτικών στοιχείων και από τη 

συχνότητα, της οποίας η αύξηση τυπικά επιδεινώνει την επίδραση τους. 

Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, ορισμένες φορές στη βιβλιογραφία γίνεται αναγωγή των 

μεγεθών του δευτερεύοντος στη μεριά του πρωτεύοντος βάσει του λόγου μετασχηματισμού n. 

Έτσι συνάγεται το ισοδύναμο του Flyback με μη ιδανικό ΜΤ (Σχήμα 4.1), όπου οι τονούμενες 

σύνθετες αντιστάσεις προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας με 𝑛2, οι τάσεις με 𝑛 και τα ρεύματα 

με 1/𝑛. Με τον τρόπο αυτό, ο ΜΤ απαλείφεται και γίνεται πιο φανερή η ομοιότητα του 

Flyback με το Buck-Boost. 

 

Σχήμα 4.1 Ο Flyback με μη-ιδανικό μετασχηματιστή και ανηγμένα (τονούμενα μεγέθη) τα στοιχεία του δευτερεύοντος στο 

πρωτεύον [113]. 

4.1 Η επίδραση της επαγωγής σκέδασης - Παθητικά Snubber 

Η επαγωγή σκέδασης είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μετασχηματιστή. Όπως αναλύεται 

στην υποπαράγραφο 2.1.5, ο μετασχηματιστής του Flyback είναι σχεδιασμένος ώστε να 

αποθηκεύει ενέργεια και για το λόγο αυτό το διάκενό του είναι απαραίτητο να αυξηθεί κι 

επομένως η επαγωγή μαγνήτισης μειώνεται. Η επαγωγή σκέδασης παραμένει προσεγγιστικά 

σταθερή, συνεπώς ο συντελεστής σκέδασης (σ) αυξάνει σημαντικά σε σχέση με έναν 

πανομοιότυπο μετασχηματιστή χωρίς διάκενο, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλη 
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εφαρμογή. Επομένως, ο συντελεστής σκέδασης είναι αυξημένος στους μετασχηματιστές 

Flyback. 

 

Σχήμα 4.2 Ο Flyback μετατροπέας με συμπερίληψη στο μοντέλο της παρασιτικής χωρητικότητας Cl και της επαγωγής 

σκέδασης Lleak ως διακριτά στοιχεία και του snubber ως ενιαίο block. 

4.1.1 Μη-ιδανικός μετατροπέας χωρίς την ύπαρξη διάταξης snubber 

Κατά την αγωγή του Spr, το ρεύμα του πρωτεύοντος διέρχεται τόσο από την επαγωγή 

μαγνήτισης όσο και σκέδασης. Κατά τη σβέση του Spr, η επαγωγή του πρωτεύοντος (L11) 

περνάει το ρεύμα μέσα από την παρασιτική χωρητικότητα Cl. Η τάση του Spr αυξάνει και 

μόλις φτάσει την τιμή 𝑉𝑖𝑛 + 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡+𝑓) (όπου 𝑉𝑜𝑢𝑡+𝑓 είναι η τάση εξόδου συν την τάση αγωγής 

του Ssec), το Ssec μπαίνει σε αγωγή. Η ανοδική πορεία της 𝑉𝑑𝑠 συνεχίζει έως ότου το 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 

απομαγνητιστεί πλήρως. Ο ισοδύναμος πυκνωτής 𝐶𝑙, που αναφέρεται και ως 𝐶𝑟 ή 𝐶𝑙𝑢𝑚𝑝, 

περιλαμβάνει τις χωρητικότητες που εισάγονται από τα Spr, Ssec (με αναγωγή στο 

δευτερεύον), από το διακοπτικό στοιχείο (δίοδο ή Mosfet) του Snubber και από το ΜΤ [114]. 

Επειδή η συνολική Cl είναι μικρή (της τάξης των 0.1nF-1nF), δεν είναι συχνά αρκετή για να 

συγκρατήσει την τάση του διακοπτικού στοιχείου κάτω από την τιμή διάσπασής του (γνωστή 

και ως BVDSS [115] ή VDSS), οπότε αυτή επέρχεται και το στοιχείο καταστρέφεται. 

Ακόμη κι αν το στοιχείο δεν καταστραφεί, θα επακολουθήσουν υψίσυχνες ταλαντώσεις 

(ringing) μεταξύ των 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 και Cl, μέρος των οποίων περνάει ως διαφορικός θόρυβος τόσο στην 

είσοδο όσο και στην έξοδο (differential mode noise). 

Ο μεγάλος ρυθμός μεταβολής της 𝑉𝑑𝑠 (𝑑𝑉𝑑𝑠/𝑑𝑡) μετά τη σβέση του Spr συνεπάγεται και 

αντίστοιχο 𝑑𝑉/𝑑𝑡 μεταξύ του drain και της γείωσης της συσκευής. Αυτό δημιουργεί ένα 

αντίστοιχο ρεύμα (ρεύμα μετατόπισης) που ρέει μέσα από τις παρασιτικές χωρητικότητες των 

στοιχείων του κυκλώματος (Σχήμα 4.3) προς τη γη και αποτελεί θόρυβο, γνωστό και ως κοινό 

θόρυβο (common mode noise) [116]. Οι παρασιτικοί πυκνωτές του μετασχηματιστή 

οφείλονται στη μόνωση μεταξύ των σπειρών και τυλιγμάτων του μετασχηματιστή, ενώ στα 
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διακοπτικά στοιχεία οφείλονται σε κάποιο βαθμό στα ψυκτικά [117] που εφάπτονται μέσω 

ηλεκτρικής μόνωσης επάνω τους και τα οποία έχουν μικρή εμπέδηση προς τη γη. 

 

Σχήμα 4.3 Διάγραμμα Flyback με τα παρασιτικά στοιχεία που συνδράμουν στη ροή του κοινού θορύβου (common mode noise) 

που «παράγουν» τα διακοπτικά στοιχεία [116]. Το δευτερεύον παρουσιάζεται απευθείας γειωμένο, εντούτοις αυτό δεν είναι 

απαραίτητο. Αντί αυτού,  μπορεί να γειώνεται μέσω ενός πυκνωτή. 

Οι υψίσυχνες ταλαντώσεις μπορούν να οδηγήσουν, εκτός του διαφορικού και κοινού 

θορύβου, σε εκπεμπόμενο (radiated) θόρυβο. Επομένως, είναι σημαντικό να κατασταλούν μαζί 

με τις υπερτάσεις και οι ταλαντώσεις. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η προσθήκη κάποιας 

προστατευτικής διάταξης snubber/clamp. Μια απλή λύση για τη μείωση του πλάτους των 

ταλαντώσεων θα μπορούσε να είναι η προσθήκη ενός πυκνωτή παράλληλα στο Spr. Όμως 

αυτό θα επέφερε αύξηση των διακοπτικών απωλειών στο στοιχείο.  

4.1.2 Μετατροπέας με παθητικό Snubber 

Μια συνηθισμένη πρακτική για την καταστολή των υπερτάσεων είναι η χρήση ενός 

παθητικού snubber (Σχήμα 4.2), στο οποίο, μέσω της διόδου του Ssn, διοχετεύεται η ενέργεια 

της αυτεπαγωγής σκέδασης και απάγεται ως θερμότητα. Επειδή η ενέργεια που αποθηκεύεται 

στη σκέδαση χάνεται ως θερμότητα, η απόδοση μειώνεται. Προτιμάται όμως λόγω κόστους 

και ευκολίας στην υλοποίηση.  

Για διευκόλυνση στην ανάλυση, μπορεί να θεωρηθεί ότι η τάση στα άκρα του snubber (με 

την πολικότητα που εικονίζεται στο Σχήμα 4.2) παραμένει προσεγγιστικά σταθερή [118] και 

ίση με Vsn, κάτι που επιτυγχάνεται με τρόπους που αναλύονται ακολούθως. 

Ανάλυση λειτουργίας μετατροπέα με παθητικό snubber [119] [114] 
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• Αμέσως μετά τη σβέση του Spr, το ρεύμα της σκέδασης περνάει στην 𝐶𝑙 και οδηγεί την 

τάση 𝑉𝑑𝑠 πάνω από την τιμή V𝑖𝑛 + 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓). Θέτει το 𝑆𝑠𝑒𝑐 σε αγωγή και συνεχίζει 

μέχρι την τιμή V𝑖𝑛 + 𝑉𝑠𝑛,  οπότε άγει και η δίοδος Ssn παραλαμβάνοντας το ρεύμα 

σκέδασης. Στη σκέδαση εφαρμόζεται η τάση −(𝑉𝑠𝑛 − 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓))  και το ρεύμα βαίνει 

μειούμενο. 

• Καθώς το ρεύμα της σκέδασης μειώνεται, το ρεύμα δευτερεύοντος αυξάνει. 

 𝑑𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐
𝑑𝑡

≈ 𝑛
𝑉𝑐𝑙𝑎𝑚𝑝 − 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓)

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
 

4.1 

Το φαινόμενο αυτό διαρκεί για χρόνο 𝛥𝑡𝑏, οπότε το ρεύμα της σκέδασης μηδενίζεται, η 

δίοδος Ssn σβήνει και το 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐  φτάνει τη μέγιστη τιμή. 

 
𝛥𝑡𝑏 =

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘

𝑉𝑠𝑛 − 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓)
 

4.2 

• Επειδή στο χρόνο αυτό το ρεύμα μαγνήτισης έχει μειωθεί σε σχέση με την peak τιμή του, 

το peak του 𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐  θα είναι πιο κάτω από το ιδανικό: 

 
𝐼𝑠𝑠𝑒𝑐,𝑝𝑘 = 𝑛𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘 (1 −

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓)

𝐿𝑚(𝑉𝑠𝑛 − 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓))
) 

4.3 

• Στην περίπτωση CCM, μόλις έρθει καινούργιος παλμός στο πρωτεύον, το ρεύμα 

δευτερεύοντος δε μηδενίζεται αμέσως. Πρώτα πρέπει το ρεύμα σκέδασης να φτάσει αυτό 

της μαγνήτισης. Αυτό γίνεται σε χρόνο 𝛥𝑡𝑎: 

 
𝛥𝑡𝑎 =

𝐼𝐿𝑚,𝑣 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘

𝑉𝑖𝑛 + 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓)
 

4.4 

Η απομαγνήτιση του 𝐿𝑚 παρατείνεται και μετά την έναυση για χρόνο 𝛥𝑡𝑎 που αντιστοιχεί 

σε λόγο κατάτμησης 𝛿𝑎 = 𝐹𝑠𝑤𝛥𝑡𝑎. Από την 2.8, την 2.19 και 2.20: 

 
𝛿𝑎 = (1 − 𝛼)

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡
𝑛𝑉𝑖𝑛

= (1 − 𝛼)
𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐹𝑠𝑤𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝑜𝑢𝑡
𝛿 (𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡)𝑉𝑖𝑛

 
4.5 

Η εξίσωση volt-sec για το 𝐿𝑚 γίνεται (αμελώντας τη 𝑉𝑓): 

 𝐿𝑚/(𝐿𝑚 + 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘)𝑉𝑖𝑛(𝛿 − 𝛿𝛼) =  𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡(1 − (𝛿 − 𝛿𝛼)) 4.6 

Συνεπώς, η DC συνάρτηση μεταφοράς γίνεται για τη CCM : 

 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

= (1 − 𝜎)
(𝛿 − 𝛿𝛼)

1 − (𝛿 − 𝛿𝛼)
 

4.7 

• Στην περίπτωση DCM, το  𝑖𝑆𝑠𝑒𝑐  μηδενίζεται πριν να έρθει καινούργιος παλμός στο Spr. Ο 

𝐶𝑙 έχει τάση 𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 και ξεκινάει μια ταλάντωση με το (𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 + 𝐿𝑚) μέσω της 𝑉𝑖𝑛. 

• Ενώ το 𝛥𝑡𝑎 επηρεάζει το ενεργό duty cycle (που «βλέπει» το 𝐿𝑚), ο χρόνος 𝛥𝑡𝑏 για να 

φτάσει το ρεύμα της σκέδασης αυτό της μαγνήτισης δεν το επηρεάζει. Ο λόγος είναι ότι 
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πριν το χρόνο αυτό έχει ήδη επιβληθεί η τάση flyback στη μαγνήτιση. Ο χρόνος που παίζει 

εντούτοις ρόλο είναι μέχρι η 𝑉𝐶𝑙 να φτάσει την τιμή 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓), που όμως θεωρούμε 

αμελητέο. 

• Τόσο στη DCM όσο και στη CCM, μετά τη σβέση του Ssn, επειδή ο παρασιτικός πυκνωτής 

𝐶𝑙 είναι φορτισμένος με 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑠𝑛, ακολουθεί υψίσυχνη ταλάντωση με τη σκέδαση 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘. 

 

Απώλειες στο παθητικό snubber 

Για μια διακοπτική περίοδο, ισχύει ότι η ενέργεια εισόδου είναι ίση με την ενέργεια που 

αποθηκεύεται στη μαγνήτιση και τη σκέδαση του μετασχηματιστή, αν αμεληθούν οι απώλειες 

στα στοιχεία πρωτεύοντος πλην του snubber. 

 𝑃𝑖𝑛𝐹𝑠𝑤 ≈ 𝑊𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 +𝑊𝐿𝑚 4.8 

 Αν το ρεύμα μαγνήτισης έχει κυμάτωση α, η ενέργεια σκέδασης είναι: 

 
𝑊𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 =

1

2
𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘

2 =
1

2
𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐼𝐿𝑚

2 (1 + 𝑎)2 
4.9 

 Και η ενέργεια που αποθηκεύεται στο πεδίο μαγνήτισης σε μια περίοδο είναι: 

 
𝑊𝐿𝑚 =

1

2
𝐿𝑚𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘

2 −
1

2
𝐿𝑚𝐼𝐿𝑚,𝑣

2 =
1

2
𝐿𝑚𝐼𝐿𝑚

2 (4𝑎) 
4.10 

Από τις 4.8, 4.9 και 4.10 συνάγεται η σχέση του λόγου της ισχύος της σκέδασης (εννοώντας 

τη μέγιστη ενέργεια που αποθηκεύεται ανά περίοδο) προς την ισχύ εισόδου με τους 

συντελεστές σκέδασης (σ) και κυμάτωσης (α): 

 𝑃𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑃𝑖𝑛

≈
𝑃𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘

𝑃𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 + 𝑃𝐿𝑚
=

1

1 +
𝑊𝐿𝑚

𝑊𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘

=
𝜎

(1 − 𝜎)
4𝛼

(1 + 𝛼)2
+ 𝜎

 
4.11 

Στο Σχήμα 4.4 έχει σχεδιαστεί η συνάρτηση της 4.11. Φαίνεται ότι καθώς μειώνεται η 

κυμάτωση α του ρεύματος μαγνήτισης, δηλαδή ο μετατροπέας εισέρχεται πιο βαθιά στη CCM, 

ο λόγος των ισχύων αυξάνει. Η αύξηση είναι δραματική για α<10%. Αντίθετα, αυξάνοντας το 

α, δηλαδή καθώς ο μετατροπέας κινείται προς BCM, ο λόγος τείνει στο σ. Μπορεί μάλιστα με 

καλή προσέγγιση να θεωρηθεί ότι για κυμάτωση ±α  ≥ ±50% ο λόγος των ισχύων είναι πολύ 

κοντά στο σ. 
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Σχήμα 4.4 Ο λόγος της ισχύος απωλειών στο snubber προς την ισχύ εισόδου συναρτήσει του ποσοστού κυμάτωσης και με 

παράμετρο το συντελεστή σκέδασης. Αριστερά για α από 0% έως 100% και δεξιά πιο εντοπισμένα από 30% έως 100%. 

Στην ειδικότερη περίπτωση που ο μετατροπέας λειτουργεί σε BCM  ή DCM, ισχύει α = 1 και 

η σχέση γίνεται: 

 𝑃𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑃𝑖𝑛

= 𝜎 
4.12 

Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει αρκετά με αυτό που ισχύει για το μετατροπέα «Flyback micro-

inverter» για τον οποίο ισχύει ότι ο λόγος 𝑃𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘/𝑃𝑖𝑛 είναι ίσος με το λόγο επαγωγής σκέδασης 

προς την επαγωγή μαγνήτισης του μετασχηματιστή [103]. 

Στο χρόνο Δtb που κάνει το ρεύμα της επαγωγής σκέδασης να μηδενιστεί, το πηνίο 

μαγνήτισης προσφέρει την ενέργεια του τόσο στο δευτερεύον, όσο και στο snubber 

πρωτεύοντος. Η ενέργεια που αποδίδεται πίσω στο snubber πρωτεύοντος είναι: 

 
𝑊𝐿𝑚→𝑠𝑛 ≈ 𝑛𝑉𝑜𝛥𝑡𝑏⸱

1

2
𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘 

4.13 

Από τη σχέση 4.2 που δίνει το χρόνο Δtb, η 4.13 γίνεται [107]: 

 
𝑃𝐿𝑚→𝑠𝑛 ≈

𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑠𝑛 − 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡

 
1

2
𝐹𝑠𝑤𝐿𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘

2 =
𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑠𝑛 − 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑃𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘  

4.14 

Η συνολική ενέργεια που αποδίδεται στο snubber ισούται προσεγγιστικά με 𝑊𝐿𝑚→𝑠𝑛 +𝑊𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 

και από την 4.11 συνεπάγεται ότι: 

 𝑃𝑠𝑛
𝑃𝑖𝑛

≈
𝜎

(1 − 𝜎)
4𝛼

(1 + 𝛼)2
+ 𝜎

 
𝑉𝑠𝑛

𝑉𝑠𝑛 − 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
=
𝑃𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑃𝑖𝑛

𝑉𝑠𝑛
𝑉𝑠𝑛 − 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡

 
4.15 

Αν η τάση του snubber επιλεγεί έτσι ώστε να είναι 𝜆𝑠𝑛 φορές μεγαλύτερη από την 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡, 

δηλαδή 

 𝑉𝑠𝑛 = (1 + 𝜆𝑠𝑛)⸳𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 4.16 

τότε η σχέση 4.15 γίνεται: 
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 𝑃𝑠𝑛
𝑃𝑖𝑛

≈
𝜎

(1 − 𝜎)
4𝛼

(1 + 𝛼)2
+ 𝜎

(1 +
1

𝜆𝑠𝑛
) 

4.17 

Αν ο μετατροπέας λειτουργεί σε BCM ή DCM ή προσεγγιστικά σε CCM με κυμάτωση 

μεγαλύτερη του ±50%, η σχέση γίνεται: 

 𝑃𝑠𝑛
𝑃𝑖𝑛

≈ 𝜎 (1 +
1

𝜆𝑠𝑛
) 

4.18 

Γίνεται σαφές ότι όσο πιο μεγάλο 𝜆𝑠𝑛 επιλεχθεί, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η τάση του  

snubber, τόσο μικρότερη θα είναι η ισχύς απωλειών του snubber ως προς την ισχύ εισόδου. 

Εφόσον πρόκειται για παθητικό snubber, μεγαλύτερη 𝑉𝑠𝑛 οδηγεί σε λιγότερες απώλειες 

εξαιτίας της σκέδασης στο snubber. Εντούτοις, μεγαλύτερη 𝑉𝑠𝑛 οδηγεί και στην ανάγκη 

επιλογής στοιχείου με μεγαλύτερη τάση διάσπασης και τυπικά χειρότερες προδιαγραφές ως 

προς άλλα χαρακτηριστικά, οπότε καθίσταται αναγκαίος ένας συμβιβασμός (trade-off). Στη 

βιβλιογραφία το 𝜆𝑠𝑛 προτείνεται να έχει την τιμή 0.5 [107] ή -σε άλλες πηγές- 0.3 έως 1.5 

[118] [119]. Όπως φαίνεται στη σχέση 4.18, όσο μεγαλύτερη είναι η σκέδαση, τόσο 

μεγαλύτερο 𝜆𝑠𝑛 απαιτείται για τη συγκράτηση των απωλειών. 

Στη σχέση 4.17 παρατηρείται για τη CCM ότι -για σταθερό σ και 𝜆𝑠𝑛- καθώς η κυμάτωση 

α μειώνεται (δηλαδή για μεγαλύτερα 𝐿𝑚), οι απώλειες στο snubber αυξάνουν. Το φαινόμενο 

αυτό μπορεί να μην είναι σημαντικό στις περιπτώσεις που η σκέδαση σ είναι πολύ μικρή (ή αν 

αποδειχθεί ότι μειώνεται σημαντικά για μεγαλύτερα 𝐿𝑚) ή, φυσικά, αν αντί για παθητικό 

snubber, γινόταν ανάκτηση της ενέργειας σκέδασης. 

Να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα οι απώλειες πάνω στο snubber θα είναι λιγότερες, 

εφόσον μέρος της ενέργειας κατά την απομαγνήτιση της σκέδασης θα αποδοθεί ως θερμότητα 

στα τυλίγματα και στην [107]. 

 

Σχήμα 4.5 Το παθητικό snubber RCD στο μετατροπέα Flyback. 
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4.1.3 To snubber RCD 

Ο καταστολέας υπερτάσεων RCD είναι μια ειδική περίπτωση παθητικού καταστολέα για 

την οποία ισχύει η ανάλυση που προαναφέρθηκε. Όπως υποδηλώνει το όνομα αποτελείται από 

έναν παράλληλο συνδυασμό Rsn-Csn εν σειρά με μια δίοδο (Dsn). Ο πυκνωτής είναι αρκετά 

μεγάλος ώστε να συγκρατεί (στη ΜΚ) την τάση του σχετικά σταθερή  στην τιμή Vsn.  

Θεωρώντας ότι έχουν προσδιοριστεί τα βασικά χαρακτηριστικά του μετατροπέα (περιοχή 

λειτουργίας, Fsw, n κ.λπ.) και έχει κατασκευαστεί ο μετασχηματιστής, η σχεδίαση του RCD 

έχει επιγραμματικά ως εξής [107]: 

• Μέτρηση της συνολικής επαγωγής σκέδασης του μετασχηματιστή 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘. 

• Εκτίμηση της (μέγιστης) peak τιμής του ρεύματος πρωτεύοντος 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑘. 

• Επιλογή της τιμής Vsn με τον τρόπο που αναφέρθηκε άνωθεν. 

• Επιλογή της αντίστασης Rsn. 

Για να παραμείνει σε ΜΚ η Vsn σταθερή, πρέπει 𝑃𝑠𝑛 = 𝑉𝑠𝑛
2 /𝑅𝑠𝑛, επομένως [107]: 

 
𝑅𝑠𝑛 =

2𝑉𝑠𝑛(𝑉𝑠𝑛 − 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡)

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐹𝑠𝑤𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑒𝑎𝑘
2   

4.19 

Η 𝑅𝑠𝑛 επιλέγεται ώστε να αντέχει την ισχύ 𝑃𝑠𝑛 (με κάποιο συντελεστή ασφάλειας). 

• Επιλογή της χωρητικότητας Csn. 

Για να επιτευχθεί κυμάτωση της τάσης μικρότερη από 𝛥𝑉𝑠𝑛, επιλέγεται [118]: 

 
𝐶𝑠𝑛 = (

𝑉𝑠𝑛
𝛥𝑉𝑠𝑛

)
1

𝑅𝑠𝑛𝐹𝑠𝑤
 

4.20 

όπου 
𝛥𝑉𝑠𝑛

𝑉𝑠𝑛
~5% έ𝜔𝜍 10%. Ο πυκνωτής θα πρέπει να διαχειριστεί την τάση 𝑉𝑠𝑛 (με 

κάποιο συντελεστή ασφάλειας). Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη μεταβατική 

κατάσταση, καθώς οι τάσεις ή/και τα ρεύματα πιθανώς να είναι αυξημένα. 

• Επιλογή της διόδου 𝐷𝑠𝑛. Συχνά επιλέγεται δίοδος ταχείας ανάκτησης (ultra-fast diode) 

[118]. Αυτή θα πρέπει να αντέχει τάση μεγαλύτερη από 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 [118]. 

Κατόπιν, επιλέγεται ένα Spr, συνήθως MOSFET, με τάση διάσπασης max(𝑉𝑠𝑛 + 𝑉𝑖𝑛) /𝛽𝑝𝑟, 

όπου το 𝛽𝑝𝑟 είναι συντελεστής ασφαλείας (derating factor) με τιμές 𝛽𝑝𝑟 ≈ 0.8 έ𝜔𝜍 0.85 [120] 

[119] (και 0.9 για τη μεταβατική κατάσταση [118]). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιλογή του στοιχείου Spr προηγείται σε σχέση με τον 

καθορισμό του λόγου μετασχηματισμού n και των χαρακτηριστικών του snubber. Για 

παράδειγμα όταν η είσοδος είναι η ανορθωμένη τάση του δικτύου («off-line» μετατροπέας), 

συχνά επιλέγεται Spr με 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 = 600𝑉 ή 650𝑉 [119] [107]. Το  𝜆𝑠𝑛 θα επιλεχθεί στο εύρος 

που περιγράφηκε και ανάλογα με το μέγεθος του σ. Στη συνέχεια, επιλέγεται το n έτσι ώστε η 
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τάση του Spr να μην υπερβαίνει την τιμή 𝛽𝑝𝑟⸱𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆, αποφασίζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά του μετατροπέα, κατασκευάζεται ο ΜΤ και εκτιμάται η 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘. Τέλος, 

επιλέγονται οι τιμές των στοιχείων Rsn-Csn. 

Βάσει των προσεγγίσεων που έγιναν στον ιδανικό μετατροπέα, στην περιοχή CCM, η peak 

τιμή του ρεύματος πρωτεύοντος (𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑒𝑎𝑘) είναι φθίνουσα συνάρτηση της 𝑉𝑖𝑛. Το ίδιο ισχύει 

για την τάση του snubber (Vsn) [118], όπως φαίνεται επιλύοντας την 4.19. Επομένως, καθώς 

μειώνεται η 𝑉𝑖𝑛, η 𝑃𝑠𝑛 = 𝑉𝑠𝑛
2 /𝑅𝑠𝑛 μεγαλώνει και -για σταθερή 𝑃𝑜𝑢𝑡- η απόδοση (η) 

ελαττώνεται. Όπως αναλύθηκε στην υποπαράγραφο 3.2, στη CCM η μείωση της 𝑉𝑖𝑛 οδηγεί 

και σε αύξηση των rms τιμών των ρευμάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. Επομένως, η 

απόδοση μειώνεται έτι περισσότερο (𝑉𝑖𝑛 ↓ → 𝜂 ↓).  

Στη DCM, η 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠, η 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑒𝑎𝑘 άρα και η Vsn είναι ανεξάρτητες της 𝑉𝑖𝑛, ενώ ισχύει 𝑉𝑖𝑛 ↑

→ 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠 ↓ επομένως η απόδοση (η) φαίνεται πως αυξάνει. Φυσικά, όλες οι παραπάνω 

εκτιμήσεις για την απόδοση αγνοούν τις διακοπτικές απώλειες. 

Να σημειωθεί ότι η μέγιστη τιμή της 𝑉𝑖𝑛 αναφέρεται και ως High Line (HL - 𝑉𝐻𝐿), ενώ η 

ελάχιστη τιμή αναφέρεται και ως Low Line (LL - 𝑉𝐿𝐿) και οι αντίστοιχοι λόγοι κατάτμησης ως 

𝛿𝐻𝐿 και 𝛿𝐿𝐿 [119] [111], για την περίπτωση των μετατροπέων off-line που συνδέονται στη 

γραμμή του δικτύου μεταφοράς απευθείας (πχ Universal μετατροπείς).  

 

Σχήμα 4.6 Προσομοίωση του μετατροπέα Flyback με σκέδαση, παρασιτική χωρητικότητα και RCD snubber. Λειτουργία σε 

CCM.  

Στο Σχήμα 4.6 παρουσιάζεται το διάγραμμα του κυκλώματος με σκέδαση και RCD snubber 

που προσομοιώνεται στο περιβάλλον Matlab Simulink με προδιαγραφές 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 𝑉𝑜𝑢𝑡 =

4𝑉, 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 9𝐴 και λειτουργία σε CCM με 𝐿𝑚 = 55.36𝜇𝐻, 𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧. Τα ωμικά 

χαρακτηριστικά των στοιχείων αμελούνται ώστε να διαφανεί η επίδραση της σκέδασης του 

ΜΤ και της συνολικής παρασιτικής χωρητικότητας 𝐶𝑙. Ως συνολική σκέδαση επιλέχθηκε η 

τιμή 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 = 8% ∗ 𝐿𝑚 (δηλαδή 𝜎 ≈ 7.4%), βάσει προηγούμενων εργασιών [55], ενώ 
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θεωρήθηκε 𝐶𝑙 = 1𝑛𝐹, ενταγμένη στις παραμέτρους του Mosfet, τιμή που είναι αρκετή ώστε 

να φανεί η συμπεριφορά του μετατροπέα παρουσία 𝐶𝑙 και 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘. 

Στο Σχήμα 4.7 και Σχήμα 4.8 εικονίζονται (μαζί με την παλμοδότηση) οι κυματομορφές 

ρεύματος και τάσης αντίστοιχα του μετατροπέα. Όπως αναλύθηκε, μόλις το Spr σβήσει και η 

τάση του pr φτάσει την τιμή 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑠𝑛, το snubber παραλαμβάνει το ρεύμα του πρωτεύοντος 

τυλίγματος μέχρι η σκέδαση να απομαγνητιστεί και η 𝐷𝑠𝑛 σβήσει. Όντας φορτισμένη η 𝐶𝑙 σε 

τάση 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑠𝑛, ξεκινάει ταλάντωση με την 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 που φαίνεται στις καμπύλες 𝐼𝑓𝑒𝑡 (γύρω από 

το μηδέν), 𝑉𝑓𝑒𝑡 (γύρω από την τιμή 𝑉𝑖𝑛 + 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓)). Επειδή διέρχεται μέσα από το 

πρωτεύον τύλιγμα και το ρεύμα μαγνήτισης είναι καθορισμένο από την τάση 𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓, η 

ταλάντωση αποτυπώνεται αναγκαστικά και στο ρεύμα του δευτερεύοντος μετασχηματισμένη 

και με ανάποδη φορά (καμπύλη 𝐼𝑑). 

Για τον υπολογισμό των στοιχείων του snubber επιλέχθηκε 𝜆𝑠𝑛 = 1.5 και 
𝛥𝑉𝑠𝑛

𝑉𝑠𝑛
= 10% που 

οδήγησαν στις τιμές 𝐶𝑠𝑛 = 216𝑛𝐹 και 𝑅𝑠𝑛 = 463𝛺. Η κυμάτωση της 𝑉𝑐𝑙𝑎𝑚𝑝 είναι περίπου 

9.5%, πολύ κοντά δηλαδή στην τιμή για την οποία σχεδιάστηκε. Η τιμή της 𝐿𝑚 είναι διπλάσια 

της ελάχιστης για λειτουργία σε CCM και επομένως, όπως αναμένεται, η κυμάτωση του 

ρεύματος μαγνήτισης είναι στο ±50% (α = 0.5). Βάσει της σχέσης 4.17, οι απώλειες λόγω της 

σκέδασης ανέρχονται σε περίπου 14% επί της ισχύος εισόδου, οπότε η απόδοση θα είναι κάτω 

από 1 − 0.14, δηλαδή 𝜂 < 86%. Η απόδοση τελικά στην προσομοίωση ανέρχεται σε 85%, 

που είναι εύλογο διότι έχουν σχεδόν αμεληθεί οι ωμικές και διακοπτικές απώλειες.  

 

Σχήμα 4.7 Κυματομορφές ρεύματος μετατροπέα σε CCM λειτουργία με RCD snubber. 

Η συχνότητα της ταλάντωσης μετά τη σβέση του Spr (Σχήμα 4.8) ανέρχεται σε 2.39MHz, 

ακριβώς δηλαδή στην τιμή 1/(2𝜋√𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐶𝑙) [118]. 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ-ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ FLYBACK 

103 

Η προσομοίωση σε DCM με RCD snubber έγινε με τις ίδιες προδιαγραφές. Το πηνίο 

μαγνήτισης έλαβε την τιμή 𝐿𝑚 = 17.44𝜇𝐻 και η σκέδαση 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 = 8% 𝐿𝑚 (𝜎 ≈ 7.4%). Αυτά 

οδήγησαν στις τιμές 𝐶𝑠𝑛 = 192𝑛𝐹 και 𝑅𝑠𝑛 = 521𝛺. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, στη DCM 

είναι απαραίτητη η χρήση μεγαλύτερου πυκνωτή στην έξοδο, εξαιτίας της μεγαλύτερης ac 

συνιστώσας του ρεύματος 𝑖𝑠𝑒𝑐. 

Η διαφοροποίηση στις κυματομορφές ρευμάτων και τάσεων (Σχήμα 4.9 και Σχήμα 4.10) σε 

σχέση με τη CCM έγκειται κατά πρώτον στο ότι, λόγω μειωμένης αυτεπαγωγής σκέδασης, η 

ταλάντωση μετά τη σβέση του Spr είναι πιο υψίσυχνη. Κατά δεύτερον και κυριότερο, στο ότι 

μετά και τη σβέση του Ssec, ακολουθεί μια δεύτερη ταλάντωση μεταξύ ολόκληρης της 𝐿𝑚 +

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 και της 𝐶𝑙 με συχνότητα 1/(2𝜋√(𝐿𝑚 + 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘)𝐶𝑙) ≈ 1.16𝑀𝐻𝑧, ακριβώς όπως 

εικονίζεται στην κυματομορφή 𝑉𝑓𝑒𝑡. Τέλος, η απόδοση είναι περίπου 87%, ελάχιστα 

χαμηλότερα από αυτή που εκτιμάται βάσει της εξ. 4.18, μιας και οι υπόλοιπες απώλειες 

πρακτικά αμελούνται. 

 

Σχήμα 4.8 Κυματομορφές τάσης μετατροπέα σε CCM λειτουργία με RCD snubber. 

 

 

Σχήμα 4.9 Κυματομορφές ρεύματος μετατροπέα σε DCM λειτουργία με RCD snubber. 
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Σχήμα 4.10 Κυματομορφές τάσης μετατροπέα σε DCM λειτουργία με RCD snubber. 

Ακόμα και με περιορισμένες ωμικές απώλειες στα στοιχεία, η ταλάντωση μεταξύ των 

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 𝜅𝛼𝜄 𝐶𝑙 είναι αποσβεννύμενη, κάτι που δεν αποτυπώνεται στις γραφικές παραστάσεις της 

προσομοίωσης με τη βιβλιοθήκη «specialized technology» (ST) του Matlab Simulink που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Αντίθετα, κάνοντας την προσομοίωση με τις ίδιες παραμέτρους με τη βιβλιοθήκη 

«simscape electrical foundation» (SC) του ίδιου προγράμματος, η απόσβεση των ταλαντώσεων 

είναι πιο εμφανής (Σχήμα) παρά τα περιορισμένα ωμικά στοιχεία. Στην πράξη όμως οι ωμικές 

απώλειες στο μονοπάτι της ταλάντωσης, όπως η ESR του πυκνωτή εξόδου, την αποσβένουν 

έστω αργά.  

 

Σχήμα 4.11 Ταλάντωση της τάσης του διακοπτικού στοιχείου πρωτεύοντος μετά τη σβέση του snubber, βάσει της βιβλιοθήκης 

«simscape electrical foundation» του Matlab Simulink. Είναι εμφανής η απόσβεση παρότι έχουν σχεδόν αμεληθεί τα ωμικά 

στοιχεία. 

  

Σχήμα 4.12 Γενική μορφή της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης για μονόδρομη (αριστερά) και αμφίδρομη (δεξιά) TVS [121]. 
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4.1.4 To Παθητικό Snubber με Zener/TVS 

Αντί του RCD, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια δίοδος Zener ή μια δίοδος TVS (Transient 

Voltage Suppressor) εν σειρά με μια δίοδο (συνήθως ταχείας ανάκτησης [118]) [122] [119]. Η 

TVS μπορεί να είναι αμφίδρομη (bidirectional) ή μονόδρομη (unidirectional). Στο Σχήμα 4.12 

εικονίζονται οι χαρακτηριστικές των δυο αυτών περιπτώσεων για τη TVS [121]. Αντί για ένα 

συνδυασμό μονόδρομης TVS με μια δίοδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια αμφίδρομη TVS. 

Η λογική της δράσης της είναι αυτή που αναλύθηκε για τα παθητικά snubber: μόλις τεθεί 

σε αγωγή, μετά τη σβέση του Spr, να εφαρμόσει μια σταθερή τάση πάνω στη σκέδαση 

απορροφώντας την ενέργεια της και καταστέλλοντας την υπέρταση σε τιμή κοντά στη 

𝑉𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛.  

Η TVS αποτελείται από λιγότερα στοιχεία (για τη bidirectional είναι μόνο ένα), ενώ η τιμή 

𝑉𝑠𝑛 πρακτικά δεν εξαρτάται από το φορτίο [122]. Έτσι, η Vsn διατηρείται πάντα στη μέγιστη 

δυνατή τιμή, και άρα στη γρηγορότερη δυνατή μεταγωγή και τις λιγότερες δυνατές απώλειες. 

Όταν τα φορτία μειωθούν (μικρή 𝑃𝑜𝑢𝑡) η TVS μπορεί να παραμείνει κλειστή, αφού το ρεύμα 

της σκέδασης δεν αρκεί για να φέρει την τάση πάνω από την 𝑉𝑏𝑟 [119]. Αποφεύγεται συνεπώς 

η μεγάλη μείωση της 𝑉𝑠𝑛 που θα επέφερε αντίστοιχη μείωση στην απόδοση σε μικρά φορτία. 

Η ενέργεια που οδηγείται στη TVS δε μετατρέπεται σε θερμότητα κατά τη διάρκεια όλης 

της περιόδου, αλλά μόνο κατά την αγωγή του snubber. Συνεπώς, θα πρέπει η TVS να είναι σε 

θέση να δεχθεί αυτά τα «bursts» ενέργειας με συχνότητα 𝐹𝑠𝑤. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι 

σε θέση να δεχθεί την max (𝐼𝑆𝑝𝑟,𝑝𝑘) και να διατηρεί την 𝑉𝑑𝑠 επαρκώς χαμηλότερα της 𝐵𝑉𝑑𝑠𝑠 

τόσο στη ΜΚ όσο και στη μεταβατική κατάσταση. Είναι συνεπώς αναγκαία η προσεκτική 

επιλογή της. 

Τόσο στη CCM όσο και στη DCM, η αυξημένη τιμή της τάσης του παθητικού snubber, είτε 

με Zener/TVS είτε με RCD, ενώ μειώνει τις απώλειες, προκαλεί ταλαντώσεις (ringing) 

μεγάλου πλάτους που, λόγω των μικρών τιμών 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 𝜅𝛼𝜄 𝐶𝑙, έχουν ιδιαίτερα μεγάλη 

συχνότητα. Δημιουργείται συνεπώς πρόβλημα θορύβου όπως αναλύθηκε στην αρχή της 

υποπαραγράφου 2.3.1. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στην περίπτωση της TVS επειδή η τάση 

πέφτει πολύ απότομα (μεγάλο 𝑑𝑣/𝑑t). Ως προς τo RCD, τουλάχιστον για εφαρμογές μικρής 

ισχύος (≤20W), προτείνεται στη βιβλιογραφία η χρήση πιο αργής διόδου ούτως ώστε κατά τη 

διάρκεια σβέσης της να δράσει ως αποσβεστήρας (damper) για τις ταλαντώσεις [123] [119], 

αντί η απότομη ανάστροφη ανάκτηση να επιφέρει έντονο θόρυβο. Αν το πρόβλημα των 

ταλαντώσεων είναι έντονο, πιθανώς να απαιτείται η χρήση ενός επιπλέον R-C κλάδου 

(damping network) για απόσβεση. Άλλη τακτική για την εξυγίανση του θορύβου είναι η χρήση 
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αντίστασης εν σειρά με τη δίοδο και η τοποθέτηση φίλτρων φερρίτη (ferrite beads) σε διάφορα 

σημεία του κυκλώματος [123] [119]. 

 

4.2 Ενεργητικό Snubber/Clamp 

 

Σχήμα 4.13 Προσομοίωση του Flyback με Active Clamp στο περιβάλλον Matlab Simulink. 

Το ενεργητικό snubber αποθηκεύει την ενέργεια της σκέδασης και τη δίνει πίσω στο 

κύκλωμα, αντί να την απάγει ως θερμότητα όπως τα παθητικά snubber. Για το σκοπό αυτό, 

επιστρατεύεται ένα ακόμα βοηθητικό (auxiliary) διακοπτικό στοιχείο (Ssn) τύπου Mosfet, εν 

σειρά με ένα πυκνωτή (Csn) για την αποθήκευση της ενέργειας [124] [125].  

 

Σχήμα 4.14 Κυματομορφές της διάταξης ACF. Λειτουργία σε CCM με 𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧, 𝐿𝑚 = 55.36𝜇𝐻, 𝑛 = 5, 𝑉𝑖𝑛 = 48𝑉, 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 4𝑉  και 𝜎 ≈ 7.4%. 

Το ενεργητικό Snubber είναι γνωστό και ως ενεργητικό Clamp, οπότε ολόκληρος ο 

μετατροπέας αποκαλείται στη βιβλιογραφία «Active Clamp Flyback» (ACF) [124]. 

Μαζί με την ενέργεια της σκέδασης, αποθηκεύει και μέρος την ενέργειας μαγνήτισης την 

οποία επιστρέφει στη συνέχεια μέσω του ΜΤ στο δευτερεύον. Αν γίνει κατάλληλη 
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παλμοδότηση, δίνει το σημαντικό πλεονέκτημα του ZVS (Zero Voltage Switching – Έναυση 

υπό Μηδενική Τάση) τόσο του Spr όσο και του Ssn διακόπτη [124], κατά την έναυση του 

καθενός αντίστοιχα, οπότε εξαλείφονται οι διακοπτικές απώλειες έναυσης. Λόγω της μορφής 

της καμπύλης ρεύματος του Ssec, στην οποία γίνεται αναφορά στη συνέχεια, οι διακοπτικές 

απώλειες είναι μειωμένες και στο Ssec [119].  

 

Σχήμα 4.15 Η επίδραση οριακά μικρού πυκνωτή Csn στις κυματομορφές του ACF. 

Στο Σχήμα 4.14 παρουσιάζονται οι κυματομορφές του ACF σε CCM λειτουργία, που 

προσομοιώθηκαν για την κατανόηση της λειτουργίας του με ένα παράδειγμα. Οι προδιαγραφές 

είναι όμοιες με της περίπτωσης RCD Flyback σε CCM που παρουσιάστηκε:  Fsw = 100kHz, 

Lm = 55.36μH, n = 5, Vin = 48V, Vout = 4V  και σ ≈ 7.4%, αλλά διπλάσια παρασιτική 

χωρητικότητα θεωρώντας, λόγω του επιπλέον Mosfet, δηλαδή 𝐶𝑙 = 2𝑛𝐹. Η παλμοδότηση 

εικονίζεται με μαύρο χρώμα για το Spr και με κόκκινο για το Ssn στην κορυφή των σχημάτων. 

 

Σχήμα 4.16 Η επίδραση πυκνωτή Csn τιμής αρκετά μεγαλύτερης του οριακής στις κυματομορφές του ACF. 
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Ανάλυση Λειτουργίας ACF στην CCM περιοχή 

• Κατά την αγωγή του Spr μαγνητίζεται η επαγωγή πρωτεύοντος για χρόνο περίπου 𝛿/𝐹𝑠𝑤 

και κατά τη σβέση του, διοχετεύει το ρεύμα στην παρασιτική χωρητικότητα 𝐶𝑙. Με 

αποτέλεσμα η τάση να αρχίσει να ανεβαίνει. 

• Μόλις η τάση του Spr φτάσει την τιμή 𝑉𝑖𝑛 +
𝐿𝑚+𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘

𝐿𝑚
⸳𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓) ≈ 𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡, το 

δευτερεύον μπαίνει σε αγωγή και εφαρμόζεται στην 𝐿𝑚 η τάση flyback, ενώ στην τιμή 

𝑉𝑆𝑝𝑟 ≈ 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑠𝑛 μπαίνει σε αγωγή η ενδογενής αντιπαράλληλη δίοδος του Ssn (SsnD) με 

μικρή πτώση τάσης, οπότε γίνεται παλμοδότηση του Ssn (κόκκινη κυματομορφή) και 

επιτυγχάνεται το ZVS. Η παλμοδότηση θα πρέπει να γίνει με κατάλληλη χρονική 

καθυστέρηση 𝑇𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦2 από τη σβέση του Spr, ώστε να έχει μπει σε αγωγή η SsnD. 

• Επειδή 𝐶𝑠𝑛 ≫ 𝐶𝑙, σχεδόν όλο το ρεύμα, με αφετηρία την τιμή ~𝐼𝑆𝑝𝑟,𝑝𝑘, διοχετεύεται στην 

𝐶𝑠𝑛 και πραγματοποιείται μια ταλάντωση με την επαγωγή σκέδασης Lleak, που βλέπει την 

τάση 𝑉𝑠𝑛 − 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓). Η ενέργεια της σκέδασης και μέρος της ενέργειας μαγνήτισης 

δίνεται στον πυκνωτή και το ρεύμα αντιστρέφεται. Στο χρόνο αυτό, το ρεύμα της διόδου 

που (ανηγμένο στο πρωτεύον) ισούται με το ρεύμα μαγνήτισης μείον το ρεύμα σκέδασης, 

βαίνει αυξανόμενο (Σχήμα 4.14). Η ενέργεια που αποθηκεύτηκε στο snubber από τη 

μαγνήτιση, επιστρέφει κατά την αντιστροφή του ρεύματος στο δευτερεύον. Το φαινόμενο 

αυτό διαρκεί για χρόνο λίγο λιγότερο από 𝑇𝑜𝑓𝑓 =
1−𝛿

𝐹𝑠𝑤
. Στη μόνιμη κατάσταση, θα πρέπει 

η μέση τιμή του ρεύματος του πυκνωτή να είναι μηδενική, επομένως το ρεύμα κινείται από 

την τιμή ~𝐼𝑆𝑝𝑟,𝑝𝑘 στην τιμή ~− 𝐼𝑆𝑝𝑟,𝑝𝑘. 

• Ο παλμός του Ssn αποσύρεται και το ρεύμα οδηγείται και πάλι στην παρασιτική 

χωρητικότητα 𝐶𝑙 και αποφορτίζεται. Στη συνέχεια το ρεύμα, βαίνοντας προς τα θετικά, 

ρέει μέσα από την αντιπαράλληλη δίοδο του Spr (SprD) υπό μικρή πτώση τάσης. Για να 

επιτευχθεί ο μηδενισμός της τάσης θα πρέπει η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην 

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 να είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια 𝐶𝑙 [124] [125]. Αυτό γίνεται κατανοητό από 

το γεγονός ότι ένας φορτισμένος πυκνωτής ισοδυναμεί με έναν αφόρτιστο πυκνωτή εν 

σειρά με μια πηγή τάσης. Επομένως, μηδενική τάση σημαίνει ότι ο ισοδύναμος πυκνωτής 

φορτίστηκε με την αντίθετη τάση. Δηλαδή πρέπει να ισχύει ότι: 

 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 ≥ 𝐶𝑙(𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡)
2/𝐼𝑆𝑝𝑟,𝑝𝑘

2  4.21 

θεωρώντας ότι 𝑉𝑠𝑛 ≈ 𝑛(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓). 
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Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανισότητα, μπορεί να είναι αναγκαία η αύξηση της 

σκέδασης, είτε αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά του ΜΤ, είτε προσθέτοντας επιπλέον εν 

σειρά επαγωγή. 

• Πριν το ρεύμα να γίνει θετικό, παλμοδοτείται εκ νέου το Spr οπότε επιτυγχάνεται ZVS. 

Αυτό θα πρέπει να γίνει με μια μικρή καθυστέρηση 𝑇𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 σε σχέση με τη σβέση του 

snubber, ώστε να έχει προλάβει να μηδενιστεί η τάση του Spr [124]: 

 𝑇𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 = 𝜋√𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐶𝑙/2 4.22 

• Μέχρι το ανιόν ρεύμα 𝑖𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘  να φτάσει την τιμή 𝐼𝐿𝑚,𝑣 και η δίοδος να σβήσει, το ρεύμα 

μαγνήτισης συνεχίζει να μειώνεται, παρότι έχει επέλθει έναυση του Mosfet. Η «ενεργός» 

(effective) τιμή του λόγου κατάτμησης, που αντιστοιχεί στο χρόνο που το 𝐼𝐿𝑚 ανεβαίνει, 

εκτιμάται ως εξής [124]: 

 
𝛿𝑒𝑓𝑓 ≈ 𝛿 −

1

𝛿

2𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝑜𝑢𝑡𝐹𝑠𝑤
(𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡)𝑉𝑖𝑛

 
4.23 

Το επιθυμητό 𝛿𝑒𝑓𝑓 προκύπτει από την εξ. 4.24, οπότε προσεγγιστικά η τιμή του δ που 

πρέπει να εφαρμοστεί θα μπορούσε να βρεθεί εύκολα λύνοντας την 4.23. Να παρατηρηθεί 

ότι ο δεύτερος όρος της 4.23 είναι ίσος με το δα του παθητικού snubber (εξ. 4.5) επί τον 

παράγοντα 2 που οφείλεται στο ότι το ρεύμα της σκέδασης ξεκινάει από το αρνητικό peak.  

• Ομοίως με την εξ. 4.7, αμελώντας τη 𝑉𝑓, η DC μεταφοράς είναι για το ACF: 

 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

= (1 − 𝜎)
𝛿𝑒𝑓𝑓

1 − 𝛿𝑒𝑓𝑓
 

4.24 

  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι προηγείται η έναυση του snubber έναντι του 

δευτερεύοντος [125], καθώς θεωρείται ότι η τάση του snubber έχει ως αφετηρία περίπου την 

τάση 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡. Εντούτοις, το επίπεδο της αφετηρίας της Vsn σχετίζεται με το μέγεθος του 

πυκνωτή Csn. Αν ο πυκνωτής έχει οριακά χαμηλή τιμή (Σχήμα 4.15), τότε η ταλάντωση με το 

Lleak θα έχει πράγματι σαν αφετηρία την 𝑉𝑠𝑛 = 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 η κυμάτωση θα είναι αυξημένη. Στην 

οριακή αυτή περίπτωση, ο χρόνος μιας ημιταλάντωσης των Csn και Lleak (𝑇𝐶𝑠𝑛−𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘/2) θα 

ταιριάζει σχεδόν πλήρως με το χρόνο 𝑇𝑜𝑓𝑓. Για το λόγο αυτό, όπως φαίνεται, τα 𝐼𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘  και 𝑉𝑠𝑛 

έχουν έντονη ημιτονοειδή μορφή κατά τη διάρκεια 𝑇𝑜𝑓𝑓.  

Αν ο πυκνωτής Csn έχει μεγαλύτερη τιμή από την οριακή, η κυμάτωσή του θα περιοριστεί 

(Σχήμα 4.16). Θα πρέπει συνεπώς η αφετηρία της τάσης Vsn να ανέβει περισσότερο από την 

τιμή 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 ώστε να  «ρίξει» το ρεύμα με μικρότερη κυμάτωση στον ίδιο χρόνο. Όπως φαίνεται, 

επειδή η κυμάτωση είναι μικρή, το ρεύμα είναι αρκετά γραμμικό. 
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Αν ο 𝐶𝑠𝑛 είναι κάτω από την οριακή τιμή, η ταλάντωση θα διαρκέσει πάνω από μια 

ημιπερίοδο (𝑇𝐶𝑠𝑛−𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘/2)  και το ρεύμα του snubber θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι. 

Επομένως, τη στιγμή της έναυσης του Ssec, ισχύει 𝑖𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 > −𝐼𝑆𝑝𝑟,𝑝𝑘. Τότε η σχέση 4.21 δεν 

αληθεύει και θα ήταν απαραίτητη η χρήση ακόμα μεγαλύτερης επαγωγής σκέδασης. Συνεπώς 

πρέπει να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση ότι 𝑇𝐶𝑠𝑛−𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘/2 = 𝜋√𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐶𝑠𝑛 ≥ 𝑇𝑜𝑓𝑓, δηλαδή: 

 𝐶𝑠𝑛 ≥ (1 − 𝛿𝑚𝑖𝑛)
2/(𝜋2𝐹𝑠𝑤

2 𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘)  4.25 

Κατά την εκφόρτιση της παρασιτικής χωρητικότητας, επιστρέφει ένα ποσό ενέργειας πίσω 

στην είσοδο, συγκεκριμένα στον bypass πυκνωτή εισόδου. Στο Σχήμα 4.15 φαίνεται ότι το 

ρεύμα παίρνει αρνητική τιμή για το μικρό αυτό διάστημα. 

Όπως διακρίνεται στα σχήματα, η μορφή του ρεύματος δευτερεύοντος προσιδιάζει στη 

λειτουργία DCM [119], αφού έχει τριγωνική μορφή με ανάποδο βέβαια προσανατολισμό. 

Η προσομοίωση έγινε με 𝑇𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 = 0.15μs, 𝑇𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦2 = 0.20𝜇𝑠 και 𝐶𝑠𝑛 = 3.4𝜇𝐹 (Σχήμα 4.14 

και Σχήμα 4.15) ενώ δοκιμάστηκε και το οριακό 𝐶𝑠𝑛 = 1.1𝜇𝐹 (Σχήμα 4.16), βάσει των 

παραπάνω σχέσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, ο παλμός snubber παράχθηκε με χρονική 

καθυστέρηση ίση με 𝛿/𝐹𝑠𝑤 + 𝑇𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦2 και λόγο κατάτμησης [1 − 𝛿 − (𝑇𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 + 𝑇𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦2)/𝐹𝑠𝑤]. 

Για την κατανόηση της διάταξης, η προσομοίωση επικεντρώθηκε στη σκέδαση, την 

παρασιτική χωρητικότητα και το snubber και αμέλησε τα άλλα μη-ιδανικά χαρακτηριστικά. 

Συνεπώς, οι συνολικές απώλειες ήταν ελάχιστες, αφού δε χάνεται η ενέργεια που 

αποθηκεύεται στη σκέδαση. 

Είναι σαφές ότι το Active Clamp Flyback υπερτερεί από άποψη απόδοσης. Εντούτοις, 

εισάγει την ανάγκη για ένα ακόμα ενεργό στοιχείο (Mosfet) με την απαραίτητη παλμοδότηση, 

αυξάνοντας έτσι το κόστος και την πολυπλοκότητα. 

4.3 Snubber LC2D 

Τα snubber RCD και Zener/TVS έχουν μεν το πλεονέκτημα της εύκολης υλοποίησης με 

παθητικά στοιχεία, αλλά δαπανούν την ενέργεια της σκέδασης και μέρος της ενέργειας 

μαγνήτισης σε θερμότητα. Η διάταξη LC2D (Σχήμα 4.17), αποτελούμενη από ένα πηνίο, ένα 

πυκνωτή και δυο διόδους, είναι μεν παθητική αλλά, αντί να δαπανά την ενέργεια της σκέδασης, 

την επιστρέφει πίσω στην είσοδο, μειώνοντας θεωρητικά τις απώλειες. 
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Σχήμα 4.17 Το snubber LC2D [126]. 

Η ενέργεια της σκέδασης αποθηκεύεται στον πυκνωτή, μεταφέρεται στο πηνίο κατά την 

αγωγή του Spr και κατά την αποκοπή του οδηγείται στην είσοδο [126]. Για να διατηρηθεί το 

ρεύμα της πηγής εισόδου σχετικά σταθερό, τοποθετείται πυκνωτής εισόδου που απορροφά τις 

ac συνιστώσες ρεύματος, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την τάση σταθερή. Η ενέργεια της 

σκέδασης δε χάνεται άμεσα πάνω σε κάποια αντίσταση. Εντούτοις, η ανακύκλωσή της οδηγεί 

σε αύξηση των ρευμάτων, οπότε μέρος της χάνεται πάνω στα στοιχεία, όπως το Spr του οποίου 

οι απώλειες αγωγής αυξάνουν [126]. Οι εργασίες [55] και [41] μελετάνε πιο αναλυτικά τη 

λειτουργία της διάταξης αυτής. 

4.4 Η επίδραση των υπόλοιπων μη-ιδανικών στοιχείων 

4.4.1 MOSFET – Χωρητικότητες και Απώλειες Ισχύος 

Όπως θίχτηκε στην υποπ. 4.1.1, κάθε Mosfet παρουσιάζει παρασιτικές χωρητικότητες 

μεταξύ των 3 ακροδεκτών του Drain, Gate και Source (Σχήμα 4.18) που ονομάζονται 

𝐶𝑔𝑑, 𝐶𝑔𝑠 𝜅𝛼𝜄 𝐶𝑑𝑠.  

 

Σχήμα 4.18 Οι παρασιτικές χωρητικότητες του MOSFET [127]. 
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Σχήμα 4.19 Απόσπασμα από το datasheet του Mosfet της Infineon IPP320N20N3 G στο οποίο αναγράφονται οι χωρητικότητες 

και οι χρόνοι έναυσης και σβέσης για ενδεικτικό παράδειγμα λειτουργίας [128]. 

Αντί αυτών, στα datasheet παρουσιάζονται οι ποσότητες 𝐶𝑜𝑠𝑠, 𝐶𝑖𝑠𝑠 𝜅𝛼𝜄 𝐶𝑟𝑠𝑠 (Σχήμα 4.19) 

και ισχύει [127]: 

𝐶𝑔𝑑 = 𝐶𝑟𝑠𝑠 

𝐶𝑔𝑠 = 𝐶𝑖𝑠𝑠 − 𝐶𝑟𝑠𝑠 

𝐶𝑑𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑠 − 𝐶𝑟𝑠𝑠 

Οι χωρητικότητες αυτές δεν είναι γραμμικές, γι’ αυτό στα datasheet παρουσιάζονται 

συναρτήσει της τάσης 𝑉𝐷𝑆 (σχήμα). Το Mosfet συμβάλλει στη συνολική παρασιτική 

χωρητικότητα 𝐶𝑙 με τη μη-γραμμική χωρητικότητα εξόδου της 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑠 = 𝐶𝑑𝑠 + 𝐶𝑔𝑑 

[111].  

    

Σχήμα 4.20 Οι χωρητικότητες 𝐶𝑜𝑠𝑠, 𝐶𝑖𝑠𝑠 𝜅𝛼𝜄 𝐶𝑟𝑠𝑠 συναρτήσει της 𝑉𝐷𝑆 για 𝑉𝐺𝑆 = 0 και 𝑓 = 1𝑀𝐻𝑧 για Mosfet της Infineon 

IPP320N20N3 G [128]. 

Στα ημιαγωγικά στοιχεία οι θερμικές απώλειες προκύπτουν ως άθροισμα των απωλειών 

αγωγής και των διακοπτικών, 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ≈ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑃𝑠𝑤 [129]. 
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Οι απώλειες κατά την αγωγή του στοιχείου προκύπτουν θεωρώντας ότι το στοιχείο δρα 

προσεγγιστικά σαν μια πηγή τάσης εν σειρά με μια αντίσταση: 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑉𝑜𝑛𝐼𝑎𝑣𝑔 + 𝑅𝑜𝑛𝐼𝑟𝑚𝑠
2  4.26 

Συγκεκριμένα, στα στοιχεία Mosfet κυριαρχεί η συμπεριφορά της αντίστασης (𝑅𝑑𝑠(𝑜𝑛)), ενώ 

στις διόδους ισχύος κυριαρχεί η συμπεριφορά πηγής τάσης (𝑉𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑), οπότε μπορούν 

προσεγγιστικά να χρησιμοποιηθούν μόνο αυτές οι παράμετροι αντίστοιχα. 

Οι διακοπτικές απώλειες προκύπτουν από το γεγονός ότι η μετάβαση, είτε η σβέση είτε η 

έναυση, δε συμβαίνει ακαριαία, επομένως για κάποιο διάστημα συνυπάρχουν στο στοιχείο 

ταυτόχρονα μεγάλη τιμή ρεύματος και τάσης (Σχήμα 4.21). 

 

Σχήμα 4.21 Κυματομορφές ρεύματος και τάσης μεταξύ drain και source και τάσης πύλης κατά την έναυση και σβέση του 

στοιχείου MOSFET. Η ταυτόχρονη ύπαρξη μεγάλης τιμής ρεύματος και τάσης για πεπερασμένο χρόνο οδηγεί σε διακοπτικές 

απώλειες [130]. 

Οι διακοπτικές απώλειες μπορούν να εκτιμηθούν ως εξής: 

 
𝑃𝑠𝑤 =

1

2
𝐹𝑠𝑤(𝑉𝑑𝑠, 𝜈 ∗ 𝛪𝑑𝑠, 𝜈 ∗ 𝜏 𝜈 + 𝑉𝑑𝑠,𝜎𝛽 ∗ 𝛪𝑑𝑠,𝜎𝛽 ∗ 𝜏𝜎𝛽) 

4.27 

Τα V, I αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές κατά την έναυση και σβέση αντίστοιχα. Στη CCM 

θεωρείται ότι 𝑉𝑑𝑠, 𝜈 ≈ 𝑉𝑑𝑠,𝜎𝛽 και 𝛪𝑑𝑠, 𝜈 ≈ 𝛪𝑑𝑠,𝜎𝛽. Τα 𝜏 𝜈 (𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒 ή 𝑡𝑟), 𝜏𝜎𝛽 (𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 ή 𝑡𝑓) είναι οι 

χρόνοι έναυσης και σβέσης. Στα datasheet των κατασκευαστών δίνονται τα 𝜏 𝜈 , 𝜏𝜎𝛽 για 

ενδεικτικό ρεύμα 𝐼𝐷𝑆 και δεν ισχύουν πάντα (Σχήμα 4.19). Στις αναφορές [130] και [123] 

αναλύεται το πώς εξάγονται αυτοί οι χρόνοι για συγκεκριμένες εφαρμογές (synchronous buck 

και Mosfet chopper) και έχουν ως εξής [130]: 

 𝜏 𝜈 = (
𝑄𝑔𝑠2

𝑉𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 − 0.5(𝑉𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 + 𝑉𝑔𝑠(𝑡ℎ))
+

𝑄𝑔𝑑

𝑉𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 − 𝑉𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢
)(𝑅𝑔 + 𝑅𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒) 

4.28 

 𝜏𝜎𝛽 = (
𝑄𝑔𝑠2

𝑉𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 − 0.5(𝑉𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 + 𝑉𝑔𝑠(𝑡ℎ))
+

𝑄𝑔𝑑

𝑉𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢
)(𝑅𝑔 + 𝑅𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒) 

4.29 
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όπου 𝑄𝑔𝑠2 = 𝑄𝑠𝑤 − 𝑄𝑔𝑑 = 𝑄𝑔𝑠 − 𝑄𝑔(𝑡ℎ) 𝜅𝛼𝜄 𝑄𝑔(𝑡ℎ) ≡ 𝑄𝑡ℎ ≡ 𝑄𝑔𝑠1. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 

η τιμή 𝑉𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 και η τιμή 𝑉𝑔𝑠(𝑡ℎ) εξαρτάται από το ρεύμα 𝐼𝐷𝑆 και γι’ αυτό το λόγο η εργασία 

[130] αναπτύσσει μια μεθοδολογία για την εύρεσή τους. 

Στο ίδιο  Application Report όπως και σε άλλες πηγές ( [131], [132]), αναφέρονται ως 

επιπλέον απώλειες του Mosfet και η ενέργεια ανά περίοδο που αποθηκεύεται κατά τη σβέση 

στην παρασιτική χωρητικότητα 𝐶𝑜𝑠𝑠 και η οποία κατά την έναυση αναλώνεται πάνω στο 

Mosfet, (ακόμα και στην περίπτωση που το ρεύμα είναι μηδενικό κατά την έναυση, όπως στο 

πρωτεύον στη DCM [119]): 

 𝑃𝐶𝑜𝑠𝑠 = 1/2  𝑄𝑜𝑠𝑠𝑉𝑑𝑠, 𝜈𝐹𝑠𝑤 = 1/2  𝐶𝑜𝑠𝑠𝑉𝑑𝑠, 𝜈
2 𝐹𝑠𝑤  4.30 

Ο παρασιτικός πυκνωτής 𝐶𝑙, όπως αναφέρθηκε, περιλαμβάνει τη χωρητικότητα 𝐶𝑜𝑠𝑠 του 

Mosfet. Στην ουσία ολόκληρη η ενέργεια του 𝐶𝑙 (μαζί με του 𝐶𝑜𝑠𝑠) καταναλώνεται πάνω στο 

διακοπτικό στοιχείο κατά την έναυση.  

Η τάση 𝑉𝑑𝑠, 𝜈 που επηρεάζει τις απώλειες έναυσης εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που 

γίνεται η διακοπή. Στον ιδανικό Flyback είναι 𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 για CCM και 𝑉𝑖𝑛 για DCM. Όμως 

ειδικά στη DCM, η τάση κάνει έντονες ταλαντώσεις μετά τη σβέση του Ssec μεταξύ των τιμών 

𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 και 𝑉𝑖𝑛 − 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡. Η τεχνική «valley switching», που εφαρμόζουν οι μετατροπείς 

Quasi Resonant Flyback, εκμεταλλεύεται τη στιγμή που η ταλάντωση είναι στο κατώτατο 

σημείο της για να κάνει έναυση με μειωμένη τάση, 𝑉𝑑𝑠, 𝜈 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡, μειώνοντας έτσι τις 

διακοπτικές απώλειες. 

Μια εναλλακτική, πιο απλοποιημένη εκδοχή για την εκτίμηση των διακοπτικών απωλειών 

στο Mosfet στη μεριά του κυκλώματος ισχύος (συγκεκριμένα για τη DCM που υπάρχει 

επικάλυψη ρεύματος και τάσης μόνο κατά το turn-off) είναι [133]: 

 𝑃𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔,𝐷𝐶𝑀 = 𝐹𝑠𝑤  (0.5⸱𝐶𝑜𝑠𝑠⸱𝑉𝑑𝑠.𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑉𝑑𝑠,𝑚𝑎𝑥⸱𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘⸱𝜏𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟) 4.31 

 όπου 

 𝜏𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 = (𝑄𝑔𝑑⸱𝑅𝑔𝑎𝑡𝑒)/(𝑉𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 − 𝑉𝑡ℎ) 4.32 

Όπως είναι φανερό, στη σχέση 4.31 λείπει ο παράγοντας 0.5 μπροστά από το γινόμενο 

𝑉𝑑𝑠,𝑚𝑎𝑥⸱𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘⸱𝜏𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟. Αυτό συμβαίνει διότι ο χρόνος 𝜏𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 είναι προσεγγιστικά ο χρόνος 

ανόδου της τάσης και δεν περιλαμβάνει το χρόνο καθόδου του ρεύματος. 

Εκτός του κυκλώματος ισχύος, υπάρχουν απώλειες και στο κύκλωμα παλμοδότησης που 

υπολογίζονται [131]: 

 𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 = 𝑄𝑔𝑉𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝐹𝑠𝑤 4.33 
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4.4.2 Δίοδος Ισχύος – Φαινόμενο Ανάστροφης Ανάκτησης και Απώλειες 

 

      

Σχήμα 4.22 Φαινόμενο ανάστροφης ανάκτησης διόδου. Ορισμοί μεγεθών αριστερά [134] και πειραματικές μετρήσεις δεξιά 

[135]. 

Οι απώλειες αγωγής προκύπτουν από την 4.26 για 𝑉𝑜𝑛 = 𝑉𝑓. Οι διακοπτικές απώλειες στη 

δίοδο είναι αποτέλεσμα, εκτός άλλων του φαινομένου ανάστροφης ανάκτησης (Σχήμα 4.22) 

μπορούν να εκτιμηθούν ως εξής [119]: 

 𝑃𝑟𝑟 = 𝐹𝑠𝑤𝑄𝑟𝑟𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒,𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 4.34 

όπου η 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒,𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 είναι η τάση που εφαρμόζεται στη δίοδο κατά την αποκοπή της και το 

𝑄𝑟𝑟 (φορτίο ανάστροφης ανάκτησης) εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το ρυθμό 𝑑𝑖𝐹/𝑑𝑡 

κατά τη σβέση της διόδου (υπάρχουν σχετικές γραφικές σε ορισμένα datasheet [134]). Το 

𝑑𝑖𝐹/𝑑𝑡 καθορίζεται από το κύκλωμα. Για παράδειγμα, στο Flyback σε CCM, ισχύει ότι 𝑉𝑑,𝑟 =

(𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑖𝑛) και 𝑑𝑖𝐹/𝑑𝑡 = 𝑉𝑑,𝑟/𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘. 

4.4.3 Πυκνωτής και πηνίο 

     

Σχήμα 4.23 Η ESR και το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή TDK B41690/B41790 συναρτήσει της 

συχνότητας  [136]. 
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Οι πραγματικοί πυκνωτές δεν έχουν καθαρά χωρητική συμπεριφορά. Το μοντέλο τους 

περιλαμβάνει μια εν σειρά αντίσταση, ESR (equivalent series resistance) και μια εν σειρά 

επαγωγή (ESL) [137]. Η ESR αλλά μεταβάλλεται με τη συχνότητα [137]. Επειδή η τιμή της 

ESR επηρεάζει την αντοχή του πυκνωτή σε ρεύμα, είναι σημαντικό να επιλέγεται βάσει της 

συχνότητας λειτουργίας. 

Στο Σχήμα 4.23 φαίνεται πώς μεταβάλλεται το ESR και το μέγιστο επιτρεπτό rms ρεύμα 

συναρτήσει της συχνότητας, ενώ στο Σχήμα 4.24 διακρίνεται το πώς μεταβάλλεται για έναν 

ηλεκτρολυτικό πυκνωτή B41690/B41790 της TDK [136]. Πάνω από μια συχνότητα κυριαρχεί 

η επαγωγική συμπεριφορά εξαιτίας της ESL και η εμπέδηση αυξάνει. 

 

 

Σχήμα 4.24 Η εμπέδηση του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή TDK B41690/B41790 συναρτήσει της συχνότητας [136]. 

Το πηνίο, όπως και ο πυκνωτής, παρουσιάζει παρασιτική αντίσταση και χωρητικότητα. Η 

αντίστασή του (ESR) σε DC συχνότητα (DCR) δίνεται συνήθως στα datasheet του 

κατασκευαστή. Προφανώς, η ESR αυξάνει με τη συχνότητα, καθώς γίνεται πιο έντονο το 

φαινόμενο των δινορευμάτων και της υστέρησης στον πυρήνα, όπως και το επιδερμικό και το 

φαινόμενο γειτνίασης (που αναλύονται για το ΜΤ). Στον παρόν μετατροπέα, τα πηνία έχουν 

ρεύμα που προσεγγίζει το dc, επομένως η DCR είναι αρκετή για να τα χαρακτηρίσει. 

4.5 Λειτουργία Αμφίδρομου Flyback Κυκλώματος Εξισορρόπησης και Έλεγχος PI 

4.5.1 Αμφίδρομος Flyback 

Ο μετατροπέας Flyback δίνει τη δυνατότητα, με κατάλληλη τροποποίηση, για μεταφορά 

ενέργειας είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση, οπότε μπορεί να ονομαστεί 

αμφίδρομος (Bidirectional) Flyback (BF). Συμβατικά, ονομάζεται στην παρούσα εργασία ως 

είσοδος η μεριά της υψηλής τάσης και πρωτεύον το αντίστοιχο τύλιγμα (ή ολόκληρη η μεριά), 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ-ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ FLYBACK 

117 

ενώ η μεριά χαμηλής τάσης ονομάζεται έξοδος και δευτερεύον το τύλιγμά της, ανεξαρτήτως 

του αν η κατεύθυνση της ενέργειας είναι ορθή, δηλαδή από το πρωτεύον προς το δευτερεύον, ή 

ανάστροφη. 

Αν αντικατασταθεί η δίοδος δευτερεύοντος από ένα Mosfet (Ssec), είναι δυνατόν -με 

κατάλληλη παλμοδότηση- κατά την ορθή λειτουργία να λειτουργεί σα δίοδος. Η τεχνική αυτή 

ονομάζεται «Synchronous Rectification» (SR) και δίνει το πλεονέκτημα ότι αντί της σταθερής 

πτώσης τάσης (𝑉𝑓), το στοιχείο συμπεριφέρεται σαν αντίσταση η οποία μάλιστα μπορεί να 

είναι ιδιαιτέρως μειωμένη, οπότε οι απώλειες μειώνονται. Μάλιστα, η αντιπαράλληλη δίοδος 

του Mosfet (SsecD) θα μπορούσε να λειτουργεί μόνη της κατά την έναυση, ώστε το ίδιο το 

Mosfet να παλμοδοτείται υπό μειωμένη τάση (ZVS). 

Η τοποθέτηση Mosfet στο δευτερεύον φανερώνει τη συμμετρία πρωτεύοντος και 

δευτερεύοντος: Αν η πηγή τοποθετηθεί στο δευτερεύον, το φορτίο τοποθετηθεί στο πρωτεύον 

και το Spr λειτουργήσει ως SR, μπορεί να μεταφερθεί ενέργεια από το δευτερεύον στο 

πρωτεύον.  

Ο αμφίδρομος Flyback δίνει τη δυνατότητα για μεταφορά ενέργειας είτε από ένα κελί προς 

ολόκληρη συστοιχία, είτε από τη συστοιχία προς ένα κελί, ανάλογα με τις ανάγκες. Για το λόγο 

αυτό, επιλέχθηκε για την υλοποίηση του κυκλώματος εξισορρόπησης της παρούσας εργασίας. 

Το πηνίο μαγνήτισης για οριακή λειτουργία (BCM) με ανάστροφη ροή 

(δευτερεύον→πρωτεύον) βρίσκεται εύκολα με όμοιο τρόπο όπως η σχέση 3.69 

πολλαπλασιάζοντας όμως με 𝑛2 για να γίνει αναγωγή στο πρωτεύον: 

 
(𝐿𝑚,𝐵𝐶𝑀
𝛿→𝜋 )′ =

𝑛2 𝑉𝑖𝑛

2𝐹𝑠𝑤  𝐼𝑖𝑛 (
𝑉𝑖𝑛
𝑉𝑜𝑢𝑡

+ 𝑛)
2 

4.35 

Θεωρώντας προσεγγιστικά ότι 𝑃𝑖𝑛 ≈ 𝑃𝑜𝑢𝑡, προκύπτει ότι (𝐿𝑚,𝐵𝐶𝑀
𝛿→𝜋 )′ = 𝐿𝑚,𝐵𝐶𝑀. Δηλαδή για 

ίδια 𝑉𝑖𝑛, 𝑉𝑜𝑢𝑡 και ίδιο |𝐼𝑜𝑢𝑡|, ο μετατροπέας θα βρίσκεται στην ίδια περιοχή λειτουργίας 

(CCM/BCM/DCM) στην ορθή και στην ανάστροφη κατεύθυνση ισχύος. 

Ομοίως με τις εξ. 3.15 και 3.58, ο λόγος κατάτμησης του διακόπτη δευτερεύοντος στην 

ανάστροφη κατεύθυνση είναι για DCM και CCM αντίστοιχα: 

 
𝛿𝐷𝐶𝑀
𝛿→𝜋 =

1

𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡
 √2 𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝛿1

𝜋→𝛿  
4.36 

 𝛿𝐶𝐶𝑀
𝛿→𝜋 = 𝑉𝑖𝑛/(𝑉𝑖𝑛 + 𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡) = 1 − 𝛿𝐶𝐶𝑀

𝜋→𝛿   4.37 

Δηλαδή, για ίδια 𝑉𝑖𝑛, 𝑉𝑜𝑢𝑡 και ίδιο |𝐼𝑜𝑢𝑡|, οι λόγοι κατάτμησης καθενός εκ των διακοπτικών 

στοιχείων παραμένουν σταθεροί, τόσο στην ορθή όσο και στην ανάστροφη ροή. 
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Επομένως, στον ιδανικό μετατροπέα, αν στην είσοδο και στην έξοδο τοποθετηθούν πηγές 

τάσης  𝑉𝑖𝑛 και 𝑉𝑜𝑢𝑡 αντίστοιχα, οι λόγοι κατάτμησης θα πρέπει να είναι ίδιοι είτε για ρεύμα 

+𝐼𝑜𝑢𝑡 είτε για ρεύμα −𝐼𝑜𝑢𝑡. Αυτό που καθορίζει τη φορά της ενέργειας είναι η σειρά 

παλμοδότησης. Για να γίνει εναλλαγή, απαιτείται πρώτα μηδενισμός του ρεύματος, επομένως 

διακοπή της παλμοδότησης. 

4.5.2 Προσομοίωση αμφίδρομου Flyback Κυκλώματος Εξισορρόπησης με μη-ιδανικά 

στοιχεία και έλεγχος PI 

Η προσομοίωση του αμφίδρομου Flyback κυκλώματος εξισορρόπησης με πολλαπλά κελιά 

στην είσοδο και ένα κελί στην έξοδο εικονίζεται στο Σχήμα 4.25. Συμπεριλαμβάνει εκτός της 

σκέδασης και των παρασιτικών χωρητικοτήτων, τις απώλειες αγωγής των διακοπτικών 

στοιχείων και τις τιμές ESR των πυκνωτών. Ως snubber χρησιμοποιήθηκαν δίοδοι TVS που 

μοντελοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το block της απλής διόδου αλλά με τάση forward την 

τιμή 𝑉𝑠𝑛. Στην είσοδο και την έξοδο τοποθετήθηκαν, εκτός των πυκνωτών, πηνία για την 

εξομάλυνση των ρευμάτων. Οι τιμές των στοιχείων βασίζονται στις επιλογές που έγιναν για 

το μετατροπέα και οι οποίες παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο για DCM λειτουργία.  

 

Σχήμα 4.25 Προσομοίωση του Αμφίδρομου Flyback κυκλώματος εξισορρόπησης με ολόκληρη τη συστοιχία στην είσοδο και 

ένα κελί στην έξοδο. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, εκτός ενός μικρού μέρους των διακοπτικών απωλειών 

που σχετίζονται με την εκφόρτιση της παρασιτικής χωρητικότητας, οι διακοπτικές απώλειες 

φαίνεται πως δε μοντελοποιούνται με τη βιβλιοθήκη specialized technology. Για το σκοπό 

αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη simscape electrical foundation ή κάποιο 

πρόγραμμα spice. 

Η συστοιχία των μπαταριών παρουσιάζεται στην προσομοίωση συμπτυγμένη σε ένα ενιαίο  

subsystem, όπου για τις μπαταρίες χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά του κελιού 
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WINSTON LFP090AHA (Σχήμα 4.26). Για την προσομοίωση επιλέχθηκε αυθαίρετα ως state 

of charge (soc) τιμή κοντά στο 100%, εκτός ενός κεντρικού κελιού που χρησιμοποιείται στην 

έξοδο με soc στο 90%. 

  

Σχήμα 4.26 Παράμετροι κελιού WINSTON LFP090AHA [24] (αριστερά) και η συστοιχία των κελιών που συμπτύχθηκε σε ένα 

ενιαίο subsystem  στην προσομοίωση (δεξιά). 

Στην προσομοίωση ο έλεγχος της διάταξης ως προς το ρεύμα της εξόδου έγινε με έναν 

ελεγκτή PI. Ο ελεγκτής PI παράγει το σήμα ελέγχου, δηλαδή το λόγο κατάτμησης δ, 

διενεργώντας στο σήμα σφάλματος (e(t)), δηλαδή τη διαφορά του επιθυμητού ρεύματος 

εξόδου από το πραγματικό, την εξής πράξη: 

𝛿 = 𝐾𝑃 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

 

Ο προσδιορισμός των συντελεστών μπορεί να γίνει μέσω της μεθόδου Ziegler-Nichols ως 

εξής [138]: 

• Μηδενισμός των όρων 𝛫𝛪 και 𝐾𝐷. 

• Με αφετηρία το μηδέν, αύξηση του όρου 𝐾𝑃 μέχρι την κρίσιμη τιμή που η έξοδος, εν 

προκειμένω το ρεύμα, να εκτελεί σταθερές και αμείωτες ταλαντώσεις. Η κρίσιμη αυτή τιμή 

του 𝐾𝑝 ονομάζεται 𝐾𝑢. 

• Προσδιορισμός της περιόδου 𝑇𝑢 των ταλαντώσεων. 

• Προσδιορισμός των όρων 𝛫𝑃 και 𝐾𝐼 βάσει των 𝐾𝑢 και 𝑇𝑢 που μετρήθηκε και του πίνακα 

στο Σχήμα 4.27. 

 

Σχήμα 4.27 Πίνακας μεθόδου Ziegler-Nichols [138]. 
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Εναλλακτικά, στα πλαίσια της προσομοίωσης στο Matlab Simulink, μπορεί να γίνει χρήση 

του ενσωματωμένου εργαλείου για PID tuner (Σχήμα 4.28) το οποίο αρχικά προσδιορίζει την 

απόκριση συχνότητας του συστήματος με κατάλληλες ημιτονοειδείς και βηματικές διεγέρσεις. 

 

Σχήμα 4.28 Το ενσωματωμένο PID tuner της βιβλιοθήκης Control Design του Matlab Simulink. 

Οι τιμές του ελεγκτή PI για την ορθή πορεία ενέργειας προσδιορίστηκαν και είναι οι εξής: 

𝐾𝑃 =  0.0082, 𝐾𝐼 = 10.09. Για την ανάστροφη πορεία ενέργειας ο ελεγκτής θα πρέπει να 

διαφοροποιηθεί ελαφρώς. Συγκεκριμένα, οι συντελεστές είναι οι αντίθετοι σε σχέση με την 

ορθή λειτουργία: 𝐾𝑃 = −0.0082, 𝐾𝐼 = −10.09. 

Για την εναλλαγή μεταξύ της ορθής και της ανάστροφης ροής, χρησιμοποιείται ένα block 

Matlab function (controlReversePower) που έχει οριστεί με κώδικα Matlab. Χρησιμοποιεί το 

ρεύμα αναφοράς που επιβάλλει ο χρήστης για να ενεργοποιήσει το κατάλληλο ζεύγος PI 

controller-SR Controller. Με τη σειρά του, το SR Controller που αποτελεί κι αυτό Matlab 

function block, παίρνει σαν είσοδο την τιμή του ρεύματος του αντίστοιχου διακοπτικού 

στοιχείου. Αν αυτό είναι μεγαλύτερο από μια ελάχιστη θετική τιμή (υπάρχει δηλαδή ρεύμα 

στην αντιπαράλληλη δίοδο), τότε αυτό στέλνει παλμό έναυσης στο στοιχείο. Μόλις το ρεύμα 

σχεδόν μηδενιστεί, ο παλμός αποσύρεται. Η υλοποίηση αυτών των λειτουργιών παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 4.29. 
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Σχήμα 4.29 Υλοποίηση της μεθόδου εναλλαγής από ορθή σε ανάποδη φορά, και αντίστροφα καθώς και των παλμοδοτήσεων 

του κύριου Mosfet και του Synchronous Rectification Mosfet. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο έλεγχος και οι παλμοδοτήσεις δεν εφαρμόζονται αμέσως. 

Τίθεται ένας χρόνος αναμονής για να γίνει το «precharge» (προ-φόρτιση), η φόρτιση δηλαδή 

των πυκνωτών εισόδου κι εξόδου με την τάση των μπαταριών στις οποίες συνδέονται πριν την 

έναρξη λειτουργίας του κυκλώματος. Αποφεύγεται, συνεπώς, η λειτουργία του PI ελεγκτή 

κατά τη διάρκεια των ταλαντώσεων της προ-φόρτισης [41].  

 

Σχήμα 4.30 Το ρεύμα εξόδου (κόκκινο χρώμα) του αμφίδρομου Flyback κυκλώματος εξισορρόπησης συγκλίνει στην τιμή 

αναφοράς (κόκκινο χρώμα). Για τη σύγκλιση χρησιμοποιήθηκε ελεγκτής PI με 𝐾𝑃 =  0.0082, 𝐾𝐼 = 10.09. Οι πυκνωτές είναι 

αρχικά φορτισμένοι με τάση κοντά σε αυτή των μπαταριών. 

Αντί αυτού, η προσομοίωση μπορεί να ξεκινήσει έχοντας ρυθμίσει τους πυκνωτές ώστε να 

είναι αρχικά φορτισμένοι με την τάση των μπαταριών. Στο Σχήμα 4.30 φαίνεται το ρεύμα 

εξόδου που συγκλίνει προς την επιθυμητή τιμή (ρεύμα αναφοράς). Η σύγκλιση είναι επιτυχής 

είτε με θετική φορά ενέργειας, όταν δηλαδή το ρεύμα αναφοράς είναι θετικό (πχ 7Α), είτε με 

αρνητική φορά ενέργειας, όταν δηλαδή το ρεύμα είναι αρνητικό (πχ −7𝛢 ή −5Α). 

Παρατηρούνται βέβαια, ειδικά στα θετικά ρεύματα, πέραν των μικρών ταλαντώσεων στη 

διακοπτική συχνότητα, ταλαντώσεις με κεντρική συχνότητα κοντά στην 1/(2𝜋√𝐿𝑜𝑢𝑡𝐶𝑜𝑢𝑡), η 

οποία δε μπόρεσε να απαλειφθεί με τον απλό PI ελεγκτή. Για να γίνει εντούτοις πιο φανερή η 

σύγκλιση, το σήμα του ρεύματος εξόδου παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.31 φιλτραρισμένο. 
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Σχήμα 4.31 Το ρεύμα εξόδου αλλά με φιλτράρισμα του σήματος ώστε να απαλειφθούν οι ταλαντώσεις. 

Να σημειωθεί ότι κάνοντας την προσομοίωση με μικρότερο βήμα (1e-8) και άρα με 

μεγαλύτερη ακρίβεια (Σχήμα 4.32), η κυμάτωση διαπιστώνεται πως είναι αρκετά μικρότερη 

από αυτή που φαινόταν στο Σχήμα 4.30. 

 

Σχήμα 4.32 Εκτελώντας την προσομοίωση με υποδεκαπλάσιο βήμα (1e-8) και άρα μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι φανερό ότι η 

κυμάτωση είναι εν τέλει πολύ μικρότερη από όσο προέκυπτε με βήμα 1e-7 και οι ταλαντώσεις αμελητέες. 

Στο Σχήμα 4.33 και Σχήμα 4.34 φαίνονται οι κυματομορφές του μετατροπέα στην ορθή και 

την ανάστροφη κατεύθυνση λειτουργίας. Το ύψος της υπέρτασης είναι ανεξάρτητο του 

φορτίου πάνω στο στοιχείο Spr και δεν υπερβαίνει τα 155V, δηλαδή την τιμή 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑠𝑛 ≈

45𝑉 + 110𝑉 εξαιτίας της TVS με τάση διάσπασης 110V. Παρά την εισαγωγή επιπλέον μη-

ιδανικών χαρακτηριστικών, η μορφή τους, τόσο ορθά όσο και ανάστροφα, είναι παρόμοια με 

αυτή του μετατροπέα με RCD που παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε. Για παράδειγμα, η 𝑉𝑠𝑠𝑒𝑐  

στην ορθή φορά και η 𝑉𝑠𝑝𝑟 στην ανάποδη φορά ξεκινάνε με τάση στο 0, συνεχίζουν με 

ταλαντώσεις πιο χαμηλής συχνότητας και ακολουθούν υψίσυχνες ταλαντώσεις. Οι 

ταλαντώσεις πάνω στο Ssec κατά την αγωγή του Spr είναι πιο υψίσυχνες από ότι οι 
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ταλαντώσεις πάνω στο Spr κατά την αγωγή του Ssec. Αυτό συμβαίνει διότι η σκέδαση 

«φαίνεται» ελαττωμένη 𝑛2 φορές από τη μεριά του δευτερεύοντος ή ισοδύναμα η 

χωρητικότητα «φαίνεται» ελαττωμένη 𝑛2 φορές από το πρωτεύον. Η συχνότητα ενός σήματος, 

εντούτοις, δεν αλλοιώνεται όταν περνάει μέσα από το ΜΤ. Για το λόγο αυτό, κατά την 

ταυτόχρονη αποκοπή και των δυο ημιαγωγικών στοιχείων, αποτυπώνονται στη 𝑉𝑠𝑠𝑒𝑐 οι 

ταλαντώσεις της 𝑉𝑠𝑝𝑟 (συχνότητα 1/(2𝜋√(𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘 + 𝐿𝑚)𝐶𝑙,𝑝𝑟) ≈ 650𝑘𝐻𝑧) στις οποίες 

υπερτίθενται οι πιο υψίσυχνες ταλαντώσεις (1/(2𝜋√𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝐶𝑙,𝑠𝑒𝑐/𝑛2) ≈ 10.5𝑀𝐻𝑧) του 𝑖𝑠𝑠𝑒𝑐 

εξαιτίας του παράγοντα 𝑛2. Επειδή οι ταλαντώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες, 

παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο ένα επιπλέον damping κύκλωμα που επιτυγχάνει τη 

γρήγορη απόσβεση τους. 

 

Σχήμα 4.33 Κυματομορφές αμφίδρομου Flyback κυκλώματος εξισορρόπησης στην ορθή κατεύθυνση ισχύος με μη-ιδανικά 

στοιχεία, TVS snubber και λειτουργία DCM. 

      

Σχήμα 4.34 Κυματομορφές αμφίδρομου Flyback κυκλώματος εξισορρόπησης στην ανάστροφη κατεύθυνση ισχύος με μη-

ιδανικά στοιχεία,  TVS snubber και λειτουργία DCM. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

5.1 Εισαγωγή 

Όπως παρουσιάστηκε και στο κεφάλαιο 1, ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η 

κατασκευή αμφίδρομου Flyback με ρεύμα εξόδου στην τάξη μεγέθους των 10A και 

ικανοποιητική απόδοση (πάνω από 80%). Ο μετατροπέας θα πρέπει να μεταφέρει ενέργεια από 

ολόκληρη τη συστοιχία προς ένα κελί και αντίστροφα. Εντούτοις, το πόσα κελιά της εν  σειρά 

συστοιχίας θα δέχεται στην είσοδό του ο μετατροπέας αφέθηκε ως ερώτημα προς επίλυση, 

θέτοντας μόνο ένα περιορισμό αυτός να παίρνει συγκεκριμένες διακριτές τιμές που θα 

εξηγηθούν στην επόμενη παράγραφο. 

Μια προσέγγιση στο σχεδιασμό είναι να αποφεύγεται η παλμοδότηση με ακραία μικρές και 

μεγάλες τιμές duty cycle, δηλαδή για παράδειγμα ο μετατροπέας να λειτουργεί από δ =0.35 

έως δ=0.65 ( [41] [55]). Η λειτουργία γύρω από το δ=0.5, συνεπάγεται για παράδειγμα στη 

CCM ότι η τιμή του 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 θα είναι κοντά με αυτή του 𝑉𝑖𝑛. Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει και 

σχετική ισορροπία στην καταπόνηση του Spr και του Ssec, με το 𝑉𝑆𝑝𝑟,𝑝𝑘 να είναι στην τάξη 

μεγέθους του 2⸱𝑉𝑖𝑛 και το 𝑉𝑆𝑠𝑒𝑐,𝑝𝑘  να είναι στην τάξη μεγέθους του 2⸱𝑉𝑜𝑢𝑡. Ισοδύναμα, βάσει 

της επιλογής του n γίνεται ένας συμβιβασμός (trade-off) μεταξύ των peak τάσεων αλλά και 

των peak ρευμάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, όπως αναφέρεται στην πηγή [83]. Στην 

ίδια πηγή προτείνεται για τη DCM η επιλογή n τέτοιου ώστε στο όριο με τη BCM το δ=0.5. 

Παρόλα αυτά, τέθηκε μια πολύ λιγότερο περιοριστική προϋπόθεση για το δ, να ανήκει στο 

εύρος 0.15 έως 0.65 συγκεκριμένα όταν τα κελιά έχουν την ονομαστική τους τάση. 

Άλλη προσέγγιση για την επιλογή του n (όπως έχει ήδη εξηγηθεί στην υποπαράγραφο 4.1.3) 

είναι αυτή που χρησιμοποιείται στους off-line μετατροπείς, που συνδέονται με το δίκτυο, 

στους οποίους είθισται η χρήση Mosfet με τάση διάσπασης 600V ή 650V, οπότε επιλέγεται n 

ώστε [119]: 𝑛 ≤ [𝛽𝑝𝑟⸱𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 − 𝑉𝑖𝑛]/[(1 + 𝜆𝑠𝑛)(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓)]. 

Αντί των συνηθισμένων προσεγγίσεων, όπως αυτές που περιγράφηκαν, προτάθηκε ο 

σχεδιασμός του συστήματος να γίνει διαφορετικά, μέσω παραμετρικής διερεύνησης με τη 

χρήση πολλαπλών προσομοιώσεων στο περιβάλλον Simulink που θα διενεργούνται 

αυτοματοποιημένα μέσω κώδικα σε γλώσσα Matlab. Οι παράμετροι λειτουργίας, όπως ο 
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αριθμός των κελιών  -έστω c- και ο λόγος μετασχηματισμού n αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης 

του αλγορίθμου. Από τα αποτελέσματα του αλγορίθμου, με βασικό αλλά όχι μοναδικό 

κριτήριο την απόδοση, επιλέχθηκαν τα n, c όπως και η επαγωγή μαγνήτισης. 

Επειδή το ρεύμα εξόδου είναι σχετικά μεγάλο, θεωρήθηκε αρχικά λογική η λειτουργία σε 

CCM, οπότε η μελέτη ξεκίνησε με αυτό το σκοπό. Στην πορεία όμως αποφασίστηκε να 

υλοποιηθεί η DCM, επειδή η λειτουργία CCM έχει ήδη εξεταστεί σε προηγούμενες εργασίες 

διατάξεων εξισορρόπησης. Επιπλέον, αρχικά θεωρήθηκε ότι για να έχει το σύστημα καλή 

απόδοση θα πρέπει  

Ως συχνότητα λειτουργίας, προτάθηκαν τα 100kHz ώστε να επιτευχθεί σχετικά μικρό 

μέγεθος στοιχείων, κάτι που επίσης αναθεωρήθηκε για λόγους που αναλύονται.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζεται η λογική του αλγορίθμου παραμετρικής 

διερεύνησης με πολλαπλές προσομοιώσεις και γίνονται ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με 

τον αλγόριθμο αυτό με τη βοήθεια προσεγγιστικών τύπων και γραφικών παραστάσεων, ενώ 

καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος. Στο τέλος περιγράφονται τα 

στοιχεία που επιλέχθηκαν, παρουσιάζεται η πλακέτα που κατασκευάστηκε και γίνεται μια 

αναφορά στους μετατροπείς ADC και το πρωτόκολλο SPI που χρησιμοποιήθηκε για την 

επικοινωνία μαζί τους. 

5.2 Παραμετρική ανάλυση μετατροπέα με πολλαπλές προσομοιώσεις 

5.2.1 Μεθοδολογία 

 

Σχήμα 5.1 Διαδικασία παραμετρικής διερεύνησης του μετατροπέα 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την παραμετρική διερεύνηση του αμφίδρομου 

μετατροπέα Flyback είναι απλή και αποτελείται από 3 βήματα (Σχήμα 5.1): 

Βήμα 1ο: Δημιουργία σετ παραμέτρων 

Αρχικά εκτελείται ένα αρχείο κώδικα (script) σε Matlab, παράγονται τα σετ παραμέτρων 

και αποθηκεύονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο excel ή .mat. Για την παραγωγή των 

παραμέτρων θα πρέπει να περιγραφούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί για τη λειτουργία του 

μετατροπέα. 
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➢ Μέγιστο ρεύμα εξόδου 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 10𝛢. 

➢ Συχνότητα λειτουργίας 𝐹𝑠𝑤 = 100𝑘𝐻𝑧. 

➢ Τάση εισόδου 𝑉𝑖𝑛 που μεταβάλλεται από c*2.8V έως c*4V, βάσει των ορίων 

λειτουργίας του κάθε κελιού 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 της συστοιχίας του e-buggy του ΕΗΜΕ (Σχήμα 

4.26). 

➢ Τάση εξόδου 𝑉𝑜𝑢𝑡 που μεταβάλλεται από 2.8V έως 4V (επίσης βάσει των ορίων του 

𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4). 

➢ Το δ για την ονομαστική τάση κελιών να ανήκει στο εύρος 0.15 έως 0.65. 

➢ Λειτουργία σε DCM με το πηνίο μαγνήτισης Lm να κυμαίνεται από το 1/15 έως τα 

8/10 της τιμής του 𝐿𝑚,𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό. Αποφεύγεται η οριακή τιμή της επαγωγής μαγνήτισης 

ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία σε DCM. 

➢ Το ποσοστό της σκέδασης θεωρείται σταθερό και ίσο με 8% (σ=8%). 

➢ Ο αριθμός των κελιών c της συστοιχίας με την οποία θα συνδέεται ο μετατροπέας 

μπορεί να λάβει μια εκ των εξής τιμών: 6, 12, 18, 24.  

Υπενθυμίζεται ότι τα εν σειρά κελιά στη μπαταρία του e-buggy είναι 24, επομένως τα 18 

κελιά θα μπορούσαν στην πράξη να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ 2 

ομάδων από μονάδες (module), τα μεν να δρουν στο άνω μέρος της συστοιχίας και τα δε στο 

κάτω. Δοκιμάστηκε, εντούτοις, για να παρατηρηθεί αν έδινε κάποιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα 

ως ενδιάμεσο σημείο μεταξύ των 12 και 24 κελιών. Τα μεγέθη 6, 12 και 24 παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη λογική. Με τα c=6 και 12 κελιά η μπαταρία μπορεί να χωριστεί σε αυτόνομες 

ομάδες, ενώ με τα 24 κελιά χρησιμοποιείται ολόκληρη η συστοιχία. 

Για την εύρεση της οριακής επαγωγής μαγνήτισης 𝐿𝑚,𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό χρησιμοποιείται η σχέση 3.63 

που επαναλαμβάνεται για ευκολία του αναγνώστη (παραλλαγμένη): 

𝐿𝑚,𝐷𝐶𝑀,𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό =
1

2𝐹𝑠𝑤𝐼𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥 
min

{
 
 

 
 

𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛

(
𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑖𝑛

+
1
𝑛
)
2 ,

𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥

(
𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑖𝑛

+
1
𝑛
)
2

}
 
 

 
 

 

Κάτω από αυτή την τιμή, το σύστημα λειτουργεί στη DCM για κάθε συνδυασμό τάσης 

εισόδου, εξόδου καθώς και για κάθε ρεύμα μικρότερο ή ίσο του μέγιστου. 

 Ο κώδικας αποτελείται από 3 εμφωλευμένους βρόχους (αν εξεταζόταν και η 

συχνότητα, θα ήταν 4). Στο πρώτο βρόχο επιλέγεται το n μεταξύ των τιμών 1 έως 15 ώστε να 

περιοριστεί κάπως ο αριθμός των σετ παραμέτρων, στο δεύτερο βρόχο επιλέγεται ο αριθμός 

των κελιών μεταξύ των τιμών 6, 12, 18, 24 και γίνεται υπολογισμός της ελάχιστης αλλά και 

της ονομαστικής τάσης των κελιών. Επιπλέον υπολογίζεται, βάσει της σχέσης 3.63 το ελάχιστο 
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πηνίο μαγνήτισης για DCM, 𝐿𝑚,𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό. Στη συνέχεια εκτελείται ο τρίτος βρόχος, που 

επιλέγονται τα 𝐿𝑚 μεταξύ 16 ισαπεχουσών τιμών από το διάστημα 8/10⸱𝐿𝑚,𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό έως 

1/15⸱𝐿𝑚,𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό. Βάσει του ποσοστού σκέδασης, υπολογίζονται οι επαγωγές σκέδασης 

πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. Αποφασίστηκε η προσομοίωση να εκτελεστεί για την 

ονομαστική τάση της συστοιχίας, δηλαδή για 𝑉𝑖𝑛 = 𝑐 ∗ 3.2𝑉 καθώς αυτή είναι η τάση για το 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λειτουργίας των κελιών (Σχήμα 1.17). Όπως έχει σημειωθεί 

ξανά, παρότι τα κελιά λειτουργούν τον περισσότερο χρόνο στην ονομαστική τάση, πιθανώς η 

διάταξη εξισορρόπησης να μην μπορεί να λειτουργήσει στη φάση αυτή, δεδομένου ότι είναι 

δύσκολο για το σύστημα να κάνει εκτίμηση της κατάστασης φόρτισης (SoC). Αντ’ αυτού, 

κάποια μελλοντική προσπάθεια θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις ακραίες τιμές τάσεων των 

κελιών (2.8V και 4V). Η επιθυμητή έξοδος 𝑉𝑜𝑢𝑡 που θεωρήθηκε ότι πρέπει να μελετηθεί είναι 

τα 4V, με τη σκέψη ότι στην πράξη μπορεί να υπάρχει σχετικά μεγάλη πτώση τάσης μέχρι την 

ονομαστική τάση του κελιού, υπόθεση που μάλλον είναι πολύ συντηρητική.  

Ακολούθως, υπολογίζεται το ιδανικό δ για την περίπτωση που είναι επιθυμητή η σύγκρισή 

του με το πραγματικό δ στο οποίο οδηγήθηκε η προσομοίωση. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για 

να απορρίψει όσα σετ δεν οδηγούν σε δ στο διάστημα 0.15 έως 0.65. Σε κάθε επανάληψη του 

εσωτερικού βρόχου, δημιουργείται μια πλήρης ομάδα, ή αλλιώς σετ, από παραμέτρους που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια προσομοίωση. Το σετ αυτό. Που αποτελείται μεταξύ 

άλλων από τα 𝐹𝑠𝑤 , 𝐿𝑚, 𝐿𝑙1, 𝐿𝑙2, 𝑉𝑖𝑛, τις επιθυμητές τιμές 𝑉𝑜𝑢𝑡, 𝐼𝑜𝑢𝑡 και φορτίου (𝑅𝐿) που 

προκύπτει μέσω αυτών, καθώς και το n, αποθηκεύεται σε μια γραμμή του υπολογιστικού 

φύλλου. 

Αν είναι επιθυμητή η αποθήκευση σε υπολογιστικό φύλλο excel, χρησιμοποιείται η εντολή 

𝑥𝑙𝑠𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒( ); 

με τα κατάλληλα ορίσματα και με την προϋπόθεση να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή 

το πρόγραμμα excel. Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τα πολύ πιο εύχρηστα -στα 

πλαίσια του περιβάλλοντος Matlab- save() για τη αποθήκευση του πίνακα των παραμέτρων. 

Βήμα 2ο: Εκτέλεση προσομοίωσης για κάθε σετ παραμέτρων 

Στη συνέχεια, ένα δεύτερο script ανατρέχει με ένα επαναληπτικό βρόχο στο υπολογιστικό 

φύλλο με τα σετ παραμέτρων. Για κάθε γραμμή του φύλλου, δηλαδή για κάθε σετ παραμέτρων 

τρέχει μια προσομοίωση όμοια με αυτή που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 4.5.2. Η βασική 

διαφορά στο μοντέλο της προσομοίωσης έγκειται στο ότι στην είσοδο τοποθετήθηκε μια 

ιδανική πηγή τάσης εν σειρά με μια αντίσταση και στην έξοδο τοποθετήθηκε ως φορτίο μια 
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απλή αντίσταση. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης υφίστανται μια απλή επεξεργασία και 

αποθηκεύονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο μαζί με τα αντίστοιχα σετ. 

Πιο αναλυτικά, πριν από τον επαναληπτικό βρόχο χρησιμοποιείται η εντολή  

𝑥𝑙𝑠𝑟𝑒𝑎𝑑( ); 

αν πρόκειται για αρχείο excel, διαφορετικά καλείται η load(). Το φύλλο με τα σετ παραμέτρων 

αποθηκεύεται σε έναν πίνακα (πχ ονόματι Α). Ορίζονται κάποια σταθερά μεγέθη για τα 

στοιχεία εντός της προσομοίωσης. Συγκεκριμένα, ορίζονται οι τιμές ESR των πυκνωτών και 

των πηνίων των φίλτρων εισόδου (η επιλογή των οποίων εξηγείται σε επόμενη παράγραφο), 

οι τιμές αντιστάσεων των MOSFET εισόδου κι εξόδου, οι εν σειρά αντιστάσεις των κελιών 

στην είσοδο και στην έξοδο (βάσει του των προδιαγραφών του κελιού, Σχήμα 4.26), η 

αντίσταση σιδήρου (εν σειρά στην επαγωγή μαγνήτισης) και οι παρασιτικές χωρητικότητες 

των διακοπτικών στοιχείων. Ακόμα ορίζεται η τιμή της αντίστασης χαλκού πρωτεύοντος που 

θεωρείται σταθερή τιμή, ενώ η αντίσταση χαλκού δευτερεύοντος υπολογίζεται κατά τη 

διάρκεια του βρόχου επανάληψης βάσει της σχέσης 𝑅𝑐𝑢,2 = 𝑅𝑐𝑢,1/𝑛
2. Οι συνέπειες της 

προσέγγιση αυτής για τις αντιστάσεις χαλκού εξετάζονται στην επόμενη παράγραφο.  

Οι τιμές των στοιχείων βασίστηκαν σε προηγούμενες εργασίες ( [55] [41]). Το γεγονός ότι 

θεωρούνται σταθερές μεταξύ των σετ αποτελεί σημαντικό περιορισμό της διερεύνησης. Στην 

πραγματικότητα, οι επιλογές των στοιχείων θα έπρεπε να ήταν διαφορετικές από το ένα σετ 

στο άλλο. Αυτό θα εισήγαγε όμως μεγάλη περιπλοκότητα στη διερεύνηση, και θα ξέφευγε από 

τα όρια μιας διπλωματικής εργασίας. 

Εντός του βρόχου επανάληψης, προσπελαύνεται η επόμενη κάθε φορά γραμμή του φύλλου 

παραμέτρων και οι τιμές αποθηκεύονται σε μεταβλητές. Όπως ειπώθηκε, υπολογίζεται η 

𝑅𝑐𝑢,2 = 𝑅𝑐𝑢,1/𝑛
2 και ορίζεται ο χρόνος δειγματοληψίας 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 των τιμών εντός της 

προσομοίωσης. 

Οι μεταβλητές, όπως η τάση εισόδου 𝑉𝑖𝑛 ή η παρασιτική χωρητικότητα 𝐶𝑙 του 𝑆𝑝𝑟 

χρησιμοποιούνται ως ορίσματα στα ίδια διάφορα block στοιχεία του μοντέλου προσομοίωσης 

(αρχείο .slx), όπως για παράδειγμα εικονίζεται στο Σχήμα 5.2. Με αυτό τον τρόπο, μόλις 

εκτελεστεί εντός του βρόχου επανάληψης η εντολή 

𝑠𝑖𝑚𝑂𝑢𝑡 =  𝑠𝑖𝑚("𝑛𝑎𝑚𝑒_𝑜𝑓_𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙. 𝑠𝑙𝑥"); 

θα χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι της προσομοίωσης αυτές του τρέχοντος σετ [139]. Η 

εντολή sim δέχεται διάφορα ορίσματα. Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα η 

παραμετροποίηση του μοντέλου να γίνει μέσω ενός object τύπου SimulationInput το οποίο θα 

εισάγεται στη συνάρτηση sim. 
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Σχήμα 5.2 Ως τιμή στο block της πηγής τάσης εισόδου χρησιμοποιείται η μεταβλητή 𝑉𝑖𝑛.  

Το φορτίο είναι μια αντίσταση 0.4Ω ώστε να «τραβάει» το μέγιστο ρεύμα (10Α) στην τάση 

των 4V. Για να συγκλίνει το σύστημα στην επιθυμητή τάση εξόδου (4V) χρησιμοποιήθηκε 

ένας PI ελεγκτής (που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 4.5). Ο ελεγκτής όμως αυτός θα ήταν 

υπολογιστικά δύσκολο να σχεδιάζεται εκ νέου για κάθε σετ παραμέτρων. Για το λόγο αυτό, 

σχεδιάστηκε για ένα συγκεκριμένο σετ και επιβεβαιώθηκε ότι συγκλίνει (ως προς την έξοδο 

αλλά και ως προς την απόδοση) σε όλα τα σετ που ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά. 

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία αυτή δοκιμάστηκε και στην περίπτωση του Active Clamp 

Flyback (ACF) σε CCM, οπότε παλμοδοτούταν και το snubber. Φάνηκε ότι ήταν πιο δύσκολη 

η επίτευξη ελέγχου με ένα κοινό PI ελεγκτή για όλα τα σετ παραμέτρων. Επομένως, 

υιοθετήθηκε μια διαφορετική προσέγγιση: δοκιμάστηκαν αρκετά δ στη «γειτονιά» του 𝛿𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 

με κάποιο βήμα μέχρι να βρεθεί εκείνο που οδηγούσε την προσομοίωση όσο πιο κοντά στην 

επιθυμητή τάση εισόδου. Οι πολλαπλές προσομοιώσεις του ACF δεν παρουσιάζονται στην 

εργασία. 

Επειδή τα σετ είναι εκατοντάδες, η ολοκλήρωση του αλγορίθμου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα 

(με χρόνο εκτέλεσης σε έναν προσωπικό υπολογιστή της τάξης μεγέθους ωρών, ανάλογα 

πάντα και με τις επιδόσεις του συστήματος). Για τη μείωση του χρόνου μπορεί να ρυθμιστεί η 

προσομοίωση σε accelerator mode. Επιπλέον, τα σετ μπορούν χωριστούν και οι 

προσομοιώσεις να τρέξουν σε ξεχωριστά instances του Matlab, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για 

χρήση των εντολών parfor ή parsim για παράλληλη εκτέλεση των προσομοιώσεων (με την 

προϋπόθεση να είναι διαθέσιμο το Parallel Computing Toolbox).  

Για να προσπελαστούν και να αποθηκευτούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, θα 

πρέπει πρώτα να «σταλούν» στο workspace του Matlab. Αυτό γίνεται με τα block «To 

Workspace» στο Simulink (Σχήμα 5.3). Καθένα εξ αυτών παραμετροποιείται ώστε να 
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αποθηκεύει μόνο έναν αριθμό από τα τελευταία τρέχοντα δείγματα (Nsamples) και να εκτελεί 

μια δειγματοληψία με περίοδο Tsampling ίση με 1/(𝑁𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠⸱𝐹𝑠𝑤), ώστε να λαμβάνονται 

πολλαπλά δείγματα μόνο από την τελευταία διακοπτική περίοδο της προσομοίωσης. 

 

Σχήμα 5.3 Τα block «To Workspace» και η παραμετροποίηση τους. 

Το κάθε αποτέλεσμα της προσομοίωσης λαμβάνεται με την εντολή  

𝑚𝑦𝑆𝑖𝑚𝑂𝑢𝑡. 𝑔𝑒𝑡( ); 

που παίρνει ως όρισμα το όνομα της μεταβλητή (π.χ. ImagData()), και υφίσταται επεξεργασία. 

Για παράδειγμα υπολογίζεται το ποσοστό υπέρτασης πάνω στο Spr σε σχέση με την τιμή 𝑉𝑖𝑛 +

𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡. Ακολούθως, όλα τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα 

Α. 

Αφού η εκτέλεση του αλγορίθμου ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα, που βρίσκονται στον Α, 

αποθηκεύονται (με όμοιο τρόπο, όπως στο 1ο βήμα) μαζί με τα σετ σε υπολογιστικό φύλλο. 

Βήμα 3ο: Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

Στο τέλος, το υπολογιστικό φύλλο υφίσταται επεξεργασία με ένα τρίτο αρχείο κώδικα 

Matlab ώστε να παραχθούν τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις (εντολή scatter3()) που να 

απεικονίζουν τη συμπεριφορά του μετατροπέα ως προς την απόδοση ή άλλα χαρακτηριστικά, 

καθώς μεταβάλλονται οι παράμετροι του μετατροπέα όπως το n και το c. Εναλλακτικά, ο 

κώδικας μπορεί να κατατάσσει τα σετ ως προς την απόδοση (ή άλλα μεγέθη) και να περιορίζει 

τα αποτελέσματα ανάλογα με τα «φίλτρα» που επιβάλλουμε στα δεδομένα. 

Για παράδειγμα αν τα σετ περιέχονται στον πίνακα Α και η στήλη 2 του πίνακα αντιστοιχεί 

στην τάση εισόδου, για τον περιορισμό (φιλτράρισμα) των σετ σε εκείνα με τιμή 12 ∗ 3.2𝑉 =

38.4𝑉 μπορεί να γίνει με την εξής απλή ακολουθία Matlab εντολών: 
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𝐴1 =  𝐴.∗ (𝐴(: ,2) == 38.4); 

𝐴1( ~𝑎𝑛𝑦(𝐴1,2), ∶ )  =  []; 

Τα φιλτραρισμένα δεδομένα θα βρίσκονται εντός του νέου πίνακα Α1 που θα περιέχει μόνο τα 

σετ με τάση εισόδου 38.4V.  

5.2.2 Αποτελέσματα και παρατηρήσεις 

Η διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο οδήγησε στην εκτέλεση 645 

προσομοιώσεων με διαφορετικές μεταξύ τους παραμέτρους. Με  το σκεπτικό που αναφέρθηκε 

στο 3ο βήμα της διαδικασίας, παρουσιάζονται τα δεδομένα με τρισδιάστατες γραφικές 

παραστάσεις. Κάθε φορά δίνεται βάρος σε κάποια άλλη τριάδα παραμέτρων. 

Στο Σχήμα 5.4 παρουσιάζεται η τρισδιάστατη απεικόνιση όλων των σετ παραμέτρων που 

προσομοιώθηκαν. Στους οριζόντιους άξονες βρίσκεται το n και το Lm αντίστοιχα, ενώ στον 

κατακόρυφο άξονα παρουσιάζεται η απόδοση το συστήματος. Για την αναπαράσταση της 

τάσης εισόδου χρησιμοποιείται ο χρωματικός κώδικας δεξιά. Με μωβ χρώμα απεικονίζονται 

τα δεδομένα με είσοδο 6 κελιών, με γαλάζιο 12 κελιών, με πράσινο 18 κελιών και με κίτρινο 

24 κελιών, δηλαδή με είσοδο 19.2V, 38.4V, 57.6V και 76.8V αντίστοιχα. Η απεικόνιση με 

αυτό τον τρόπο φάνηκε η πιο χρήσιμη σε σχέση με άλλες. 

 

Σχήμα 5.4 Τρισδιάστατη γραφική παράσταση των σετ παραμέτρων με άξονες τα n, Lm, απόδοση (η) και με χρωματικό κώδικα 

που αντιστοιχεί στην τάση Vin. 
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Σχήμα 5.5 Τρισδιάστατη γραφική παράσταση των σετ παραμέτρων με άξονες τα n, Lm, duty cycle, με χρωματικό κώδικα που 

αντιστοιχεί στην τάση απόδοση και σχήμα που αντιστοιχεί στην τάση των κελιών. 

Εκτός από την πρώτη γραφική παράσταση, δημιουργήθηκαν και άλλες, πιθανώς λιγότερο 

πρακτικές. Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζονται τα σετ με οριζόντιους άξονες τα n, Lm και 

κατακόρυφο το duty cycle. Ο χρωματικός κώδικας αναπαριστά την απόδοση και τα σχήματα 

αναπαριστούν τα διαφορετικά επίπεδα της τάσης εισόδου, η αντιστοιχία των οποίων 

αναφέρεται στην κορυφή του σχήματος. Με παρόμοια λογική δημιουργήθηκε το Σχήμα 5.6 

και Σχήμα 5.7, ενώ το Σχήμα 5.9 είναι η ίδια γραφική με αυτή στο Σχήμα 5.4 αλλά υπό 

διαφορετική οπτική γωνία ώστε να επικεντρωθεί στην επίδραση του λόγου σπειρών στην 

απόδοση του συστήματος εξισορρόπησης. 

 

Σχήμα 5.6 Τρισδιάστατη γραφική παράσταση των σετ παραμέτρων με άξονες τα n, Lm και την απόδοση, με χρωματικό κώδικα 

που αντιστοιχεί στο duty cycle και σχήμα που αντιστοιχεί στην τάση των κελιών. 
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Σχήμα 5.7 Τρισδιάστατη γραφική παράσταση των σετ παραμέτρων με άξονες τα n, Lm, duty cycle, με χρωματικό κώδικα και 

σχήμα που αντιστοιχεί στην τάση και μέγεθος σημείου που αντιστοιχεί στην απόδοση του μετατροπέα. 

   

Σχήμα 5.8 Το οριακό Lm συναρτήσει του n (αριστερά )καθώς και το δ (για Lm=Lm,οριακό και ονομαστική τάση κελιών) 

συναρτήσει του n και με παράμετρο τον αριθμό των κελιών c. 

Βάσει των γραφικών απεικονίσεων των αποτελεσμάτων των πολλαπλών προσομοιώσεων, 

προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: 

➢ Η αύξηση του λόγου μετασχηματισμού n οδηγεί σε αύξηση του οριακού Lm και με αργό 

ρυθμό, οδηγεί και σε αύξηση του δ. Το πρώτο είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί παρατηρώντας 

τη σχέση 3.63 για το οριακό Lm, όπως και το δεύτερο από τη σχέση 3.58 για το δ που 

φαίνεται ότι το Lm είναι υπόριζη ποσότητα.  

➢ Καθώς αυξάνεται το c, μειώνεται ο απαιτούμενος λόγος κατάτμησης δ. Κάτι που επίσης 

διαπιστώνεται εύκολα από τις σχέσεις του δ και του Lm από το οποίο εξαρτάται το δ.  

Οι δυο πρώτες παρατηρήσεις παρουσιάζονται και γραφικά στο Σχήμα 5.8 αξιοποιώντας τις 

σχέσεις 3.58 και 3.63 για σταθερή συχνότητα και ρεύμα εξόδου στη DCM. 
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➢ Η αύξηση του Lm οδηγεί σε αύξηση του δ αλλά και της απόδοσης. Αυτό μας υποδηλώνει 

ότι πιο κοντά στη BCM λειτουργία  Αυτό είναι λογικό, αφού η λειτουργία πιο κοντά στη 

BCM συνεπάγεται μικρότερες rms τιμές, όπως γίνεται φανερό από τις αντίστοιχες σχέσεις 

που φαίνονται και στο Σχήμα 5.10 για λειτουργία σε DCM, στις οποίες το Lm βρίσκεται 

στον παρονομαστή. Εντούτοις, πάνω από μια τιμή επαγωγής μαγνήτισης η απόδοση 

βελτιώνεται πολύ λίγο, κάτι που εξηγείται και από τη δύναμη 0.25<1 που παρουσιάζεται 

στους τύπους των rms ρευμάτων. 

➢ Καθώς αυξάνεται το πλήθος των κελιών c στην είσοδο του μετατροπέα, άρα και η ελάχιστη 

και μέγιστη τιμή της Vin, αυξάνεται και η απόδοση του μετατροπέα. Αυτό είναι σύμφωνο 

με τη διαίσθηση, καθώς με μια απλή προσέγγιση μεγαλύτερη τάση εισόδου σημαίνει 

μικρότερα ρεύματα και άρα μικρότερες απώλειες, κάτι που περιγράφεται αναλυτικότερα 

στην επόμενη παράγραφο. Η αύξηση της απόδοσης είναι ξεκάθαρη από τα 6 στα 12 κελιά, 

όμως αυξάνοντας ακόμα παραπάνω τα κελιά σε 18 ή 24, η αύξηση στην απόδοση είναι 

αμελητέα. 

➢ Το Σχήμα 5.9 φανερώνει ότι οι καλύτερες αποδόσεις βρίσκονται στο εύρος από n=5 έως 

n=9. 

     

Σχήμα 5.9 Η ίδια τρισδιάστατη γραφική παράσταση με αυτή στο Σχήμα 5.4 αλλά υπό διαφορετική οπτική γωνία ώστε να γίνει 

πιο φανερή η σχέση της απόδοσης με το λόγο μετασχηματισμού. 
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5.3 Παραμετρική ανάλυση απωλειών αγωγής ΜΤ με προσεγγιστικούς τύπους σε 

Matlab 

5.3.1 Μεθοδολογία 

Στο κεφάλαιο 3 περιγράφηκαν οι σχέσεις για τις rms τιμές των ρευμάτων πρωτεύοντος και 

δευτερεύοντος για τον ιδανικό μετατροπέα Flyback που συνοψίζονται στο Σχήμα 5.10. 

 

Σχήμα 5.10 RMS τιμές ρευμάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τυλίγματος για τον ιδανικό μετατροπέα Flyback μαζί με τη 

σχέση που δίνει την κυμάτωση α όπως περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 3 . 

Εξ αυτών, οι σχέσεις για τη DCM λειτουργία αξιοποιούνται για να παρατηρηθεί πώς ο 

αριθμός c των εν σειρά κελιών στην είσοδο του μετατροπέα καθώς και ο λόγος σπειρών n 

μεταβάλει τις rms τιμές ρευμάτων τόσο στο πρωτεύον όσο και στο δευτερεύον. Μαζί με τα n, 

c και τις rms τιμές των ρευμάτων, μεταβάλλονται εντούτοις και οι διατομές των τυλιγμάτων 

καθώς και το μήκος τους. Επομένως, οι αντιστάσεις των τυλιγμάτων πρωτεύοντος και 

δευτερεύοντος 𝑅𝑐𝑢1 και 𝑅𝑐𝑢2 αντίστοιχα, όπως και ο λόγος τους 𝑥 ≡ 𝑅𝑐𝑢2/𝑅𝑐𝑢1 είναι και αυτά 

μεταβλητά μεγέθη. Επειδή αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών, 

μελετάται εκτός των rms ρευμάτων και το μέγεθος 𝑃 = 𝑅𝑐𝑢1⸳(𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠
2 + 𝒙 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠

2 )  

Στις τιμές των 𝑅𝑐𝑢1 και 𝑅𝑐𝑢2 θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και οι αντίστοιχες 

αντιστάσεις 𝑅𝑑𝑠,𝑜𝑛 των Mosfet. Άλλωστε, παρότι οι τύποι των rms ρευμάτων αξιοποιούνται 

για την ανάλυση των απωλειών (άρα αναγκαστικά η<1), εντούτοις αναπτύχθηκαν στην ιδανική 

περίπτωση απουσία snubber για την οποία ισχύει ότι τα ρεύματα των τυλιγμάτων είναι κοινά 

με αυτά των Mosfet και οι αντιστάσεις τους έρχονται εν σειρά.  

Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως τα 𝑅𝑐𝑢1, 𝑅𝑐𝑢2 μεταβάλλονται με τα n, c, το ίδιο 

γίνεται και με τις 𝑅𝑑𝑠,𝑜𝑛 των Mosfet. Ο λόγος είναι ότι μεταβάλλεται η απαιτούμενη τάση 

διάσπασης 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 και συνεπώς αλλάζει και η 𝑅𝑑𝑠,𝑜𝑛. Συγκεκριμένα, για μεγάλες τιμές 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 

ισχύει προσεγγιστικά ότι [129]: 
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𝑅𝑑𝑠,𝑜𝑛 = 𝑘𝑟 ⸱ 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆
2.5−2.7 

όπου 𝑘𝑟 σταθερά. Επειδή το Mosfet δεν είναι καθορισμένο (έστω και μεταξύ κάποιων 

επιλογών), όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση των off-line μετατροπέων που 

χρησιμοποιούνται 600V-650V Mosfet, είτε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ενδεικτική τιμή 

𝑅𝑑𝑠,𝑜𝑛, είτε -όπως επιλέχθηκε- να αμεληθεί τελείως. 

Όπως ειπώθηκε, οι 𝑅𝑐𝑢1, 𝑅𝑐𝑢2 εξαρτώνται από το μήκος των τυλιγμάτων και τη διατομή 

τους. Η διατομή καθορίζεται τυπικά μέσω του κανόνα των 5𝐴/𝑚𝑚2, είναι επομένως ανάλογη 

της μέγιστης τιμής του rms ρεύματος (προκύπτει για 𝑉𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑚𝑎𝑥, 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝑚𝑎𝑥). 

Το μήκος 𝑙𝑝𝑟 του τυλίγματος πρωτεύοντος είναι ανάλογο του αριθμού σπειρών του. Για 

δεδομένο πυρήνα ΜΤ και θεωρώντας ότι επιλέγεται ο ελάχιστος αριθμός σπειρών, ισχύει η 

σχέση 2.1, δηλαδή 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚
𝑚𝑖𝑛 = (𝐿11𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘,𝑚𝑎𝑥)/(𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑒) άρα 𝑙𝑝𝑟 ∝ 𝐿𝑚𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘,𝑚𝑎𝑥. 

Επομένως, μια χονδρική προσέγγιση για το 𝑅𝑐𝑢1 είναι: 

 𝑅𝑐𝑢1 = 𝑅𝑐𝑢,𝑟𝑒𝑓⸳𝐿𝑚⸳𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘,𝑚𝑎𝑥/𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥 5.1 

Η 𝑅𝑐𝑢,𝑟𝑒𝑓 είναι σταθερά και η επιλογή της γίνεται αυθαίρετα, διότι αυτό που ενδιαφέρει είναι 

οι σχετικές τιμές του P (όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω) για διαφορετικές περιπτώσεις των n, 

c.  

Θα πρέπει να τονιστεί ένας σημαντικός περιορισμός που προαναφέρθηκε: η επιλογή του 

ΜΤ υποτέθηκε σταθερή, όπως και η συχνότητα λειτουργίας. Στην πραγματικότητα όμως, η 

μεταβολή των n, c επιβάλλει και διαφορετικό σχεδιασμό στο ΜΤ. Εκτός αυτού, παραλείπεται 

ο σημαντικός και διόλου αμελητέος όρος των απωλειών πυρήνα που μπορεί να θεωρηθεί 

ανάλογος του (Ipr,rms
2 + Isec,rms

2 ). 

Το μήκος του πρωτεύοντος είναι περίπου n-φορές αυτό του δευτερεύοντος. Βάσει αυτού, 

μια προσέγγιση για το λόγο των αντιστάσεων είναι: 

 𝑥 ≡ 𝑅𝑐𝑢2/𝑅𝑐𝑢1 = 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥/(𝑛⸱𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥) 5.2 

Μελετώνται συνεπώς οι εξής περιπτώσεις ως προς το λόγο των αντιστάσεων x: (i) x και 

𝑅𝑐𝑢1 σταθερό (άρα και 𝑅𝑐𝑢2 σταθερό), (ii) 𝑅𝑐𝑢1 σταθερό και 𝑥 = 1/𝑛2 και (iii) x που 

ακολουθεί τη σχέση 5.2. και 𝑅𝑐𝑢1 που ακολουθεί τη σχέση 5.1 για τους λόγους που 

αναλύθηκαν.  

Η υπόθεση της περίπτωσης (ii) ότι 𝑥 = 1/𝑛2 χρησιμοποιήθηκε στις πολλαπλές 

προσομοιώσεις και αποτελεί συνηθισμένη παραδοχή για την επίλυση απλών προβλημάτων με 

«κλασικό» ΜΤ. Στα προβλήματα αυτά, ο ΜΤ δε λειτουργεί ως πηνίο δυο τυλιγμάτων όπως ο 

ΜΤ του Flyback, αλλά το στιγμιαίο ρεύμα δευτερεύοντος είναι πρακτικά ίσο με n φορές αυτό 

του πρωτεύοντος. Επομένως, στον κλασικό ΜΤ 𝑛⸱𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥 και από τον 
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ορισμό 5.2 προκύπτει η συνηθισμένη υπόθεση 𝑥 = 1/𝑛2. Στο Flyback MT εν γένει 

𝑛⸱𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥 ≠ 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥 (προφανώς υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που η ισότητα ισχύει), 

επομένως και η παραδοχή 𝑥 = 1/𝑛2 είναι εν γένει αβάσιμη (Σχήμα 5.13). Επιπλέον, η 

περίπτωση (ii) κάνει μια ακόμα υπόθεση ότι η 𝑅𝑐𝑢1 είναι σταθερή ανεξαρτήτως n,c, κάτι που 

όπως φαίνεται από τη σχέση 5.1 είναι επίσης αβάσιμο. 

Βάσει του πίνακα (Σχήμα 5.10), για τις περιπτώσεις (i), (ii) και (iii) αναπτύσσεται ένας 

απλός αλγόριθμος σε Matlab που συγκρίνει τις μεταβολές των 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠, 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠 και P σε σχέση 

με τα n και c (αριθμός κελιών) και αναλύεται συνοπτικά στη συνέχεια. 

• Για κάθε διαφορετικό ζεύγος n - c, το 𝐿𝑚 που θα πρέπει να επιλεχθεί αλλάζει. Για τον 

υπολογισμό του 𝐿𝑚 σε DCM, όπως αναλύεται και σε προηγούμενη παράγραφο, υποτίθεται 

ένα εύρος τάσεων για κάθε κελί μεταξύ 2.8V και 4V (βάσει της λειτουργίας του WINSTON 

LFP090AHA). Επομένως, χρησιμοποιείται η σχέση 3.62/3.63 για 𝑉𝑖𝑛 = 𝑐 ∗ 2.8𝑉 έ𝜔𝜍 𝑐 ∗

4𝑉 και 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 2.8𝑉 έ𝜔𝜍 4𝑉 χωρίς κάποιο συντελεστή ασφάλειας για τη λειτουργία σε 

DCM. Θεωρείται ακόμα αυθαίρετα 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 7A και 𝐹𝑠𝑤 = 50𝑘𝐻𝑧. 

• Αφού υπολογιστεί το Lm για τα δεδομένα n, c, προσδιορίζονται οι rms τιμές ρευμάτων 

πρωτεύοντος και δευτερεύοντος (𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑛𝑜𝑚 και 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠,𝑛𝑜𝑚 αντίστοιχα) για την 

περίπτωση που τα κελιά βρίσκονται στην ονομαστική τους τάση, δηλαδή για 𝑉𝑖𝑛 = 𝑐 ∗

3.2𝑉 και 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 3.2𝑉. 

• Αν πρόκειται για την περίπτωση (ii), υπολογίζεται η τιμή 𝑥 = 1/𝑛2 για κάθε διαφορετικό 

n. 

• Αν πρόκειται για την περίπτωση (iii), υπολογίζονται οι μέγιστες rms των ρευμάτων, που 

προκύπτουν για την περίπτωση 𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑖𝑛 = 𝑐 ∗ 2.8𝑉 και 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 4𝑉. Για  

𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥 υπολογίζεται επίσης και το peak ρεύμα πρωτεύοντος βάσει της σχέσης 3.59. Έτσι, 

με τη βοήθεια των 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥 και 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥, υπολογίζονται τα 𝑅𝑐𝑢1 και x. 

• Για όλες τις περιπτώσεις υπολογίζεται το P για τα ρεύματα 𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑛𝑜𝑚 και 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠,𝑛𝑜𝑚. Τα 

3 αυτά μεγέθη παρουσιάζονται γραφικά σε σχέση με το λόγο μετασχηματισμού n και τον 

αριθμό των κελιών c. 
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5.3.2 Αποτελέσματα – συμπεράσματα 

 

Σχήμα 5.11 Γραφική παράσταση της rms τιμής του ρεύματος πρωτεύοντος (αριστερά) και δευτερεύοντος (δεξιά) συναρτήσει 

του λόγου σπειρών και με παράμετρο τον αριθμό των κελιών (με τα κελιά στην ονομαστική τους τάση) για την περίπτωση (i). 

Περίπτωση (i) – x, 𝑅𝑐𝑢1 και Rcu2 σταθερά 

Οι αντιστάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος θεωρείται ότι παραμένουν σταθερές. 

Επιλέγοντας αυθαίρετα ως x  την τιμή 0.25 (η τιμή επιλέχθηκε ενδεικτικά μέσω του datasheet 

του ΜΤ 750311593 της WE [140]), τα ρεύματα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος για τις 

ονομαστικές τάσεις κελιών μεταβάλλονται όπως εικονίζεται στο Σχήμα 5.11. 

Η αύξηση του λόγου μετασχηματισμού n επιφέρει μείωση στο rms ρεύμα πρωτεύοντος, ενώ 

το ρεύμα δευτερεύοντος φαίνεται να ανεβαίνει σχεδόν γραμμικά. Η αύξηση του αριθμού των 

κελιών, δηλαδή τόσο της κατώτατης όσο και της ανώτατης τιμής της τάσης εισόδου, επιφέρει 

μείωση των rms εντάσεων, όπως είναι αναμενόμενο. Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι το 

Lm είναι αύξουσα συνάρτηση της Vin για σταθερό n. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι δεν είναι 

αναλογική η μείωση των ρευμάτων σε σχέση με το c. Για το λόγο αυτό, οι καμπύλες 

πυκνώνουν, δηλαδή έρχεται η μια πιο κοντά στην άλλη, καθώς το c μεγαλώνει. Για 

παράδειγμα, στο Σχήμα 5.12 για n = 5 φαίνεται ότι οι καμπύλες των ρευμάτων ως προς το c 

αρχίζουν συγκλίνουν για μεγάλο αριθμό κελιών. 
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Σχήμα 5.12 Οι rms τιμές των εντάσεων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος συναρτήσει του c για n=5 για την περίπτωση (i). 

   

Σχήμα 5.13 Το μέγεθος  (𝑛⸱
𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥
) συναρτήσει του n με το c ως παράμετρο . Είναι σαφές ότι δεν είναι πάντοτε ίσο με τη 

μονάδα, όπως θα ίσχυε σε ένα κλασικό ΜΤ. 

Στο Σχήμα 5.13 εικονίζεται το μέγεθος  𝑛⸱𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥/𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥 συναρτήσει του n στο 

οποίο επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός ότι εν γένει 𝑛⸱𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥 ≠ 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠,𝑚𝑎𝑥 στο μετατροπέα 

Flyback. Οι γραφικές παραστάσεις που αφορούν καθαρά στα rms ρεύματα ισχύουν και στις 

τρεις εξεταζόμενες περιπτώσεις. 
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Σχήμα 5.14 Γραφική παράσταση του μεγέθους 𝑃 = 𝑅𝑐𝑢1⸳(𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠
2 + 𝒙 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠

2 ) συναρτήσει του λόγου σπειρών και με 

παράμετρο τον αριθμό των κελιών για την περίπτωση (i) με x=0.25. 

Στο Σχήμα 5.14 εικονίζεται το μέγεθος P έχοντας επιλέξει αυθαίρετα το x = 0.25 για 

διαφορετικές τιμές αριθμού κελιών. Για περισσότερα κελιά, τα ρεύματα είναι μικρότερα και 

συνεπώς η καμπύλη P είναι χαμηλότερα. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων ελαχίστου των 

καμπυλών P φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή. Η ύπαρξη ελαχίστου σημείου σε κάθε 

καμπύλη οφείλεται απλούστατα στο γεγονός ότι καθώς το ρεύμα πρωτεύοντος μειώνεται με 

το n, εκείνο του δευτερεύοντος αυξάνεται. Επειδή έχει πολύ μεγαλύτερη τιμή το ρεύμα 

δευτερεύοντος και το σχετικό του βάρος x = 0.25 είναι αρκετά μεγάλο, το ελάχιστο σημείο της 

καμπύλης είναι για πολύ μικρό λόγο μετασχηματισμού, n = 2.  

       

Σχήμα 5.15 Γραφική παράσταση του μεγέθους 𝑃 = 𝑅𝑐𝑢1⸳(𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠
2 + 𝒙 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠

2 ) συναρτήσει του λόγου σπειρών και με 

παράμετρο τον αριθμό των κελιών για την περίπτωση (i) με x=0.10. 
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Όπως διακρίνεται, το σημείο ελαχίστου είναι για την ίδια τιμή n ανεξαρτήτως αριθμού 

κελιών. Αν αλλάξει ο λόγος των αντιστάσεων του μετασχηματιστή 𝑥 ≡ 𝑅𝑐𝑢2/𝑅𝑐𝑢1, θα αλλάξει 

και ο λόγος μετασχηματισμού n για το οποίο όλες οι καμπύλες P ελαχιστοποιούνται 

(𝑛|𝑃 = 𝑚𝑖𝑛). Για παράδειγμα, όταν τεθεί x = 0.10,  το 𝑛|𝑃 = 𝑚𝑖𝑛 = 3.16 (Σχήμα 5.15), δηλαδή 

είναι μεγαλύτερο σε σχέση με πριν επειδή δίνεται μικρότερο βάρος στο ρεύμα δευτερεύοντος. 

Το γεγονός ότι στην περίπτωση (i) η τιμή 𝑛|𝑃 = 𝑚𝑖𝑛 εξαρτάται μόνο από το λόγο των 

αντιστάσεων πρωτεύοντος-δευτερεύοντος 𝑥 ≡ 𝑅𝑐𝑢2/𝑅𝑐𝑢1 είναι σημαντικό, διότι μας 

πληροφορεί ότι το αποτέλεσμα των πολλαπλών προσομοιώσεων πιθανώς επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από την επιλογή του x που γίνεται σχετικά αυθαίρετα. 

Περίπτωση (ii) – 𝑅𝑐𝑢1 σταθερό και x μεταβλητό 

Όπως αναφέρθηκε, η περίπτωση για την οποία ισχύει 𝑥 = 1/𝑛2 εξετάστηκε στις πολλαπλές 

προσομοιώσεις. Βάσει αυτής προκύπτει η γραφική παράσταση στο Σχήμα 5.16. 

 

Σχήμα 5.16 Γραφική παράσταση του μεγέθους 𝑃 = 𝑅𝑐𝑢1⸳(𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠
2 + 𝒙 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠

2 ) συναρτήσει του λόγου σπειρών και με 

παράμετρο τον αριθμό των κελιών για την περίπτωση (ii) που ισχύει 𝑥 = 1/𝑛2 και 𝑅𝑐𝑢1 σταθερό. 

Το P είναι φθίνουσα συνάρτηση του n και φαίνεται να συγκλίνει σε μια σταθερή τιμή καθώς 

το n αυξάνει. Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση (i) οι γραμμές πυκνώνουν με την αύξηση 

του αριθμού των κελιών. Δηλαδή για μεγαλύτερα n, c το μέγεθος P είναι μεν μικρότερο όπως 

είναι επιθυμητό, αλλά πάνω από ένα σημείο η μείωση του P είναι αμελητέα, ενώ ταυτόχρονα 

-όπως θα συζητηθεί- μπορεί να εισάγει άλλα προβλήματα. 
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Περίπτωση (iii) – x, 𝑅𝑐𝑢1 και Rcu2 μεταβλητά βάσει των σχέσεων 5.1 και 5.2 

Όταν τα 𝑅𝑐𝑢1, x ακολουθούν τις σχέσεις 5.1 και 5.2 αντίστοιχα, το μέγεθος P έχει τη μορφή 

που φαίνεται στο Σχήμα 5.17. Παρατηρείται και πάλι ότι καθώς αυξάνει το n, το P μειώνεται 

μέχρι ενός σημείου που τείνει να γίνει σχετικά σταθερό. Η περίπτωση όμως αυτή διαφέρει, 

καθώς οι γραμμές που βρίσκονται ανώτερα, δηλαδή με τα χειρότερα P, αντιστοιχούν σε 

μεγαλύτερο αριθμό κελιών. Το γεγονός αυτό είναι αντίθετο με τη διαίσθηση, ότι δηλαδή 

εφόσον περισσότερα κελιά, άρα μεγαλύτερη τάση εισόδου οδηγούν σε μικρότερες rms τιμές 

ρευμάτων (όπως φάνηκε παραπάνω) θα έπρεπε και οι απώλειες στα τυλίγματα να είναι 

μικρότερες. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι για μεγαλύτερο 

πλήθος κελιών προκύπτει ΜΤ με αρκετά μικρότερο Area Product και συνεπώς μικρότερο 

συνολικό μέγεθος και βραχύτερα τυλίγματα, κάτι που συμβαίνει ομοίως και καθώς αυξάνεται 

το n (Σχήμα 5.18). 

 

Σχήμα 5.17 Γραφική παράσταση του μεγέθους 𝑃 = 𝑅𝑐𝑢1⸳(𝐼𝑝𝑟,𝑟𝑚𝑠
2 + 𝒙 𝐼𝑠𝑒𝑐,𝑟𝑚𝑠

2 ) συναρτήσει του λόγου σπειρών και με 

παράμετρο τον αριθμό των κελιών για την περίπτωση (iii) που ισχύουν οι σχέσεις 5.1 και 5.2. 
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Σχήμα 5.18 Το Area Product (κανονικοποιημένο) συναρτήσει του λόγου μετασχηματισμού με παράμετρο το πλήθος των 

κελιών. 

Η παραμετρική ανάλυση που παρουσιάστηκε στην παράγραφο αυτή έγινε κατόπιν της 

κατασκευής. Υστερεί, διότι μελετάει μόνο το αγώγιμο μονοπάτι των τυλιγμάτων του ΜΤ. 

Όμως, εκτός των απωλειών αγωγής από τα διακοπτικά στοιχεία (που όπως αναφέρθηκε, θα 

μπορούσε να συμπεριληφθεί), σημαντικό μέρος των απωλειών προκύπτει για παράδειγμα 

εξαιτίας των ESR των πυκνωτών. Έγινε όμως για να αναδείξει το ρόλο των φαινομενικά 

αθώων παραδοχών για τις τιμές των αντιστάσεων χαλκού του ΜΤ στην εξαγωγή 

συμπεράσματος από τις πολλαπλές προσομοιώσεις. Είναι σημαντικό οι παραδοχές να γίνουν 

προσεκτικά για να βγουν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Οι παράμετροι λειτουργίας επηρεάζουν 

τη σχεδίαση του ΜΤ που με τη σειρά της διαφοροποιεί τόσο τη σκέδαση, όσο και τις 

αντιστάσεις χαλκού, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται ακόμα περιπλοκότερος λόγω του 

επιδερμικού φαινομένου και του φαινομένου γειτνίασης. Ένας αποτελεσματικότερος 

αλγόριθμος, είτε ενσωματώνει προσομοιώσεις είτε λειτουργεί μόνο με προσεγγιστικούς 

τύπους, οφείλει να εντάσσει τα φαινόμενα αυτά στους υπολογισμούς του.  

5.4 Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας 

5.4.1 Αρχική πρόταση για τις προδιαγραφές λειτουργίας 

Για τον καθορισμό των προδιαγραφών λειτουργίας (𝑛, 𝑐, 𝐿𝑚) του μετατροπέα 

χρησιμοποιήθηκαν σε πρώτη φάση τα αποτελέσματα των πολλαπλών προσομοιώσεων που 

παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 5.2, που ήταν άλλωστε και ο λόγος για την ανάπτυξή τους. 

Από τις προσομοιώσεις αλλά και την ανάλυση της παραγράφου 5.3, φάνηκε ότι όσο 

περισσότερα είναι τα εν σειρά κελιά τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση. Όμως, με την 
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προσθήκη κελιών άνω των 12 στον αριθμό, η αύξηση στην απόδοση είναι πολύ μικρή. 

Επιπλέον, φάνηκε ότι οι τιμές του λόγου μετασχηματισμού με τα καλύτερα αποτελέσματα 

ανήκουν στο εύρος n=5 έως n=9. Ως προς το πηνίο μαγνήτισης, ο μετατροπέας εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη απόδοση κοντά στη BCM λειτουργία. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί επιπλέον υπόψιν ότι το μοντέλο της προσομοίωσης 

αναπτύχθηκε με τη βιβλιοθήκη specialized technology και συνεπώς, όπως αναφέρθηκε και 

στην υποπαράγραφο 4.5.2, εκτός ενός μικρού μέρους των διακοπτικών απωλειών που 

σχετίζονται με την εκφόρτιση της παρασιτικής χωρητικότητας κατά την έναυση, οι 

διακοπτικές απώλειες (εν προκειμένω οι απώλειες σβέσης) στο Spr δε μοντελοποιούνται.  

Οι διακοπτικές απώλειες σβέσης προκύπτουν από τη σχ. 4.27 ως εξής: 

𝑃𝜎𝛽 = 0.5⸱𝐹𝑠𝑤⸱𝜏𝜎𝛽⸱[𝑉𝑖𝑛 + (1 + 𝜆𝑠𝑛)(𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡)]⸱𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘 

όπου το peak ρεύμα δίνεται από τη 3.59 ως 

𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘 = √2𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝑜𝑢𝑡/(𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤) 

Εύκολα μπορεί να βρεθεί ότι το γινόμενο [𝑉𝑖𝑛 + (1 + 𝜆𝑠𝑛)(𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡)]⸱𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘 για σταθερό 𝜆𝑠𝑛, 

𝑐 ≥ 12 και 𝑛 < 10 είναι αύξουσα συνάρτηση του αριθμού των κελιών και φθίνουσα 

συνάρτηση του λόγου μετασχηματισμού, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.19. 

 

Σχήμα 5.19 Το γινόμενο  [𝑉𝑖𝑛 + (1 + 𝜆𝑠𝑛)(𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡)]⸱𝐼𝑝𝑟,𝑝𝑘 για DCM συναρτήσει του n με παράμετρο το c. 

Αν ο χρόνος 𝜏𝜎𝛽 θεωρηθεί προσεγγιστικά σταθερός, είναι φανερό ότι μεγαλύτερες τάσεις 

εισόδου 𝑉𝑖𝑛, ή αλλιώς μεγάλος αριθμός κελιών c οδηγεί σε μεγαλύτερες διακοπτικές απώλειες. 

Επιπλέον, η λειτουργία με περισσότερα εν σειρά κελιά καθιστά αναγκαία την επιλογή ενός 

Mosfet πρωτεύοντος αλλά και δευτερεύοντος με μεγαλύτερη τάση διάσπασης 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆. Όπως 
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εξηγήθηκε, η μεγαλύτερη τάση διάσπασης δυσχεραίνει τις επιδόσεις του Mosfet για 

παράδειγμα ως προς τις απώλειες αγωγής. Συνεπώς εκτιμήθηκε ως μάλλον προτιμότερο να 

επιλεχθεί η τιμή c = 12, που φάνηκε να δίνει καλή απόδοση και ταυτόχρονα δεν εισάγει τα 

προβλήματα των υψηλότερων τάσεων. 

Ως προς το λόγο μετασχηματισμού, ναι μεν εικονίζεται στο Σχήμα 5.19 ότι μεγαλύτερες 

τιμές του n είναι ωφέλιμες για τις διακοπτικές απώλειες του Spr, εντούτοις θα πρέπει να ληφθεί 

και πάλι υπόψιν η αύξηση στην απαίτηση του 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 με τις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει, 

καθώς και η ανάγκη για μεγαλύτερη τάση 𝑉𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛 του Snubber διόδου TVS. 

Βάσει των συμπερασμάτων για τον αριθμό των κελιών, το λόγο μετασχηματισμού και το 

πηνίο μαγνήτισης, οι επιλογές περιορίστηκαν στις εξής: 

• 𝐿𝑚 ≈ 13.9𝜇𝐻, 𝑛 = 5 𝜅𝛼𝜄 12 𝜅휀𝜆𝜄ά 

• 𝐿𝑚 ≈ 17.9𝜇𝐻, 𝑛 = 6 𝜅𝛼𝜄 12 𝜅휀𝜆𝜄ά 

• 𝐿𝑚 ≈ 20.5𝜇𝐻, 𝑛 = 7 𝜅𝛼𝜄 12 𝜅휀𝜆𝜄ά 

• 𝐿𝑚 ≈ 25.8𝜇𝐻, 𝑛 = 8 𝜅𝛼𝜄 12 𝜅휀𝜆𝜄ά 

• 𝐿𝑚 ≈ 29.6𝜇𝐻, 𝑛 = 9 𝜅𝛼𝜄 12 𝜅휀𝜆𝜄ά 

Εξ αυτών των επιλογών, έγινε μια εκτίμηση για τα αναμενόμενα ποσοστά κάλυψης καθώς 

και τον αριθμό σπειρών πρωτεύοντος που σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος της επαγωγής 

σκέδασης και αποφασίστηκε να υλοποιηθεί δοκιμαστικά ο ΜΤ που αντιστοιχεί στις εξής 

παραμέτρους λειτουργίας: 

𝐿𝑚 ≈ 17.9𝜇𝐻, 𝑛 = 6 𝜅𝛼𝜄 12 휀𝜈 𝜎휀𝜄𝜌ά 𝜅휀𝜆𝜄ά 𝜎𝜏𝜂𝜈 휀ί𝜎𝜊𝛿𝜊 

Η διαδικασία σχεδίασης του ΜΤ βάσει αυτών των παραμέτρων αναλύθηκε στην 

υποπαράγραφο 2.3.5. 

5.4.2 Αξιολόγηση Μετασχηματιστή και Νέες Σχεδιαστικές Επιλογές 

Ο μετασχηματιστής που σχεδιάστηκε αρχικά (Σχήμα 2.28), με τις προδιαγραφές που 

παρουσιάστηκαν, κατασκευάστηκε δοκιμαστικά με τυλίγματα από προηγούμενες εργασίες του 

εργαστηρίου για να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι εφικτή η υλοποίησή του.  

Το πρώτο ζήτημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι ο μετρούμενος (συμβατικός) λόγος σπειρών 

ήταν βάσει του αναλογικού οργάνου μέτρησης 𝑛0 ≈ 5 αντί για 6, λόγω ότι στην πράξη ήταν 

δυνατόν να χωρέσουν μόνο 10.5 σπείρες πρωτεύοντος αλλά και της πολύ μειωμένης σκέδασης 

𝑘1 σε σχέση με 𝑘2 (𝑛0/𝑛𝑝ℎ = 𝑘/𝑘1). Το κυριότερο, όμως, πρόβλημα ήταν ότι η τιμή της 

σύζευξης προσδιορίστηκε, βάσει της άνωθεν μεθοδολογίας, σε: 𝑘 ≈ 0.94 (𝛿𝜂𝜆𝛼𝛿ή 𝜎 ≈
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12%). Η τιμή αυτή δεν είναι ικανοποιητική, διότι οδηγεί αυτόματα την απόδοση κάτω από 

88% (100%-12%), χωρίς να συνυπολογιστούν οι υπόλοιπες απώλειες.  

Όπως εξηγήθηκε στην υποπαράγραφο 2.2.5, η μεταβολή του μήκους διακένου δεν 

επηρεάζει σημαντικά την επαγωγή σκέδασης. Αυτό φάνηκε και εμπειρικά κατά τη διάρκεια 

των μετρήσεων του μετασχηματιστή. Επομένως, για την ίδια διάταξη των τυλιγμάτων αλλά 

διπλάσια επαγωγή, δηλαδή μικρότερο διάκενο, μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και 

υποδιπλασιασμός της σκέδασης. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η συχνότητα να 

υποδιπλασιαστεί, λειτουργώντας κοντά στα 45kHz, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση του 

Lm (κοντά στα 40μH) παραμένοντας στην περιοχή DCM. Με τη μείωση της συχνότητας, 

μειώνονται αρκετά οι απώλειες ac και πυρήνα για δεδομένο ΔB, επομένως το τελευταίο 

δύναται να αυξηθεί. Σημειώνεται ότι, διατηρώντας το γινόμενο 𝐿𝑚𝐹𝑠𝑤 σταθερό 

(45𝑘𝐻𝑧⸱40𝜇𝐻 ≈ 100𝑘𝐻𝑧⸱17.9𝜇𝐻), δε μεταβάλλονται τα peak και rms ρεύματα πρωτεύοντος 

και δευτερεύοντος, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί κοιτώντας τις αντίστοιχες σχέσεις για DCM. 

Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι το τύλιγμα με ένα τόσο παχύ καλώδιο litz δυο μόνο σπειρών 

είναι σχεδόν αδύνατο να επιτύχει πλήρη κάλυψη του ύψους της μπομπίνας. Αν το τύλιγμα 

γινόταν πιο παχύ, θα κάλυπτε μεν το ύψος αλλά δε θα χώραγε στο παράθυρο του 

μετασχηματιστή. Επιπλέον, τα κενά που δημιουργούνταν ανάμεσα στα τυλίγματα του 

δευτερεύοντος, καθιστούσαν τη μέθοδο interleaving/sandwich ανέφικτη. Για την επίλυση του 

εν λόγω προβλήματος χρησιμοποιήθηκε, αντί για litz wire, φύλλο χαλκού (copper foil/ copper 

strip) όπως αυτό που εικονίζεται στο Σχήμα 5.20. Το φύλλο χαλκού βοηθά στην καλύτερη 

αξιοποίηση του χώρου του μετασχηματιστή [141]. 

 

 

Σχήμα 5.20 Φύλλο χαλκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τύλιγμα σε ΜΤ.  

Η μείωση της συχνότητας αυξάνει το 𝛥𝐵𝑚𝑎𝑥, όχι όμως στο ίδιο βαθμό που αυξήθηκε το 

𝐿11. Επομένως, ο λόγος 𝐿11/𝛥𝐵𝑚𝑎𝑥 αυξάνει και συνεπώς μεγαλώνει το Area Product (βλ. 

υποπαράγραφο 2.3.5). Για να διατηρηθεί το μικρό μέγεθος του αρχικά επιλεγμένου ΜΤ 

(RM10) αποφασίστηκε η μείωση του ρεύματος εξόδου στα 7Α. Ταυτόχρονα, με τη μείωση 
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αυτή η λειτουργία του ΜΤ περιορίζεται λίγο κάτω από τα 30W που, σύμφωνα με αυτό που 

συναντάται στην πράξη, θεωρείται το ανώτατο όριο για λειτουργία σε DCM [119]. 

 

 

Σχήμα 5.21 Ο ΜΤ που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές λειτουργίας και με πλακέ δευτερεύον τύλιγμα δίπλα 

από ένα κέρμα ευρώ. Χαρακτηριστικά: 𝑛0 ≈ 4.6, 𝐿𝑚 ≈ 40𝜇𝐻, 𝑘 ≈ 98.5%. 

Για την επίτευξη καλής σύζευξης μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος απαιτείται, εκτός 

από την κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη του παραθύρου του ΜΤ, και πλήρης κάλυψη 

του ύψους της μπομπίνας από όλα τα τυλίγματα. Έτσι, με διαδοχικές υπολογιστικές δοκιμές 

στη «γειτονιά» του αρχικού n (=6) και των 50kHz, εκτιμήθηκε ότι η καλύτερη κάλυψη 

επιτυγχάνεται για: 

𝑛 = 4.5, 𝐹𝑠𝑤 = 45𝑘𝐻𝑧 𝜅𝛼𝜄 𝐿𝑚 = 39.7𝜇𝐻 

Στη συνέχεια, οι πολλαπλές προσομοιώσεις διενεργήθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά για 

μειωμένη συχνότητα και ρεύμα και διαπιστώθηκε ότι το παραλλαγμένο σετ παραμέτρων 

εξακολουθεί να έχει αρκετά καλή απόδοση συγκριτικά με το σύνολο των σετ που 

δοκιμάστηκαν για c=12. 

Βάσει των παραπάνω προδιαγραφών, με τη μέθοδο που περιγράφηκε στην υποπαράγραφο 

2.3.5, προέκυψε  ο ΜΤ με πυρήνα RM10 N και πλακέ δευτερεύον τύλιγμα που εικονίζεται στο 

Σχήμα 5.21. Ο συμβατικός λόγος μετασχηματισμού μετρήθηκε σε 𝑛0 = 4.6. Η σύζευξη 

μετρήθηκε σε 𝑘 = 98.5%, που είναι μια πολύ καλή τιμή σε σχέση με τον αρχικά 

κατασκευασμένο ΜΤ. 

5.5 Επιλογή στοιχείων και Κατασκευή Πλακέτας 

Για την επιλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των ρευμάτων της 

προσομοίωσης για το συγκεκριμένο σετ παραμέτρων που αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί. 
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Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 3 για 

τον ιδανικό μετατροπέα, με μεγαλύτερο βέβαια σφάλμα.  

Για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των επιλογών, η προσομοίωση έγινε ξανά με τα 

χαρακτηριστικά των επιλεγμένων στοιχείων και στο πρόγραμμα LTspice XVII (χωρίς αυτό να 

είναι απαραίτητο). Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη μοντελοποίηση του 

Mosfet καθώς και της διόδου TVS. Χρησιμοποιήθηκε για το αρχικά επιλεγμένο Mosfet 

πρωτεύοντος το μοντέλο spice που δίνεται στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης εταιρείας. Για τις 

διόδους TVS χρησιμοποιήθηκαν spice μοντέλα με παρεμφερή χαρακτηριστικά που 

τροποποιήθηκαν κατάλληλα. 

5.5.1 Mosfet πρωτεύοντος, Mosfet δευτερεύοντος και TVS δίοδοι ως Snubber 

Ως κύριο διακοπτικό στοιχείο πρωτεύοντος επιλέχθηκε transistor τύπου Mosfet, όπως και 

συνηθίζεται σε μετατροπείς Flyback μικρής ισχύος. Επειδή το στοιχείο αυτό ελέγχεται από 

τάση και όχι ρεύμα, το κύκλωμα παλμοδότησης δεν παρέχει συνεχώς ρεύμα και έχει μειωμένη 

κατανάλωση ισχύος. Επιπλέον, λόγω της διαδεδομένης χρήσης του σε πολλές εφαρμογές, 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία στο εμπόριο και σχετικά μικρό κόστος. 

Προκειμένου οι απώλειες εξαιτίας της σκέδασης να ελαχιστοποιηθούν, θα πρέπει η τάση 

Vsn πρωτεύοντος να είναι αρκετά μεγαλύτερη του 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥. Επειδή 𝑉𝑆𝑝𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥 +

𝑉𝑝𝑟,𝑠𝑛, είναι απαραίτητο η τάση διάσπασης του Spr να είναι αρκετά υψηλότερη της 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥, 

δίνοντας αρκετό περιθώριο στην τιμή Vsn. Έτσι, επιλέχθηκε 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 = 200𝑉 για το πρωτεύον 

Mosfet. 

Το Mosfet πρωτεύοντος θα πρέπει ακόμα να είναι σε θέση να αντέξει τουλάχιστον 2𝐴𝑟𝑚𝑠, 

ενώ θα πρέπει να έχει μειωμένη αντίσταση αγωγής 𝑅𝑑𝑠,𝑜𝑛. Επιπλέον, για να επιτευχθούν 

χαμηλές διακοπτικές απώλειες και απώλειες παλμοδότησης -βάσει των προσεγγιστικών 

σχέσεων της υποπαραγράφου 4.4.1- απαιτείται μικρές τιμές 𝑄𝑔𝑑, 𝑄𝑔𝑠2 και 𝐶𝑜𝑠𝑠, καθώς και 

κατά το δυνατόν αυξημένο ρεύμα στην πύλη του Mosfet (κάτι που εξαρτάται από το κύκλωμα 

οδήγησης/παλμοδότησης). Με αυτά τα κριτήρια, επιλέχθηκε αρχικά το Mosfet SUP90220E 

της Vishay [142] ενώ, λόγω μη-διαθεσιμότητας, τελικά χρησιμοποιήθηκε το IPP320N20N3 G 

της Infineon [143].  Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι: 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 = 200𝑉, 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) = 32𝑚𝛺 

ενώ αντέχει συνεχές ρεύμα 𝛪𝐷(𝑇𝑐 = 100°C) = 22𝐴, πολύ μεγαλύτερο των 2𝐴𝑟𝑚𝑠.  

Βάσει ενός συντελεστή ασφάλειας (derating factor) 𝛽𝑝𝑟 = 0.85, μπορεί να επιλεχθεί 

𝑉𝑝𝑟,𝑠𝑛 ≤ 𝑉𝑝𝑟,𝑠𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 𝛽𝑝𝑟⸱ 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 − 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 0.85⸱200𝑉 − 48𝑉 = 122𝑉. Τελικά 

χρησιμοποιήθηκε ως snubber πρωτεύοντος η αμφίδρομη δίοδος TVS 5.0SMDJ78CA της 
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Littlefuse [144], που έχει 𝑉𝑏𝑟 στα 86.7V για ρεύμα 1mA και 126V για παλμικό ρεύμα μορφής 

«10/1000μs» peak τιμής 39.7A. Επειδή το ρεύμα που καλείται να αναλάβει σε κάθε περίοδο η 

TVS είναι κοντά στα 6A, η Vsn θα είναι στην πράξη χαμηλότερη του 𝑉𝑝𝑟,𝑠𝑛,𝑚𝑎𝑥. Με μια 

τελείως χονδρική εκτίμηση 𝑉𝑝𝑟,𝑠𝑛 ≈ 86.7𝑉 + (126𝑉 − 86.7𝑉)⸱6/39.7 ≈ 93𝑉, που είναι 

υπεραρκετή για τη γρήγορη απορρόφηση της ενέργειας σκέδασης. Εκτός από την τάση 

breakdown, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η μέση ισχύς που θα αποδίδεται στο snubber λόγω 

της σκέδασης. Σύμφωνα με την προσεγγιστική σχέση 4.18 (θεωρώντας απόδοση η≈ 85%), 

𝑃𝑠𝑛 ≈ 1.25𝑊. Η μέγιστη μέση τιμή επιτρεπόμενων απωλειών είναι 𝑃𝐷𝑖𝑠𝑠 ≈ 6.5W, όμως η τιμή 

αυτή δίνεται για «άπειρο ψυκτικό», δηλαδή για μηδενική θερμική αντίσταση. Από τη θερμική 

αντίσταση 𝑅𝐽𝐴 = 75°𝐶/𝑊, προκύπτει μια θερμοκρασία της τάξης των (75⸱1.25°𝐶 + 40°𝐶) =

134°𝐶, που είναι ανεκτή σε σχέση με τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας των 150°𝐶. Στην 

πράξη η θερμοκρασία θα είναι μικρότερη εξαιτίας της απαγωγής θερμότητας μέσω τον 

ακροδεκτών του στοιχείου και των αγώγιμων δρόμων του PCB (𝑅𝐽𝐿 + 𝑅𝑃𝐶𝐵). Να παρατηρηθεί 

ότι, για να μειωθεί , μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα pads στην πλακέτα.   

Η μέγιστη στιγμιαία τιμή της ισχύος είναι περίπου στα 6𝐴⸱93𝑉 = 558𝑊, που είναι μια 

τάξη μεγέθους μικρότερη από την peak pulse power (𝑃𝑃𝑃𝑀) της TVS. Εντούτοις, η 𝑃𝑃𝑃𝑀 

δίνεται για παλμό μεγαλύτερης διάρκειας, τύπου «10/1000μs» και μη-επαναλαμβανόμενο. 

Επειδή δεν βρέθηκαν σαφή στοιχεία για την περίπτωση επαναλαμβανόμενου παλμού μικρής 

διάρκειας και μεγάλης συχνότητας και επειδή σε προηγούμενη εργασία ( [70]) είχε 

παρουσιαστεί σφάλμα με τη χρήση TVS, χρησιμοποιήθηκε αρκετά μεγαλύτερη τιμή 𝑃𝑃𝑃𝑀 =

5000𝑊 ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του snubber. 

Με παρόμοιο σκεπτικό όπως και στο πρωτεύον, έγινε η επιλογή του IPP023N08N5 ως 

Mosfet δευτερεύοντος (Ssec), που αντέχει  𝛪𝐷(𝑇𝑐 = 100°C) = 120𝐴, πολύ μεγαλύτερο από τα 

11.5𝐴𝑟𝑚𝑠 που καλείται να διαχειριστεί, ενώ έχει τάση διάσπασης  𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆 = 80𝑉 [145]. Η 

επιλογή του προέκυψε πρωτίστως λόγω της μειωμένης αντίστασης αγωγής 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) < 3.3𝑚𝛺 

στους 100°C.  

Για το snubber δευτερεύοντος έγινε λανθασμένα η επιλογή της 824501281 της Wurth 

Elektronik ( [146]),   μόνο βάσει της λειτουργίας σε ορθή φορά ενέργειας, οπότε -παρότι η 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑠 και η 𝑉𝑏𝑟 ήταν ικανοποιητικές- η 𝑃𝑃𝑃𝑀 της TVS ήταν κάτω από το όριο για την ανάποδη 

φορά. Παρόλα αυτά, η διάταξη λειτούργησε εντάξει και προς τις δυο κατευθύνσεις για δυο 

πιθανούς λόγους. Η τάση διάσπασης του Mosfet δευτερεύοντος είναι ιδιαίτερα υψηλή (80V) 

και ταυτόχρονα η συνολική παρασιτική χωρητικότητα (στην οποία περιλαμβάνεται και η 

αντίσταση εξόδου του Mosfet, Coss) ήταν αρκετή για να συγκρατήσει την υπέρταση.  
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Το snubber δευτερεύοντος θα πρέπει να είναι σε θέση να καταστείλει την υπέρταση στο 

Ssec όχι μόνο στην ορθή  κατεύθυνση ροής της ενέργειας, αλλά και στην ανάστροφη. Θα 

πρέπει να ισχύει  𝑉𝑠𝑒𝑐,𝑠𝑛 ≥ (1 + 𝜆𝑠𝑛)(𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥/𝑛) = 2.5⸱10.67 = 26.67 και ταυτόχρονα 

𝑉𝑠𝑒𝑐,𝑠𝑛 ≤ 𝑉𝑠𝑒𝑐,𝑠𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 𝛽𝑠𝑒𝑐⸱ 𝐵𝑉𝐷𝑆𝑆,𝑠𝑒𝑐 − 𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 64𝑉. Έτσι, με όμοιο τρόπο όπως και με 

την TVS πρωτεύοντος προκύπτει ότι μια καταλληλότερη επιλογή είναι η δίοδος 1.5SMC27CA 

της Littlefuse [147]. 

Για την καταστολή των ταλαντώσεων που ακολουθούν μετά την αγωγή του Snubber 

πρωτεύοντος, αποφασίστηκε να δοκιμαστεί ένα R-C δίκτυο απόσβεσης (damping) εν 

παραλλήλω με την TVS [119]. Ένα τέτοιο δίκτυο μειώνει την απόδοση προς όφελος της 

μείωσης του θορύβου. Οι αρχικές τιμές καθορίστηκαν βάσει της πηγής [119] και στη συνέχεια 

έγιναν προσαρμογές ώστε να μην αυξηθούν δραματικά οι απώλειες και ταυτόχρονα να μειωθεί 

το πλάτος των ταλαντώσεων. Τα στοιχεία που επιλέχθηκαν είναι η αντίσταση CRM2512-JW-

510ELF της Bourns Inc. [148] και ο πυκνωτής B32620A0302J000 της EPCOS/TDK [149]. 

Στα πειράματα, εξετάζεται η συμπεριφορά του κυκλώματος με και χωρίς την ύπαρξη του R-

C. 

5.5.2 Παλμοδότηση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 

Για την παλμοδότηση των Mosfet πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, χρησιμοποιήθηκε το 

κύκλωμα οδήγησης (driver) UCC5320SCD της Texas Instruments [150]. Παρέχει απομόνωση 

μεταξύ της μεριάς του σήματος εισόδου και της μεριάς του σήματος εξόδου, επομένως απαιτεί 

και απομονωμένες τροφοδοσίες μεταξύ των 2 μερών, αυτή του σήματος και αυτή της 

οδήγησης. Η τροφοδοσία που χρησιμοποιήθηκε για το στάδιο εισόδου είναι 3.3V, δηλαδή στο 

ίδιο επίπεδο με την πλακέτα του μικροελεγκτή (STM32F429ZIT6) που χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία παλμών ελέγχου των Mosfet. Ενώ για το στάδιο εξόδου χρησιμοποιείται 

τροφοδοσία στα 18V, κοντά λίγο πιο κάτω από τη μέγιστη τιμή (20V) αντοχής των Mosfet, με 

σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη 𝑅𝑑𝑠(𝑜𝑛). 

Η συγκεκριμένη εκδοχή (S version) είναι «split-output», δηλαδή έχει 2 εξόδους, μία έξοδο 

για τη λειτουργία «pull-up», δηλαδή την έναυση του transistor και μια έξοδο για τη λειτουργία 

«pull-down», για τη σβέση του transistor. Η αντίσταση εξόδου του κυκλώματος οδήγησης 

κατά την έναυση είναι (𝑅𝑂𝐻 || 𝑅𝑁𝑀𝑂𝑆)=(4.5𝛺||12𝛺) = 3.27𝛺, ενώ κατά τη σβέση είναι 

𝑅𝑂𝐿 = 0.65𝛺. 

Σύμφωνα με το datasheet, η προσθήκη εξωτερικής αντίστασης εν σειρά με την πύλη του 

transistor πραγματοποιείται για λόγους όπως για την εξάλειψη των ταλαντώσεων εξαιτίας 
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παρασιτικών στοιχείων, απότομες μεταβάσεις στην τάση και στο ρεύμα, την ρύθμιση της 

έντασης των ρευμάτων για τη βελτιστοποίηση των διακοπτικών απωλειών, καθώς και τη 

μείωση του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. Η γρήγορη έναυση και σβέση μειώνει τις 

διακοπτικές απώλειες, οδηγεί όμως σε ταχείς μεταβάσεις του ρεύματος και της τάσης που 

αυξάνουν τον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο, επομένως απαιτείται συμβιβασμός.  

Το ρεύμα (τόσο της έναυσης, όσο και της σβέσης) περιορίζεται είτε από τις αντιστάσεις στο 

βρόχο της εξόδου (π.χ. 𝑅𝑂𝐻 || 𝑅𝑁𝑀𝑂𝑆 + 𝑅𝑔𝑎𝑡𝑒 για την έναυση), είτε από το μέγιστο ρεύμα, που 

είναι στα 4.3Α στην έναυση (source current) και στα 4.4Α στη σβέση (sink current). Για να 

διασφαλιστεί ότι αυτές οι τιμές ρεύματος δε θα ξεπεραστούν, χρησιμοποιήθηκαν αντιστάσεις 

𝑅𝑔𝑎𝑡𝑒 εν σειρά με κάθε έξοδο με τιμή: 𝑅𝑔𝑎𝑡𝑒 =
18𝑉

4.3𝐴
→ 4.7𝛺. 

5.5.3 Ψυκτικά και θερμίστορ 

Για να εκτιμηθεί το μέγεθος των ψυκτικών που απαιτούνται για τα Mosfet πρωτεύοντος και 

δευτερεύοντος, πρέπει πρώτα να υπολογιστούν προσεγγιστικά οι θερμικές απώλειες, με τον 

τρόπο που εξηγήθηκε στην υποπαράγραφο 4.4.1. Η ανάλυση γίνεται στη συνέχεια μόνο για τη 

μια κατεύθυνση λειτουργίας, όμως θα πρέπει απαραίτητα να επιβεβαιωθεί ότι η άλλη φορά 

λειτουργίας δίνει παρόμοια αποτελέσματα. 

Οι απώλειες αγωγής του Spr (στους 100°C που 𝑅𝑑𝑠,𝑜𝑛=50mΩ) είναι: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑝𝑟 = 50 ∗ 2.08
2 = 216𝑚𝑊 

Οι συνολικές διακοπτικές απώλειες του Spr στη μεριά ισχύος είναι σύμφωνα με τη σχέσεις 4.31 

και 4.32 είναι πολύ χονδρικά: 

𝑃𝑠𝑤,𝑝𝑟 ≈ 152𝑚𝑊 

Για μια πιο ακριβή εκτίμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία της πηγής [130]. 

Οι διακοπτικές απώλειες του Spr στο κύκλωμα της πύλης χονδρικά και αμελώντας τις 

αντιστάσεις 𝑅𝐻 και 𝑅𝐿 του driver, είναι: 

𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒,𝑝𝑟 = 𝑉𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑄𝑔𝐹𝑠𝑤  (
𝑅𝑔𝑎𝑡𝑒,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑔𝑎𝑡𝑒 + 𝑅𝑔𝑎𝑡𝑒,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙
) ≈ 8𝑚𝑊 

Επομένως, οι συνολικές απώλειες στο Mosfet πρωτεύοντος για την ορθή κατεύθυνση 

εκτιμώνται σε: 

𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑝𝑟 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑝𝑟 + 𝑃𝑠𝑤,𝑝𝑟+𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒,𝑝𝑟 ≈ 0.376𝑊 

Επειδή χρησιμοποιείται το «package» τύπου TO-220-3, αν δεν χρησιμοποιηθεί ψυκτικό, 

εξαιτίας της μεγάλης μεταλλικής επιφάνειας που φέρει, η θερμική αντίσταση επαφής-αέρα θα 

είναι 𝑅𝜃,𝐽𝐴 = 62°C/𝑊. Επομένως, αναμένεται μια αύξηση της θερμοκρασίας 𝛥𝛵 = 62°C/𝑊 ∗
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0.376𝑊 = 23°C σε σχέση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, οπότε η θερμοκρασία της 

επαφής (junction) αναμένεται κατά πολύ χαμηλότερη της ανώτατης 175°C. Παρόλα αυτά, 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το ψυκτικό 507002B00000G της Aavid [151] με 𝑅𝜃,𝛨−𝐴 =

15.6°C/𝑊. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα υπερθέρμανσης από σφάλμα ή ακόμα και αν λόγω 

λανθασμένων υπολογισμών (πχ των διακοπτικών απωλειών) υποεκτιμήθηκαν οι απώλειες, 

ενώ ταυτόχρονα το Mosfet θα λειτουργεί με την κατά το δυνατόν μικρότερη αντίσταση 𝑅𝑑𝑠,𝑜𝑛. 

Με αυτό τον τρόπο  

𝑅𝜃,𝐽𝐴 = 𝑅𝜃,𝐽𝐶 + 𝑅𝜃,𝛨−𝐴 = (15.6 + 1.1)°C/𝑊 = 16.7°C/𝑊 

και η αύξηση στη θερμοκρασία αναμένεται να είναι 𝛥𝛵 = 16.7°C/𝑊 ∗ 0.376𝑊 = 6.3°C. 

Κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς, αποδεικνύεται ότι το εν λόγω ψυκτικό είναι 

υπεραρκετό και για την ανάστροφη κατεύθυνση της ενέργειας. 

Οι συνολικές απώλειες στο Mosfet δευτερεύοντος στην ανάστροφη πορεία της ενέργειας 

εκτιμώνται με όμοιο τρόπο όπως και για το Mosfet πρωτεύοντος. Έτσι, προκύπτει ότι: 

𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑠𝑒𝑐 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑠𝑒𝑐 + 𝑃𝑠𝑤,𝑠𝑒𝑐+𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒,𝑠𝑒𝑐 ≈ 1.6𝑊 

Η μέγιστη θερμική αντίσταση ψυκτικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι η 

μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία είναι οι 175°C και χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή 

ασφάλειας 80%, είναι 

𝑅𝜃,𝛨−𝐴,𝑚𝑎𝑥 =
0.8 ∗ 175 − 40

1.6
= 62.2°C/𝑊 

Αυτό σημαίνει ότι οριακά θα μπορούσε να μη χρησιμοποιηθεί ψυκτικό, αφού 𝑅𝜃,𝐽𝐴 =

62°C/W. Αντ’ αυτού, επιλέγεται το ίδιο (ή αντίστοιχο) ψυκτικό όπως και πριν. Η αναμενόμενη 

αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι 𝛥𝛵 = (15.6 + 0.5)°C/𝑊 ∗ 1.6𝑊 = 25.76°C πάνω από 

αυτή του περιβάλλοντος, οπότε διατηρείται αρκετά χαμηλά και η αντίσταση αγωγής. 

Σημειώνεται ότι οι απώλειες του δευτερεύοντος αναμένονται αρκετά πιο μειωμένες στην 

ορθή πορεία ενέργειας. Αυτό συμβαίνει διότι οι διακοπτικές απώλειες περιορίζονται, αφού η 

σβέση γίνεται με μηδενικό ρεύμα, ενώ η έναυση γίνεται μέσω της αντιπαράλληλης διόδου και 

συνεπώς το Mosfet ανάβει με ZVS. 

Κατά την έναρξη λειτουργίας της διάταξης η πηγή εισόδου (συστοιχία μπαταριών) 

συνδέεται με τους πυκνωτές πρωτεύοντος διαμέσου του πηνίου. Το αυξημένο ρεύμα είναι 

δυνατόν να υπερθερμάνει τους πυκνωτές, ενώ εξαιτίας της ύπαρξης πηνίου μπορεί να 

προκληθεί υπέρταση στα άκρα του πυκνωτή καταπονώντας τον ή ακόμα και καταστρέφοντάς 

τον. Για το λόγο αυτό, κατά την ενεργοποίηση του κυκλώματος απαιτείται η χρήση κάποιας 
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διάταξης precharge (προ-φόρτισης) που θα φορτίσει τους πυκνωτές ομαλά πριν από τη 

λειτουργία του μετατροπέα [152]. 

 Για τους πυκνωτές εισόδου, το ρόλο αυτό αναλαμβάνει ένα θερμίστορ τύπου NTC 

(Negative Temperature Coefficient), του οποίου η αντίσταση μειώνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας του. Επομένως, κατά την ενεργοποίηση, που θα είναι ακόμα κρύο, θα 

παρουσιάζει αυξημένη αντίσταση προστατεύοντας το κύκλωμα, ενώ, μετά από ορισμένο 

χρόνο λειτουργίας που η προ-φόρτιση θα έχει ολοκληρωθεί, η θερμοκρασία του θα έχει 

αυξηθεί και η αντίστασή του θα μειώνεται. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε το B57153S0479M054 

της EPCOS/TDK [153], με κριτήριο να περιορίζει αρκετά το υπέρρευμα (inrush current) και 

την υπέρταση, προστατεύοντας τους πυκνωτές αλλά να παρουσιάζει κατά το δυνατόν 

μικρότερη αντίσταση κατά τη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Για τους πυκνωτές εξόδου 

κρίθηκε ότι δεν απαιτείται κύκλωμα προ-φόρτισης, μιας και η αντοχή τους στα ρεύματα είναι 

μεγάλη, ενώ η υπέρταση που εμφανίζεται είναι εντός των ορίων και για περιορισμένο χρόνο. 

5.5.4 Φίλτρα εισόδου και εξόδου 

Τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο χρησιμοποιήθηκε από ένα L-C φίλτρο. Αυτό δρα ως 

κατωδιαβατό φίλτρο και παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τη διέλευση των υψηλών συχνοτήτων, 

τουλάχιστον από τη διακοπτική συχνότητα και άνω, από το κύκλωμα προς τις μπαταρίες. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, η συχνότητα συντονισμού του L-C επιλέγεται αρκετά 

χαμηλότερα σε σχέση με τη διακοπτική συχνότητα, δηλαδή πρέπει να ισχύει ότι: 

1/(2𝜋 √𝐿 𝐶) ≪ 𝐹𝑠𝑤  

Εντούτοις, η συνθήκη αυτή υπαγορεύει ότι όσο πιο πολύ πρέπει να αποκόπτει το φίλτρο, τόσο 

μεγαλύτερα πρέπει να είναι τα στοιχεία L-C. Επιπλέον, καθώς η τιμή του ενός στοιχείου 

μειώνεται, η τιμή του άλλου πρέπει να αυξηθεί και ομοίως και οι διαστάσεις του, είναι συνεπώς 

απαραίτητο να βρεθεί ένας συμβιβασμός. 

Οι πυκνωτές και τα πηνία που θα χρησιμοποιηθούν, είναι σημαντικό να παρουσιάζουν 

μειωμένες τιμές παρασιτικών αντιστάσεων (ESR). Συγκεκριμένα, οι πυκνωτές που θα 

αναλαμβάνουν σχεδόν όλη την εναλλασσόμενη συνιστώσα του ρεύματος (πρωτεύοντος ή 

δευτερεύοντος ανάλογα), θα πρέπει να επιλεγούν με κριτήριο να αντέχουν την rms τιμή του 

ρεύματος στη διακοπτική συχνότητα λειτουργίας (𝐹𝑠𝑤) και επιπλέον να παρουσιάζουν χαμηλή 

ESR στη συχνότητα αυτή. Εκτός από το ρεύμα, θα πρέπει να αντέχουν και τη μέγιστη τάση 

λειτουργίας με κάποιο περιθώριο ασφάλειας. Ως προς τα πηνία, αυτά επιλέγονται βάσει της dc 

συνιστώσας του ρεύματος. 
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Βάσει των κριτηρίων αυτών, επελέγησαν τα εξής στοιχεία: 

Για το φίλτρο εισόδου 

➢ 3 ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές αλουμινίου EEU-FS2A331L της Panasonic εν παραλλήλω, με 

τον καθένα στα 330μF, ESR 23mΩ, και αντοχή στα 100V [154]. 

➢ 1 πηνίο IHLP6767GZER220M01 με DCR 26.5mΩ και αντοχή στο . 

οπότε η κυμάτωση ρεύματος στην είσοδο πέφτει κάτω από 0.5% [155]. 

Για το φίλτρο εξόδου 

➢ 3 ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές αλουμινίου RR50J391MDN1 παράλληλα,  με τον καθένα στα 

390μF, ESR 6mΩ και αντοχή στα 6.3V [156]. 

➢ XAL1510-223MEB οπότε η κυμάτωση του ρεύματος στην έξοδο πέφτει κάτω από 0.15% 

[157]. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πηνίο αποδείχτηκε ακατάλληλο για κόλληση «με 

το χέρι», διότι δεν έχει εκτεθειμένους ακροδέκτες. 

5.5.5 Synchronous Rectifier (SR) Controllers 

Ο αμφίδρομος Flyback χρησιμοποιεί transistor τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Αν 

εφαρμοστούν απλώς συμπληρωματικοί παλμοί μεταξύ των δυο διακοπτών, τότε ακόμα και σε 

χαμηλά ρεύματα (που φυσιολογικά ο μετατροπέας θα λειτουργούσε σε DCM) η συμπεριφορά 

του θα μοιάζει με αυτή της CCM ακόμα και σε χαμηλά ρεύματα και θα έχει ακόμα και την ίδια 

DC χαρακτηριστική εξίσωση. Αυτό θα συμβαίνει διότι το ρεύμα της επαγωγής μαγνήτισης θα 

παίρνει και αρνητικές τιμές. Σε αυτή την περίπτωση, ένα ποσό ενέργειας θα παλινδρομεί 

άσκοπα μεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος, μειώνοντας έτσι την απόδοση (θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα είδος αέργου ισχύος). 

 

Σχήμα 5.22 Η συνδεσμολογία του SR Ελεγκτή στο eeschema του Kicad. 
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Ανάλογα με την κατεύθυνση της ενέργειας, θα πρέπει το ένα εκ των δυο Mosfet να 

παλμοδοτείται κατάλληλα ώστε να προσομοιώνει τη λειτουργία της διόδου, να λειτουργεί 

δηλαδή σαν synchronous rectifier (SR). Για το σκοπό αυτό, επιστρατεύεται ένα ειδικό 

ολοκληρωμένο κύκλωμα  ελέγχου (synchronous rectification controller - SRC) που ανιχνεύει 

την τάση μεταξύ του drain και του source του Mosfet και μόλις αυτή γίνει αρνητική και 

μικρότερη από ένα όριο, στέλνει παλμό για την έναυση του. Αντίθετα, καθώς πέφτει το ρεύμα, 

η τάση στα άκρα αυξάνεται και μόλις φτάσει πάνω από μια τιμή ορίου ο παλμός του SRC 

μηδενίζεται. 

Τα ολοκληρωμένα  SRC προορίζονται για την απευθείας παλμοδότηση του στοιχείου, 

μπορούν δηλαδή να δράσουν σαν drivers. Εντούτοις, μόλις η φορά της ενέργειας χρειαστεί να 

αλλάξει, θα πρέπει πλέον να πάψει το SRC να επιδρά πάνω στο στοιχείο. Για να ξεπεραστεί 

το πρόβλημα αυτό, εφαρμόστηκε στην εργασία αυτή η εξής απλή τεχνική: ο ελεγκτής ανιχνεύει 

μεν την τάση του Mosfet, όμως ο παλμός στέλνεται προς τον μΕ (με κατάλληλη απομόνωση 

όταν πρόκειται για τη μεριά του δευτερεύοντος). Ανάλογα με τη φορά λειτουργίας, ο μΕ 

αξιοποιεί τον παλμό του ενός SRC και τον άλλον τον αγνοεί. Για την οδήγηση καθενός εκ των 

Mosfet δε χρησιμοποιείται το SRC, αλλά το κύκλωμα οδήγησης που περιγράφηκε στην 

παράγραφο 5.5.2.  

Για την υλοποίηση της παραπάνω τεχνικής, επιλέχθηκε το ολοκληρωμένο NCP43080-A 

της On Semiconductor [158] (Σχήμα 5.22), που μεταξύ άλλων προορίζεται και για τοπολογίες 

Flyback στη DCM λειτουργία. Για την τροφοδοσία του είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η 

έξοδος του μετατροπέα (𝑉𝑜𝑢𝑡 ή 𝑉𝑖𝑛, ανάλογα με τη φορά λειτουργίας). Επειδή η επιτρεπτή τιμή 

τροφοδοσίας κυμαίνεται από τα 4.5V έως τα 35V δεν είναι δυνατή η χρήση της εισόδου ή 

εξόδου για την παλμοδότηση των ολοκληρωμένων στις αντίστοιχες μεριές του κυκλώματος. 

Επιπλέον, αν χρησιμοποιούνταν και ως drivers (κάτι που δεν γίνεται για το λόγο που 

εξηγήθηκε), οι τιμές αυτές θα ήταν ακατάλληλες και για τα στοιχεία Mosfet. Έτσι, για την 

τροφοδοσία τους χρησιμοποιούνται τα τροφοδοτικά που αναλύονται σε επόμενη 

υποπαράγραφο με τάση στα 5V. 

Το ολοκληρωμένο NCP43080-A διαθέτει κάποιους ακροδέκτες (pins) για τη ρύθμιση της 

λειτουργίας του, συνδέοντας σε αυτούς αντιστάσεις με κατάλληλη τιμή, το άλλο άκρο των 

οποίων συνδέεται στη γη. Συγκεκριμένα, ο ακροδέκτης MIN_TOFF χρησιμοποιείται για να 

ρυθμίσει τον ελάχιστο χρόνο στον οποίο το ο παλμός θα βρίσκεται χαμηλά (off), ενώ ο 

ακροδέκτης MIN_TON χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει τον ελάχιστο χρόνο που θα βρίσκεται 

υψηλά (on). Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται (αντίστοιχα) η πιθανότητα το transistor να 
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ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί άσκοπα εξαιτίας ταλαντώσεων στην τάση Vds του 

transistor που μπορεί να εμφανιστούν κατά τις μεταβάσεις. 

Η αρχική επιλογή των αντιστάσεων 𝑅MIN_TOFF  και 𝑅MIN_TO𝑁 έγινε βάσει των ελάχιστων 

χρόνων σβέσης και αγωγής της ορθής λειτουργίας για το SR δευτερεύοντος και της 

ανάστροφης λειτουργίας για το SR πρωτεύοντος. Εντούτοις, στην πράξη οι τιμές αυτές 

αλλάξανε και η τιμή τους καθορίστηκε πειραματικά με δοκιμές.  

Για την μέτρηση της τάσης Vds του Mosfet χρησιμοποιείται ο ακροδέκτης (pin) CS (current 

sense). Ο ακροδέκτης του GND του NCP43080-A συνδέεται στο source του Mosfet, ενώ ο 

ακροδέκτης CS στο drain. Μόλις η τιμή Vcs, άρα η Vds, πέσει κάτω από ένα κατώφλι 

𝑉𝑇𝐻_𝐶𝑆_𝑂𝑁 ≈ −75𝑚𝑉, ο παλμός γίνεται υψηλός. Αντίθετα, μόλις ο παλμός ανέβει πάνω από 

ένα κατώφλι 𝑉𝑇𝐻_𝐶𝑆_𝑂𝐹𝐹 ≈ 0𝑚𝑉, ο παλμός γίνεται υψηλός. Είναι δυνατόν τα κατώφλια αυτά 

να γίνουν αρνητικότερα με την εισαγωγή μιας εξωτερικής αντίστασης (𝑅𝑆𝐻𝐼𝐹𝑇_𝐶𝑆), οπότε η 

έναυση απαιτεί μεγαλύτερη πτώση τάσης Vsd (=Vds) για να συμβεί, ενώ η σβέση συμβαίνει 

επίσης για μεγαλύτερη πτώση τάσης Vsd, που θα αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ρεύμα μέσα από 

το στοιχείο. Σημειώνεται ότι η αγωγή του Mosfet σε λειτουργία SR ξεκινάει μέσα από την 

αντιπαράλληλη δίοδο. Επιπλέον, τυπικά η αγωγή μέσα από την αντιπαράλληλη δίοδο 

συμβαίνει και κατά το μηδενισμό του στοιχείου, εκτός αν ο παλμός που στέλνεται 

καθυστερήσει να γίνει χαμηλός (low). Ο χρόνος αγωγής της αντιπαράλληλης διόδου πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν μικρότερος ώστε οι απώλειες αγωγής του να είναι ελάχιστες. Φυσικά, 

θα πρέπει να ξεκινάει να άγει πρώτη πριν από το κύριο σώμα του Mosfet, για την επίτευξη του 

ZVS. 

Ακριβώς επειδή ο ακροδέκτης CS και ο ακροδέκτης γείωσης (GND) συνδέεται απευθείας 

πάνω στα άκρα drain-source του Mosfet, είναι απαραίτητο το SR Controller να αντέχει τη 

μέγιστη τάση που εμφανίζεται στο Mosfet. Συγκεκριμένα, το SRC αντέχει 150V στον 

ακροδέκτη CS, που για το πρωτεύον είναι οριακό, διότι ότι η αναμενόμενη τάση στην TVS 

είναι 93V και επομένως η μέγιστη τάση στο διακόπτη πρωτεύοντος είναι 140V. Πιθανώς για 

το λόγο αυτό παρουσιάστηκε πρόβλημα στη λειτουργία του SRC του πρωτεύοντος, αφού στην 

πράξη η τιμή των 150V ξεπεράστηκε. Η παλμοδότηση κατά την ανάστροφη πορεία ενέργειας 

στο Mosfet υψηλής τάσης έγινε χωρίς το SRC, αλλάζοντας απλώς κατάλληλα το αντίστοιχο 

duty cycle προγραμματιστικά. Σε αντίθεση, το SRC του δευτερεύοντος λειτούργησε όπως 

προβλεπόταν. 

Το γεγονός ότι παρεμβάλλεται ο μΕ και το SRC δεν παλμοδοτεί απευθείας το Mosfet, δίνει 

τη δυνατότητα και για επεξεργασία των παλμών του SRC. Αυτό χρησιμοποιήθηκε και στην 
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πράξη, καθώς παρατηρήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις ότι μετά τη σβέση του στοιχείου 

στελνόταν εκ νέου παλμός για την έναυσή του. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερο 

έλεγχο στο χρόνο μεταξύ της σβέσης του πρωτεύοντος και της έναυσης του δευτερεύοντος (ή 

το ανάποδο για την ανάστροφη λειτουργία). 

Για την τροφοδοσία του SRC δευτερεύοντος χρησιμοποιήθηκε η τάση 5V, οπότε ο παλμός 

στην έξοδό του (DRV - drive) αναμένεται να περιορίζεται το πολύ μέχρι την τάση αυτή. Για 

την τροφοδοσία του SRC πρωτεύοντος χρησιμοποιήθηκε η τάση 18V. Επειδή το 

ολοκληρωμένο της «οικογένειας» NCP43080 που επιλέχθηκε είναι τύπου Α, η τυπική peak 

τιμή της τάσης είναι στα 4.7V, η ελάχιστη στα 4.3V και η μέγιστη στα 5.5V για την περίπτωση 

που τροφοδοτούταν με 35V. Επειδή όμως, όπως αναφέρθηκε, η τροφοδοσία που 

χρησιμοποιήθηκε είναι στα 18V, που είναι κάτω από το μέσο του δυνατού εύρους τάσεων, 

έγινε η υπόθεση ότι και τάση του παλμού θα είναι κάτω από 5V, οπότε θεωρήθηκε ότι θα 

αντέξει το pin του ο μΕ. Φυσικά ενέχει ο κίνδυνος σφάλματος του pin. Η αρχική πρόθεση ήταν 

η τροφοδοσία του SR πρωτεύοντος να γίνει με 5V (όπως έγινε και στο πρωτεύον), όμως ο 

συμβιβασμός των 18V έγινε στην πορεία, αφού είχε γίνει η σχεδίαση του κυκλώματος, για 

λόγους που εξηγούνται στη συνέχεια. Θα μπορούσε βέβαια και να τοποθετηθεί ένας απλός 

διαιρέτης τάσης που θα έφερνε την ανώτατη τάση στα 5V και την κατώτατη στα 3.9V (ή το 

πολύ στα 3.27V) που θα ήταν κατάλληλη ως προς το εύρος τάσης για το μΕ. 

5.5.6 Μετρητικό Τάσης, Ρεύματος και Ψηφιακός Απομονωτής 

Για τη μέτρηση του ρεύματος στην είσοδο και στην έξοδο χρησιμοποιήθηκε το 

ολοκληρωμένο κύκλωμα  TMCS1100A3 της Texas Instruments. Το ολοκληρωμένο 

χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα Hall και δίνει τη δυνατότητα για μέτρηση του ρεύματος και προς 

τις δυο κατευθύνσεις με μικρό σφάλμα ευαισθησίας (sensitivity error) της τάξης του  ±0.4% 

και πολύ μικρό σφάλμα γραμμικότητας (0.05%) με τιμές ρεύματος από +11.6A έως -11.6A 

στη δικατευθυντήρια λειτουργία. Η τάση τροφοδοσίας μπορεί να είναι της τάξης των 3.3V ή 

των 5V. Η τιμή του ρεύματος «μεταφράζεται σε τάση», με κάθε 1 ampere μεταβολής ρεύματος 

να αντιστοιχεί σε μεταβολή 200mV στην τάση, οπότε είναι προφανές ότι το σήμα που βγάζει 

στην έξοδο (ακροδέκτης VOUT) είναι αναλογικό.  
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Σχήμα 5.23 Η συνδεσμολογία του μετρητικού ρεύματος δευτερεύοντος στο eeschema του Kicad. 

Αν είναι επιθυμητή η μέτρηση και προς τις δυο κατευθύνσεις, όπως στην περίπτωση του 

παρόντος μετατροπέα, τότε απαιτείται μια τάση αναφοράς με τη μισή τιμή από αυτή της 

τροφοδοσίας. Αυτό πραγματοποιήθηκε με έναν απλό διαιρέτη τάσης, μπορεί όμως να 

χρησιμοποιηθεί και κάποιο εξειδικευμένο κύκλωμα για τη δημιουργία σταθερής τάσης 

αναφοράς. Όταν το ρεύμα είναι θετικό, η τάση στην έξοδο του αισθητήρα αυξάνεται πάνω από 

την τάση αναφοράς, ενώ όταν είναι αρνητικό η τάση μειώνεται, βάσει της ευαισθησίας 

200mV/A που αναφέρθηκε. Ως θετική φορά ρεύματος νοείται η ροή από τον ακροδέκτη IN+ 

προς τον ακροδέκτη IN-. Η συνδεσμολογία του μετρητικού ρεύματος δευτερεύοντος που 

χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο Σχήμα 5.23. 

 

Σχήμα 5.24 Η συνδεσμολογία του ADC δευτερεύοντος και του ψηφιακού απομονωτή. 

Το αναλογικό σήμα κάθε αισθητήρα ρεύματος είναι απαραίτητο να μετατραπεί σε ψηφιακό. 

Τυπικά θα μπορούσε να μεταφερθεί μετά από μια διαδικασία ενίσχυσης και απομόνωσης προς 

την πλακέτα του μΕ, που κατόπιν θα υλοποιούσε τη μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό 

σήμα (ADC). Αντί αυτού, χρησιμοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ADC, το 

ADC122S021 της Texas Instruments [159], που λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας από 2.7V 

έως 5.25V. Ο ADC διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους για τη μετατροπή τους σε ψηφιακά σήματα. 

Έτσι, η μια είσοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή του ρεύματος και η άλλη 
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είσοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τάση της αντίστοιχης μεριάς (εισόδου ή εξόδου 

αντίστοιχα). Το ψηφιακό πλέον σήμα της μέτρησης του ρεύματος και της τάσης μεταδίδεται 

με τη χρήση του πρωτοκόλλου SPI προς τον μικροελεγκτή, όπως αναλύεται στην 

υποπαράγραφο 5.5.7. Για τη μέτρηση της τάσης στο πρωτεύον, είναι απαραίτητη η χρήση ενός 

διαιρέτη τάσης ώστε να έρθει η τάση στο επίπεδο της τροφοδοσίας του ADC πρωτεύοντος. 

Η γείωση πρωτεύοντος (GND_1) είναι διαφορετική από αυτή του δευτερεύοντος (GND_2), 

αφού τα δυο μέρη πρέπει να είναι απομονωμένα μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε 

χρησιμοποιείται και ο ΜΤ. Η γείωση του μικροελεγκτή είναι κοινή με αυτή του πρωτεύοντος. 

Επομένως, το ψηφιακό σήμα του ADC δευτερεύοντος θα πρέπει να μετατραπεί για να έχει ως 

αναφορά το GND_1. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το ολοκληρωμένο κύκλωμα 

ADUM152N της Analog Devices [160]. Το ολοκληρωμένο αυτό αποτελεί έναν ψηφιακό 

απομονωτή (digital isolator), επιτρέπει δηλαδή τη «μετάφραση» του ψηφιακού σήματος από 

το ένα επίπεδο τάσης στο άλλο, με τα δυο επίπεδα να παραμένουν απομονωμένα μεταξύ τους. 

Η λειτουργία της μετάφρασης υλοποιείται ταυτόχρονα σε 5 κανάλια, 3 προς η μια κατεύθυνση 

σήματος και 2 προς την άλλη. Το επίπεδο της τάσης μπορεί να κυμαίνεται από 5V έως 1.8V, 

επομένως μπορεί να συνεργαστεί τόσο με τα ολοκληρωμένα του δευτερεύοντος που 

λειτουργούν με τάση 5V, αλλά και με τον μΕ που λειτουργεί με 3.3V. 

Ο ψηφιακός απομονωτής χρησιμοποιείται προς τη μια κατεύθυνση για τη μετάδοση του 

σήματος παλμού από τον μΕ προς το κύκλωμα οδήγησης του δευτερεύοντος και για τη 

μετάδοση του σήματος ελέγχου του και του ρολογιού του ADC δευτερεύοντος. Προς την άλλη 

κατεύθυνση, χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των σημάτων του SRC και της εξόδου του 

ADC. 

5.5.7 Μικροελεγκτής και Πρωτόκολλο SPI 

Για την παραγωγή των παλμών ελέγχου των στοιχείων, χρησιμοποιείται το αναπτυξιακό 

STM32F429 Discovery kit της  STMicroelectronics (πλακέτα μΕ), που φέρει τον μικροελεγκτή 

(μΕ) STM32F429ZIT6 αρχιτεκτονικής ARM Cortex-M4 32-bit [161] μαζί με επιπλέον 

στοιχεία. O εν λόγω μΕ έχει διαθέτει μια πληθώρα από περιφερειακά όπως 3 12-bit ADCs και 

14 ανεξάρτητους χρονιστές (timers), καθένας εκ των οποίων διαθέτει 4 κανάλια που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν εκτός άλλων και για την παραγωγή PWM παλμών. Επιπλέον έχει δεκάδες 

pins GPIO (general-purpose input/output) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το software 

τόσο για την είσοδο σημάτων, όσο και για την έξοδο, αλλά και για να αντιστοιχιστεί (mapped) 

με μια εναλλακτική λειτουργία ενός περιφερειακού κυκλώματος (peripheral alternate 
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function), από τις διάφορες που προσφέρονται για κάθε pin [162]. Για παράδειγμα, η έξοδος 

του καναλιού ενός Timer μπορεί να οδηγηθεί προς ένα συγκεκριμένο GPIO pin, στέλνοντας 

έτσι έναν παλμό PWM στην επιθυμητή διάταξη.  

Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των περιφερειακών του μΕ, μπορεί κανείς να 

ανατρέξει στο σχετικό Reference Manual (RM0090) [163]. Να σημειωθεί ότι ο όρος 

«περιφερειακά» (peripherals) χρησιμοποιείται στο User Manual (UM1670) του αναπτυξιακού 

(Discovery Kit) για να αναφερθεί στα περιφερειακά της πλακέτας, όπως led, πλήκτρα (push 

button), την οθόνη LCD, το ενσωματωμένο εργαλείο (embedded tool) debug (κ.λπ.). Τα 

εξωτερικά αυτά περιφερειακά, δεσμεύουν ορισμένα από τα GPIO pins για τη δικιά τους 

λειτουργία. Θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή των pins του μΕ και κατ’ επέκταση του 

αναπτυξιακού ώστε να μην υπάρχει «σύγκρουση» με κάποια από τις συσκευές του. Για το λόγο 

αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο πίνακας του UM1670 που κάνει την αντιστοίχιση μεταξύ 

των pin του μΕ (MCU) και των συσκευών της πλακέτας Discovery Kit. 

Ο προγραμματισμός του μΕ έγινε με τη χρήση του γραφικού περιβάλλοντος Keil μVision 

[164]. Η παραγωγή των παλμών PWM γίνεται με τη χρήση του timer1 (TIM1) μαζί με τη 

χρήση interrupts. Το duty cycle του παλμού πρωτεύοντος (ή δευτερεύοντος για την ανάποδη 

φορά λειτουργίας), μπορεί να ρυθμιστεί από τον Η/Υ με τη χρήση του προγράμματος STM 

Studio ( [165]), θέτοντας την αντίστοιχη μεταβλητή ως volatile. Το ίδιο γίνεται και για τη 

ρύθμιση της συχνότητας παλμοδότησης. Ύστερα από ένα dead time από τη σβέση του παλμού 

πρωτεύοντος, γίνεται η έναυση του δευτερεύοντος. 

 

Σχήμα 5.25 Η διεπαφή SPI μεταξύ ενός master κι ενός slave [166]. 

Για τη σβέση των παλμών δευτερεύοντος απαιτείται να λαμβάνονται τα σήματα από τους 

synchronous rectifier controller (SRC). Για την ορθή φορά ενέργειας, το σήμα του SRC 

πρωτεύοντος αγνοείται, ενώ το pin που αντιστοιχεί στο SRC δευτερεύοντος είναι ρυθμισμένο 

έτσι ώστε η αρνητική παρυφή του παλμού του να παράγει ένα σήμα διακοπής (interrupt). 

Μόλις δοθεί το σήμα αυτό, εκτελείται η συνάρτηση διαχείρισης του αιτήματος διακοπής 

(interrupt request handler). Προφανώς ισχύουν τα αντίστοιχα για την ανάστροφη πορεία 

ενέργειας. 
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Όπως αναφέρθηκε, οι αναλογικές μετρήσεις ψηφιοποιούνται απευθείας από τις συσκευές 

ADC122S021 που βρίσκονται επί της πλακέτας ισχύος. Οι μετρήσεις αυτές μπορούν να 

αξιοποιηθούν για τον έλεγχο κλειστού βρόχου της διάταξης, κάτι που δεν έγινε στα πλαίσια 

της εργασίας αυτής, αλλά απλώς υλοποιήθηκε η επικοινωνία με τον μΕ. Για να μεταδοθούν οι 

μετρήσεις χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SPI (Serial Peripheral Interface). 

Σύμφωνα με το SPI, η επικοινωνία μπορεί να περιλαμβάνει πολλές συσκευές, μια εκ των 

οποίων ορίζεται ως master και οι υπόλοιπες ως slaves, ενώ η μετάδοση των δεδομένων γίνεται 

σειριακά (Σχήμα 5.25) [167]. Για τη διεπαφή των συσκευών χρησιμοποιούνται 4 γραμμές: 

Chip Select (CS) μέσω του οποίου ο master ενεργοποιεί (λογικό «0») ή απενεργοποιεί (λογικό 

«1») το slave, το Serial Clock (SCLK) μέσω του οποίου γίνει ο συγχρονισμός των ψηφιακών 

σημάτων, Master Out Slave In (MOSI) για την αποστολή πληροφοριών από τον master προς 

τον slave και Master In Slave Out (MISO) για την ανάποδη διαδικασία.   

Συγκεκριμένα για τη συσκευή ADC122S021, η επικοινωνία γίνεται χωρίζοντας το χρόνο σε 

πλαίσια (frames) των 16 περιόδων του ρολογιού (SCLK). Εντός ενός frame, στις πρώτες 3 

περιόδους γίνεται το acquiring («απόκτηση») της τάσης εισόδου, και ξεκινάει η μετατροπή του 

σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό του καναλιού που έχει επιλεχθεί από το προηγούμενο ήδη 

πλαίσιο. Η μετατροπή είναι του τύπου successive approximation και το MSB (most significant 

bit) οδηγείται στην έξοδο MISO κατά την 5η περίοδο και ακολουθούν τα επόμενα bits.  

Παράλληλα, στα 8 πρώτα bits του τρέχοντος frame, λαμβάνεται στην είσοδο MOSI η 

εντολή από τον master που ορίζει το κανάλι (δηλαδή την αναλογική είσοδο) για την οποία θα 

γίνει η μετατροπή στη διάρκεια του επόμενου frame (και όχι του τρέχοντος). 

Η ακρίβεια του μετατροπέα είναι στα 12bits και η συχνότητα του ρολογιού μπορεί να είναι 

από 800kHz έως 3200kHz. Επειδή μια μετατροπή διαρκεί για 1 frame, δηλαδή για 16 

περιόδους ρολογιού, η συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι 𝐹𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝐹𝐶𝐿𝐾/16, οπότε θα 

κυμαίνεται από τα 50ksps έως τα 200ksps. Η μετατροπή μπορεί να γίνει μόνο σε ένα εκ των 2 

καναλιών εισόδου κάθε φορά. Αν είναι επιθυμητή η συνεχής μετατροπή και των 2 εισόδων, 

όπως εν προκειμένω ισχύει για το ρεύμα και την τάση, τότε η συχνότητα δειγματοληψίας θα 

διαμοιραστεί μεταξύ των εισόδων. Δηλαδή, για παράδειγμα, για ρολόι συχνότητας 800kHz, η 

μέγιστη συχνότητα δειγματοληψίας για καθεμιά από τις εισόδους θα είναι στα 25ksps. 

Ο μΕ λειτουργεί ως master, ενώ το ολοκληρωμένο του ADC λειτουργεί ως slave. Για να 

υλοποιηθεί η SPI επικοινωνία χρησιμοποιούνται οι ενσωματωμένες δυνατότητες του υλικού 

(hardware) του μΕ STM32F429ZIT6. Στην πράξη παρατηρήθηκε δυσκολία στην επικοινωνία 
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με τους ρυθμούς που αναφέρθηκαν και για το λόγο αυτό η συχνότητα δειγματοληψίας 

μειώθηκε ακόμα περισσότερο. 

 

Σχήμα 5.26 Τροφοδοτικό πρωτεύοντος 48V προς 18V. 

5.5.8 Τροφοδοτικά 

Για την τροφοδοσία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των κυκλωμάτων οδήγησης 

σχεδιάστηκαν 2 μικρές πλακέτες, μια για το πρωτεύον και μια για το δευτερεύον σχεδιασμένα 

να λαμβάνουν ως τάση την τάση εισόδου και την τάση εξόδου. Ταυτόχρονα, δίνεται η επιλογή 

(με κατάλληλα jumpers) τα τροφοδοτικά να λάβουν ξεχωριστή πηγή εισόδου, ώστε να μπορεί 

να μετρηθεί ξεχωριστά η απόδοση του κυκλώματος ισχύος, από αυτή των ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων.  

Η πλακέτα τροφοδοσίας πρωτεύοντος αποτελείται από ένα τροφοδοτικό τύπου buck 

μετατροπέα βασιζόμενο στο ολοκλ. LM5008 της TI ( [168]) για τη μετατροπή της εισόδου 

48V σε 18V (Σχήμα 5.26) και από ένα τροφοδοτικό τύπου buck βασιζόμενο στο ολοκλ. 

LM5163 ( [169]) της TI για τη μετατροπή των 48V σε 3.3V. Αρχικά η πρόθεση για το δεύτερο 

τροφοδοτικό της πλακέτας πρωτεύοντος σχεδιάστηκε για έξοδο στα 5V, εντούτοις ο 

μικροελεγκτής παρότι «ανέχεται» τα 5V (5V tolerant) στην είσοδό του, λειτουργεί στα 3.3V 

και η κατασκευή της πλακέτας προσαρμόστηκε στην πορεία με κατάλληλες αλλαγές. Αυτός 

είναι και ο λόγος που στην πορεία έγινε ο συμβιβασμός που αναφέρθηκε στην υποπαράγραφο 

5.5.5 με την τροφοδοσία του SRC πρωτεύοντος με 18V αντί για 5V, αφού τα τελευταία δεν 

ήταν πλέον διαθέσιμα. Τα 18V χρησιμοποιήθηκαν φυσικά και για το κύκλωμα οδήγησης του 

Spr. Τα 3.3V της πλακέτας τροφοδοσίας πρωτεύοντος χρησιμοποιήθηκαν για τα αντίστοιχα 

ολοκληρωμένα, για το κύκλωμα  πρωτεύοντος αλλά και δευτερεύοντος, καθώς και για το 

Digital Isolator από τη μεριά της γείωσης πρωτεύοντος και του μικροελεγκτή. 
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Η πλακέτα τροφοδοσίας δευτερεύοντος αποτελείται από ένα τροφοδοτικό τύπου boost 

μετατροπέα βασιζόμενο στο ολοκλ. LMR62014 της TI ( [170]), για τη μετατροπή της εξόδου 

4V σε 18V, για χρήση από το κύκλωμα οδήγησης και από ένα τροφοδοτικό τύπου buck με τη 

βοήθεια του ολοκλ. LMR50410-Q1 της TI ( [171]), για τη μετατροπή των 18V σε 5V, για 

χρήση από τα αντίστοιχα ολοκληρωμένα αλλά και από τον Digital Isolator από τη μεριά της 

γείωσης δευτερεύοντος. 

5.5.9 Κατασκευή πλακέτας 

 

Σχήμα 5.27 Η άνω όψη της πλακέτας ισχύος μαζί με τις 2 πλακέτες τροφοδοσίας. 

Για τη σχεδίαση της πλακέτας ισχύος χρησιμοποιήθηκε η «σουίτα» (suite) σχεδίασης 

ηλεκτρονικών συστημάτων Kicad, που διατίθεται ως ελεύθερο λογισμικό κάτω από την γενική 

άδεια δημόσιας χρήσης GNU [172] και αποτελείται από πολλά προγράμματα, ένα για κάθε 

στάδιο της σχεδίασης. Αρχικά, σχεδιάστηκε το σχηματικό του κυκλώματος στο eeschema και 

κάθε στοιχείο αντιστοιχίστηκε με ένα αποτύπωμα (footprint).  Με τη βοήθεια του εργαλείου 

«δημιουργίας λίστας δικτύου» παράγεται ένα δίκτυο, που μπορεί να εισαχθεί στη συνέχεια με 

το πρόγραμμα σχεδίασης τυπωμένου κυκλώματος (PCB) ονόματι Pcbnew, για να διευκολύνει 

το σχεδιασμό των αγώγιμων δρόμων του κυκλώματος. 

Το πλάτος κάθε χάλκινου αγώγιμου δρόμου (trace) πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να 

αντέχει το ρεύμα που θα το διαρρέει. Επιπλέον, οι αποστάσεις μεταξύ των δρόμων (clearances)  

πρέπει να είναι αρκούντως μεγάλες ώστε το υλικό ανάμεσά τους (είτε ο αέρας, είτε το 

μονωτικό υλικό του PCB) να αντέξει την τάση. Για τον υπολογισμό των διαστάσεων αυτών, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ενσωματωμένο εργαλείο PCB Calculator του Kicad. 

Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του πλάτους του δρόμου, εισάγονται οι πληροφορίες για τη 

μέγιστη επιθυμητή αύξηση της θερμοκρασίας, το μέγιστο ρεύμα από το οποίο θα διαρρέεται, 
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καθώς και το ύψος (πάχος) του δρόμου, που μπορεί να ορίζεται από τον κατασκευαστή του 

τυπωμένου. 

 

Σχήμα 5.28 Η κάτω όψη της πλακέτας ισχύος. 

Το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για να τυπωθεί το PCB μπορεί να σχεδιάσει αγώγιμους 

δρόμους πλάτους από 0.1mm. Εντούτοις, συνιστάται να αποφεύγονται τόσο μικρά πλάτη, 

καθώς αυξάνεται η πιθανότητα αστοχίας από θερμική ή μηχανική καταπόνηση κατά τη 

διαδικασία κόλλησης των στοιχείων. Για τον ίδιο λόγο, είναι προτιμότερο η αποστάσεις 

μεταξύ των γραμμών να μην είναι οριακά χαμηλές. 

Στο σχήμα εικονίζεται η άνω όψη της πλακέτας ισχύος που κατασκευάστηκε, στην οποία 

είναι συνδεδεμένες οι δυο μικρότερες πλακέτες τροφοδοσίας, αυτή του πρωτεύοντος 

(αριστερά) και αυτή του δευτερεύοντος (δεξιά). Εν προκειμένω, είναι τοποθετημένος ο 

τυποποιημένος ΜΤ 750311593 της Wurth Elektronik ( [173]), που χρησιμοποιήθηκε για να 

γίνουν επιπλέον πειράματα, πέραν του χειροποίητου που παρουσιάστηκε στην υποπαράγραφο 

5.4.2. Εκατέρωθεν του ΜΤ του εμπορίου διακρίνονται και οι ακροδέκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεση του χειροποίητου ΜΤ. Στο σχήμα εικονίζεται η κάτω όψη 

της πλακέτας ισχύος, στην οποία διακρίνονται εύκολα τα 2 ψυκτικά μαύρου χρώματος των 

Mosfet. Οι διαστάσεις της πλακέτας ισχύος είναι 22cm x 8cm, αλλά όπως είναι φανερό τα 

στοιχεία θα μπορούσαν να περιοριστούν με κατάλληλη σχεδίαση πιθανώς ακόμα και στο μισό 

εμβαδό. Ένας βασικός λόγος για την αύξηση του μεγέθους είναι ότι θεωρήθηκε καλύτερο οι 

γραμμές των παλμών και των δεδομένων να περνάνε κατά το δυνατόν λιγότερο κάτω από τον 

ΜΤ, ώστε να μειωθεί η επαγωγή θορύβου προς αυτές. Ταυτόχρονα, για λόγους ευκολίας στη 

διασύνδεση με το μΕ, όλες οι γραμμές των σημάτων συγκεντρώθηκαν σε ένα κεντρικό σημείο, 

επεκτείνοντας έτσι την επιφάνεια της πλακέτας. 
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6  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων με την πλακέτα 

τοπολογίας αμφίδρομου μετατροπέα Flyback που κατασκευάστηκε. Συγκεκριμένα, 

παρατίθενται οι παλμογραφήσεις και οι μετρήσεις που προέκυψαν κατά τη δοκιμή με το 

μετασχηματιστή πλακέ δευτερεύοντος τυλίγματος που παρουσιάστηκε.  

Το κύκλωμα δοκιμάστηκε στην ορθή πορεία ενέργειας, τοποθετώντας στην είσοδο μια πηγή 

σταθερής τάσης, ενώ στην έξοδο ένα ηλεκτρονικό φορτίο. Με κατάλληλη ρύθμιση, το 

ηλεκτρονικό φορτίο είναι δυνατόν να μεταβάλλει κατάλληλα την εμπέδησή που φαίνεται 

στους ακροδέκτες του ώστε να επιτύχει σταθερή πτώση τάσης, σύμφωνα με την τιμή τάσης 

που έχει ορίσει ο χρήστης. Έτσι, έδωσε τη δυνατότητα να προσομοιωθεί η συμπεριφορά του 

ηλεκτροχημικού κελιού στην έξοδο. 

 Εκτός της ορθής λειτουργίας, έγιναν πειράματα και στην ανάστροφη πορεία ενέργειας, 

αλλά με πιο απλό τρόπο, με δυο διαφορετικά σταθερά φορτία αντί του ηλεκτρονικού φορτίου. 

Για να διερευνηθεί κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση στην ανάστροφη 

λειτουργία, το κύκλωμα δοκιμάστηκε και χωρίς το R-C δίκτυο απόσβεσης.  

Για την αποφυγή σύγχυσης, υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα εργασία ορίζεται ως πρωτεύον 

τύλιγμα, το τύλιγμα υψηλής τάσης, δηλαδή αυτό που προορίζεται για τη σύνδεση της πλήρους 

συστοιχίας, ενώ ως δευτερεύον τύλιγμα, αυτό της χαμηλής τάσης, που προορίζεται για ένα 

μονάχα κελί. Στις μετρήσεις που ακολουθούν, ο δείκτης 1 αναφέρεται στα μεγέθη της μεριάς 

πρωτεύοντος (όπως η τάση και το ρεύμα της συστοιχίας κελιών) και ο δείκτης 2 αναφέρεται 

στα μεγέθη της μεριάς δευτερεύοντος. 

Να σημειωθεί ότι έγιναν πειράματα στην ορθή λειτουργία, εκτός του χειροποίητου ΜΤ, και 

με τον τυποποιημένο ΜΤ 750311593 της Wurth Elektronik, που έχει αρκετά μικρότερη 

επαγωγή μαγνήτισης και μικρότερο λόγο μετασχηματισμού, με σκοπό την επίτευξη ακόμα 

μεγαλύτερου ρεύματος εξόδου. Για παράδειγμα, με φορτίο μια σταθερή αντίσταση επετεύχθη 

στην έξοδο ρεύμα 9Α στα 4V (δηλαδή 36W) με είσοδο στα 42.9V, με απόδοση 76.6% και 

διακοπτική συχνότητα 50kHz. Επειδή τα αποτελέσματα της απόδοσης με τον εν λόγω 

μετασχηματιστή δεν ήταν τόσα ενθαρρυντικά, αποφασίστηκε λόγω και του περιορισμένου 
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διαθέσιμου χρόνου να μη μελετηθεί διεξοδικά, ώστε να συνεχιστούν οι δοκιμές του βασικού 

μετασχηματιστή (που φαίνεται στο Σχήμα 5.21) και στην ανάστροφη πορεία ενέργειας. 

 

Σχήμα 6.1 Η διάταξη διεξαγωγής των πειραμάτων. 

Στο σχήμα εικονίζεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. Ακολουθούν οι 

μετρήσεις και οι παλμογραφήσεις για τον χειροποίητο μετασχηματιστή (𝑛0 ≈ 4.6, 𝐿𝑚 ≈ 40𝜇𝐻, 

𝑘 ≈ 98.5%) που δοκιμάστηκε στα 45kHz. 

6.2 Μετρήσεις και Παλμογραφήσεις 

6.2.1  Πείραμα με ορθή πορεία ενέργειας 

Στην ορθή πορεία ενέργειας, το κύκλωμα δοκιμάστηκε με πιο διεξοδικό τρόπο. Έγιναν 

πειράματα για 3 διαφορετικά ρεύματα εξόδου (𝐼2): 5A, 6A και 7A. Για καθένα εξ αυτών των 

ρευμάτων, μελετήθηκαν οι τάσεις εισόδου (𝑉2): 33.6V, 38.4V και 48V, που αντιστοιχούν στις 

διαφορετικές καταστάσεις φόρτισης της συστοιχίας των 12 κελιών, δηλαδή την πλήρη 

εκφόρτιση, την ονομαστική κατάσταση και την πλήρη φόρτιση. Μεταβάλλοντας την τάση του 

ηλεκτρονικού φορτίου, που προσομοιάζει τη λειτουργία ενός κελιού, από τα 2.8V έως τα 4V 

και ρυθμίζοντας το λόγο κατάτμησης ώστε το ρεύμα να παραμένει σταθερό, ο μετατροπέας 

μελετάται για διαφορετικές τιμές ισχύος εξόδου και εισόδου.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι πίνακες των μετρήσεων και σχεδιάζονται οι καμπύλες 

απόδοσης - ισχύος εισόδου με παράμετρο την 𝑉2 για διάφορα  𝐼2. Μαζί με τα σημεία των 
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μετρήσεων, απεικονίζονται και οι αντίστοιχες προσαρμοσμένες (fitted) καμπύλες, 

πολυωνύμου δευτέρου βαθμού. Προφανώς, οι καμπύλες αυτές δεν αναπαριστούν τις 

πραγματικές μετρήσεις, αλλά δίνουν μια γενική εικόνα για την πορεία της απόδοσης καθώς 

μεταβάλλεται η ισχύς και επιτρέπουν την ευκολότερη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τάσεων 

εισόδου. Εκτός των μετρήσεων ρευμάτων και τάσεων εισόδου και εξόδου, που έγιναν με τη 

βοήθεια των πολυμέτρων του εργαστηρίου, καταγράφηκε ο λόγος κατάτμησης και η υπέρταση 

του Mosfet πρωτεύοντος. 

Ρεύμα Εξόδου Ι2 = 5A 

 

V1 (V) I1 (A) V2 (V) I2 (A) δ VDS 1 (V) η 

33.620 0.510 2.807 5.043 0.245 128.000 0.826 

33.620 0.525 2.908 5.031 0.248 129.000 0.829 

33.610 0.541 3.011 5.017 0.251 131.000 0.831 

33.610 0.556 3.113 5.005 0.254 134.000 0.833 

33.610 0.574 3.215 5.003 0.258 135.000 0.834 

33.610 0.591 3.317 5.003 0.262 138.000 0.836 

33.610 0.608 3.419 5.004 0.266 138.000 0.837 

33.610 0.627 3.519 5.008 0.270 140.000 0.836 

33.600 0.646 3.621 5.006 0.274 140.000 0.835 

33.600 0.665 3.722 5.014 0.278 142.000 0.836 

33.590 0.682 3.824 5.020 0.282 142.000 0.838 

33.590 0.698 3.926 5.006 0.285 142.000 0.838 

33.590 0.714 4.000 5.005 0.289 144.000 0.834 

38.400 0.446 2.820 5.056 0.212 128.000 0.832 

38.390 0.457 2.921 5.009 0.215 131.000 0.835 

38.390 0.475 3.023 5.044 0.219 133.000 0.836 

38.390 0.487 3.123 5.008 0.222 134.000 0.837 

38.400 0.503 3.225 5.045 0.226 138.000 0.842 

38.400 0.518 3.326 5.026 0.230 139.000 0.841 

38.400 0.535 3.427 5.028 0.234 142.000 0.839 

38.400 0.548 3.528 5.011 0.237 144.000 0.840 

38.400 0.564 3.630 5.012 0.241 146.000 0.841 

38.400 0.581 3.731 5.035 0.245 146.000 0.841 

38.400 0.595 3.832 5.011 0.248 146.000 0.841 

38.400 0.609 3.900 5.007 0.251 147.000 0.834 

38.400 0.629 4.000 5.046 0.255 148.000 0.835 

48.000 0.355 2.816 5.014 0.168 133.000 0.829 

48.000 0.367 2.920 5.035 0.172 135.000 0.834 

48.000 0.379 3.022 5.026 0.175 138.000 0.836 

48.000 0.391 3.123 5.028 0.178 140.000 0.837 
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48.000 0.402 3.225 5.030 0.181 141.000 0.840 

48.000 0.414 3.325 5.012 0.184 143.000 0.839 

48.000 0.428 3.427 5.042 0.187 146.000 0.840 

48.000 0.438 3.500 5.007 0.189 146.000 0.834 

48.000 0.452 3.629 5.022 0.192 149.000 0.839 

48.000 0.462 3.730 5.002 0.194 150.000 0.842 

48.000 0.474 3.831 5.005 0.197 153.000 0.842 

48.000 0.486 3.933 5.004 0.199 154.000 0.844 

48.000 0.501 4.000 5.042 0.202 155.000 0.838 

Πίνακας 6.1 – Μετρήσεις στην ορθή λειτουργία για 5A ρεύμα εξόδου. 

Βάσει των μετρήσεων αυτών που παρατίθενται παραπάνω, χαράχθηκαν οι καμπύλες για 

έξοδο 5A που εικονίζονται στο Σχήμα 6.2. Η μέγιστη τιμή της απόδοσης  έφτασε το 84.4% για 

τη ανώτατη τιμή τάσης εισόδου (48V) και την σχεδόν ανώτατη τιμή τάσης εξόδου (3.93V). 

Καθ’ όλο το εύρος ισχύος είναι φανερό ότι για την κατώτατη τιμή τάσης εισόδου, όταν δηλαδή 

η συστοιχία θα ήταν εκφορτισμένη, η απόδοση είναι πιο μειωμένη και κυμαίνεται από το 

82.6% έως το 83.8%. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς για μικρές τάσεις εισόδου, 

τα rms ρεύματα είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Η ονομαστική τάση της συστοιχίας υπερτερεί για 

τις μικρότερες και μεσαίες τιμές ισχύος, αλλά φθίνει απότομα στις μεγαλύτερες τιμές. 

Αντίστροφα, οι τιμές τάσης που αντιστοιχούν στην πλήρη φόρτιση της συστοιχίας υπερτερούν 

μόνο στη μεγαλύτερη ισχύ εξόδου. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι στο σημείο αυτό, το όφελος 

των μειωμένων απωλειών αγωγής είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τις αυξημένες διακοπτικές 

απώλειες που πιθανώς επιβάλλει η υψηλότερη τάση, κάτι που δε συμβαίνει σε χαμηλότερες 

ισχύς. Από τις μετρήσεις γίνεται επιπλέον σαφές ότι η υπέρταση πάνω στο Mosfet 

πρωτεύοντος είναι αύξουσα συνάρτηση των 𝑃𝑖𝑛 και 𝑉𝑖𝑛. Ενώ, ο λόγος κατάτμησης είναι 

αύξουσα συνάρτηση της 𝑃𝑖𝑛 και φθίνουσα της 𝑉𝑖𝑛, κάτι που συνάδει με τη σχέση 3.58. 

 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

171 

 

Σχήμα 6.2 Καμπύλες απόδοσης – ισχύος εισόδου  για ρεύμα εξόδου 5A και με παράμετρο την τάση εισόδου. Στο κάτω μέρος 

εξηγείται ο χρωματικός κώδικας. 

Ρεύμα Εξόδου Ι2 = 6A 

 

 

Σχήμα 6.3 Καμπύλες απόδοσης – ισχύος εισόδου  για ρεύμα εξόδου 6A και με παράμετρο την τάση εισόδου. Στο κάτω μέρος 

εξηγείται ο χρωματικός κώδικας. 

Ο  Πίνακας 6.2 καταγράφει τις μετρήσεις για ρεύμα εξόδου 6A, ενώ στο Σχήμα 6.3 

φαίνονται οι αντίστοιχες καμπύλες απόδοσης – ισχύος εισόδου. Αυτή τη φορά παρατηρείται 

ότι η ονομαστική τάση εισόδου (38.4V) υπερέχει ως προς την απόδοση έναντι των ακραίων 

τιμών τάσης εισόδου, ενώ η μέγιστη απόδοση φτάνει το 84.2%. 
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V1 (V) I1 (A) V2 (V) I2 (A) δ VDS 1 (V) η 

33.630 0.609 2.811 6.020 0.265 138.000 0.826 

33.630 0.636 2.911 6.070 0.271 140.000 0.826 

33.620 0.657 3.012 6.073 0.276 141.000 0.828 

33.620 0.678 3.112 6.070 0.281 142.000 0.829 

33.620 0.699 3.214 6.067 0.291 143.000 0.830 

33.610 0.740 3.415 6.050 0.296 145.000 0.830 

33.610 0.762 3.517 6.055 0.301 145.000 0.831 

33.610 0.786 3.618 6.065 0.306 145.000 0.830 

33.610 0.804 3.719 6.039 0.311 144.000 0.831 

33.610 0.823 3.820 6.018 0.315 142.000 0.831 

33.600 0.848 3.922 6.047 0.320 144.000 0.833 

33.610 0.874 4.000 6.065 0.325 145.000 0.826 

38.430 0.536 2.813 6.039 0.236 139.000 0.825 

38.400 0.555 2.913 6.069 0.241 142.000 0.829 

38.400 0.569 3.015 6.019 0.245 143.000 0.831 

38.400 0.588 3.116 6.030 0.250 145.000 0.833 

38.400 0.605 3.217 6.034 0.254 145.000 0.835 

38.400 0.622 3.318 6.014 0.258 146.000 0.836 

38.400 0.643 3.420 6.036 0.262 147.000 0.836 

38.400 0.658 3.521 6.002 0.265 147.000 0.836 

38.400 0.677 3.622 6.006 0.269 148.000 0.837 

38.400 0.698 3.723 6.035 0.273 148.000 0.838 

38.400 0.712 3.824 6.009 0.275 150.000 0.840 

38.400 0.729 3.926 6.004 0.278 150.000 0.842 

38.400 0.748 4.000 6.008 0.281 150.000 0.837 

48.000 0.427 2.810 6.020 0.185 142.000 0.824 

48.000 0.441 2.911 6.010 0.188 146.000 0.827 

48.000 0.456 3.013 6.013 0.191 148.000 0.829 

48.000 0.470 3.113 6.025 0.194 151.000 0.831 

48.000 0.487 3.215 6.048 0.197 154.000 0.832 

48.000 0.500 3.316 6.038 0.200 154.000 0.834 

48.000 0.520 3.417 6.088 0.204 154.000 0.833 

48.000 0.535 3.518 6.083 0.207 154.000 0.834 

48.000 0.549 3.619 6.071 0.210 157.000 0.834 

48.000 0.564 3.720 6.069 0.213 158.000 0.834 

48.000 0.578 3.822 6.065 0.216 158.000 0.835 

48.000 0.591 3.924 6.052 0.219 158.000 0.838 

48.000 0.598 4.000 6.014 0.221 158.000 0.838 

Πίνακας 6.2 - Μετρήσεις στην ορθή λειτουργία για 6A ρεύμα εξόδου. 
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Για την παλμογράφηση του ρεύματος του μετασχηματιστή, χρησιμοποιήθηκε ένα current 

probe του εργαστηρίου, που συνδέθηκε με τον παλμογράφο. Η συσκευή αυτή δύναται να 

αποτυπώσει με μεγάλη ακρίβεια τη στιγμιαία τιμή του ρεύματος (τόσο την ac, όσο και την dc 

συνιστώσα). Στο μετασχηματιστή που κατασκευάστηκε, λόγω του ιδιόμορφου ακροδέκτη του 

πλακέ δευτερεύοντος τυλίγματος, ήταν αδύνατο να τοποθετηθεί το μετρητικό όργανο, οπότε η 

κυματομορφή του ρεύματος παρατηρήθηκε μόνο στο πρωτεύον τύλιγμα. 

Έτσι, στο Σχήμα 6.4 και Σχήμα 6.5 εικονίζονται δυο παλμογραφήσεις για ρεύμα 

λειτουργίας 6Α. Στην πρώτη περίπτωση για μικρότερη τάση εισόδου (33.6V) και μικρότερη 

τάση εξόδου (2.8V), η αιχμή της τάσης του Mosfet μετά τη σβέση του φτάνει περίπου στα 

138V, αλλά αυτό δε φαίνεται στην εν λόγω κυματομορφή. Η μέτρηση συνεπώς λήφθηκε 

εστιάζοντας (κάνοντας ζουμ) περισσότερο στο χρόνο αλλά και στην τάση, παρότι η συχνότητα 

δειγματοληψίας σύμφωνα με αυτό που αναγράφεται στον παλμογράφο υποτίθεται πως 

παραμένει η ίδια και ίση με 250𝛭𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠/𝑠. 

 

   

Σχήμα 6.4 Η τάση του Mosfet πρωτεύοντος (κίτρινο χρώμα) μαζί με το ρεύμα του αντίστοιχου τυλίγματος (μπλε) και τον παλμό 

δευτερεύοντος (γαλάζιο) στην ορθή λειτουργία για 𝛪2 = 6𝐴, 𝑉1 = 33.6𝑉 και 𝑉2 = 2.8𝑉. 
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Σχήμα 6.5 Η τάση του Mosfet πρωτεύοντος (κίτρινο χρώμα) μαζί με το ρεύμα του αντίστοιχου τυλίγματος (μπλε) και τον παλμό 

δευτερεύοντος (γαλάζιο) στην ορθή λειτουργία για 𝛪2 = 6𝐴, 𝑉1 = 38.4𝑉 και 𝑉2 = 4𝑉. 

Στη δεύτερη περίπτωση (V1 = 38.4V και V2 = 4V), λόγω μεγαλύτερης τάσης εισόδου αλλά 

και ισχύος, όπως είναι λογικό, η υπέρταση είναι πιο αυξημένη, φτάνοντας τα 150V. 

Γνωρίζοντας την τάση που εφαρμόζεται κάθε φορά στο τύλιγμα εισόδου και παρατηρώντας 

στην κυματομορφή ρεύματος στον παλμογράφο το χρόνο ανόδου και τη μέγιστη τιμή, 

μπορούμε να εκτιμήσουμε την επαγωγή του ΜΤ: 6𝜇𝑠/6𝐴⸱38.4𝑉 ≈ 38.4𝜇𝛨, που είναι αρκετά 

κοντά στην τιμή που μετρήθηκε με το LCR όργανο μέτρησης του εργαστηρίου. 

Σε όλες τις παραπάνω κυματομορφές της τάσης Mosfet πρωτεύοντος παρατηρείται μετά τη 

σβέση, αιχμή στην τάση λόγω της αγωγής της TVS, ένα «πλατό» τιμής 𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 και στο 

τέλος ακολουθεί η ταλάντωση μεταξύ της επαγωγής μαγνήτισης και της χωρητικότητας, όπως 

έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 4 . Όμως μεταξύ της φάσης 𝑉𝑑𝑠 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑛𝑉𝑜𝑢𝑡 και της 

ταλάντωσης παρατηρείται ένα άλλο μικρότερης διάρκειας πλατό. Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται 

στο γεγονός ότι παρότι ο παλμός δευτερεύοντος αποσύρεται, το δευτερεύον τύλιγμα δεν έχει 

σβήσει  ακόμα, επομένως το ρεύμα διέρχεται μέσα από την αντιπαράλληλη δίοδο του Mosfet 

δευτερεύοντος, εμφανίζοντας έτσι μεγαλύτερη πτώση τάσης. 

Ρεύμα Εξόδου Ι2 = 7A 

 

V1 (V) I1 (A) V2 (V) I2 (A) δ VDS 1 (V) η 

33.620 0.721 2.806 7.046 0.300 142.000 0.816 

33.600 0.748 2.907 7.081 0.306 143.000 0.819 

33.610 0.764 3.008 7.021 0.311 144.000 0.822 
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33.600 0.787 3.109 7.011 0.315 144.000 0.824 

33.600 0.810 3.211 7.008 0.319 142.000 0.827 

33.600 0.835 3.312 7.017 0.323 143.000 0.828 

33.590 0.859 3.414 7.010 0.326 143.000 0.829 

33.620 0.883 3.516 7.005 0.329 146.000 0.830 

33.610 0.908 3.618 7.007 0.332 146.000 0.831 

33.610 0.933 3.718 7.007 0.335 147.000 0.831 

33.600 0.957 3.820 7.004 0.338 147.000 0.832 

33.600 0.982 3.921 7.005 0.341 147.000 0.833 

33.600 0.998 4.000 7.006 0.344 147.000 0.835 

38.400 0.621 2.810 7.022 0.254 146.000 0.828 

38.400 0.644 2.910 7.042 0.257 146.000 0.829 

38.400 0.662 3.012 7.007 0.259 148.000 0.830 

38.400 0.684 3.112 7.013 0.262 148.000 0.831 

38.400 0.707 3.214 7.022 0.266 150.000 0.831 

38.400 0.728 3.315 7.021 0.270 150.000 0.833 

38.400 0.753 3.417 7.037 0.275 150.000 0.832 

38.400 0.776 3.517 7.046 0.279 150.000 0.832 

38.400 0.799 3.619 7.053 0.284 150.000 0.832 

38.400 0.821 3.720 7.042 0.288 150.000 0.831 

38.400 0.838 3.821 7.010 0.292 150.000 0.832 

38.400 0.857 3.922 7.038 0.297 150.000 0.839 

38.400 0.888 4.000 7.068 0.301 152.000 0.829 

48.000 0.502 2.807 7.035 0.201 154.000 0.819 

48.000 0.520 2.907 7.051 0.206 155.000 0.821 

48.000 0.540 3.009 7.088 0.210 155.000 0.823 

48.000 0.555 3.110 7.075 0.214 158.000 0.825 

48.000 0.569 3.212 7.033 0.218 158.000 0.827 

48.000 0.584 3.313 7.020 0.221 158.000 0.829 

48.000 0.601 3.414 7.017 0.225 158.000 0.830 

48.000 0.619 3.516 7.025 0.228 158.000 0.832 

48.000 0.638 3.617 7.036 0.232 158.000 0.832 

48.000 0.652 3.718 7.008 0.234 160.000 0.832 

48.000 0.670 3.820 7.015 0.237 160.000 0.834 

48.000 0.687 3.921 7.034 0.240 160.000 0.836 

48.000 0.703 4.000 7.010 0.242 160.000 0.831 

Πίνακας 6.3- Μετρήσεις στην ορθή λειτουργία για 7A ρεύμα εξόδου. 

Ο Πίνακας 6.3 καταγράφει τις μετρήσεις για ρεύμα εξόδου 7A, ενώ στο Σχήμα 6.6 

φαίνονται οι αντίστοιχες καμπύλες απόδοσης – ισχύος εισόδου. Η μέγιστη απόδοση έφτασε 

την τιμή 83.9%.  
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Σχήμα 6.6 Καμπύλες απόδοσης – ισχύος εισόδου  για ρεύμα εξόδου 7A και με παράμετρο την τάση εισόδου. Στο κάτω μέρος 

εξηγείται ο χρωματικός κώδικας. 

 

Σχήμα 6.7 Η τάση του Mosfet πρωτεύοντος (κίτρινο χρώμα) μαζί με το ρεύμα του αντίστοιχου τυλίγματος (μπλε) και τον παλμό 

δευτερεύοντος (γαλάζιο) στην ορθή λειτουργία για 𝛪2 = 7𝐴, 𝑉1 = 48𝑉 και 𝑉2 = 4𝑉. 

Παρουσιάζεται και πάλι το ίδιο μοτίβο στις καμπύλες απόδοσης, με την τάση 

εκφορτισμένης συστοιχίας να οδηγεί στην χειρότερη απόδοση, όπως είναι αναμενόμενο, με 

εξαίρεση, παραδόξως, στο σημείο μέγιστης ισχύος εισόδου. Η ονομαστική τάση της 

συστοιχίας στην είσοδο οδηγεί σε γενικές γραμμές στην καλύτερη απόδοση, ακόμα και κοντά 
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στο μέγιστο φορτίο. Πιθανώς να επέδρασε εν μέρει σε αυτό και το γεγονός ότι η επιλογή των 

παραμέτρων λειτουργίας του μετατροπέα, βασίστηκε στα αποτελέσματα της παραμετρικής 

διερεύνησης, η οποία έγινε ακριβώς για την ονομαστική τάση της συστοιχίας των κελιών και 

για έξοδο στα 4V (για το λόγο που εξηγήθηκε). 

Για τάση εισόδου 48V και τη μέγιστη ισχύ εξόδου (4V⸱7A), παρατηρείται ότι η υπέρταση 

έφτασε στη μέγιστη τιμή της, στα 160V (Σχήμα 6.7), που είναι αρκετά μεγαλύτερη της αρχικά 

προβλεπόμενης των περίπου 141V. Παρότι το περιθώριο είναι αρκετό μέχρι τη διάσπαση του 

Mosfet πρωτεύοντος (200V), συμπεραίνεται ότι η επιλογή των TVS διόδων είναι καλό να 

γίνεται με πιο αυστηρά κριτήρια.  

Η συμπεριφορά του μετατροπέα χωρίς το R-C δίκτυο απόσβεσης 

 

     

Σχήμα 6.8 Οι ταλαντώσεις μετά τη σβέση του πρωτεύοντος χωρίς το RC δίκτυο απόσβεσης είναι ιδιαίτερα έντονες και 

διαρκούν για περίπου 20% της διακοπτικής περιόδου. Με κίτρινο χρώμα εικονίζεται η τάση του Mosfet πρωτεύοντος, με μπλε 

χρώμα το ρεύμα πρωτεύοντος και με γαλάζιο ο παλμός δευτερεύοντος. 

Στο Σχήμα 6.8 και Σχήμα 6.9 εικονίζεται η κυματομορφή της τάσης του Mosfet 

πρωτεύοντος και το ρεύμα πρωτεύοντος τυλίγματος, χωρίς τη διάταξη R-C. Οι ταλαντώσεις 

της τάσης και του  ρεύματος διαρκούν για χρόνο ίσο με το 20% της διακοπτικής περιόδου, 

έχουν συχνότητα περίπου 3.33MHz και είναι δυνατόν να περάσουν ως θόρυβος στις διατάξεις 

που συνδέονται με τον μετατροπέα ή είναι πλησίον του.  

Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η προσθήκη του R-C δικτύου παράλληλα στο snubber TVS, 

ώστε να κατασταλούν οι έντονες ταλαντώσεις που ακολουθούν μετά τη σβέση του Mosfet. 
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Όπως σημειώθηκε, αυτό γίνεται εις βάρος της απόδοσης, στην πράξη όμως παρατηρήθηκε ότι 

η διαφορά ήταν αμελητέα και γι’ αυτό δε μελετήθηκε στην ορθή φορά λειτουργίας. 

Από τη συχνότητα των ταλαντώσεων είναι δυνατός ο προσεγγιστικός υπολογισμός της 

παρασιτικής χωρητικότητας 𝐶𝑙 του πρωτεύοντος, εφόσον είναι γνωστή και η τιμή της 

επαγωγής σκέδασης, ως εξής: 

 𝐶𝑙 ≈ 1/((1 − 98.5%)
2⸱38.4𝜇𝐻⸱(2𝜋⸱3.33𝑀𝐻𝑧)2) ≈ 2𝑛𝐹  

Η τιμή των 2nF είναι αρκετά μεγαλύτερη της χωρητικότητας Coss πρωτεύοντος (180pF max) 

και αυτό οφείλεται -λογικά- στη χωρητικότητα μεταξύ των σπειρών του ΜΤ. 

 

          

Σχήμα 6.9 Η συχνότητα των ταλαντώσεων μετά τη σβέση του πρωτεύοντος χωρίς το RC δίκτυο απόσβεσης είναι στα 3.33ΜHz. 

Με κίτρινο χρώμα εικονίζεται η τάση του Mosfet πρωτεύοντος, με μπλε χρώμα το ρεύμα πρωτεύοντος και με γαλάζιο ο παλμός 

δευτερεύοντος. 

6.2.2 Πείραμα με ανάστροφη πορεία ενέργειας 

Η ανάστροφη πορεία ενέργειας μελετήθηκε με δυο διαφορετικές σταθερές αντιστάσεις 

ισχύος ως φορτία στο πρωτεύον, επειδή δεν ήταν διαθέσιμο το ηλεκτρονικό φορτίο στη 

διάρκεια των εν λόγω πειραμάτων. Στο δευτερεύον τοποθετήθηκε μια πηγή τάσης και 

μελετήθηκε όλο το εύρος τάσεων του κελιού, από 2.8V έως 4V. Η τιμή του δ μεταβαλλόταν 

ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή κάθε φορά ένταση του ρεύματος στο δευτερεύον (είσοδος). Η 

τιμή του φορτίου #1 ήταν περίπου στα 70Ω και του φορτίου #2 στα 100Ω. 

Φορτίο #1 με R-C δίκτυο απόσβεσης 
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Ο Πίνακας 6.4 καταγράφει τις μετρήσεις υπό το φορτίο #1. Βάσει αυτών, η τιμή του ίδιου 

του φορτίου μπορεί να εκτιμηθεί ακριβέστερα βρίσκοντας το μέσο όρο του λόγου 𝑉1/𝐼1 από 

κάθε σετ μετρήσεων: 𝑅𝜑𝜊𝜌𝜏ί𝜊𝜐1 ≈ 69.2𝛺. 

Λόγω της ανάστροφης λειτουργίας, η υπέρταση επί του διακοπτικού στοιχείου 

πρωτεύοντος είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με πριν, γεγονός που αναμενόταν και από τις 

προσομοιώσεις. Αντίθετα, το Mosfet δευτερεύοντος, που βρίσκεται  πλέον από την μεριά της 

πηγής, υφίσταται μεγαλύτερη καταπόνηση. Το πρόβλημα επιτείνεται διότι, όπως εξηγήθηκε, 

η επιλογή της διόδου TVS δευτερεύοντος δεν ήταν η κατάλληλη. Λανθασμένα, παρότι 

ελέγχθηκε δειγματοληπτικά, δε δόθηκε βάση στις κυματομορφές τάσης δευτερεύοντος κατά 

τα πειράματα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει και στην διόρθωση της επιλογής της TVS 

με τροποποίηση της πλακέτας. 

V2 (V) I2 (A) V1 (V) I1 (A) δ2 VDS 1 (V) η 

2.8 5.02 28.05 0.405 0.607 58.4 0.807 

3.017 5.02 29.23 0.424 0.593 60 0.818 

3.202 5.02 30.11 0.435 0.579 57.6 0.816 

3.409 5.01 31.19 0.452 0.546 53.6 0.826 

3.62 5.01 32.12 0.465 0.518 60 0.823 

3.82 5.01 33.01 0.478 0.505 64.8 0.825 

4.01 5 33.79 0.490 0.495 68.8 0.825 

2.808 6.01 30.6 0.441 0.668 52 0.800 

3.008 6 31.74 0.458 0.629 58.4 0.806 

3.201 6.03 32.86 0.475 0.617 64.8 0.808 

3.401 6 33.84 0.489 0.605 68 0.811 

3.613 6.01 35.01 0.506 0.594 68.8 0.815 

3.8 6.01 35.97 0.518 0.582 67.2 0.816 

4 6 36.93 0.533 0.5605 63.2 0.820 

3.405 7 36.57 0.526 0.637 63.2 0.807 

3.407 7 36.51 0.529 0.638 63.2 0.810 

3.609 7.01 37.67 0.542 0.623 69.8 0.808 

3.62 7 37.5 0.546 0.623 71.2 0.809 

3.8 7.01 38.5 0.560 0.614 74.4 0.810 

3.83 7.02 38.8 0.559 0.612 76 0.807 

4 7 39.6 0.576 0.604 76.8 0.815 

Πίνακας 6.4 - Μετρήσεις στην ανάστροφη λειτουργία για διάφορα ρεύματα εισόδου με φορτίο περίπου 70Ω και RC δίκτυο 

απόσβεσης. 

Στο Σχήμα 6.10 είναι σχεδιασμένα τα σημεία των πειραμάτων της περίπτωσης που 

μελετάται, μαζί με τις προσαρμοσμένες (fitted) καμπύλες πολυωνύμου δευτέρου βαθμού. 

Όπως είναι αναμενόμενο, για μικρότερο ρεύμα στη μεριά της πλήρους συστοιχίας (𝐼2), η 
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απόδοση είναι μεγαλύτερη. Στο ονομαστικό ρεύμα δευτερεύοντος (7A) και σε τάση 4V, η 

τάση εξόδου (𝑉1) είναι 39.6V, που είναι αρκετά κοντά στην ονομαστική τάση της συστοιχίας. 

Κάνοντας τη σύγκριση, λοιπόν, με την αντίστοιχη περίπτωση στην ορθή λειτουργία, 

παρατηρείται ότι η απόδοση από 83.9%, έπεσε στο 81.5%.  

Η μείωση αυτή πιθανώς να σχετίζεται, εκτός άλλων, και με το γεγονός ότι, λόγω 

ανεπαρκούς λειτουργίας της TVS, η σκέδαση δεν απομαγνητίζεται γρήγορα και 

πραγματοποιούνται ταλαντώσεις μεγαλύτερης διάρκειας, οπότε η σβέση του δευτερεύοντος 

τυλίγματος παρατείνεται. Ως εκ τούτου, χάνεται επιπλέον ενέργεια από τη μαγνήτιση ως 

θερμότητα. Με άλλα λόγια, το πραγματικό 𝜆𝑠𝑛,𝑠𝑒𝑐 δεν είναι το επιθυμητό. 

Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι, ναι μεν η ισχύς στη μεριά του δευτερεύοντος είναι ίδια με 

πριν (28W), όμως αυτή αποτελεί πλέον την ισχύ εισόδου. Άρα αυτή είναι μειωμένη στην 

ανάστροφη πορεία σε σχέση με την ορθή. Όπως όμως είναι σαφές από την πλειοψηφία των 

καμπυλών απόδοσης, μικρότερη ισχύς σημαίνει και μικρότερη απόδοση. 

 

Σχήμα 6.10 Καμπύλες απόδοσης – ισχύος εισόδου για την ανάστροφη λειτουργία με δίκτυο απόσβεσης και υπό σταθερό φορτίο 

περίπου 70Ω, με παράμετρο το ρεύμα 𝐼2. 

Φορτίο #2 με R-C δίκτυο απόσβεσης 
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Σχήμα 6.11 Κυματομορφές ρεύματος (μπλε χρώμα) και τάσης (κίτρινο) πρωτεύοντος μαζί με τους παλμούς πρωτεύοντος 

(γαλάζιο) και δευτερεύοντος (ροζ χρώμα) στην ανάστροφη λειτουργία, με RC δίκτυο απόσβεσης. 𝑅𝜑𝜊𝜌𝜏ί𝜊𝜐 ≈ 100𝛺, 𝑉2 = 3.6𝑉 

και 𝐼2 = 5𝛢. 

V2 (V) I2 (A) V1 (V) I1 (A) δ2 VDS 1 (V) η 

2.803 5.04 33.96 0.337 0.621 59.2 0.810 

3.014 5 35.17 0.350 0.595 57.2 0.816 

3.202 5.03 36.45 0.362 0.56 60 0.819 

3.413 5.01 37.5 0.372 0.54 64.8 0.817 

3.6 5.05 38.7 0.385 0.53 68.4 0.819 

3.802 5.03 39.8 0.395 0.518 71.6 0.822 

4 5 40.8 0.406 0.507 73.6 0.827 

2.827 6.04 37.2 0.369 0.655 62.4 0.804 

3.028 6 38.2 0.380 0.641 66.4 0.800 

3.206 6 39.4 0.393 0.63 68.8 0.806 

3.406 6.02 40.9 0.407 0.617 68.4 0.812 

3.601 6.06 42.2 0.420 0.6 68 0.811 

3.806 6.05 43.5 0.433 0.566 70.4 0.818 

4.01 6 44.5 0.442 0.546 74.8 0.818 

3.019 7 41.1 0.409 0.695 65.6 0.795 

3.221 7 42.5 0.423 0.66 70 0.798 

3.412 7 43.9 0.436 0.648 74.8 0.801 

3.606 7.02 45.2 0.448 0.638 78 0.801 

3.802 7.04 46.6 0.464 0.628 80 0.808 

4 7.02 47.8 0.476 0.615 79.2 0.810 

Πίνακας 6.5 - Μετρήσεις στην ανάστροφη λειτουργία για διάφορα ρεύματα εισόδου με φορτίο περίπου 100Ω και RC δίκτυο 

απόσβεσης 
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Ο Πίνακας 6.5 περιλαμβάνει τις μετρήσεις του δεύτερου φορτίου, έχοντας διατηρήσει το 

R-C δίκτυο απόσβεσης, ενώ στο Σχήμα 6.12 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες καμπύλες 

απόδοσης ισχύος για τα τρία ρεύματα: 5A, 6A και 7A. Η μεγαλύτερη τιμή αντίστασης φορτίου 

επιτρέπει στην τάση 𝑉1 να λάβει μεγαλύτερες τιμές για την ίδια τιμή ισχύος. Επομένως, θα 

ανέμενε κανείς ότι θα οδηγούσε και σε μικρότερες τιμές rms ρευμάτων πρωτεύοντος, άρα και 

σε λιγότερες απώλειες. Εντούτοις, στην πράξη συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο, αφού οι 

αποδόσεις κυμαίνονται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πριν, πιθανώς λόγω 

αυξημένων διακοπτικών απωλειών. 

Εξαίρεση αποτελεί το ρεύμα λειτουργίας 𝛪2 = 5𝐴, για το οποίο η απόδοση κυμαίνεται σε 

υψηλότερα επίπεδα, πιθανώς επειδή αποτρέπεται η λειτουργία σε ιδιαίτερα χαμηλές τάσεις. 

Στην προηγούμενη περίπτωση (70Ω), για το ρεύμα αυτό, η τάση 𝑉1 ήταν τόσο χαμηλή που σε 

ορισμένες μετρήσεις ξέφευγε από την κατώτατη τιμή σχεδίασης (33.6V). 

 

 

Σχήμα 6.12 Καμπύλες απόδοσης – ισχύος εισόδου για την ανάστροφη λειτουργία με δίκτυο απόσβεσης και υπό σταθερό φορτίο 

περίπου 100Ω, με παράμετρο το ρεύμα 𝐼2. 

Στο Σχήμα 6.11, φαίνεται ότι κατά την έναυση του δευτερεύοντος η κυματομορφή της 

τάσης του Mosfet δεν εμφανίζει ταλαντώσεις, παρά μόνο μια μικρή αιχμή, ακριβώς όπως και 

στην ορθή φορά λειτουργίας. 

Φορτίο #1 και #2 χωρίς R-C δίκτυο απόσβεσης 

Επειδή η ανάστροφη λειτουργία εμφάνισε, όπως παρουσιάστηκε, πιο μειωμένη απόδοση 

της τάξης του 81% στη μέγιστη ισχύ, αποφασίστηκε να μελετηθεί και η περίπτωση χωρίς το 

δίκτυο απόσβεσης. Έτσι, ο Πίνακας 6.6 και ο Πίνακας 6.7 καταγράφουν τις μετρήσεις που 
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έγιναν στην ανάστροφη λειτουργία της διάταξης εξισορρόπησης Flyback χωρίς τη χρήση του 

αποσβεστήρα R-C για φορτίο 70Ω και 100Ω αντίστοιχα.  

V2 (V) I2 (A) V1 (V) I1 (A) δ2 VDS 1 (V) η 

2.801 5 28.27 0.416 0.601 52 0.839 

3.001 5.01 29.35 0.429 0.578 71.2 0.837 

3.205 5 30.4 0.442 0.568 78 0.839 

3.403 5 31.39 0.452 0.557 73.6 0.835 

3.606 5 32.33 0.468 0.524 60.4 0.839 

3.82 5.01 33.3 0.482 0.5085 80.8 0.839 

4 5 34.09 0.493 0.502 89.2 0.840 

2.803 6.01 30.75 0.444 0.661 70.4 0.811 

3.028 6.01 32.05 0.463 0.647 77.2 0.815 

3.196 6.01 33 0.476 0.636 70.4 0.819 

3.408 6 34.12 0.493 0.592 72.8 0.823 

3.62 6.01 35.24 0.509 0.581 86.4 0.824 

3.83 6.01 36.29 0.523 0.5715 87.2 0.825 

4 6.01 37.14 0.537 0.562 77.6 0.829 

3.205 7.01 35.56 0.514 0.666 76.8 0.814 

3.402 7 36.6 0.532 0.654 87.8 0.818 

3.6 7 37.8 0.547 0.644 84.4 0.821 

3.802 7 38.8 0.564 0.607 69.8 0.822 

4.01 7.03 40 0.578 0.592 92.4 0.819 

Πίνακας 6.6 - Μετρήσεις στην ανάστροφη λειτουργία για διάφορα ρεύματα εισόδου με φορτίο περίπου 70Ω, χωρίς RC δίκτυο 

απόσβεσης 

    

Σχήμα 6.13 Καμπύλες απόδοσης – ισχύος εισόδου για την ανάστροφη λειτουργία χωρίς δίκτυο απόσβεσης και υπό σταθερό 

φορτίο περίπου 70Ω, με παράμετρο το ρεύμα 𝐼2. 
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V2 (V) I2 (A) V1 (V) I1 (A) δ2 VDS 1 (V) η 

2.805 5.02 34.11 0.337 0.608 75.2 0.817 

3.009 5.01 35.41 0.351 0.595 71.2 0.825 

3.204 5.04 36.68 0.364 0.56 64.8 0.826 

3.402 5.02 37.7 0.375 0.545 81.6 0.828 

3.602 5.04 39 0.388 0.537 86.4 0.833 

3.81 5 40 0.397 0.525 80 0.834 

4 5.03 41.2 0.409 0.5 73.6 0.838 

2.818 6.02 37.16 0.368 0.677 76 0.807 

3.008 6 38.5 0.381 0.635 65.6 0.813 

3.201 6.01 39.7 0.394 0.62 82.4 0.814 

3.402 6.03 41.1 0.408 0.61 86.4 0.817 

3.606 6 42.3 0.420 0.595 73.6 0.822 

3.803 6.02 43.6 0.432 0.563 84 0.823 

3.99 6.02 44.7 0.444 0.553 96 0.827 

2.848 7.01 39.9 0.394 0.723 67 0.788 

3.021 7.01 41.3 0.409 0.694 83.2 0.798 

3.201 7.03 42.6 0.424 0.684 88 0.802 

3.404 7.03 44.1 0.438 0.67 77.6 0.806 

3.601 7.04 45.5 0.452 0.63 86.8 0.811 

3.805 7.02 46.8 0.465 0.619 99.2 0.814 

4 7 48 0.476 0.6092 97.6 0.816 

Πίνακας 6.7- Μετρήσεις στην ανάστροφη λειτουργία για διάφορα ρεύματα εισόδου με φορτίο περίπου 100Ω, χωρίς RC δίκτυο 

απόσβεσης 

 

          

Σχήμα 6.14 Καμπύλες απόδοσης – ισχύος εισόδου για την ανάστροφη λειτουργία χωρίς δίκτυο απόσβεσης και υπό σταθερό 

φορτίο περίπου 100Ω, με παράμετρο το ρεύμα 𝐼2. 
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Σχήμα 6.15 Κυματομορφές ρεύματος (μπλε χρώμα) και τάσης (κίτρινο) πρωτεύοντος μαζί με τους παλμούς πρωτεύοντος 

(γαλάζιο) και δευτερεύοντος (ροζ χρώμα) στην ανάστροφη λειτουργία, χωρίς RC δίκτυο απόσβεσης. 𝑅𝜑𝜊𝜌𝜏ί𝜊𝜐 ≈ 100𝛺, 𝑉2 =

3.6𝑉 και 𝐼2 = 5𝛢. 

Και στις δυο περιπτώσεις φορτίων, όπως προκύπτει και από τις καμπύλες απόδοσης-ισχύος 

στο Σχήμα 6.13 και στο Σχήμα 6.14, είναι σαφές ότι η απόδοση βελτιώθηκε, ειδικά για τα 

ρεύματα 𝛪2 = 5𝐴 𝜅𝛼𝜄 6𝐴, ενώ για τα 7𝐴 είναι λιγότερο αισθητή. Το δίκτυο R-C σχεδιάστηκε 

και τοποθετήθηκε καθαρά με στόχο την ορθή λειτουργία, επομένως κατά την ανάστροφη 

λειτουργία, πιθανώς οδηγεί σε κατανάλωση ισχύος αρκετά μεγαλύτερη. Παρ’ όλα αυτά, 

επέδρασε και πάλι θετικά στις ταλαντώσεις του Mosfet πρωτεύοντος, όπως διαπιστώνεται 

συγκρίνοντας τα στιγμιότυπα του παλμογράφου στο Σχήμα 6.11 και στο Σχήμα 6.15. 

6.3 Συμπεράσματα και προτάσεις 

Κατά την παραμετρική διερεύνηση, οι πολλαπλές προσομοιώσεις έγιναν με την αυθαίρετη 

υπόθεση ότι το ποσοστό σκέδασης (𝜎 = 1 − 𝑘2) παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως των Ν, Lm 

και σύμφωνα με αυτό, εκτιμήθηκε η απόδοση (η) και πάρθηκε η απόφαση για ένα 

συγκεκριμένο σετ παραμέτρων. 

Όμως αυτή η υπόθεση, όπως φάνηκε με προσεγγιστικές σχέσεις αλλά και εμπειρικά, είναι 

λανθασμένη. Οδήγησε στην επιλογή παραμέτρων βάσει των οποίων ο μετασχηματιστής που 

προκύπτει έχει μεγάλη σκέδαση, ενώ για άλλες παραμέτρους, που φαινομενικά θα είχαν 

μικρότερη απόδοση, πιθανώς λόγω αρκετά πιο αυξημένου 𝜎 = 1 − 𝑘2, να εμφανίζουν στην 

πράξη μεγαλύτερη απόδοση. 
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Με άλλα λόγια, για διαφορετικά σετ παραμέτρων, η σύζευξη (k) αλλάζει. Είναι δε τόσο 

μεγάλη η επίδραση του k στην τελική απόδοση (η) του μετατροπέα, ώστε η θεώρηση σταθερής 

σύζευξης να οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα για την επιλογή του επιθυμητού σετ 

παραμέτρων. 

Συνεπώς, αναγκαία συνθήκη για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της παραμετρικής 

διερεύνησης είναι η ένταξη της πληροφορίας για το συντελεστή k του μετασχηματιστή, όπως 

αυτός θα προέκυπτε για το εκάστοτε σετ παραμέτρων. Η ένταξη της πληροφορίας αυτής θα 

μπορούσε, μεταξύ άλλων, να γίνει με έναν εκ των εξής τρόπων: 

➢ Μέσω μαθηματικής ανάλυσης και προσδιορισμού του θεωρητικά αναμενόμενου 

συντελεστή σύζευξης k. 

➢ Με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση του μετασχηματιστή και της 

σύζευξης του. 

➢ Μέσω πειραματικού προσδιορισμού των σχέσεων που διέπουν τη σύζευξη του 

μετασχηματιστή με τις άλλες παραμέτρους του, όπως τον αριθμό των σπειρών και το 

διάκενο.  

Ακριβώς με την ίδια λογική, η θεώρηση σταθερών τιμών αντίστασης χαλκού των δυο 

τυλιγμάτων, δύναται να οδηγήσει σε λανθασμένες κατευθύνσεις, όπως εξηγήθηκε.  

Παρά τα προβλήματα που προέκυψαν τόσο από πλευράς παραμετρικής διερεύνησης όσο 

και από πλευράς υλοποίησης, η διάταξη εξισορρόπησης του SoC των συσσωρευτών, 

τοπολογίας αμφίδρομου Flyback που κατασκευάστηκε, παρουσίασε αρκετά ενθαρρυντική 

βελτίωση στην απόδοση σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες προσπάθειες. Συγκεκριμένα, 

λειτούργησε  στη μέγιστη ισχύ με απόδοση 83.9% κατά την ορθή πορεία ενέργειας και 81.9% 

κατά την ανάστροφη πορεία ενέργειας.  

Σε επόμενη εργασία του ΕΗΜΕ, θα μπορούσε να εξεταστεί ο Quasi Resonant Flyback 

μετατροπέας. Θα ήταν επιπλέον ενδιαφέρον να μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος η σχεδίαση 

του μετασχηματιστή. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος που θα 

λαμβάνει ως είσοδο τις παραμέτρους λειτουργίας του μετατροπέα (λόγο μετασχηματισμού, 

επαγωγή μαγνήτισης, συχνότητα λειτουργίας κ.λπ.) και τον τύπο και μέγεθος του επιθυμητού 

πυρήνα. Ως έξοδο θα δίνει τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστή (εφόσον η 

κατασκευή του είναι εφικτή), όπως το πλήθος των σπειρών, το μέγεθος και το πλήθος των 

κλώνων, το συντελεστή σύζευξης, την αντίσταση σιδήρου και τις αντιστάσεις χαλκού, τόσο 

dc όσο και ac, ενώ για την προτεινόμενη σχεδίαση μπορεί να λαμβάνει υπόψιν τις καμπύλες 

Dowell/Carsten.  
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Ο αλγόριθμος αυτός θα μπορούσε να συνεργαστεί με μια μικρή βάση δεδομένων που θα 

περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά διάφορων πυρήνων μετασχηματιστών καθώς και με έναν 

αλγόριθμο παραμετρικής διερεύνησης (αντίστοιχο με αυτό της παρούσας εργασίας), ώστε η 

διερεύνηση να γίνει πιο ολοκληρωμένα, λαμβάνοντας υπόψιν τους σοβαρούς περιορισμούς 

που εισάγει στη σχεδίαση ο μετασχηματιστής. Η πρόταση αυτή εντάσσεται σε μια γενικότερη 

ιδέα, βάσει της οποίας η σχεδίαση των κυκλωμάτων θα μπορούσε να γίνεται 

αυτοματοποιημένα, ακόμα και με τη βοήθεια μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης.  

Τέλος, σημειώνεται ότι επειδή οι προσομοιώσεις απαιτούν μεγάλους υπολογιστικούς 

πόρους, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί η χρήση τους και να δοθεί έμφαση σε 

προσεγγιστικούς τύπους, ακόμα και αν αποφασιστεί η παραμετρική διερεύνηση. Με αυτό τον 

τρόπο άλλωστε δύναται ο μηχανικός να αντιληφθεί καλύτερα τις περιπλοκότητες του 

προβλήματος και να βρει πιθανώς πιο χονδρικές, αλλά σίγουρα λιγότερο χρονοβόρες λύσεις. 
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