
 

   

 

 

 

 

 

 ارائه یک مبدل سوییچینگ نرم با کمک لیفت ولتاژ                                         
 ،مجید دلشاد2مهدی سجادیه، 1امین قاسمی نژاد                                                          

 amin.ghaseminezhad@gmail.comدانشجوی رشته برق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان ایران 1                      

 m.sajadie@khuisf.com استاد یار داشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(،2                                

 استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان) خوراسگان(، 

 

مورد  ولتاژ جهت کاهش اندازه و وزن مبدل های سوییچینگ مدرن و افزایش چگالی توان جدید باکمک لیفتبوست  سوییچینگ یک مبدل مقاله در این _دهیچک
لی دارای تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمام المان های سوئیچینگ تحت سوئیچینگ نرم روشن و خاموش می شوند . این مبدل نسبت به مبدل بوست معمو

ارائه گردیده  PSPICEوات طراحی ونتایج شبیه سازی با نرم افزار 50راندمان باالتری است. جهت بررسی صحت نتایج تئوری این مبدل برای توان خروجی  
 است.

 فرکانس سوییچینگ، گذار جریان صفر، مبدل سوییچینگ، مبدل ایزوله -کلید واژه

 

 مقدمه -1

برای ثبت  DC/DCامروزه استفاده از منابع تغذیه سوییچینگ

ولتاژ خروجی تحت تغیرات ولتاژ ورودی و هم برای افزایش سطح 

ضروری می باشند. با افزایش مدام نیاز به توان  DCولتاژ 

الکتریکی، تالش های گسترده ای جهت افزایش بازده و کیفیت 

مبدل های الکترونیکی صورت گرفته است. از این میان مبدل 

یژه ای قرار گرفته اند و های سوییچینگ امروزه مورد توجه و

عملکرد آنها صورت گرفته   همواره تالش های زیادی جهت بهبود

در مبدل های سوییچینگ نرم کنترل ولتاژ خروجی به .]1[است

وسیله مدوالسیون پهنای پالس به خاطر سهولت و فرکانس ثابت 

مبدل های شبه .]11[-]2[آن مورد توجه قرار گرفته است

وییچ اضافی جهت فراهم کردن شرایط رزونانسی هیچ گونه س

سوییچینگ نرم ندارند و تنها تعدادی المان پسیو به هر سوییچ 

اضافه می گردد. ولی این المان های پسیو تلفات هدایتی را 

افزایش می دهند. از طرفی به خاطر وجود رزونانس در مدار، 

تنش ولتاژ و جریان سوییچ ها نیز افزایش می یابد. همچنین این 

بدل ها می بایست به وسیله تغییر فرکانس کلید زنی کنترل م

.در مبدل های چند رزونانسی از مدار رزونانس باچند ]11[شوند

المان رزونانس استفاده گردیده است و شرایط کلید زنی نرم راهم 

برای کلیدها و هم دیود های یکسوساز  فراهم می آورد. در 

طراحی چنیین مدارهایی سعی می شود حتی االمکان از تمام 

عناصر پارازیتی مدار مانند سلف نشتی، ترانسفورمر و خازن های 

تشدید استفاده شود. ولی  پیوند قطعات به عنوان قسمتی از مدار

با همه این اوصاف،هم کلید های قدرت و هم دیود ها در چنین 

مبدل هایی با تنش های ولتاژ یا جریان مواجه هستند، که در 

 .]11[معمولی بسیار زیاد تر است PWMمقایسه با مبدل های 

نیز  (ZCS)و گذار جریان صفر (ZVC)تکنیک های گذار ولتاژ صفر

که به وسیله مدوالسیون پهنای پالس کنترل می  ارائه شده اند

گردند. اما در این مبدل ها یک مدار کمکی به مدار اضافه می 

گردد که حداقل نیازمند یک سویچ است و پیچیدگی عملکرد 

مبدل افزایش یافته و از طرفی یک مدار کنترلی جدید به مبدل 

 .]11[-]3[تحمیل می شود

اسنابر های پسیو و.]PWM ]11[-]11مبدل های تک سوییچ نرم

از تمام مزایای ذکر شده بجز استرس  .]11[-]11[بدون تلفات 

جریان و ولتاژ پایین بهره می برند. اما این مبدل ها دارای تعداد 

زیادی از عناصر پسیو هستند که راندمان مبدل را پایین می 

 .]11[-]14[-]9[آورند



 

   

 

 

 

 

 

در مقاله یک مبدل سوییچینگ ارائه پیشنهاد شده است، که تنها 

دو سوییچ دارد. مبدل پیشنهادی عالوه بر داشتن بهره ولتاژ باال 

به منظور کاهش تلفات کلید زنی و افزایش فرکانس، برای دست 

یابی به شرایط کلیدزنی نرم استفاده شده است. سوییچ های این 

کنترل می شوند، و بنابر  PWMد مبدل با مدوالسیون پهنای بان

 این پیاده سازی مدار کنترل آن بسیار ساده می باشد.

در بخش بعدی عملکرد مدار به صورت تئوری تحلیل و شکل 

ربخش دمی شود.موج های کلیدی و مدار معادل هر وضعیت ارائه 

و در پایان، نتایج شبیه سازی 4مالحضات طراحی و در بخش3

 ده شده است.آور5نتیجه گیری در بخش

 

 ملکرد مبدل پیشنهادیعنحوه  -2

توپولوژی پیشنهادی، سوییچینگ نرم بررسی شده است.مبدل 

باال می باشد که  DCپیشنهادی یک مبدل طبقه تک فاز با ولتاژ 

 (1-4)بدون نیازبه ترانس تنظیم می باشد همانطور که در شکل 

 r1Lنشان داده شده است، مبدل پیشنهادی شامل دو سلف تزویج 

غیر سری ساخته شده  IGBTیک کلید دوجهته که با دو  ،r2Lو 

است و به عنوان سوییچ اصلی عمل می کند، یک مدار 

طبقه می  nشامل  DCVMسوییچینگ نرم کمکی، و یک 

باشد.مدار سوییچینگ نرم کمکی شامل یک سوییچ کمکی، دو 

طبقه  DCVM ،nشدید و یک سلف تشدید می باشد.مدار خازن ت

خازن ساخته شده است. که هر -طبقه دیود nبا وصل کردن 

 .طبقه شامل دو خازن و دو دیود می باشد

به منظور ساده کردن تحلیل مبدل پیشنهادی فرضیه های زیر 

 در نظر گرفته میشوند.

 تمامی المانهای مبدل پیشنهادی ایده آل می باشند. -

خازن خروجی و سلف مغناطیس کنندگی به اندازه کافی بزرگ  -

هستند و به همین علت ولتاژ خروجی و جریان مغناطیس 

 .کنندگی در یک سیکل ثابت  در نظر گرفته می شوند

مبدل بوست پیشنهادی دارای هفت وضعیت عملکرد مجزا در  -

 یک سیکل کلیدزنی می باشد.

نشان  (2-4)در شکل  شکل موج های کلیدی مبدل پیشنهادی

داده می شود و عملکرد هر وضعیت بصورت مجزا در ادامه بررسی 

  .خواهد شد

Vs

Lr1 Lr2

S Ds Sa

Cr

Da

D

Co Rl

 مبدل پیشنهادی( 1)شکل                     

 : (1t-0t)وضعیت اول 

آغاز می  0t=tدر  ZCSبه صورت  Sبا روشن شدن  این مرحله 

 ،Lr. ولتاژ معادل در سراسر LRشود. به دلیل سلف رزونانس 

VCW=VO/n  است. در نتیجهILR  به صورت خطی از صفر

 VCRشروع به افزایش می کند. در طول این مرحله رزونانس 

 ILRرا نگه می دارد. این مد با رسیدن  VO/Nقبل از شارژ ولتاژ 

 خاموش می باشد.                                                                              1t=Tدر  Daبه پایان می رسد. پس  ISبه 

 وضعیت روابط مربوط به این بازده به شرح زیر می باشد. 

 (4-1            )                                 ∆t1 = t1 − t0 =
𝑁Lrls

V0
                                                                    

 :  (2t-1t)دوم  

عبور میکند.  Saاز  Ds و R1Lاز طریق  ILRدر این مرحله جریان 

در این مرحله عملیات عملکرد مدار شبیه به مبدل افزاینده 

را  Vo/nقبل از شارژ ولتاژ  VCRمعمولی می باشد. و هنوز هم 



 

   

 

 

 

 

 

به صورت  Saنگه میدارد. این مد با روشن شدن سوییچ کمکی 

ZCS پایان می رسد 

 روابط مربوط به این بازده، به شرح زیر می باشد.

(4-2)           

                                                   ilr(t) = Is 

(4-3)                                                                            

                               Vcpr(t) =
Vo

N
 

(4-5)                                   

              ∆t2 = t2 − t1 = DcTsw − ∆T1 

 

 

 

                                                           ( شکل موج نظری مبدل پیشنهادی 2شکل )                           

 



 

   

 

 

 

 

 

 : (3t-2t)وضعیت سوم 

همچنان خاموش و رزونانس رفتار بین  2t=Tدر  Daدر این مد  

RL  و CR  وSa  باVo/n  .به عنوان شرایط اولیه شروع می شود

جریان سلف، خازن، ولتاژ و نقطه متناظر بین آنها در جایی که 

ZO,WO  .به عنوان مشخصه امپدانس و فرکانس رزونانس باشد

 به پایان می رسد. Isبه  ILR این مد با رسیدن

(4-1)                                    
             ilr(t) = Is +

Vo

Nzo
sinw0(t − t2) 

(4-1)                                                                       

                                  Vcpr(t) =
Vo

N
cosw0(t − t2)  

(4-1 )                                                                      

                                        ILr, peak1 = Is +
Vo

Nzo
 

(4-8)                                                                       

                                             Vcpr, peak = −
Vo

N
 

 

 :( 4t-3t)وضعیت چهارم 

روشن و رزونانس جاری و ولتاژ  Da ،شود Isبرابر  IIRوقتی که  

هنوز هم می تواند ادامه پیدا کند، درنتیجه جریان افت کرده و 

 به پایان می رسد. t=T4به صفر در  ILRاین مرحله با سقوط 

(4-9  )                                                                     

                         ∆4 = t4 − t3 =
1

w0
sin−1(

NIsZ0

Vo
) 

 : (5t-4t)وضعیت پنجم 

به  Saو  ZVSبه صورت  Sمنفی می شود.   ILRهنگامی که  

خاموش می شود. در نتیجه، رزونانس همچنان  ZCSصورت 

می دهد. این  ادامه Lr2و S  ،Da   ،rCبدنهمسیر خود را از دیود 

 به پایان می رسد 5t=tبه صفر در  ILRمرحله با رسیدن 

(4-11)                                                                     

                                              Ilr, peak2 = Is −
Vo

Nzo
 

(4-11 )                                                                        
∆t5 = t5 − t4 =

1

w0
[π − 2sin−1

NIsZ0

Vo
 

 : (6t-5t)وضعیت ششم 

و  Daدر این مرحله، بدون رزونانس، در نتیجه جریان از طریق  

Cr ،VCR  را بهVo/n  افزایش می دهد. سلفILR  فعلی صفر

این مرحله به  6t=tدر  Vo/nبه  VCRباقی می ماند. و با رسیدن 

 پایان می رسد.

(4-12 )                                                                     

        Vcpr(t) =
Is

Cpr
(t − t5) −

VO

N
cos[π− sin−1 (

NIsZ0

Vo
)] 

(4-13)                                                                       

∆t6 = t6 − t5 =
Vocpr

NIs
{1 + cos [π − sin−1 + (

NIsZ0

Vo
)]} 

 ( :7t-6t)وضعیت هفتم 

در این مرحله سوییچ اصلی و کمکی در حال تبدیل، همچنان  

خاموش و خط جریان  ZCSبه صورت  Daخاموش هستند. دیود 

انتقال داده شده، با روشن شدن سوییچ  VCoبه  Dاز طریق 

 چرخه سوییچینگ بعدی شروع می شود.  t=t7در  Sاصلی 

(4-14)                                                                     

                               ∆t7 = t7 − t6 = Tsw − ∑ ∆i6
i=1 

(4-15)                                                                     

                                      ∆𝑡𝑜𝑛, 𝑠𝑝 ≥ ∑
∆ti

Is
, max

4

𝑖=1
 

(4-11)                                                                     

                                                  ∆t3 + ∆t4 ≥ 4tπ 
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                                    (f) 

cr
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covs
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                                  (g) 

وضعیت دوم.  (b)وضعیت اول. (a)مدار معادل وضعیت :  (3)شکل 

(c)  .وضعیت سوم(d)  .وضعیت چهارم(e)  .وضعیت پنجم

(f).وضعیت ششم (g) .وضعیت هفتم 

  مبدل پیشنهادی  نتایج شبیه سازی -3            

و ولتاژ    v51 برابر V1مبدل پیشنهادی برای ولتاژ ورودی 

طراحی شده است. بر این اساس مقادیر سلف   v211خروجی 

شده است. در این بخش    uh14و uh1111 برابر  های ورودی



 

   

 

 

 

 

 

نتایج شبیه سازی و ساخت این مبدل با مقادیر ذکر شده ارائه 

می گردد. ولتاژ و جریان تمام المانهای نیمه هادی مبدل 

آورده شده است. در این شکل ها  (11تا3)پیشنهادی در شکل 

 ZVبرای سوییچ اصلی و  ZCفراهم شدن شرایط سوییچینگ نرم 

. شکل موج ولتاژ خازن (4(و)3)برای سوییچ کمکی در شکل های 

Cr  وCo  1. شکل موج جریان (1(و)5)درLr  2وLr  و  (8(و)1)در

 آورده شده است.( 11(و)9)در  D2وD1شکل موج جریان 

 

 شکل موج جریان و ولتاژ سوییچ اصلی - 3شکل            

 

 شکل موج جریان و لتاژ سوییچ کمکی -4شکل             

 

 crشکل موج ولتاژ  - 5شکل                       

 

 coشکل موج ولتاژ  -1شکل                     

 

 Lr1شکل موج جریان  -1شکل                      

           Time

7.47500ms 7.49097ms

I(M1:D)*5 V(Ls:2)/2

0

50

100

-30

125

           Time

6.88303ms 6.90299ms

I(M2:D)*5 V(M2:D)/2

0

50

100

           Time

6.17223ms 6.19309ms

V(Cr:2)/3

-50V

0V

50V

99V

           Time

300.0us 1.00ms 3.00ms161.3us 9.8ms

V(Co:2)

0V

50V

100V

150V

199V

           Time

9.0701ms 9.0901ms

I(Ls)/1

3.000A

3.250A

2.776A



 

   

 

 

 

 

 

 

    Lr2شکل موج جریان  -8شکل                      

 

 D1شکل موج جریان  -9شکل                      

 

 D3شکل موج جریان  -11شکل                   

 نتیجه ساخت -4                      

( بصوورت کوامال عملوی سواخته شوده و شوبیه 1مدار شکل)

 مقایسه شده ایت.  12و11سازی در شکل های 

 

 ( جریان و ولتاژ سوییچ اصلی در عمل11شکل )        

 

 ( جریان و ولتاژ سوییچ کمکی در عمل12شکل )      

 گیرینتیجه -5                    

در این بخش یک مبدل بوست جدید با کلیدزنی نرم و پیک ولتاژ 

سوییچ پایین ارائه گردیده است. در این مبدل، سوییچ اصلی 

ZCS  روشن وZVS  خاموش و سوییچ کمکیZCS  روشن و

معمولی در  PWMخاموش می شود.  این مبدل با تکنیک 

فرکانس ثابت، تنظیم می شود. مزایای اصلی این مبدل شامل 

راندمان و بهره ولتاژ باال، کاهش پیک ولتاژ روی ادوات نیمه 

 هادی و طراحی ساده می باشد.

           Time

8.62398ms 8.64194ms

I(Lr)/2

-5.00A

0A

4.96A

           Time

8.59304ms 8.60904ms

I(D1)

0A

2.5A

4.6A

           Time

8.87404ms 8.89008ms

I(D3)

0A

1.25A

2.50A

3.75A

4.53A



 

   

 

 

 

 

 

لذا استفاده از تکنیک های سوییچینگ نرم در این مبدل ها  

ش اجتناب ناپذیر است زیرا موجب می گردد تلفات کلید زنی کاه

یافته و امکان افزایش فرکانسکلید زنی و راندمان مبدل فراهم 

گردد. بنابراین مبدل افزایشی پیشنهادی دارای ویژگی های زیر 

 می باشد.

به دلیل فراهم کردن شرایط کلید زنی نرم، تلفات کید زنی تا  -1

 حد زیادی کاهش می یابد و بازده افزایش می یابد.

مان نیمه هادی در مبدل، عملکرد به دلیل داشتن کمترین ال -2

 و پیاده سازی مبدل پیشنهادی ساده می باشد.

ان باالیی به مبدل تحمیل مدار کمکی استرس ولتاژ و جری -3

 نمی کند
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