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ÖZ 

Bu çalışmada, Çıkışı Endüktörsüz Faz Kaydırmalı Tam Köprü DC/DC Çevirici 

topolojisinin, 28VDC askeri baradan beslenen 700VDC çıkışlı kondansatör şarjörü 

uygulamasının modellenmesi ve benzetim sonuçları sunulmuştur. Kondansatör şarj 

işleminin sabit akımla gerçekleştirilebilmesi için elde edilen modele uygun Ortalama 

Akım Mod PI Kontrolcü tasarımı anlatılmış, kapalı döngü benzetim çalışması üzerinden 

kontrolcünün dinamik yanıt performansı test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akım Mod Kontrolcü, Çıkışı Endüktörsüz İzole Çevirici, DC/DC 

Çevirici, Faz Kaydırmalı Tam Köprü, PI Kontrolcüsü 

 

MODELING AND SIMULATION OF HIGH GAIN OUTPUT 

INDUCTOR-LESS FULL-BRIDGE CAPACITOR CHARGER WITH 

28VDC MILITARY BUS INPUT AND 700VDC OUTPUT 

ABSTRACT 

In this study, the modeling and simulation of Output Inductor-less Phase-Shifted Full-

Bridge DC/DC Converter topology for capacitor charging application with 28VDC 

military bus input and 700VDC output are presented. In order to be able to charge the 

capacitance with constant current, the design of an appropriate Average Current Mode PI 

Controller to the obtained system model is explained and the dynamical performance of 

the controller is tested through closed-loop simulation. 

Keywords: Current Mode Controller, DC/DC Converter, Isolated Output Inductor-less 

Converter, Phase-Shifted Full-Bridge, PI Controller 
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1. GİRİŞ 

Yükseltici (step-up) uygulamalarda, Faz Kaydırmalı Tam Köprü çevirici topolojisinin en 

büyük dezavantajı sekonder taraftaki doğrultucu diyotların ters toparlanma kayıpları 

(reverse recovery losses) ve diyot parazit kondansatörleri ile transformatörün kaçak 

endüktansından kaynaklı yüksek gerilim salınımıdır [1]-[6]. Bu probleme bir çözüm 

olarak, çıkışa filtre amacı ile konulan endüktörün kaldırılması, bu sayede diyotlar 

üzerindeki gerilim streslerinin çıkış gerilimine klemp etmesi sunulmuştur [1]-[3]. Bu 

durumda sekonder tarafta “RC snubber” devresi kullanmaya gerek kalmayacaktır. Bu 

çalışmada, çıkıştaki endüktörün kaldırılmasının, sistemin modellenmesi ve kontrolcü 

tasarımı üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Sistemin modellenmesi, [7]’ deki gibi 

“Buck” çevirici yapısı ele alınarak ve primer taraftaki toplam rezonans endüktansı 

(transformatör kaçak endüktansı ile harici endüktansın seri bağlantısı) sekonder tarafa 

yansıtılarak yapılmıştır. Ancak [7]’ dekinden farklı olarak bu çalışmada akım kontrolü 

için de PI (oransal-integral) kontrolcü kullanılmış ve sistemin dördüncü dereceden 

karakteristik denklemi elde edilmiştir. Akım ve kontrolcü çıktısı (primer gerilimin efektif 

doluluk oranı) için kısıtlama olduğundan her iki kontrolcü için de Anti-Windup yapısı 

kurulmuş ve sistemin dinamik yanıt performansı basamak yanıtları incelenerek 

değerlendirilmiştir. 

 

2. ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Şekil 1’ de Çıkışı Endüktörsüz Faz Kaydırmalı Tam Köprü çevirici devre yapısı ve sürekli 

iletim modu (continuous conduction mode) için temel dalga şekilleri verilmiştir. Primer 

taraftaki yarı iletken anahtarlar, konvansiyonel faz kaydırma tekniği ile sürülmektedir. 

(S1, S2) ve (S3, S4) anahtar çiftleri kendi içinde birbirini tamamlayıcı (complementary) 

şekilde anahtarlanmaktadır. (S1, S2) ve (S3, S4) yarım köprüleri arasındaki faz farkı 

değiştirilerek regülasyon sağlanmaktadır [8]. Yarım köprüler arası faz farkının değişmesi 

primer geriliminin (VPRI) efektif doluluk oranının (D) değişmesine sebep olur. 180 

derecelik faz farkı %50 doluluk oranına karşılık gelmektedir. 

 
Şekil 1. Çıkışı Endüktörsüz Faz Kaydırmalı Tam Köprü Çevirici devre şeması ve 

sürekli iletim modu için temel dalga şekilleri 
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Şekil 2. Ortalama Akım Mod Kontrolcü sistemi kapalı döngü blok şeması 

Çıkış gerilimi (VO) ve giriş gerilimi (VIN) arasındaki statik kazanç denklemi sistemin 

sürekli ve kesintili iletim (discontinuous conduction) modları için farklılık 

göstermektedir. Sürekli iletim modunda, çıkış-giriş arasında lineer bir ilişki 

görülmektedir. Aralarındaki ilişki (1)’ de gösterildiği üzere primer geriliminin doluluk 

oranına (D) ve transformatör sarım oranına (N) bağlıdır. 

 
𝑉𝑂

𝑉𝐼𝑁
= 𝑁𝑫 (1) 

Kesintili iletim modunda ise ilişki (2)’ deki gibidir [1]. 

 

𝑉𝑂

𝑉𝐼𝑁
=

2𝑁

1 + √1 +
16𝑁2𝐿𝑅

𝑅𝑂𝑇𝑆𝑫𝟐

 

(2) 

(2)’ de görülen LR, primer taraftaki toplam rezonans endüktansı; RO, çıkış yük direnci ve 

TS, anahtarlama periyoduna karşılık gelmektedir. 

Şekil 2’ de sistemin ortalama akım mod kontrollü kapalı döngü blok şeması verilmiştir. 

Kondansatör yükü başlangıç anında çıkışta kısa devreye karşılık geldiği için, kondansatör 

gerilimi istenilen seviyeye ulaşana kadar, sistem girişten yüksek miktarda akım çekme 

ihtiyacı duyacaktır. Bu durumun büyük kondansatör yüklerinde, uzun süreli şarj işlemi 

sonucu devreye zarar vermemesi adına akımın kısıtlanması gerekmektedir. Bu yapıda, 

primer akımı okunarak döngü içerisinde oluşturacağı referans kısıtlanmaktadır, bu da 

başlangıç anında çekilecek yüksek akımı istenilen seviyede tutacaktır. Hem akım hem de 

doluluk oranı için oluşturulan limitler sebebiyle her iki kontrolcü Anti-Windup yapısı ile 

kurulmuştur. 
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3. SİSTEMİN MODELLENMESİ 

 

Faz kaydırmalı tam köprü çeviricisinin karakteristik denklemi basit bir “Buck” çevirici 

kullanılarak aşağıdaki gibi elde edilebilir [7]. 

 

Şekil 3. Buck Çevirici 

 

Yukarıdaki şekilde gösterilen devre “Kirchoff” kanunlarına göre çözüldüğünde aşağıdaki 

denklemler elde edilmektedir. 

 𝐼𝐶 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑂 (3) 

 𝑉𝑂 = 𝐷 × 𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝐿 (4) 

 𝐼𝐿 =
𝑉𝐿

𝑋𝐿
=

𝑉𝐿

2𝜋𝑓𝐿
=

𝑉𝐿

𝑗𝜔𝐿
=

𝑉𝐿

𝑠𝐿
 (5) 

 𝑉𝑂 = 𝐼𝐶 × 𝑋𝐶 =
𝐼𝐶

2𝜋𝑓𝐶
=

𝐼𝐶
𝑗𝜔𝐶

=
𝐼𝐶
𝑠𝐶

 (6) 

 

Kontrolcü parametrelerinin (𝐾𝑝𝑣, 𝐾𝑖𝑣, 𝐾𝑝𝑐, 𝐾𝑖𝑐) değerleri karakteristik denklem elde 

edildikten sonra, denklem içerisinde konumları gözetilerek hesaplanacaktır. Seçilen 

parametreler karakteristik denklemin köklerini doğrudan etkilemektedir. Ortalama akım 

mod kontrollü kapalı döngü blok şema göz önünde bulundurularak aşağıdaki denklemler 

yazılabilir. 

 𝑉𝑋 = 𝑉𝑂 + 𝑉𝐿 (7) 

 𝑉𝑋 = 𝑉𝑂 + 𝑠𝐿𝐼𝐿 (8) 
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 𝑠𝐿𝐼𝐿 = (𝐼𝐿
∗ − 𝐼𝐿) × (𝐾𝑝𝑐 +

𝐾𝑖𝑐

𝑠
) (9) 

 𝐼𝐿 =
(𝐾𝑝𝑐+

𝐾𝑖𝑐
𝑠

)𝐼𝐿
∗

(𝐾𝑝𝑐+
𝐾𝑖𝑐
𝑠

)+𝑠𝐿
  (10) 

 

Akım referansı (𝐼𝐿
∗) dıştaki gerilim döngüsünden elde edilmektedir. Gerilim için türevsel 

kazanç iç akım döngüsünde sağlandığı için dış gerilim döngüsünde sadece oransal ve 

integral kazanç yeterli olmaktadır. 

 𝐼𝐿
∗ = (𝑉𝑂

∗ − 𝑉𝑂) × (𝐾𝑝𝑣 +
𝐾𝑖𝑣

𝑠
) (11) 

 𝐼𝐿 ×
(𝐾𝑝𝑐 +

𝐾𝑖𝑐

𝑠 ) + 𝑠𝐿

(𝐾𝑝𝑐 +
𝐾𝑖𝑐

𝑠 )
= (𝑉𝑂

∗ − 𝑉𝑂) × (𝐾𝑝𝑣 +
𝐾𝑖𝑣

𝑠
) (12) 

 

Fiziksel kondansatör sistemi ele alındığında (𝐼𝐶 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑂), yük akımı (𝐼𝑂) sabit kabul 

edilip 𝐼𝐿 = 𝐼𝐶 = 𝑠𝐶𝑉𝑂 şeklinde alınabilir. Bu durumda (12)’ de elde edilen denklem 

aşağıdaki gibi düzenlenebilir. 

 

𝑉𝑂

𝑉𝑂
∗ =

𝑠2(𝐾𝑝𝑐𝐾𝑝𝑣) + 𝑠(𝐾𝑝𝑐𝐾𝑖𝑣 + 𝐾𝑖𝑐𝐾𝑝𝑣) + (𝐾𝑖𝑐𝐾𝑖𝑣)

𝑠4(𝐿𝐶) + 𝑠3(𝐶𝐾𝑝𝑐) + 𝑠2(𝐶𝐾𝑖𝑐 + 𝐾𝑝𝑐𝐾𝑝𝑣) + 𝑠(𝐾𝑝𝑐𝐾𝑖𝑣 + 𝐾𝑖𝑐𝐾𝑝𝑣) + (𝐾𝑖𝑐𝐾𝑖𝑣)
 (13) 

 

Paydanın 4 adet kökü (transfer fonksiyonun kutupları) bulunmaktadır. Bu kutuplar 4 

farklı bant genişliği tanımlamaktadır. Bu frekanslar; oransal akım döngüsü bant genişliği 

(f1), integral akım döngüsü bant genişliği (f2), oransal gerilim döngüsü bant genişliği (f3) 

ve integral gerilim döngüsü bant genişliği (f4) olarak tanımlanabilir. Sistemin kararlı 

halde çalışabilmesi için aralarındaki ilişki aşağıdaki gibi olmalıdır. 

𝑓1 > 𝑓2 > 𝑓3 > 𝑓4 (14) 

Bu frekanslar sistemin özelliklerine göre, aralarındaki oran en az 3 kat olacak şekilde 

seçilmelidir. Bu sayede, L ve C değerlerindeki toleransa bağlı değişimler sistemin kararlı 

halini etkilemeyecektir. 

Akım döngüsünün bant genişlikleri (f1 ve f2) sistemin f3’ den büyük frekanslarda 

salınımsız olmasını sağlamaktadır. 
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Oransal gerilim döngüsü bant genişliği (f3) kontrolcünün referans gerilimindeki (𝑉𝑂
∗) 

değişimleri takip etme yeteneğini belirlemektedir. Çıkış gerilimi (𝑉𝑂) f3’ e kadar olan 

frekanstaki değişimleri takip edebilmektedir. 

İntegral gerilim döngüsü bant genişliği (f4) ise yatışma süresini (settling time) 

etkilemektedir. 

Kontrolcü parametreleri, bahsi geçen bant genişlikleri seçildikten sonra hesaplanabilir. 

Bu çalışmada kullanılan Çıkışı Endüktörsüz Faz Kaydırmalı Tam Köprü yapısında 

yukarıdaki denklemleri kullanabilmek için primer taraftaki toplam Rezonans Endüktörü 

Sekonder tarafa yansıtılmalıdır. 

 

4. ORTALAMA AKIM MOD KONTROLCÜ TASARIMI 

(13)’ de verilen denklemin paydasını, köklerini bulmak için sıfıra eşitlediğimizde 

sistemin dördüncü dereceden karakteristik denklemini elde etmiş oluruz. 

𝑠4(𝐿𝐶) + 𝑠3(𝐶𝐾𝑝𝑐) + 𝑠2(𝐶𝐾𝑖𝑐 + 𝐾𝑝𝑐𝐾𝑝𝑣) + 𝑠(𝐾𝑝𝑐𝐾𝑖𝑣 + 𝐾𝑖𝑐𝐾𝑝𝑣) + (𝐾𝑖𝑐𝐾𝑖𝑣) = 0 (15) 

Aslında s değeri, −2𝜋𝑓1 (𝜔1), −2𝜋𝑓2 (𝜔2), −2𝜋𝑓3 (𝜔3) ve −2𝜋𝑓4 (𝜔4) köklerine 

tekabül etmektedir. Bu kökleri (15)’ de yerine yazmak 4 bilinmeyen için 4 farklı denklem 

verir. 

 

𝜔1
3(𝐶𝐾𝑝𝑐) + 𝜔1

2(𝐶𝐾𝑖𝑐 + 𝐾𝑝𝑐𝐾𝑝𝑣) + 𝜔1(𝐾𝑝𝑐𝐾𝑖𝑣 + 𝐾𝑖𝑐𝐾𝑝𝑣) + (𝐾𝑖𝑐𝐾𝑖𝑣) = −𝜔1
4(𝐿𝐶) 

𝜔2
3(𝐶𝐾𝑝𝑐) + 𝜔2

2(𝐶𝐾𝑖𝑐 + 𝐾𝑝𝑐𝐾𝑝𝑣) + 𝜔2(𝐾𝑝𝑐𝐾𝑖𝑣 + 𝐾𝑖𝑐𝐾𝑝𝑣) + (𝐾𝑖𝑐𝐾𝑖𝑣) = −𝜔2
4(𝐿𝐶) 

𝜔3
3(𝐶𝐾𝑝𝑐) + 𝜔3

2(𝐶𝐾𝑖𝑐 + 𝐾𝑝𝑐𝐾𝑝𝑣) + 𝜔3(𝐾𝑝𝑐𝐾𝑖𝑣 + 𝐾𝑖𝑐𝐾𝑝𝑣) + (𝐾𝑖𝑐𝐾𝑖𝑣) = −𝜔3
4(𝐿𝐶) 

𝜔4
3(𝐶𝐾𝑝𝑐) + 𝜔4

2(𝐶𝐾𝑖𝑐 + 𝐾𝑝𝑐𝐾𝑝𝑣) + 𝜔4(𝐾𝑝𝑐𝐾𝑖𝑣 + 𝐾𝑖𝑐𝐾𝑝𝑣) + (𝐾𝑖𝑐𝐾𝑖𝑣) = −𝜔4
4(𝐿𝐶) 

(16) 

 

Bu katsayılar matrisler kullanılarak çözülebilir. Denklemi (17)’ de gösterildiği şekilde  

𝐴 × 𝑌 = 𝐵 formatında yazabiliriz. 

[
 
 
 
 
𝜔1

3 𝜔1
2 𝜔1 1

𝜔2
3 𝜔2

2 𝜔2 1

𝜔3
3 𝜔3

2 𝜔3 1

𝜔4
3 𝜔4

2 𝜔4 1]
 
 
 
 

×

[
 
 
 

𝐶𝐾𝑝𝑐

𝐶𝐾𝑖𝑐 + 𝐾𝑝𝑐𝐾𝑝𝑣

𝐾𝑝𝑐𝐾𝑖𝑣 + 𝐾𝑖𝑐𝐾𝑝𝑣

𝐾𝑖𝑐𝐾𝑖𝑣 ]
 
 
 

=

[
 
 
 
 
−𝜔1

4(𝐿𝐶)

−𝜔2
4(𝐿𝐶)

−𝜔3
4(𝐿𝐶)

−𝜔4
4(𝐿𝐶)]

 
 
 
 

 

𝐴 × 𝑌 = 𝐵 

(17) 

Bu durumda bilinmeyenlerin bulunduğu Y matrisi (18)’ deki gibi hesaplanabilir. 
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[

𝑌1

𝑌2

𝑌3

𝑌4

] =

[
 
 
 

𝐶𝐾𝑝𝑐

𝐶𝐾𝑖𝑐 + 𝐾𝑝𝑐𝐾𝑝𝑣

𝐾𝑝𝑐𝐾𝑖𝑣 + 𝐾𝑖𝑐𝐾𝑝𝑣

𝐾𝑖𝑐𝐾𝑖𝑣 ]
 
 
 

= 𝐴−1 × 𝐵 (18) 

 

Tasarım parametreleri (18)’ de yerine yazılarak kontrolcü parametreleri 

(𝐾𝑝𝑣, 𝐾𝑖𝑣, 𝐾𝑝𝑐, 𝐾𝑖𝑐) hesaplanabilmektedir. 

Uygulamada şarj edilecek yük kondansatörü, devre üzerindeki filtre kondansatörü C’ den 

daha büyük olacaktır. Kontrolcü parametrelerinin hesabı, daha yüksek frekans bant 

genişliğine sebep olmasından ötürü filtre kondansatörü C’ ye göre yapılacaktır. 

Toplam Rezonans Endüktörü (LR), transformatörün kaçak endüktansı ve harici rezonans 

endüktörünün toplamıdır. Kontrolcü parametrelerinin hesabı sekonder taraf üzerinden 

yapıldığından (17)’ de “L” yerine, Sekonder tarafa yansıtılmış değer kullanılacaktır. 

Yansıtılmış rezonans endüktansı Simplorer yazılımı üzerindeki açık çevrim benzetim 

çalışmasıyla 2.5mH olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 1’ de tasarım parametreleri ve Tablo 2’ de bu değerler kullanılarak elde edilen 

kontrolcü parametreleri verilmiştir. Bu çalışmada, sürekli zaman benzetimi yapılacağı 

için, kontrolcü parametreleri, benzetimin zaman adımı (10ns) dikkate alınarak 

hesaplanmıştır. Model, sekonder taraf eşdeğer devre için oluşturulduğundan, primer 

tarafta okunan akımı döngüye dâhil ederken ilgili çevrimler ve oranlamalar yapılmalıdır. 

 

Tablo 1. Tasarım Parametreleri 

Parametre Değer 

Primer Gerilimi, VPRI 18V-36V 

Nominal Primer Gerilimi, VNOM 28V 

Çıkış Gerilimi, VO 700V 

Maksimum Yük, PO,MAX 150W 

Transformatör Sarım Oranı, N1:N2 1:40 

Toplam Rezonans Endüktörü, LR 1.25μH 

Çıkış Filtre Kondansatörü, C 1.5μF 

Anahtarlama Frekansı, fSW 75kHz 
 

Tablo 2. Kontrolcü Parametreleri 

Parametre Değer 

𝑓1 10𝑘𝐻𝑧 

𝑓2 7.5𝑘𝐻𝑧 

𝑓3 2𝑘𝐻𝑧 

𝑓4 1𝑘𝐻𝑧 

𝐾𝑝𝑣 120.63 

𝐾𝑖𝑣 0.0106 

𝐾𝑝𝑐 0.1342 

𝐾𝑖𝑐 8.3 × 10−6 
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Şekil 4. Kapalı Döngü Benzetim Devre Şeması 

 

5. KAPALI DÖNGÜ BENZETİM SONUÇLARI 

Hesaplanan kontrolcü parametreleri kullanılarak Simplorer yazılımı üzerinde kapalı 

döngü benzetim çalışmaları yapılmıştır. Kurulan devre şeması Şekil 4’ deki gibidir. 

Şekil 5’ de akım limiti olmaksızın 28V giriş geriliminde, tam yük (150W) ve yarım yük 

(75W) durumları için yalnızca filtre kondansatörünün şarj edildiği basamak yanıtı 

gösterilmektedir. 

Benzetim programı üzerinde büyük kondansatörlerin şarj grafiğini elde etmek çok uzun 

sürdüğünden, akım limiti işlevinin gerçekleştirildiğini küçük kondansatörlerle göstermek 

yeterli olacaktır. 

 

 
Şekil 5. Akım limiti olmadan tam yük (150W) ve yarım yük (75W) durumları için 

basamak yanıtı 
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Şekil 6. Yarım yük (75W) durumunda akım limitli ve akım limitsiz çıkış gerilimi 

basamak yanıtları ile filtrelenmiş primer akımı grafikleri 

Şekil 6 ve Şekil 7’ de sistemin dinamik yanıt performansı gösterilmektedir. Şekil 6’ da 

görüldüğü üzere akım limiti şarj süresini uzatmaktadır. Şekil 7’ deki çıkış gerilimi dalga 

şekilleri sadece anahtarlama frekansı bileşenini içerdiğinden sistemin kararlı çalıştığını 

göstermektedir. Sistemdeki lineer olmayan etkilerden ayrıştırılarak (decouple), kararlı hal 

hatası giderilebilmektedir. 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 7. (a) Tam yük (150W)’ dan yarım yüke (75W)’ a geçişte çıkış gerilimi basamak 

yanıtı, (b) Yarım yük (75W)’ dan tam yüke (150W)’ a geçişte çıkış gerilimi basamak 

yanıtı 
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6. SONUÇ 

Bu çalışmada, Ortalama Akım Mod Kontrollü Çıkışı Endüktörsüz Faz Kaydırmalı Tam 

Köprü DC/DC Çevirici topolojisinin modellenmesi ve modele uygun kontrolcünün 

tasarımı sunulmuştur. Kontrolcünün akım kısıtlama kabiliyeti ile yük değişimi için 

dinamik yanıt performansı kapalı döngü benzetim çalışması üzerinden test edilmiş ve 

farklı koşullarda sistemin kararlı çalıştığı gözlemlenmiştir. 
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