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Tóm tắt: 
 

Cấu hình nghịch lưu tăng áp một pha có lợi thế hơn so với cấu hình nghịch lưu nguồn-Z bởi vì 

nó sử dụng ít hơn một tụ điện và một cuộn cảm. Trong bài báo này, cấu hình nghịch lưu tăng áp 

một pha được sử dụng để ghép tầng đa bậc, tạo ra một cấu hình ghép tầng nghịch lưu mới. Điện 

áp trên thanh cái DC trên mỗi module được điều khiển thông qua tỷ số ngắn mạch trên mỗi 

module để đạt được giá trị bằng nhau. Do đó, cấu hình ghép tầng đề xuất giải quyết được vấn đề 

mất cân bằng điện áp trên thanh cái DC trong cấu hình ghép tầng nghịch lưu truyền thống. Một 

giải thuật pha sine PWM được đề xuất để điều khiển các module trong ghép tầng đa bậc nghịch 

lưu tăng áp được trình bày. Phân tích lý thuyết và nguyên lý hoạt động được trình bày. Các kết 

quả lý thuyết sẽ được kiểm chứng trên phần mềm mô phỏng PSIM và thực nghiệm trên mô hình 

điều khiển bằng kit DSP TMS320F28335. 

         Từ khóa: Nghịch lưu; Ghép tầng; Tăng áp; Điều chế dịch pha PWM; Mô phỏng PSIM; 
DC-link. 
 

Abstract: 
 

The single phase switched boost inverter has the advantage over the Z-source inverter in reducing 

one capacitor and one inductor. In this paper, the single phase switched boost inverter is applied to 

cascade H-bridge topology (CHB) to create a new cascaded inverter. The DC-link voltage of 

each module is controlled by individual shoot-through duty cycle to get the same values. As a 

result, the proposed cascaded system solves the imbalance problem of DC-link voltage in 

traditional CHB inverters. An improved phase of pulse width modulation strategy is shown to 

control the proposed cascaded five-level inverter. An analysis of operating theory and principles 

as well as simulation results by PSIM software are also presented. A prototype based on a  

TMS320F28335 digital signal processor is built to verifi the operating principles of the proposed 

cascaded five-level inverter.           
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