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  Dual-Boostشبيه سازي و ارائه نتايج ساختار 
 با شيوه كليدزني نرم براي تصحيح ضريب توان

 
 منفرد جعفر ميلي
 )پلي تكنيك تهران(دانشگاه صنعتي اميركبير 
 ايران

 سيد سعيد طاهري
 )پلي تكنيك تهران(دانشگاه صنعتي اميركبير 
 ايران

  

 
 وان، شبيه سازيضريب ت كليدزني نرم، بوست، :يديكلمات كل

   
 
 

  چكيده-1
يكسوسازي منابع متناوب از جمله مباحث ويژه در صنعت 

سازي  آيد، كه تابحال تالش دانشمندان در بهينه برق بشمار مي
از بين بردن اعوجاج در ولتاژ خروجي، . اين امر ادامه دارد

كاهش تلفات مدار، كاهش وابستگي مدار به مدارهاي كنترلي 
 از جمله موارد مورد بحث در اين زمينه جانبي و غيره

كند كه با بهره  اين مقاله ساختاري را معرفي مي. باشند مي
 قابليت Soft-Switchingگرفتن از شيوه كليد زني نوع 

اين . تصحيح ضريب قدرت را براي قدرتهاي باال را دارد
با . ساختار نياز به كليد اضافي ويا مدار كنترلي جانبي ندارد

ردن چند عنصر ساده هر دو كليد قدرت زمان رسيدن اضافه ك
به جريان صفر و ولتاژ صفر را براي بترتيب روشن و خاموش 

نحوه كار مدار و نيز نحوه طراحي . كنند شدن خود اقدام مي
 . چنين مداري در ادامه بحث توضيح داده شده است

. در اين مقاله يك نمونه آزمايشي شبيه سازي شده است
 كه در مراجع -يسه نتايج نمونه آزمايشگاهي مدار همچنين مقا

  با نتايج بدست آمده از شبيه سازي -به آن اشاره شده است 
 .آن، ارائه شده است

  معرفي-2
مبدلهاي بوست عمدتاً بمنظور بهبود ضريب توان در انتهاي 

مشخصه . گيرد  مورد استفاده قرار ميAC/DCمنابع تغذيه 
سازد،   را از ديگر ساختارها متمايز ميقابل ذكر اين مدار كه آن

شود؛ ساختار ساده و قابل فهم  به چند قسمت عمده تقسيم مي
آن، سازگاري خاص اين مدار  براي محدوده وسيعي از 
ولتاژهاي ورودي معمول دنيا، بازده باالي آن، و همچنين 

كوچك . نوسانات كم اين مدار خاص بر روي اجزاي مدار
آيد،  يجة ساده بودن ساختار آن بدست ميبودن مدار كه در نت

. شود كه مطلوب ماست منتهي به باال رفتن فركانس مدار مي
بهرحال تلفات كليدزني و نيز نويزهاي ايجاد شده از ميدانهاي 

ايست كه بعنوان يك محدوديت بايست  الكترمغناطيسي مسئله
تلفات كليد زني عمدتاً از مواردي چون . مد نظر قرار گيرد

ات درهم رفتگي ولتاژ و جريان كه در حين عمليات تلف
شود، البته تلفات خازني كه  دهد، ناشي مي سوئيچينگ رخ مي

پيوندد، نيز  حين پديده گذراي روشن ساختن كليد بوقوع مي
عالوه بر موارد ياد . شود جزو تلفات ياد شده محسوب مي
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شده بدليل ولتاژ معكوسي كه بر اثر روشن شدن كليد اصلي، 
افتد، اتصال كوتاهي در خازن انتهايي رخ  بر روي ديود مي

دهد كه موجب ايجاد يك نوسان قابل توجه جرياني از  مي
در نتيجه تلفات . شود طريق خود ديود و كليد اصلي مي

هدايت چنين جرياني و نيز تلفات كليدزني ديگري كه ناشي 
  است، به مقادير قبلي افزودهdi/dt از مقدار بسيار بزرگ

تلفات گفته شده نسبت مستقيمي با افزايش فركانس . شود مي
دارد، و در نتيجه مانع جدي در راه اصالح ضريب قدرت در 

براي مقابله با . سطح باالست كه مستلزم فركانس زياديست
چنين مشكالتي، متدهاي مختلف كليدزني نرم به شيوة 

Active  ويا Passive  براي ساختار مبدل ،Boost  ارائه
 .[8][7]و[5-1]شده است 

زماني كه براي قدرتهاي باال  Boostاز طرف ديگر مبدل 
گيرد، در امر تصحيح ضريب قدرت با  مورد استفاده قرار مي

براي مثال در مدارهاي معمولي براي . شود مشكل روبرو مي
براي مثال تعداد زيادي از (قدرتهاي معمولي، كليدهاي متعدد

MOSFET شوند؛ كه  بكار گرفته مي، بصورت موازي )ها
درايو چنين مداري كاري بسيار سخت و غير قابل توجيه 

عالوه بر آن ظرفيت خازني معادل كليدها با افزايش . است
يابد و در نتيجه تلفات شارژ خازني آنها  تعداد آنها، افزايش مي

در . يابد هم بطور خطي با افزايش ظرفيت خازني افزايش مي
اي باال، تلفات هدايتي ديودهاي پل نهايت نيز، در قدرته

قرار دارد، مقداري قابل  Boostيكسوساز كه قبل از مبدل 
 ي ارائه Dual-Boost، ساختار [6]در مرجع . توجه است

 Active نوع Soft-Switchingشده است كه با كليدزني 
 . باشد براي قدرتهاي باال مناسب مي

 كليدزني نرم در اين مقاله نيز براي همان توپولوژي شيوة
 در قدرتها باال، ارائه و مورد بررسي قرار Passiveنوع 
روش ياد شده نياز به كليدهاي اضافي و يا مدار . گيرد مي

كند و در  كنترلي جانبي براي اِعمال كليدزني نرم، را رفع مي
واقع با افزودن چند عنصر ساده مداري اين كار بطور اتوماتيك 

نكه سيگنالهاي درايو مدار در فازهاي و بجاي اي. گيرد انجام مي
بنابراين .  شود متفاوت صادر شود، تنها يك سيگنال صادر مي

باشد و راه حل  اي براي كنترل مي چنين مداري، ساختار ساده
 .آيد اي براي مدارهاي با قدرت باال بشمار مي بسيار كم هزينه

. دهد قسمت دوم مقاله نحوه كار مدار را توضيح مي
، [10]در قسمت بعدي مقاله با اشاره به مرجع همچنين 
هاي حالت مانا و  هاي چنين مداري را بهمراه تحليل طراحي

قسمت چهارم . كند همچنين طراحي بهينه شده آن، را ارائه مي
و قسمت . اي به كاربردهاي توسعه يافته اين مدار دارد اشاره

خته پنجم مقاله نيز به برخي نتايج بدست آمده از نمونه سا
شده و نيز شبيه سازي انجام شده توسط ارائه دهندگان مقاله 
اختصاص داده شده است و نتيجه گيري هايي را پيرو آن ارائه 

 .دهد مي
 
  مدار پيشنهادي-3

دهد كه در آن ولتاژ  مداري را به ما نشان مي) 2(شكل
 مستقيماً به ساختار پيشنهادي با شيوه كليدزني ACورودي 

الزم به ذكر است كه مدار شكل قبل . شود يمربوطه منتهي م
 شبيه سازي شده Matlabافزار   نرمSimulinkتوسط محيط 

 متناوباً بصورت اصلي ويا كمكي S2 و S1كليدهاي . است
اصلي و يا كمكي بودن آنها با توجه به . كنند شروع بكار مي

زمانيكه ولتاژ ورودي در . شود عالمت ولتاژ ورودي تعيين مي
 بعنوان كليد اصلي و S2 ل مثبت خود قرار دارد، كليدنيم سيك

در اين حالت . كنند  نيز بعنوان كليد فرعي عمل ميS1كليد 
زمانيكه . مدار باز است BD1كند و ديود   هدايت ميBD2ديود 

 و D1خاموش هستند، ديود چرخش آزاد  S2 و S1كليدهاي 
. كنند  را هدايت ميLinجريان سلف  D3همچنين ديود 

يكي از نتايج بدست آمده از شبيه سازي انجام شده ) 1(لشك
است كه بيانگر مفهوم انتقال توان به خروجي هنگام خاموش 

شود،  متقابالً زمانيكه ولتاژ ورودي منفي مي. بودن كليدهاست
 هم بعنوان S2كند و كليد  بعنوان كليد اصلي عمل مي S1كليد 

 BD1ز ديود در اين حالت ني. كند كليد كمكي آن عمل مي
زمانيكه كليدهاي .  مدار باز استBD2كند و ديود  هدايت مي

S1 و S2 خاموش هستند، ديود D2 و همچنين ديود D3 جريان 
در اين مدار بجاي ارسال سيگنالها . كنند را به آرامي هدايت مي

 .باشد در فازهاي مختلف يك منبع سيگنال مورد نياز مي
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 و مقايسه با سيگنال كليد زني D3يان ديود شكل موج جر): 1(شكل
 بدست آمده از شبيه سازي

 

بمنظور ساده سازي تحليلهاي ارائه شده فرضيات زير كه بر 
مبناي كار مدار در يك دوره و در حالت مانا ارائه شده است 

 باشد؛ مورد نياز مي
 مقدار ثـابتي اسـت و سـلف ورودي          Vinولتاژ ورودي    -1

Lin        بـزرگ اسـت كـه در نتيجـه آن ايـن             هم به مقـدار كـافي
مجموعه در طي يك دوره تناوب، بعنـوان يـك منبـع جريـان              

 .كنند عمل مي
خازن قرار گرفتـه بـر روي خروجـي نيـز بحـد كـافي              -2

منبـع ولتـاژ ثابـت در نظـر          يـك  بعنـوان آنرا بتـوان  كهاست، بزرگ
 .گرفت

 
 
 
 
 

 

  پيشنهادي با كليدزني نرمDual-Boost ساختار ):2(شكل
 
 
 
 

 
 
 

 
  مدار معادل با سيكل مثبت):3(شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدار معادل با سيكل منفي):4(شكل
 

توان در نظر گرفت كه مدارهاي نشان  با اين فرضيات مي
بترتيب به مدارات شكلهاي ) 4(و ) 3(داده شده در شكلهاي 

قبل از شروع بحث، ذكر اين نكته . تبديل شوند) 6(و ) 5(
) 6(ه مدار نمايش داده شده در شكلرسد ك ضروري بنظر مي

است، كه ) 5(از لحاظ عملكرد مدار مشابه حالت آن در شكل 
عملكرد مدار در يك . بعدها در مورد آن بحث خواهد شد

اين مراحل . دوره تناوب به هشت مرحله تقسيم شده است
بهمراه شكل موجهاي مهم مدار براي روشن شدن و كمك 

توضيح داده ) 8(و ) 7(ر اشكال كردن به فهم راحتتر مسئله د
 .شده است

 
 
 
 
 
 
 

 )3( مدار ساده شده شكل):5(شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )4( مدار ساده شده شكل):6(شكل
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باشند،   هر دو خاموش ميS2 و S1، كليدهاي t0قبل از زمان 
 به D3 و D1و جريان سلف ورودي از طريق ديودهاي 

 Lsدر سلف منوط به اينكه جريان . شوند خروجي منتقل مي
: پيوسته باشد، مبدل دو حالت كلي عملكرد خواهد داشت

افتد كه جريان سلف ياد شده در   زماني اتفاق ميحالت اول
 حالت دوم مقدار صفر بخود گرفته باشد، و t0زمانهاي قبل از 

دهد كه سلف ياد شده در زمان قبل از  كاري نيز زماني رخ مي
t0آنچه از نتايج شبيه سازي .  مقدار جرياني مثبت داشته باشد

انجام شده نمايان است، مدار شبيه سازي شده با پارامترهاي 
زيرا . داده شده تحت حالت كاري اول در حال عملكرد است

 . داراي مقدار صفر استt0 در زمان قبل از Lsجريان سلف 

 
 ):I(كاري اول  حالت -3-1

 برابر صفر است و t0 در قبل از زمان Lsجريان سلف 
 :نين داريمهمچ
)1 (                                               iD1=iD3=iLr=I 

iLs=0 
VCr=V0 
VCs=Vs 
VS2=V0 
VS1=0 

 
 :[t0-t1] مرحله اول -3-1-1

زمانيكه . شوند  روشن ميS2 و S1، كليدهاي t0در زمان 
د، شو  منتقل ميS1 به كليد D1ولتاژ صفر است، جريان از ديود 

جريان . گردد و در نتيجه كليد روشن و ديود خاموش مي
 است، كاهش I بطور خطي از مقدار قبلي آن كه Lrسلف 

 است، شروع به 0 از مقدار قبلي آن كه Lsيابد و جريان  مي
 بطور خطي از مقدار S2بنابراين جريان در . يابد افزايش مي

مقدار جريان با  S2كند، بنابراين كليد  صفر شروع به افزايش مي
 و Lrدر انتهاي اين مرحله جريان سلف . گردد صفر روشن مي

 بطور D3شوند، بنابراين ديود   مقدار صفر را دارا ميD3ديود 
 .شود خودكار و نرم داراي ولتاژ معكوس مي

 

 :[t1-t2] مرحله دوم -3-1-2
 و D4 ،S1 از طريق مدار Lr  و سلف Cr خازن t1 در لحظه 

S2در انتهاي اين مرحله ولتاژ خازن . كنند  مي شروع به تشديد
Crرسد، و جريان سلف   به مقدار صفر ميLr نيز تا حد 

نتايج شبيه ) 9(شكل. كند ماكسيمم معكوس خود تشديد مي
بدين . سازي شده مرحله دوم را به نمايش گذاشته است

 به مقدار صفر Crمقدار ولتاژ خازن  t2ترتيب كه در لحظه 
 .رسد مي

 
 :[t2-t3] سوم مرحله -3-1-3

در اين مرحله تشديد واقع شده در مرحله قبلي ادامه 
 Crيابد، و ولتاژ خازن   كاهش ميLrيابد و جريان منفي در  مي

در انتهاي . كند نيز رفته رفته با پالريته منفي شروع به شارژ مي
) 9(همچنين شكل. رسد  ميVs– به مقدار Crاين مرحله ولتاژ 

. دهد شده مرحله سوم را نيز به ما نشان مينتايج شبيه سازي 
 t3توان دريافت اين است كه در لحظه  آنچه كه از شكل مي

  رسيده است و جريان Vs– به مقدار Crمقدار ولتاژ خازن 
 . شروع به افزايش از مقدار قبلي خود نموده استLrسلف 

 
 :[t3-t4] مرحله چهارم -3-1-4

كند و ولتاژ  ت مي شروع به هدايD5، ديود t3در لحظه 
جريان منفي در سلف . ماند   باقي ميVs– در مقدار Crخازن 

Lrدهد؛ و انرژي   بصورت خطي كاهش خود را ادامه مي
در نهايت جريان . شود  منتقل ميCs به خازن Lrداخلي سلف 

رسد، بدين ترتيب پروسه   دوباره به صفر ميLrسلف 
تفاده از نتايج با اس) 10(شكل. رسد سوئيچينگ به پايان مي

ثبات ولتاژ . شبيه سازي مرحله فوق را به تصوير كشيده است
 تا رسيدن Lr و نيز افزايش مقدار جريان منفي سلف Csخازن 

به مقدار صفر بيانگر مرحله چهارم از هشت مرحله عملكرد 
 .مدار است
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د مدار در يك پريود، با  شكل موجهاي كليدي از كاركر):7(شكل
 )3(ساختار نشان داده شده در شكل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل موجهاي كليدي از كاركرد مدار در يك پريود، با ساختار نمايش داده در ):9(شكل
 )4(شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل موجهاي كليدي بدست آمده از شبيه سازي انجام ):8(شكل
 ود، با ساختار قبليشده براي كاركرد مدار در يك پري

 
 
 
 
 
 

Mode B 

Mode 
A(a)

Mode 
A(b)
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 1سازي شده مراحل دوم و سوم كاري از حالت   نمايش شبيه):9(شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
سازي، مرحله چهارم كاري   نمايش نتيجه بدست آمده ازشبيه):10(شكل

 1از حالت 
 

 :[t4-t5]رحله پنجم  م-3-1-5
است كه  PWMاين مرحله نشان دهنده حالت عادي كاري 

 روشن هستند، و در انتهاي اين S2 و S1 آن كليدهاي در
 الي t0در طي دوره . مرحله اين دو كليد خاموش خواهند شد

t5 ولتاژ خازن  Cs كه مقدار Vsشود   را دارا ميباشد، باعث مي
.  افزايش يابدt5 بطور خطي تا لحظه Lsتا جريان سلف 

د، ده اي را كه شرح آن رفت را نمايش مي مرحله) 11(شكل
 Crشروع خاموش شدن كليدها و درنتيجه افزايش ولتاژ خازن 

 تا لحظه Ls، افزايش جريان جريان سلف Vs-از مقدار قبلي  
t5باشند  از خصوصيات بارز اين مرحله مي . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

سازي، مرحله پنجم  نمايش نتيجه بدست آمده ازشبيه: )11(شكل
 1كاري از حالت 

 
 :[t5-t6]له ششم  مرح-3-1-6

 شروع به D1ديود . شوند  كليدها خاموش ميt5در لحظه 
  را از طريق  Cr، خازن Iكند و در نتيجه جريان  هدايت مي

D1 ،Cs و  D5ولتاژ كليد . كند  شارژ ميS2 تا مقدار صفر 
قبل از اينكه ولتاژ . ماند يابد و همچنان خاموش مي افزايش مي

Cr به مقدار صفر برسد، سلف Ls دهد  تأثير قرار مي  را تحت
 Crو درنتيجه بدليل تشديدي كه مابين سلف ياد شده و خازن 

كند؛ و انرژي ذخيره شده   شروع به افزايش ميLsجريان سلف 
پس از رسيدن ولتاژ . شود   منتقل ميLs به سلف Crدر خازن 

 بصورت Lsرسد، جريان سلف   به مقدار صفر ميCrخازن 
 به Lsكند و انرژي از سلف   ميCrمثبت شروع به شارژ خازن 

، زمانيكه ولتاژ t6اگر در لحظه .  شود منتقل مي  Crخازن 
مقدار مثبتي  Lsرسد، جريان سلف  مي Vo به مقدار Crخازن 

داشته باشد، شكل موج ايجاد شده در اين مرحله مطابق با 
 در 6مرحله . خواهد بود)) 8(و)7(اشكال  (Aحالت عملكرد 

مرحله هفتم در  A، و در حالت عملكرد شود  تمام ميt6لحظه 
  قبل از Lsولي اگر جريان سلف . شود اين لحظه آغاز مي
 برسد،  صفر شده باشد، Vo به مقدار Crاينكه ولتاژ خازن 

آيد، و در نتيجه اين   در ميBمرحله ششم به حالت عملكرد 
) 8(و ) 7(تواند به دو زير مرحله كه در اشكال  مرحله مي

درمرحله ششم و . شود ته است، شكسته ميتوضيح آن رف
صفر شده است و جريان  Ls، جريان سلف Bحالت عملكرد 

I نيز خازن Cr را تا رسيدن ولتاژ اين خازن به ولتاژ Vo در 

Negative Voltage of Cr 

Negative Voltage of Cr 

Negative Voltage of Cr 

Current of Ls 

Current of Lr 

Current of Lr 
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يابد و  كند؛ سپس مرحله ششم پايان مي ، شارژ ميt6لحظه 
بنابراين ديود . گردد آغاز مي) Bدر مود كاري (مرحله هفتم 

D3كنند و در طول اين  تاژ صفر شروع به هدايت مي  با ول
 .شود  شارژ ميCsمرحله خازن 

توان دريافت كه در نمونه شبيه  مي) 12(با دقت در شكل
  Crسازي شده، مي توان دريافت كه هنگامي كه ولتاژ خازن 

  داراي مقداري بيشتر از Ls برسد جريان سلف Voبه مقدار 
وق از مراحل عملكرد صفر است، كه با توجه به تعريف ف

 از حالتهاي عملكرد مدار  در مرحله ششم را Aمدار، حالت 
 .كند در ذهن تداعي مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سازي، مرحله ششم   نمايش نتيجه بدست آمده ازشبيه):12(شكل
 Aكاري حالت 

 
 :A [t6-t7]رحله هفتم، حالت عملكرد  م-3-1-7-1

با پيش فرض حالت (تواند دو شكل متفاوت  اين مرحله مي
 و حالت A(a)داشته باشد؛ حالت عملكرد ) Aعملكرد 
 كه توضيحات اضافي در ادامه بحث داده شده A(b)عملكرد 

 .است
 
 :7A(a) حالت كاري -3-1-7-1-1

شود، به  I  داراي جريان Lr  قبل از اينكه جريان  Lsجريان 
 زير مرحله شكسته اين مرحله به دو. مقدار صفر برسد

گردد   برابر با صفر مي Ls، جريان سلف 't7در لحظه . شود مي
 تا D5 و D4در حاليكه ديودهاي . شود  خاموش ميD6و ديود 

برسد به هدايت خود  I به مقدار Lrزمانيكه جريان در سلف 

 خاموش t7در لحظه  D5و  D4سپس ديودهاي . دهند ادامه مي
در طول اين مرحله خازن . يابد شوند و مرحله خاتمه مي مي
Csشود  پر مي . 

دهد با توجه به اينكه در نمونه شبيه  ، نشان مي)13(شكل
رسد،   ميI به مقدار   Lrسازي شده،  هنگاميكه جريان سلف

  به مقدار صفر رسيده است، درنتيجه با در Lsجريان سلف 
نظر داشتن نكات فوق كه در باب مراحل عملكرد مدار گفته 

  از حالتهاي عملكرد مدار  در مرحله هفتم A(a)حالت شد، 
 .شود شامل نمونه شبيه سازي شده مي

 
 
 
 
 
 
 
 

سازي، مرحله هفتم  نمايش نتيجه بدست آمده ازشبيه: )13(شكل
 A(a)كاري حالت 

 
 :7A(b) حالت كاري -3-1-7-1-2

 به صفر برسد، جريان سلف Lsقبل از اينكه جريان سلف 
Lr  به مقدار Iمانند آنچه گذشت اين مرحله . يابد افزايش مي

زمانيكه جريان در سلف . شود هم به دو زير مرحله شكسته مي
Lr  به مقدارI رسيد، ديودهاي D4 ،D5  وD6  تا زمانيكه جريان

در اين . دهند  مثبت باشد، به هدايت خود ادامه ميLsسلف 
يابد و   بطور خطي افزايش ميCsحين، جريان در خازن 

 كه 't7يابد تا لحظه   نيز بطور خطي كاهش ميLsيان سلف جر
با هم برابر  Ls و جريان سلف Csدر اين لحظه جريان خازن 

شوند  خاموش مي D5و  D4در اين هنگام ديودهاي . شوند مي
پس از آن جريان در سلف . گردد و جريانشان برابر صفر مي

Ls تيجه يابد تا اينكه صفر شود؛ در ن بطور خطي كاهش مي
شود و اين مرحله پايان  خاموش مي t7هم در لحظه  D6ديود 
 .پذيرد مي

Current of Ls 

Negative Voltage of Cr 

Current of Ls 

Current of Lr 
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 :B [t6-t7] مرحله هفتم، حالت عملكرد -3-1-7-2
 به Lsدر اين حالت ميزان انرژي براي انتقال از سلف 

 قبالً به Lsخروجي برابر با صفر است، زيرا جريان سلف 
 بطور Csپس زمانيكه جريان خازن . مقدار صفر رسيده است

 به مقدار صفر برسد، t7يابد تا در لحظه  خطي كاهش مي
بنابراين ديودهاي . يابد افزايش مي Iنيز تا حد  Lrجريان سلف 

D4  وD5 شوند و عمليات سوئيچينگ خاتمه  خاموش مي
 .يابد مي

 
 :[t7-t8] مرحله هشتم -3-1-8

وضع  PWMاين مرحله بيانگر حالتي است كه در آن 
خاموش هستند،  S2و  S1كند و كليدهاي   ميعادي خود را طي

به خروجي  D3و   D1از طريق ديودهاي  Iو در نتيجه جريان 
در ابتداي پريود  S2و  S1زمانيكه كليدهاي . شود منتقل مي

 .يابد شوند، مرحله هشتم پايان مي بعدي روشن مي
 
 ):II( حالت كاري دوم -3-2

د آن در عملكرد مدار در حالت دوم كاري شبيه كاركر
 حالت اول كاريست، با اندكي تفاوت؛

در حالت دوم كاري، در طول مرحله اول، جريان سلف  .1
Ls بطور خطي از مقدار )( 0ti

SL بجاي مقدار صفر شروع به 
 .كند افزايش مي

 ويا B ،7.A(a).6در حالت دوم كاري، مبدل مراحل  .2
7.B7و پس از مرحله . باشد  را دارا نمي.A(b) جريان سلف ،
Lsگردند و انرژي بجا مانده را از طريق مدار   برابر با صفر نمي
Cs ،Lr ،D3  وD6 دهند در مرحله هشتم به بار انتقال مي. 

 
 :ليل حالت مانا و مراحل طراحي مدار بهينه تح-4

براي تحليل حالت مانا در مدار پيشنهادي، پيش فرضهايي 
ود كامل كاري مدار  براي يك پري3بر اساس آنچه در بخش 

 توضيح داده شده است، مورد نياز است؛
بحـد كـافي كوچـك       S2 و   S1مقاومت هدايت كليـدهاي      �

 .توان از انها صرفنظر كرد هستند كه مي
 .آل هستند تمامي سلفها، خازنها و ديودها ايده �

تـوان ولتـاژ آنـرا در          بحدي بزرگ است كه مـي      Csخازن   �
 .تطول يك پريود كاري صفر در نظر گرف

 
معادالت حالت مانا براي هر مرحله بصورتي كه در مرجع 

در حالت . شود  بدان اشاره شده است، استخراج مي[10]
كاركرد مدار در پالريته منفي نيز مبدل از لحاظ كاركرد بسيار 

باشد، فقط با اين  مي) 5(مشابه ساختار نشان داده شده در شكل
 S2موج اجزاي  با شكل D1و  S1تفاوت كه شكل موج عناصر 

 .شوند  با هم تعويض ميD2و 
چون عملكرد ساختارهاي نمايش داده شده در شكلهاي 

باشند، در نتيجه فقط ساختار  متقارن همديگر مي) 6(و ) 5(
در بسياري از مبدلهاي . گيرد ، مورد بررسي قرار مي)5(شكل 

بنابراين . كند كار مي A(a)مصحح توان، مبدل در مود كاري 
 .ينه براي اين حالت انجام شده استطراحي به

براي تجهيزات تصحيح كننده توان، پارامترها به ترتيب زيـر          
 :شوند انتخاب مي

، Vo، ولتاژ خروجـي     Vin(min~max)ولتاژ ورودي    •
، و Ts، و پريــود ســوئيچينگ  Poتــوان خروجــي  

 . است%100همچنين فرض اينكه بازده 
 و محدوده Imaxجريان ماكسيمم ورودي را با  •

 در نظر (Dmin~Dmax)ضريب عملكرد كليدها را با 
 .گيريم مي

 
 ه طراحي نمون-5

براي روشن ساختن مراحل طراحي، يك نمونه مبدل و 
. مصحح ضريب توان يك كيلوواتي طراحي شده است

 :باشد پارامترهاي مدار بترتيب زير مي
Vin=88V-264Vrms, Vo=375V, Po=1000W, Ts=23uS 

)2 (         A
V

PI
in

o 16
88

210002

min
max === 

محدوده ضريب كليدزني براي داشتن كليدزني نرم در مدار 
 .باشد  مي8/0 تا 2/0

چون تعداد ( Cdg=2*50pF و Rg=15ohm با فرض اينكه 
 :، خواهيم داشت)كليدها دو است
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V

CIR

plateu

dgg 8.4
5

5021516
=

×××
= Cr=Copt= 

رار  ق4.7nFرا برابر با مقدار عملي  Crبنابراين مقدار 
در كاربري تصحيح توان ولتاژ خروجي بايست برابر . دهيم مي
 ولت 500بايست برابر با   ولت باشد، ولتاژ كليدها مي375با 

بشود، براي اينكه تضمين كنيم كه نرخ تغييرات آن كمتر از 
 ولت 65بايست مقدار ولتاژ كوچكتر از   نخواهد شد، مي88/0

 77/5ايست كوچكتر از ب  ميk2بشود، كه در نتيجه آن مقدار 
 .گيريم  مي6گرفتيم كه آنرا برابر با  مي
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)11 (    Cr=4uF                                                  
 
 
  مزيتهاي ساختار پيشنهادي-6

) 4(و ) 3(هر دو مبدل نمايش داده شده در شكلهاي 
ند بعنوان دو مبدل با كليدزني نرم، بصورت مجزا مورد  توان مي

در  D1و  S1بعالوه اگر سيمي را بجاي . استفاده قرار گيرند
نشان داده شده ) 4(كه در شكل  D2و  S2و يا ) 3(شكل 

است، قرار دهيم، يك مبدل بوست با كليد زني گذرا كه در 
 .آيد نمايش داده شده است، بدست مي) 6(شكل 

 
 
 
 
 
 

 Passive ساختار بوست با كليدزني ):14(شكل
 
حليل و مقايسه نمونه آزمايشگاهي ساخته شده و  ت-7

 نمونه شبيه سازي شده
) 2(يك نمونه يك كيلوواتي از ساختاري كه در شكل

  بدست 5نمايش داده شده است، با پارامترهايي كه در بخش 
ع شيوه كنترل تك سيكل نيز از مرج. آمد، ساخته شده است

 با مقادير اجزا تلفيق شده است و شرايط نمونه تجربي در ]9[
 .آمده است)  1(جدول شماره

 
  پارامترهاي طراحي):1(جدول

Lin Co Ls Lr Cr Cs 
1.2 mH 1 mF 196 uH 2.3 uH 4.7 nF 4 uF 

fs Vin Vac Vo Po  
43 kHz 140 V 88~264 V 375 V 1 kW  

 
ساختار نشان شكل موجهاي عملكرد ) 15-18(شكلهاي 

 140ولتاژ ورودي . دهد را ارائه مي) 4(داده شده در شكل 
در . ولت مستقيم است و توان خروجي يك كيلو وات است

  بترتيب ولتاژ و جريان كليد 2 و1، شكل موجهاي )15(شكل 
S2آيد، كليد  دهد، آنچه از نتايج بر مي  را نشان ميS2 با جريان 

. شود فر خاموش ميشود، و با ولتاژ ص صفر روشن مي
نيز ولتاژ و جريان كليد ياد شده را كه از نتايج ) 16(شكل
در اينجا نيز . دهد سازي بدست آمده است را نمايش مي شبيه

.  كامالً صادق و بارز است) 15(موارد ذكر شده در شكل 
همچنين نشان دهنده شكل موج ولتاژ دو سر ) 17(شكل 
شكل ) 18(كلش. باشد  ميLs و جريان سلف Crخازن 

. دهد موجهاي گفته شده را حاصل از شبيه سازي نمايش مي
شباهت بسيار زياد اشكال بيانگر صحت شبيه سازي صورت 
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نيز نشان دهنده شكل موجهاي ) 19(شكل . باشد گرفته مي
عملكرد كليدزني نرم براي ساختار نشان داده شده در مبدل 

بدلهاي شكل عملكرد م. باشد مي) 4(نشان داده شده در شكل 
 .باشد با هم متقارن مي) 4(و شكل ) 3(

 
 
 
 
 
 
 

  با كليد زني نرم، S2 شكل موج ولتاژ و جريان كليد  ):15(شكل
 خروجي نمونه ساخته شده

 
 
 
 
 
 

 با كليد  S2كليد  ) آمپر(و جريان) ولت( شكل موج ولتاژ):16(شكل
 زني نرم، خروجي نمونه شبيه سازي شده

 
 
 
 
 
 
 

با كليد   Ls  و جريان سلف  Crشكل موج ولتاژ خازن  ):17(شكل
 زني نرم، خروجي نمونه ساخته شده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lsو جريان سلف  ) ولت (Cr شكل موج ولتاژ خازن ):18(شكل
 با كليد زني نرم، خروجي نمونه شبيه سازي شده) آمپر(

 
 
 
 
 
 
 
رم براي  با كليد زني ن S2 شكل موج ولتاژ و جريان كليد  ):19(شكل

 ، خروجي نمونه ساخته شده)5(مدار معادل شكل
 

با كليدزني نرم بعنوان يك تصحيح ) 2(زمانيكه مبدل شكل 
كند، شكل موجهاي نشان داده شده  كننده ضريب توان كار مي

، شكل موج ولتاژ و جريان را با توان خروجي )20(در شكل 
. هدد  ولت موثر نمايش مي120يك كيلو وات و ولتاژ ورودي 

را زمانيكه  S2، شكل موجهاي ولتاژ و جريان كليد )22(شكل 
هاي  كند را با ورودي مبدل با تكنيك كليد زني سخت كار مي

دهد؛ آنچه كه مشخص است، تلفات اورلپ  قبلي نشان مي
الزم به ذكر است كه در اشكال مربوط . مقدار قابل توجهيست

 و 100v/divبه نمونه ساخته شده، مقياس شكل موج ولتاژ 
در اشكال ديگر، . باشد  مي25A/divمقياس شكل موج جريان 

 .باشد مي 10A/divمقياس جرياني 

Negative Voltage of Cr 

Current of Ls 
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 شكل موج ولتاژ و جريان ورودي براي مدار معادل ):20(شكل
 با كليد زني نرم، خروجي نمونه ساخته شده  )4(شكل

 
 
 
 
 
 
 

اي مدار ورودي بر) آمپر(و جريان) ولت( شكل موج ولتاژ):21(شكل
 با كليد زني نرم، خروجي نمونه شبيه سازي شده  )4(معادل شكل

 
 
 
 
 
 
با كليد   Ls  و جريان سلف  Cr شكل موج ولتاژ خازن ):22(شكل

 زني سخت، خروجي نمونه ساخته شده

 نتيجه گيري -8
با شيوه كليدزني  Dual-Boostدر اين مقاله يك ساختار 

تار براي تصحيح اين ساخ. نرم عبوري، پيشنهاد شده است
همچنين . باشد ضريب توان در سطح قدرتهاي باال مناسب مي

 :شود مزيتهاي ديگر را نيز شامل مي
توانند بعنوان كليد اصلي و يا فرعي كار  هر دو كليد مي -1

عمليات كليدزني بدون افزودن كليد و يا مدار . كنند
 .گيرد كنترلي صورت مي

تحت ) D3و  S1 ،S2 ،D1 ،D2(همه كليدهاي قدرت  -2
 با ولتاژ و S2 و S1كنند؛ كليدهاي  كليدزني نرم كار مي
شوند، و با ولتاژ صفر خاموش  مي جريان صفر روشن 

 نيز با ولتاژ صفر روشن D3و  D1 ،D2ديودهاي . شوند مي
 .شوند و خاموش مي

محدوده وسيع ولتاژ ورودي و نيز بار با كليدزني نرم در  -3
 .باشد اين ساختار مشهود مي

ن تلفات ديودهاي يكسو ساز ورودي با اين ساختار ميزا -4
 .يابد به نصف تقليل مي

 
همچنين در اين مقاله با استفاده ازجزئيات طراحي ساختار 
بهينه ارائه شده، موجود در مراجع مقاله، يك نمونه مدار، 
طراحي و شبيه سازي شده است و با نمونه ساخته شده يك 

 .ه شده استكيلوواتي مقايسه و نتايج آن ارائ
آيد، تا حدود زيادي شكل  آنچه از نتايج شبيه سازي بر مي

در . رساند موجهاي بدست آمده از مدار واقعي را به اثبات مي
توان  مجموع با اتكا به شكل موجهاي شبيه سازي شده، مي

 .نتايج بدست آمده را تصديق كرد

 
 تقدير و تشكر

جناب آقاي مهندس  دانيم تا از زحمات       در انتها بر خود الزم مي     
هـاي خـود      پناهي كه ما را در تمامي مراحل اين مقاله از راهنمائي            اره
 .مند ساختند، نهايت تشكر را اعالم نمائيم بهره
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