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یان پیوسته یک مبدل بوست در این مقاله،  -چکیده مد جر
 انیتحت ولتاژ و جر  نگیچییپالس با سو  یپهنا ونیمدوالس

و ساخته شده است.  یفرکانس باال طراح یکاربردها ی) براZVZCSصفر(
اسنابر ساده و بدون تلفات جهت ایجاد  در ساختار این مبدل از یک مدار

 کیل شام اسنابرشرایط سوییچینگ نرم استفاده شده است. مدار 

) مي باشد. در مبدل DوrD(ودی) و دو دrCخازن( کی)، rLسلف(

) به دلیل اندوکتانس ورودي ZCSصفر( انیتحت جر   1Q دیهدف کل
ازن اسنابر در این لحظه، ) به دلیل شارژ خZVSروشن و تحت ولتاژ صفر(

 دیکل یایجاد سوییچینگ نرم برا طیمقاله، شرا نیشود. در ا یخاموش م
 یمختلف عملکرد مبدل به همراه مدارها یها تیو وضع ابرتوسط اسن

 یشده و به منظور اثبات ادعاها لیبه طور کامل تحل تیمعادل هر وضع
آمپر) و ۱/ولت۵۰وات( ۵۰با توان خروجي  دیخود، مبدل بوست جد

  کیلوهرتز طراحي و ساخته شده است. ۳۰۰فرکانس 

، سوییچینگ مبدل بوست،اسنابر بدون تلفات -کلیدي کلمات
   ولتاژ صفر، مدوالسیون پهناي پالس

  مقدمه -۱

) PWM(مبدل بوست با سیستم کنترل مدوالسیون پهناي پالس 
) ١دو مسئله مهم: داراي کاربردهاي متنوع و زیادي در صنعت مي باشد. 

) کاهش سایز این مبدل ایجاب مي کند که ٢افزایش توان انتقالي و 
فرکانس سوییچینگ افزایش یابد. افزایش فرکانس منجر به افزایش تلفات 

شده و کاهش  )EMIسوییچینگ و افزایش تداخالت الکترومغناطیسي(
. در سال هاي اخیر، جهت ]۲و۱[راندمان مبدل را به همراه خواهد داشت

، از روش هاي شکل و عملکرد مبدل در فرکانس هاي باالتررفع این م
 .  ]١٧[ -]٣[سوییچینگ نرم استفاده شده است.

، از اسنابرهاي رزونانسي و بدون تلفات در ساختار مبدل ]۷ -۱[در 
اهش داده و باعث افزایش راندمان که تلفات سوییچینگ را ک استفاده شده

شده است. اما در کاربردهایي که ولتاژ ورودي به مبدل باال است، 
استرس ولتاژ بر روي کلید قدرت افزایش یافته، که نتیجه آن افزایش 

، مشکالت قبلي حل ]۱۲ -۸[تلفات هدایتي و افزایش هزینه است. در
یستم کنترل کار مشکلي شده، اما به دلیل تعداد باالي کلیدها، طراحي س

جهت سوییچینگ نرم و " "active clampاز تکنیک  ]۱۴و۱۳[است. در
در حالت خاموشي کلید استفاده شده  )ZVSایجاد حالت ولتاژ صفر(

ییچینگ است . این روش مشکالت مبدل هاي قبلي را حل کرده، اما سو
    نرم وابسته به بار بوده و در بارهاي کم سوییچینگ نرم ضعیف است.

استفاده شده است، ) ZCS، از روش هاي جریان صفر( ]١٦ -١٥[در
بوده که سیستم کنترل پیچیده اي اما این ساختارها داراي کلید اضافي 

  دارند. 

مدوالسیون  ستهوبوست مد جریان پیدر این مقاله یک مبدل جدید 
ییچینگ تحت ولتاژ و جر ) برای ZVZCSیان صفر (پهنای پالس با سو

کاربردهای فرکانس باال طراحی و ساخته شده است. در ساختار این 
مبدل از یک مدار اسنابر ساده و بدون تلفات جهت ایجاد سوییچینگ نرم 

)، یک rLاستفاده شده است. مدار اسنابر شامل یک سلف(

) مي باشد. در مبدل هدف DوrD) و دو دیود(rCخازن(

 مبدل ورودي) به دلیل اندوکتانس ZCS( تحت جریان صفر1Qکلید
) ساختار ١) خاموش می شود. شکل(ZVSروشن و تحت ولتاژ صفر (

  مبدل هدف را نشان می دهد. 

  
  ). ساختار مبدل هدف١شکل(

 ول عملکرد مبدل هدفاص -۲

بمنظور تحلیل و بررسی اصول عملکرد مبدل هدف فرض هاي زیر 
  در نظر گرفته شده اند.

در مقایسه با خازن تشدید oCخازن فیلتر خروجی -
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  بسیار بزرگتر است.rC(رزونانس)

  .کلیه عناصر نیمه هادي ایده آل در نظر گرفته شده اند -

به قدر کافي بزرگ بوده که جریان sLاندوکتانس ورودي -

 در نظر گرفته شده است. sIورودي به صورت جریان ثابت

 oVو  sVولتاژ ورودي و خروجي به ترتیب برابر مقادیر ثابت -
  در نظر گرفته شده اند.

برای عناصر  ZCSو  ZVS) دنباله های کلید زنی و شرایط ٢شکل(
مبدل هدف را در یک دوره کامل سوییچینگ(یک سیکل) نشان می دهد. 

 چهار) مشاهده مي شود،  مبدل هدف دارای ٢همانطور که در شکل(

نشان دهنده هر  4tتا 0tوضعیت عملکرد بوده، که هر فاصله زمانی بین 
) نشان داده ٣وضعیت هستند. مدار معادل هر وضعیت نیز در شکل (

شده است. توجه کنید که خطوط پر رنگ در مدار معادل ها مسیر عبور 
  جریان در هر وضعیت را نشان می دهند.

10):١-٣اول (شکل ( وضعیت << ttt قبل از شروع این :(

جریان CDخاموش بوده و دیود قدرت 1Qوضعیت، ماسفت
بار

sLo II =0در لحظه همچنین  را به بار تحویل مي دهد. = tt ،

scrولتاژ خازن و جریان اندوکتانس اسنابر به ترتیب برابر  Vtv  و )(=

0=)(ti
rL

، سیگنال پالس کنترل به کلید اعمال 0tدر لحظه هستند. 
) به دلیل اندوکتانس ورودي روشن ZCSشده،  کلید تحت جریان صفر(

  مي شود. 

sCr، ولتاژ خازن اسنابر برابر0tاز آنجایي که در لحظه Vtv =)( 
روشن شده و رزونانس بین خازن  ZVZCSتحت rDمي باشد، دیود

شروع به شارژ شدن می کند.  rLاتفاق افتاده و سلف rLو rCاسنابر 
) ۲) و ولتاژ خازن رزونانسي از رابطه(۱جریان سلف رزونانسي از رابطه(

  محاسبه مي شوند. 

)١(                         )-(sin=)( 0ttω
Z
V

ti r
r

s
Lr  

)۲(                  
 

)-(cos=)( 0ttωVtv rsCr
 

  ) محاسبه مي شود.۳امپدانس مشخصه مدار بوده و از رابطه( rZکه

)۳(                  
 r

r
r C

L
Z =

  

rω محاسبه مي شود.  ۴طه(فرکانس رزونانس بوده و از راب (  

)۴ (           rrr CLω /1=
 

oCDاز مقدار CDبا روشن شدن کلید، جریان دیود Iti به  )(=
 خاموش مي شود. جریان عبوري از ماسفت ZVSصفر رسیده و تحت 

  ) بدست آمده است.  ٥از رابطه (

)٥                         (       )-(sin+=)( 01
ttω

Z
V

Iti r
r

s

sLQ
  

QGSV

)(tiQ

)(tv
rC

)(ti
sL

)(ti cD

)(tiD

0t
1t 2t 3t 4t

sLI

sI

sLI

r

s

Z
V

r

s

Z
V

oV

- so VV

sV-

t

t

t

t

t

t

t

)(tvQ

sV

t

xt

)(tv
sL t
- os VV

sV

  ZVZCS). دنباله کلید زنی و شرایط سوییچینگ ٢شکل(

در این فاصله زماني ولتاژ خازن رزونانس پس از عبور از مقدار صفر 

=1در لحظه −sV مقدار به tt رسیده و جریان دیود اسنابرrD نیز به
خاموش مي شود. همچنین  ZCZVSمقدار صفر مي رسد و تحت 

sLجریان ماسفت به مقدار  II
s

  مي رسد. =

  ) بدست می آید. ٦از رابطه( 1tΔبازه زمانی

)٦                       (                       
rω

π
ttt =-=Δ 011

                         

21 ):٢-٣وضعیت دوم (شکل ( << ttt:( در این حالت ماسفت 
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خاموش مي باشد، همچنین توان در اندوکتانس ورودي CDروشن و
) مبدل بوست onذخیره شده و مبدل هدف همچون حالت روشن بودن(

)(=0مرسوم عمل می کند.  ti Lr بوده و
srC Vv -=(t)  .مي باشد

=3در لحظه  tt )ماسفت تحت ولتاژ صفرZVS خاموش شده و دیود (

، توسط جریان ZCZVSتحت D اسنابر 
sLI روشن می شود و مدار

) محاسبه می ٧از رابطه( 3tΔوارد وضعیت سوم می شود. فاصله زماني
  شود. 

)٧                       (                     13 Δ -=Δ tDTt s  

                                                                                    سیکل وظیفه مي باشند. Dدوره تناوب سوییچینگ و  sT که

32 ):٣-٣شکل ((وضعیت سوم << ttt( :2در لحظه= tt  با ،
از طریق جریان اندوکتانس Dخاموش شدن کلید قدرت، دیود

ورودي
sLIروشن مي شود و رزونانس بینrC  و اندوکتانس ورودي

sL اتفاق مي افتد. در این حالت خازنrC  بر روي اندوکتانس دشارژ
، دوباره شارژ مي شود. در xtشده و پس از عبور از صفر خود در لحظه

xttلحظه ti)(و  ، ولتاژ خازن اسنابر صفر شده،=
sL  به ماکزیمم

مقدار خود مي رسد. در این فاصله زمانی ولتاژ خازن رزونانسي از 
  ) محاسبه مي شود. ٨رابطه(

 )٨                         (                s
r

L
C Vtt

C
I

tv s

r
-)-(=)( 2  

=3در لحظه tt خازن اسنابر به طور تقریبي تا مقدارso VV شارژ −
تحت  Dروشن مي شود و دیود اسنابر ZCZVSتحت CD، دیودشده

ZVZCS   .خاموش مي شود  

در لحظه  sVدر این وضعیت ولتاژ کلید افزایش یافته و به مقدار

xtt =3لحظه  مي رسد. سپس در = tt  به مقدارoV  مي رسد. از
3Δاین رو  t )محاسبه می شود. ٩از رابطه (  

)۹(
 sL

ro

I
CV

ttt =-=Δ 233
                                                  

43 ):٤-٣وضعیت چهارم(شکل ( << ttt :( در این وضعیت
به بار منتقل مي CDانرژي ذخیره شده در اندوکتانس ورودي توسط دیود

ادامه می یابد، سپس سیکل جدید  4tشود. این وضعیت مبدل تا لحظه
  شروع شده و وضعیت اول تکرار می شود.

)، باالنس ۲ل(با توجه به شکل موج ولتاژ اندوکتانس ورودي در شک
 ) نوشت.۱۰ثانیه براي مبدل هدف را مي توان به صورت رابطه( -ولت

)۱۰(            )Δ+Δ)(-(=)Δ+Δ( 4321 ttVVttV oss                      

در مقایسـه بـا فاصـله هـاي  ۳و  ۱با فرض اینکه فاصله هـاي زمـاني 
 DCبسیار کوچک باشند، نسبت تبدیل ولتـاژ  ۴و  ۲زماني وضعیت هاي 
  ) بدست مي آید.۱۱ابطه(بصورت تقریبي از ر

)۱۱(                                             
sD-1

1
==

s

o

V
V

M          

  
  )١-٣شکل (

  
  )٢-٣شکل (

  
  )٣-٣شکل (

  
  )٤-٣شکل (

 ). مدار معادل مدار معادل وضعیت های مختلف عملکرد مبدل هدف٣شکل(
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  طراحي المان هاي مبدل هدف -۳

  با مشخصات زیر طراحي شده است.در این قسمت مبدل هدف 

WPo ماکزیمم توان خروجي: - 50=. 

VDCVo ولتاژ خروجي: - 50=. 

VDCVs ولتاژ ورودي ماکزیمم: - 32=. 

VDCVs :نرمالولتاژ ورودي  - 24= 

VDCVs ولتاژ ورودي مینیمم: - 18=. 

kHzf گ:فرکانس سوییچیت  - s 300=. 

  طراحي ماسفت و دیود قدرت -۳-۱

در وضعیت سوم، ماکزیمم ولتاژ حالت خاموشـي ماسـفت بـر روي 
) بدسـت ۱۲سورس آنها ظاهر مي شود. این مقدار ولتاژ از رابطه( -درین

  مي آید.

)۱۲                                                 (oVV
Q

=,(max)1
                                          

در وضعیت اول، ماکزیمم جریان از ماسـفت عبـور مـي کنـد کـه از 
  ) بدست مي آید.۱۳رابطه(

)۱۳                      (
 r

s
s

r

s
L Z

V
I

Z
V

II
sQ

+=+= (max)(max)1
                                                                                                                                                                  

) ۱۴از رابطـه(CDماکزیمم ولتـاژ معکـوس بـر روي دیـود قـدرت
  محاسبه مي شود. 

)۱۴(                                             oVV
cD

=,(max)
                                                            

  ) محاسبه مي شود. ۱۵از رابطه( ماکزیمم جریان عبوري از دیود قدرت

)۱۵                               (
)-1(

==
(max)

(max)
(max)max,

s

o
sD D

I
II

c
                                                                                      

  ترهاي اسنابرطراحي پارام -۳-۲

 /dtdvخازن اسنابر باید به گونه اي طراحي شود تا بتواند تغییرات 
سورس ماسفت قدرت را کنترل کند. در واقع زمانیکه  -ولتاژ درین

ماسفت خاموش مي شود، خازن اسنابر مسیري براي جذب جریان 
، /dtdvکاهش اندوکتانس نشتي ترانسفورماتور مهیا مي کند که نتیجه آن 

 ZVSکاهش تداخالت الکترومغناطیسي و نویز و از همه مهمتر ایجاد 
براي ماسفت در لحظه خاموش شدن و کاهش تلفات سوییچینگ مي 

در مبدل  rCباشند. از آنجایي که دلیل اصلي جهت استفاده از خازن 
کلید بوده و با توجه به اینکه در لحظه خاموش شدن  ZVSهدف ایجاد 

sCrدر لحظه خاموشي کلید  Vtv است، به منظور اطمینان از  )(=- 
 fallزمان نزول ( بزرگتر از rCباید زمان دشارژ خازن ZVSایجاد 
time.ماسفت قدرت باشد (  

ZVSttبنابراین فاصله زماني  =2/Δ ن خازن بوده، که طي آ 3
محاسبه  rC) مقدار خازن ۱۶بطور کامل و خطي دشارژ شود. در رابطه(

سه برابر زمان نزول ماسفت  ZVStشده است. در این رابطه فاصله زماني
  قدرت در نظر گرفته شده است.

)١٦ (                               )3(
2

> (max)
f

o

s
r t

V
I

C                                                

ناشي از بکاربردن اسنابر در 1Qجهت کاهش پیک جریان ماسفت
در لحظه خاموشي  ZVSساختار مبدل فالي بک هدف، و محقق شدن 

کلیدها، ما نسبت فرکانس سوییچینگ به فرکانس رزونانس را 

/=3.0برابر rs ff )۱۷در نظر گرفته و اندوکتانس اسنابر از رابطه (
  محاسبه مي شود.

)١٧  (                                    
rr

r Cfπ
L

.)2(
1

= 2                     

HμLr سلف اسنابر  ١٠ با EE10هسته فریت  توسط یک=8
خازن  است. ساخته شده میلي متر فاصله هوایي ٠٫٢سیم پیچي و  دور

nFCrبرایر اسنابر   طراحي شده است.=7.4

  طراحي دیودهاي اسنابر -۳-۳

در وضـعیت اول از آن rDماکزیمم جریان عبـوري از دیـود اسـنابر 
  ) بدست مي آید.۱۸عبور مي کند که  از رابطه(

)۱۸       (                              
r

s

Z
V

I
rD

(max)=
(max)

                                                            

در وضـعیت سـوم از آن Dماکزیمم جریان عبـوري از دیـود اسـنابر
  ) بدست مي آید.۱۹عبور مي کند که از رابطه(

)۱۹                                 (
)-1(

==
max

(max)

(max)(max) D
I

II o

sD                                                 

) ۲۰از رابطـه   ( rDماکزیمم ولتاژ معکـوس بـر روي دیـود اسـنابر
  محاسبه مي شود. 

)۲۰(                                      
 (max)=

(max) sVV
rD

  

) ۲۱از رابطـه   ( Dماکزیمم ولتاژ معکـوس بـر روي دیـود اسـنابر 
  محاسبه مي شود.

)۲۱(                         (min)-=
(max) so VVV

D
                   

  مبدل هدف نمونه ساخته شده نتایج آزمایشگاهي -۴

) ۴شماتیک مدار کامل نمونه ساخت اولیه مبدل هدف در شکل(
)، ۶شکل( وکلید اصلي  ) جریان و ولتاژ۵شکل(نشان داده شده است. 

   را نشان مي دهند. و و لتاژ خازن اسنابر سلفجریان 
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VCC
12

IN1+
1

IN1-
2

IN2+
16

IN2-
15

C1
8

C2
11

COMP
3

DTC
4

OC
13

E1
9

E2
10

CT
5

VREF
14RT
6

150U3

IR2110/DIP14

LO
1 HO
7

HIN
10

SHDN
11

LIN
12

VSS
13

COM
2

VB
6

VCC
3

VDD
9

VS
5

VCC=15V

47k

100nF

5K 10nF

470nF

VCC=15V

130V

D
HER602

Dr
HER605

Cr

4nF

Lr
8uH Q1

IRF840

Co

4uF

RL

125

20K

0

00

0 0

5.1K

0

10k

Ls

100uH

  ). شماتیک نمونه آزمایشگاهي مبدل هدف۴شکل(               

  

مبـدل  نمونـه آزمایشـگاهيمي شـود کـه نتـایج سـاخت مشاهده 
  هدف، نتایج تحلیلي را اثبات مي کنند. 

را ز توان خروجـي ) راندمان مبدل هدف بر حسب تابعي ا۷شکل(
% ۸۸نشان مي دهد. مالحظه مي گردد که مبدل هدف داراي راندمان 

  در بار کامل و همچنین راندمان باال در بارهاي کم مي باشد. 

  

یان۵شکل( 1Q:divVtvM).ولتاژوجر /20=)(،

divAtiM /1=)(1،divsμtime /1:  

 گیري  نتیجه -۵

جدید مدوالسیون پهنای پالس با  بوستر این مقاله یک مبدل د
برای ZVZCS سوییچینگ کلید تحت ولتاژ و جریان صفر 

کاربردهای فرکانس باال طراحی و ساخته شده است. مبدل هدف پس 
صورت کامل طراحي شده و یک نمونه آزمایشگاهي از ه از تحلیل، ب

  ساخته شده است. مبدل  کیلوهرتز ٣٠٠وات در فرکانس  ٥٠آن با توان 

  

  % در بار کامل مي باشد.٨٨هدف داراي راندمان 

 
یان۶شکل(   :(پایین)و و لتـاژ خـازن اسـنابر (بـاال)اسنابر  سلف ). جر

divAtiLr /1=)(،divVtVCr /20=)(، divsμtime /1:  

 
  ). راندمان مبدل هدف بر اساس تابعي از توان خروجي۷شکل(
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