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چکيده  -در این مقاله یک مبدل بوست اینترليود رزنانسی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است .این مبدل از  2مبدل بوست و یک مدار کمکی رزنانسی LC

تشکيل شده است .سوئيچهای مبدل اصلی تحت شرایط سوئيچينگ سخت روشن میشوند .اما با اضافه کردن مدار کمکی  LCمیتوان شرایط سوئيچينگ نرم
( )ZCSرا برای مدار اصلی فراهم کرد .که باعث میشود سوئيچها تحت شرایط سوئيچينگ نرم روشن شوند .این مبدل نسبت به مبدل بوست معمولی دارای
راندمان باالتری است .عملکرد مبدل پيشنهادی و آناليز نظری حاالت مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج شبيهسازی ارائه شده است.
کليد واژه -مبدل بوست ،اینترليود ،سوئيچينگ نرم.

مبدلهای رزنانسی سری ،مبدلهای رزنانسی موازی و
مبدلهای رزنانسی سری –موازی.
مبدلهای رزنانسی و شبه رزنانسی یک خانواده از مبدل
های سوئيچينگ نرم هستند در این مبدلها تانک رزنانسی
به مبدل اضافه میشود و رزنانس در جریان سوئيچ یا در
ولتاژ سوئيچ اتفاق میافتد در طول این رزنانس هنگامی که
جریان و یا ولتاژ سوئيچ میشود سوئيچ میتواند تحت
سوئيچينگ نرم روشن و خاموش شود.
امروزه استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی مانند سلول
خورشيدی رو به افزایش است .این منابع ولتاژ بسيار پایينی
توليد میکنند برای افزایش ولتاژ از مبدل بوست استفاده
میشود.]7[-]5[.
در این مقاله یک مبدل افزاینده اینترليود  LCرزنانسی ارائه
شده است .مدار پيشنهادی در شکل  ،1نشان داده شده
است .که مبدل اصلی از ترکيب  2مبدل افزاینده و یک
مدار کمکی و یک سوئيچ کمکی تشکيل شده است .مبدل
بوست اینترليود باعث کاهش ریپل جریان ورودی و اندازه

 -1مقدمه
در سالهای اخير برای به حداقل رساندن اندازه و حجم
مبدل فرکانس سوئيچينگ را افزایش میدهيم .متاسفانه
افزایش فرکانس سوئيچينگ ،تلفات سوئيچينگ و تداخالت
الکترومغناطيسی ( )EMIرا افزایش می-دهد .جهت غلبه بر
این مشکالت روشهای سوئيچينگ نرم به طور گسترده
مورد استفاده قرار میگيرد .تکنيکهای سوئيچينگ نرم
شامل سوئيچينگ ولتاژ صفر ( )zvsو سوئيچينگ جریان
صفر ( )zcsمیباشد .در تکنيکهای  zcsو zvsروشن و
خاموش شدن سوئيچها تحت جریان صفر و ولتاژ صفر
است ،کاهش تلفات سوئيچينگ باعث افزایش بازده سيستم
میگردد [ .]4[-]1مبدلهای رزنانسی گروهی از مبدلهای
سوئيچينگ نرم هستند .این مبدلها دارای عملکرد مناسب
در فرکانس باال ،تلفات سوئيچينگ کم و راندمان باالیی
هستند .مبدلهای رزنانسی به سه گروه زیر تقسيم
میشوند:
1

خازن خروجی میشود .در ادامه آناليز مدار و نتایج شبيه
سازی آن توسط نرم افزار  ORCADارائه شده است.
 -2عملکرد مبدل پيشنهادی
شکل  1نشان دهنده مبدل پيشنهادی است.

شکل :1مبدل اینترليود  DC-DCرزنانسی
 -1-2شکل موجهای مبدل پيشنهادی:
شکل :2شکل موجهای مبدل پيشنهادی

شکل موجهای مبدل پيشنهادی در شکل  2ارائه شده
است.
بازه زمانی اول] :[𝑡0, 𝑡1
قبل از زمان  𝑡0سؤیچ اصلی  𝑆1خاموش است و سؤیچ
اصلی  𝑆2روشن است ،انرژی ذخيره شده در سلف  𝐿𝑖𝑛1از
طریق  𝐷1و 𝑟𝐿 به خروجی منتقل میشود .سلف 𝐿𝑖𝑛2
توسط منبع  𝑉𝑖𝑛 ،DCشارژ میشود .این مرحله زمانی آغاز
میشود که  𝑆1تحت شرایط  ZCSدر لحظه  𝑡0روشن شود.
سلف 𝑟𝐿 به صورت خطی از  𝐿𝑖𝑛1به صفر کاهش مییابد.
این مرحله زمانی پایان مییابد که جریان رزنانس به صفر
رسيده باشد و دیود  𝐷1تحت شرایط  ZCSدر لحظه 𝑡1
خاموش شود.
)(1
)(2

بازه زمانی دوم ] :[𝑡1, 𝑡2
در این مرحله ،هر دو سلف

𝑉0
) (𝑡 − 𝑡0
𝑟𝐿

𝑟𝐶𝑉 شارژ میشوند.
𝑖𝐿𝑟 (𝑡) = 0
)(3
) (4
𝑉𝐶𝑟 (𝑡) = 0
بازه زمانی سوم ] :[𝑡2, 𝑡3
در این مرحله ،رزنانس زمانی آغاز میشود که سوئيچ 𝑎𝑆
تحت شرایط  ZCSدر لحظه  𝑡2روشن شود .و رزنانس
بين  𝑆𝑎 ، 𝐶𝑟 ، 𝐿𝑟 ، 𝑉0برقرار است و جریان رزنانس ابتدا
افزایش یافته سپس کاهش مییابد .زمانيکه به مقدار پيک
خود میرسد ،ولتاژ رزنانس )𝑡( 𝑟𝐶𝑉 نيز افزایش مییابد .این
مرحله تا زمانی ادامه مییابد که جریان رزنانس )𝑡( 𝑟𝐿𝑖 در
لحظه  𝑡3به مقدار صفر برسد.

𝑖𝐿𝑟 (𝑡) = 𝐼𝑖𝑛1 −

)(5

𝑉𝐶𝑟 (𝑡) = 0

)(6

 𝐿𝑖𝑛1و  𝐿𝑖𝑛2توسط منبع DC

که در آن

2

𝑉0
) 𝑖𝐿𝑟 (𝑡) = − 𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑟 (𝑡 − 𝑡2
𝑍0
) 𝑉𝐶𝑟 (𝑡) = 𝑉0 − 𝑉0 𝐶𝑂𝑆 𝑤𝑟 (𝑡 − 𝑡2

1
𝑟𝐶 𝑟𝐿√

= 𝑟𝑊

و

𝑟𝐿
𝑟𝐶

)(13

√ = 𝑍0

)(14

در این مرحله دو پيک رزنانس وجود دارد :

𝑉0
𝑍0
𝜋
𝑉0
= 𝑖𝐿𝑟 (𝑡 = 𝑡2 +
)=−
𝑟𝑤2
𝑍0
)=−

)(7
)(8

𝜋

𝑟𝑤2

𝐼𝐿𝑟,𝑝𝑒𝑎𝑘1 = 𝑖𝐿𝑟 (𝑡 = 𝑡2 +

بازه زمانی ششم ] :[𝑡5, 𝑡6
در این بازه مسير رزنانس از طریق المانهای

𝐼𝐿𝑟,𝑝𝑒𝑎𝑘1

𝑉0و 𝑟𝐿و 𝑟𝐶و 𝑎𝐷و  𝑆1ادامه مییابد ولتاژ وجریان رزنانس
کاهش مییابد این مرحله تا زمانی ادامه مییابد که جریان
رزنانس تا مقدار )𝑡(  𝐼𝑖𝑛2کاهش یابد.
𝑉0
) 𝑖𝐿𝑟 (𝑡) = 𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑟 (𝑡 − 𝑡3
()14
𝑍

در بازه زمانی چهارم ] :[𝑡3, 𝑡4
در طول این مرحله ،مدار کمکی فعاليت رزنانسی مستمری را
انجام میدهد .اما این مسير رزنانسی بين المانهای
 𝑆2 , 𝑆1 , 𝐷𝑎2 , 𝐷𝑎1 , 𝐶𝑟 , 𝐿𝑟 , 𝑉0ادامه مییابد .حتی با وجود اینکه
مسير دیگری درون دیود موازی 𝑎𝑆 وجود دارد و 𝑟𝐶 فقط از
طریق  𝑆1و  𝑆2دشارژ میشود .علت این پدیده این است که
افت ولتاژ  𝑆1و  𝑆2موجب افت ولتاژ دیود موازی 𝑎𝑆 میشود که
بدین صورت مسير جریانی با امپدانس پایين را از طریق  𝑆1و
 𝑆2پدید میآورد .ولتاژ رزنانس کاهش یافته و جریان رزنانس از
طریق رزنانس 𝑟𝐿 و 𝑟𝐶 افزایش مییابد .این مرحله تا زمانی
ادامه مییابد که جریان رزنانس در لحظه  𝑡4تا مقدار 𝐿𝑖𝑛2 +𝐿𝑖𝑛1
افزایش یابد.
)(9

0

بازه زمانی هفتم ]:[𝑡6 , 𝑡7
در این مرحله جریان ورودی

𝐼𝑖𝑛2

از طریق
)𝑡( 𝑟𝐶𝑉

𝑟𝐶و 𝑟𝐿و  𝐷𝑎2 ، 𝑉0به خروجی منتقل میشود .بنابراین
به صورت خطی به صفر کاهش مییابد.
𝑖𝐿𝑟 (𝑡) = 𝐼𝑖𝑛2
()16
) (𝑡 = 𝑡6

()17

𝑖𝑖𝑛2
𝑟𝐶

𝑉𝐶𝑟 (𝑡) = 𝑉𝐶𝑟 (𝑡6 ) −

بازه زمانی هشتم ] :[𝑡7, 𝑡8
در این مرحله سلف ورودی  𝐿𝑖𝑛1توسط منبع  DCورودی
شارژ میشود .انرژی ذخيره شده در سلف  𝐿𝑖𝑛2از طریق
 𝐷2و 𝑟𝐿 به خروجی منتقل میشود .این مرحله تا زمانی
ادامه مییابد که  𝑆2تحت شرایط  ZCSروشن شود.
𝑖𝐿𝑟 (𝑡) = 𝑖𝑖𝑛2
()18
𝑉𝐶𝑟 (𝑡) = 0
()19

𝑉0
) 𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑟 (𝑡 − 𝑡3
𝑍0
) 𝑉𝐶𝑟 (𝑡) = 𝑉0 + 𝑉0 𝐶𝑂𝑆 𝑤𝑟 (𝑡 − 𝑡3
] :[𝑡4, 𝑡5

𝑖𝐿𝑟 (𝑡) = −

المانهای ( 𝐷3دیود سوئيچ کمکی) 𝑟𝐿  𝐶𝑟 ،برقرار میشود
و بنابراین هيچ جریانی از سوئيچ 𝑆2و  𝑆1عبور نمیکند .این
زمان بهترین زمان برای خاموش کردن سوئيچ های 𝑆2و 𝑎𝑆
تحت شرایط  ZCSاست ولتاژ رزنانس به طور مستمر کاهش
می یابد و جریان رزنانس ابتدا افزایش و سپس کاهش می-
یابد .این مرحله تا زمانی ادامه می یابد که جریان رزنانس تا
مقدار  𝐿𝑖𝑛2 +𝐿𝑖𝑛1کاهش یابد.
)(12

) 𝑉𝐶𝑟 (𝑡) = 𝑉0 + 𝑉0 𝐶𝑂𝑆 𝑤𝑟 ( 𝑡 − 𝑡3

()15

)(10
در بازه زمانی پنجم
رزنانس در این مرحله ادامه مییابد و جریان رزنانس بين

)(11

𝜋
𝑉0
𝐼𝐿𝑟,𝑝𝑒𝑎𝑘2 = 𝑖𝐿𝑟 (𝑡 = 𝑡3 +
=)
𝑟𝑤2
𝑍0
𝜋
𝑉0
𝐼𝐿𝑟,𝑝𝑒𝑎𝑘2 = 𝑖𝐿𝑟 (𝑡 = 𝑡3 +
=)
𝑟𝑤2
𝑍0

 -3نتایج شبيه سازی:
جدول  :1مشخصات مبدل شبيه سازی

𝑉0
) 𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑟 (𝑡 − 𝑡3
𝑍0
) 𝑣𝐿𝑟 (𝑡) = 𝑉𝐶𝑟 (𝑡) = 𝑉0 + 𝑉0 𝐶𝑂𝑆 𝑤𝑟 ( 𝑡 − 𝑡3
= )𝑡( 𝑟𝐿𝑖

در این مرحله پيک رزنانس برابراست با :

3

مقدار

پارامتر

نماد

1000W
100 V
400 V
40 Kh
40 Kh

توان
ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی
فرکانس سوئيچ های اصلی
فرکانس سوئيچ کمکی

P
𝑉in
𝑉out
𝑓sa
𝑓sm

25 Uh
22 nf

سلف رزنانس
خازن رزنانس

𝑙r
𝐶r

شکل:7ولتاژ رزنانس

شکل:3جریان سوئیچ 1

شکل:8جریان رزنانس

 -4نتيجهگيری
در این مقاله یک مبدل DC-DCبوست اینترليود ارائه شده
است که دارای مزایای زیر است:
 -1کاهش ریپل جریان ورودی توسط سلفهای
ورودی
 -2ساختار ساده با تعداد عناصر کاهش یافته که
باعث کاهش حجم ،وزن و قيمت مبدل میشود.
 -3این مبدل نسبت به مبدل بوست معمولی دارای
راندمان باالتری است.
 -4تمام المانهای مدار تحت سوئيچنگ نرم روشن و
خاموش میشوند.

شکل:4ولتاژ سوئیچ1

شکل: 5جریان سوئیچ2
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