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خاموش و  ZVسوئیچ اصلی  که در آن معرفی می شود PWMبوست جدیدي از مبدل هاي سوئیچینگ نرم  -مبدل باكدر این مقاله  - دهیچک

 .مدار کمکی در انتقال انرژي از ورودي به خروجی نیز نقش دارددر این مبدل  .خاموش می شود ZVروشن و   ZCروشن می شود و سوئیچ کمکی
جریان بین آنها تقسیم می  سوئیچ به صورت نا همفاز عمل می کنند و در ضمن آنکه شرایط سوئیچینگ نرم را براي یکدیگر تامین می کننددو 

با وجود ترانس در مدار کمکی تلفات زیادي به مدار اعمال نمی شود زیرا تعداد دور  .شود تا توانایی مبدل براي تامین جریان هاي باال بیشتر شود
شبیه سازي شده است نتایج شبیه  Pspiceمبدل با نرم افزار . عملکردش تشریح شده اند وضعیت هاياین مبدل آنالیز شده و . انس کم استتر
  .زي آنالیز تئوري را تصدیق می کندسا

 PWMرت ، مبدل هاي قدDC-DCسوئیچینگ نرم، مبدل هاي قدرت با تقسیم جریان بین سوئیچ ها، مبدل هاي قدرت  - کلید واژه

 مقدمه -1

به خاطر افزایش تقاضا براي پروسه در فضاي کوچکتر شدت 
شدت تبدیل توان باال نیاز به  .تبدیل توان باالتر نیاز است 

درفرکانسهاي باال ادوات . فرکانس عملکرد باال و بازده باال دارد 
تداخالت  و نیمه هادي عامل تلفات سوئیچینگ باال می شوند

بنابراین براي به دست آوردن . زیاد می شود الکترومغناطیسی
حالت سوئیچینگ نرم بهتر  براي ادوات نیمه هادي و براي 

 پیشنهادکاهش تلفات سوئیچینگ تکنیک هاي سوئیچینگ نرم 
زایاي این تکنیک ها جذب پارازیتی یکی دیگر از م. می شوند

  .هستند EMI مدار است که منبع 
 ربه کا DC-DCدر مبدل هاي که  هاي سوئیچینگ نرم متد
ساده ترین راه براي کم کردن . مزایا و معایبی دارند می روند

است اما  RCD/RLDتلفات سوئیچینگ به کاربردن اسنابرهاي 
سایر متدها مثل  .[1]کاهش می دهندآنها بازده کل مبدل 

مبدلهاي رزونانسی یا شبه رزونانسی نیز سوئیچینگ نرم را فراهم 
در این مبدل ها انرژي از مدار رزونانس منتقل می اما می کند 

 رزونانسشود و سوئیچینگ هنگامی که ولتاژ یا جریان در طول 
ازآنجا که زمان روشنی و  .به صفر کاهش می یابد انجام می شود

ماندن محدود می شود کنترل  وشنبا پریود رخاموشی سوئیچ 
قدرت با تغییر فرکانس سوئیچینگ انجام می شود اما ترانس 
وفیلتر خروجی در فرکانس سوئیچینگ ثابت بهینه اند به عالوه 

زیاد می PWM و جریان سوئیچ نسبت به مبدل  استرس ولتاژ
  . [2]شود

به خاطر توانایی قدرت باال  PWM  DC-DCمبدل هاي 
شان به صورت گسترده ل آسان بودن کنتر پاسخ گذاري سریع و

 ZCTو  ZVTتکنیک هاي . در صنعت استفاده می شوند
 PWM عملکردهاي سوئیچینگ نرم را با مبدل هاي استاندارد

 .[15-3]تلفات سوئیچینگ را کاهش می دهد و ترکیب می کند
در مقایسه با مبدل هاي رزونانسی انرژي گردشی را  این مبدل ها

در این مبدل ها  یک مدار کمکی به مبدل ها  .کاهش می دهند
انتخاب . عمل می کند کلید زنی هنگامکه تنها در  اضافه می شود

تکنیک سوئیچینگ نرم به نوع قطعات نیمه هادي استفاده شده 
 ZVTاي حاضر در مبدل هMOSFET هاي  سوئیچ. بستگی دارد

ی حذف می خازنکارایی بهتري دارند زیرا تلفات روشن شدن 
به  ZCTدر مبدل هاي  IGBTاز طرف دیگر سوئیچهاي  .شود

 IGBT جریان دنباله ايکه عامل آن خاطر حذف تلفات خاموشی 
  .کارایی بهتري دارنداست، 

حذف تلفات  خازنی  روشن شدن  ZCTبه  ZVTمزیت 
مبدل  .سوئیچ است که در فرکانس هاي باال بررسی می شوند

هاي ایزوله به طور گسترده استفاده می شوند و بنابراین مبدل 
  .ي ایزوله بازده باال مطلوب هستندها

اغلب قادر به ارسال انرژي از منبع  ZCTو  ZVTمبدل هاي 
ورودي به خروجی نیست ولی در بعضی از این مبدل ها مدار 
کمکی می تواند دیوتی سایکل موثر را افزایش دهد در اغلب این 

  جریان  تکنیک تقسیمبا   PWMبوست سوئیچینگ نرم-مبدل باك
 2مجید دلشاد و 1الهام گرامی
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 مبدل ها نیز مقدار انرژي که توسط مدار کمکی عبور می کند را

 . [18-16]نمی توان کنترل کرد
سوئیچینگ نرم  PWMبوست  - این مقاله یک مبدل باك

 ZVSجدید را معرفی می کند در این مبدل سوئیچ اصلی 
 ZVSروشن و  ZCSخاموش و روشن می شود و سوئیچ کمکی 

ترانس مدار کمکی تعداد دور کمی دارد . خاموش می شود
  . بنابراین تلفات زیادي به مدار اعمال نمی کند

عملکردش در قسمت دوم  وضعیت هايمبدل آنالیز شده 
مدار شبیه سازي شده و نتایج شبیه سازي در . داده شده اندشرح 

 .بخش سوم تشریح شده اند

  شرح و عملکرد مدار  -2
در  نشان داده شده 1نرم در شکل سلول سوئیچ سوئیچینگ 

خاموش شدن  ZVبراي  Csسلول سوئیچ پیشنهادي خازن 
سوئیچ اصلی به کار برده شده زیرا خازن با تغییرات لحظه اي 

با استفاده از سوئیچ کمکی و سلف سري . ولتاژ مخالفت می کند
با آن و اینکه سوئیچ کمکی قبل از سوئیچ اصلی روشن می شود 

سلف سري با سوئیچ کمکی . خاموش می شود ZVسوئیچ اصلی 
لفت می کند و بنابراین سوئیچ با تقییرات لحظه اي جریان مخا

خاموش  ZVروشن می شود و سوئیچ اصلی شرایط  ZCکمکی 
نشان داده  2همان طور که در شکل  .شدن آن را فراهم می کند

  .بوست استفاده شده است -شده این سلول براي مبدل باك
و  S1 , S2بوست پیشنهادي شامل دو سوئیچ  -مبدل باك

با  L1 ,L2و دو سلف کوپل شده D3 , Da   D1 , D2 ,دیود چهار
و با  n:1و ترانس فالي بک با نسبت تبدیل  k:1نسبت تبدیل 

و ترانس فوروارد با نسبت تبدیل   LM1سلف مغناطیس کنندگی 
1:m  و با سلف مغناطیس کنندگیLM2  می باشد.  Cs خازن

خازن بلوك  Cbفیلتر خروجی و هاي خازن  CO1 ,CO2 ،اسنابر
  .است کننده

عملکرد مختلف در سیکل سوئیچینگ  وضعیتمبدل هفت 
دایمی فرضیات زیر براي ساده سازي تحلیل مبدل در حالت . دارد

 .شود گرفته می در نظر
  .از المانهاي پارازیتی صرف نظر گردیده است -
خازن خروجی به اندازه کافی بزرگ است و به همین دلیل  -

 .ودش در نظر گرفته می در یک سیکل سوییچینگ ثابت
 Vinولتاژ ورودي در یک سیکل سوئیچینگ ثابت و برابر  -

 .فرض شده است

 
آمده است و  3شکل در  مبدلشکل موج هاي تئوري اصلی 

  .نشان داده شده است 4عملکرد در شکل  وضعیتهر  مدار معادل

   S1 L1  

L2    Da

   S2

  Cs

A K

 
  سلول سوئیچ :  1شکل 

Vin

T1

T2

   1 :m

Cb

D1   Co1

Ro

   S1

L1  

L2

   D2

   S2   Cs

LM1

LM2

   D3

  Co2

Da

  
 مبدل باك بوست پیشنهادي:  2شکل 

  
به اندازه ي  Csفرض می شود که  وضعیتاولین  قبل از 
/Vin Vcb m  ،شارژ شدهD1  هدایت می کند و سایر قطعات

  .نیمه هادي هدایت نمی کنند

Vin

T1

T2

   1 :m

Cb

  Co1

Ro

L1  

LM1

LM2

  Co2

Vin

T1

T2

   1 :m

Cb

  Co1

Ro

L1  

LM1

LM2

  Co2

Cs  

Vin

T1

T2

   1 :m

Cb

  Co1

Ro

L1  

LM1

LM2

  Co2

L2  

Vin

T1

T2

   1 :m

Cb

  Co1

Ro

LM1

LM2

  Co2

L2  S2  

Vin

T1

T2

   1 :m

Cb

  Co1

Ro

LM1

LM2

  Co2

L2  

Vin

T1

T2

   1 :m

Cb

  Co1

Ro

LM1

LM2

  Co2

L2  

Vin

T1

T2

   1 :m

Cb

  Co1

Ro

LM1

LM2

  Co2

(a) (b)

(d)(c)

(e) (f)

(g)  
 بوست-باك هاي عملکرد مبدل وضعیتمدار معادل هر یک از :  3شکل 

 [t4 – t5]:(e), [t3 – t4]:(d), [t2 – t3]:(c), [t1 – t2]:(b), [t0 – t1]:(a)پیشنهادي
, (f):[t5 – t6] ,(g):[t6 – t7]  
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Vgs1

Vgs2

Vs1

Is1

Vs2

Is2

VD1

ID1

VDa

IDa

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

ID2

ID3

t

t

VD2

VD3

t

t

 
  شکل موج هاي اصلی مبدل پیشنهادي:  4شکل 

  
   [t0 - t1]اول  وضعیت

آغاز می شود یعنی در این  S1با روشن شدن  وضعیتاین 
ولتاژ ثابت دو سر  وضعیتدر این  .روشن اند S1 , D1 وضعیت

L1  قرار می گیرد و سلف با جریان خطی شروع به شارژ شدن
به این صورت  وضعیترابطه ي جریان سلف در این  .می کند

 :است 
)1           (                       

1
1

( )
( ) ( 0)L

VcbVin
mI t t t

L


                

 
 D3ولتاژ دو سر  .روشن می شود ZCتحت  S1، ) 1(مطابق 

نیز به صورت  D1جریان و  به صورت خطی از صفر زیاد می شود
تمام  وضعیتدر این هنگام این و  خطی کم شده تا به صفر برسد

را در 1LIمقدار . خاموش می شود ZC، تحت  D1می شود و 
  .در نظر گرفته می شودI'برابر وضعیتانتهاي این 

 
 [t1 – t2]دوم  وضعیت
شروع می شود و  L1و  Csرزونانس بین  وضعیتدر این 

  : وضعیتروابط مهم این . خازن کامال دشارژ می شود
)2(                            1

1
1

1
( ) ' ( ( 1))L

V
I t I Sin t t

Z
      

)3              (                  2 1 1( ) . ( ( 1))CV t V Cos t t   

)4     (                                                11
S

LZ
C

  

)5                    (                              1
1

1

SL C
   

)6                             (                1 ( )VcbV Vin
m

   
 [t2 – t3]سوم  وضعیت
شروع به هدایت  S2یا بادي دیود سوئیچ  Da وضعیتدر این 

روشن بوده و ولتاژ دو  S2می کنند اگر در نظر بگیریم بادي دیود 
  :را به دست آوریم داریم  D2سر 

  
1 1 2

2 1 1 2

2 2

( )
L DS BD

L L DS BD

Da BD L

V V V
V kV k V V
V V V

  

   

 

  

)7         (                   2 1( 1)Da BD DSV k V kV     
روشن  Daمثبت تر است،  Daدر نتیجه چون ولتاژ دو سر 

به صورت خطی کم می شود تا به صفر  D2 ولتاژ دیود .بوده است
در طول  روشن می شود ZV وضعیتدر انتهاي این  D2برسد و 

 وضعیتصفر است و هر جاي این  S2ولتاژ دو سر  وضعیتاین 
S2  می تواند تحتZCZV روشن شود.  

  [t3 – t4]چهارم  وضعیت
آغاز می  D2و روشن شدن  S1با خاموش شدن  وضعیتاین 

قبال  S2چون  و به صورت خطی زیاد می شود D2جریان  شود،
 L1 صفر است بنابراین ولتاژ دو سر L2روشن بوده ، ولتاژ دو سر 

  .خاموش می شود ZVتحت  S1نیزصفر است و نتیجتا 
  [t4 – t5]پنجم  وضعیت

با خاموش . آغاز می شود S2با خاموش شدن  وضعیتاین 
شروع به شارژ شدن می کند و چون طول این  S2 ،Csشدن 

 I2را می توان تقریبا ثابت و برابر  L2کوتاه است جریان  وضعیت
هم تقریبا ثابت است و به صورت خطی  Csجریان  .فرض کرد

شارژ  می شود تا آنجا که ولتاژش به 
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1 2/ /CO COVin V m V n  جریان  .برسدD2  نیز به صورت

 در انتهاي این   D2خطی کم می شود تا به صفر برسد بنابراین
 D3 وضعیتهمچنین در این   .خاموش می شود ZC وضعیت

 :داریم  وضعیتدر این . روشن می شود ZVتحت 
 

1 1

2
1,

DS CS L

CSL
L

V V V
VV

V
k k

 

   
  

)8     (                                  1
1(1 )DS CSV V
k

    
 

  : برابر است با  وضعیتطول این 
 

)9          (             
1 2

5 4
2

( )CO CO
S

V VVin C
m nt t

I

 
   

 
  [t5 – t6]ششم  وضعیت

شروع به هدایت می کند و  D1دیود  وضعیتدر شروع این 
1ولتاژ 2/ /CO COVin V m V n   دو سرL2 قرار می گیرد .

  :برابر است با  وضعیتبنابراین طول این 

)10            (                                    2 1
6 5

L I
t t

Vin
   

 
I1  جریانL2  جریان  وضعیتدر این . است 5 وضعیتدرL2 

در انتهاي  D2به صورت خطی کم می شود تا به صفر برسد و 
  .خاموش می شود ZCتحت  وضعیت

  [t6 – t7]هفتم  وضعیت
 Daآغاز می شود وقتی  Daبا خاموش شدن  وضعیتاین 

. دو سر آن قرار می گیرد  VCS - VL2خاموش می شود ولتاژ 
VS1  وقتیDa  خاموش می شود به اندازه يVL1  کم می شود

   .و ثابت می ماند
انتخاب مقدار خازن اسنابر به توان خروجی و سرعت 

و براي . [19]خاموش روشن شدن سوئیچ اصلی وابسته است
یک بده بستان بین ماکسیمم جریان سوئیچ  Laانتخاب صحیح 

جریان . کمکی و ماکسیمم ولتاژ سوئیچ کمکی انجام می شود
ماکسیمم سوئیچ اصلی و ولتاژ سوئیچ کمکی طبق روابط زیر 

  :است 

)11              (1max
0

o( in )B
S LP

Vcb VV V
m nI I

Z

  
   

)12        (2 max
oinS B LP

Vcb V LaV V V I
m n Cs

      

  نتایج شبیه سازي -3
شبیه سازي شده  Pspiceمبدل پیشنهادي توسط نرم افزار 

است و همانطور که از شکل موج هاي شبیه سازي مشخص است 
  .نتایج شبیه سازي تحلیل تئوري را تایید می کند

 Vo=67vو  Vin=24vبوست با -مدار کمکی براي مبدل باك
 سلف .به کار برده شده است 100kHzو فرکانس سوئیچینگ 

و نسبت  100uHمغناطیسی ترانس فالي بک در سمت اولیه 
مغناطیسی ترانس  سلف. می باشد 1تبدیل اولیه به ثانویه 
و نسبت تبدیل اولیه به ثانویه آن  200uHفوروارد در سمت اولیه 

  .نشتی صرف نظر گردیده است سلفو از . می باشد 1
Cb  وCs  10به ترتیبuF  10وnF  قرار داده شده اند وL1 

براي . است 2برابر  L2به  L1و نسبت تبدیل  است 10uHبرابر 
 Dbreakگذاشته شده و مدل  S2  ،IRF840و  S1سوئیچ هاي 

  .براي دیودها در نظر گرفته شده است
بازده  .آمده است 9تا  5نتایج شبیه سازي در شکل هاي 

بوست  -باكبوست پیشنهادي در مقایسه با مبدل  -مبدل باك
  .آمده است 10سخت در شکل 

  

  
یا  50v/divمقیاس عمودي . جریان سوئیچ اصلی (b)ولتاژ و  (a):  5شکل 

1A/div  1و مقیاس افقیus/div 

 

www.IranSwitching.ir



 

51 
 

  

  
 50v/divمقیاس عمودي . جریان سوئیچ کمکی (b)ولتاژ و  (a):  6شکل 

 2us/divو مقیاس افقی  1A/divیا 

  

 
یا  10v/divمقیاس عمودي . D1دیودجریان  (b)ولتاژ و  (a):  7شکل 

1A/div  1و مقیاس افقیus/div 

 

 
یا  10v/divمقیاس عمودي . D2دیودجریان  (b)ولتاژ و  (a):  8شکل 

0.5A/div  1و مقیاس افقیus/div 

 

 
یا  10v/divمقیاس عمودي . D3دیودجریان  (b)ولتاژ و  (a):  9شکل 

0.5A/div  1و مقیاس افقیus/div 

خط (بوست سوئیچینگ نرم پیشنهادي  –بازده مبدل باك :  10شکل 
 )خط چین(در مقایسه با مبدل در حالت سخت ) ممتد

 

 گیري نتیجه -4

معرفی شده  PWMبوست  –در این مقاله یک مبدل باك 
است که با تقسیم جریان بین دو سوئیچ کار می کند سوئیچ 

روشن  ZCروشن و خاموش می شود و سوئیچ کمکی  ZVاصلی 
مدار کمکی شامل دیود ترانس و سوئیچ  .خاموش می شود ZVو 

می باشد ولی از آنجا که تعداد دور ترانس کم می باشد تلفات 
مبدل پیشنهادي آنالیز شده و  زیادي را به مدار اعمال نمی کند

عملکردش تشریح شده اند مبدل پیشنهادي با نرم  وضعیت هاي
نتایج شبیه سازي آنالیز . شبیه سازي شده است Pspiceافزار 

 .تئوري را تایید می کند
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