
 

1 

 

 

 

 LC یرزنانس یمدار کمک کیمبدل بوست و  2مبدل از  نیقرار گرفته است. ا ليو تحل هیمورد تجز یرزنانس ودينترلیمبدل بوست ا کیمقاله  نیدر ا - چکيده

نرم  نگيچيسوئ طیشرا توانیم LC ی. اما با اضافه کردن مدار کمکشوندیسخت روشن م نگيچيسوئ طیتحت شرا یمبدل اصل هایچيسوئ شده است. ليتشک

(ZCS) یدارا یمبدل نسبت به مبدل بوست معمول نینرم روشن شوند. ا نگيچيسوئ طیتحت شرا هاچيسوئ شودیکه باعث م فراهم کرد. یمدار اصل یرا برا 

  .ارائه شده است یسازهيشب جیقرار گرفته است و نتا یحاالت مورد بررس ینظر زيو آنال یشنهادياست. عملکرد مبدل پ یراندمان باالتر

 .نگ نرميمبدل بوست، اینترليود، سوئيچ -کليد واژه

 

 مقدمه -1

به حداقل رساندن اندازه و حجم  یبرا رياخ هایدر سال

. متاسفانه مدهيیم شیرا افزا نگيچيمبدل فرکانس سوئ

و تداخالت  نگيچيتلفات سوئ نگ،يچيفرکانس سوئ شیافزا

دهد. جهت غلبه بر -یم شی( را افزاEMI) یسيالکترومغناط

نرم به طور گسترده  نگيچيسوئ هایمشکالت روش نیا

نرم  نگيچيسوئ هایکي. تکنردگيیمورد استفاده قرار م

 انیجر نگيچي( و سوئzvsولتاژ صفر ) نگيچيشامل سوئ

روشن و   zvsو zcs هایکي. در تکنباشدی( مzcsصفر )

صفر و ولتاژ صفر  انیتحت جر هاچيخاموش شدن سوئ

 ستميبازده س شیباعث افزا نگيچياست، کاهش تلفات سوئ

 هایاز مبدل یگروه یرزنانس های[. مبدل4]-[1] گرددیم

عملکرد مناسب  دارای هامبدل نینرم هستند. ا نگيچيسوئ

 ییکم و راندمان باال نگيچيدر فرکانس باال، تلفات سوئ

 ميتقس ریبه سه گروه ز یرزنانس هایهستند. مبدل

 :شوندیم

و  یمواز یرزنانس هایمبدل ،یسر یرزنانس هایمبدل 

 . موازی– یسر یرزنانس هایمبدل

خانواده از مبدل کی یو شبه رزنانس یرزنانس هایمبدل

 رزنانسی تانک هامبدل نینرم هستند در ا نگيچيسوئ های

در  ای چيسوئ انیو رزنانس در جر شودیبه مبدل اضافه م

که  یرزنانس هنگام نیدر طول ا افتدیاتفاق م چيولتاژ سوئ

تحت  تواندیم چيسوئ شودیم چيولتاژ سوئ ای و انیجر

 نرم روشن و خاموش شود.  نگيچيئسو

مانند سلول  یانرژ ریپذ دیاستفاده از منابع تجد امروزه

 ینیيپا اريمنابع ولتاژ بس نیاست. ا شیرو به افزا یديخورش

ولتاژ از مبدل بوست استفاده  شیافزا یبرا کنندیم ديتول

 [. 7]-[5].شودیم

ارائه  یرزنانس LC ودينترلیا ندهیمبدل افزا کیمقاله  نیا در

، نشان داده شده 1در شکل  یشنهاديشده است. مدار پ

 کیو  ندهیمبدل افزا 2 بياز ترک یاست. که مبدل اصل

شده است. مبدل  ليتشک یکمک چيسوئ کیو  یمدار کمک

و اندازه  یورود انیجر پلیباعث کاهش ر ودينترلیبوست ا

 نرم نگيچيسوئ طیتحت شرا یرزنانس ودينترلیمبدل بوست ا زيآنال
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 هيشب جیمدار و نتا زي. در ادامه آنالشودیم یوجخازن خر

 ارائه شده است.  ORCADآن توسط نرم افزار  یساز

 یشنهاديمبدل پ عملکرد -2

 است. یشنهادينشان دهنده مبدل پ 1 شکل

 

 
 یرزنانس DC-DC ودينترلی: مبدل ا1شکل               

 :یشنهاديمبدل پ هایموج شکل -2-1

ارائه شده  2در شکل  یشنهاديمبدل پ هایموج شکل

 .است

,𝑡0]اول زمانی بازه 𝑡1] : 

خاموش است و سؤیچ   𝑆1سؤیچ اصلی  𝑡0قبل از زمان 

𝐿𝑖𝑛1روشن است، انرژی ذخيره شده در سلف  𝑆2اصلی  از   

𝐿𝑖𝑛2شود. سلف به خروجی منتقل می 𝐿𝑟و    𝐷1طریق     

شود. این مرحله زمانی آغاز شارژ می DC ،𝑉𝑖𝑛توسط منبع 

ن شود. روش 𝑡0در لحظه  ZCSتحت شرایط   𝑆1شود که می

یابد. به صفر کاهش می 𝐿𝑖𝑛1به صورت خطی از  𝐿𝑟سلف 

یابد که جریان رزنانس به صفر این مرحله زمانی پایان می

 𝑡1در لحظه  ZCSتحت شرایط  𝐷1رسيده باشد و دیود 

 خاموش شود.

𝑖𝐿𝑟
(𝑡) = 𝐼𝑖𝑛1 −

𝑉0
𝐿𝑟

(𝑡 − 𝑡0)                                       (1) 

𝑉𝐶𝑟
(𝑡) = 0                                                                   (2) 

,𝑡1]بازه زمانی دوم  𝑡2]: 

 DC  توسط منبع  𝐿𝑖𝑛2و 𝐿𝑖𝑛1در این مرحله، هر دو سلف 

 
 یشنهاديمبدل پ هایشکل موج :2شکل              

 

𝑉𝐶𝑟
 شوند.شارژ می  
 𝑖𝐿𝑟

(𝑡) = 0                                                                (3)     
𝑉𝐶𝑟

(𝑡) = 0                                                               (4 )     

,𝑡2]بازه زمانی سوم  𝑡3]: 

𝑆𝑎شود که سوئيچدر این مرحله، رزنانس زمانی آغاز می   

روشن شود. و رزنانس  𝑡2در لحظه  ZCSتحت شرایط 

𝑆𝑎، 𝐶𝑟بين ، 𝐿𝑟 ، 𝑉0   برقرار است و جریان رزنانس ابتدا

یابد. زمانيکه به مقدار پيک افزایش یافته سپس کاهش می

𝑉𝐶𝑟رسد، ولتاژ رزنانس خود می
(𝑡) یابد. این نيز افزایش می

𝑖𝐿𝑟یابد که جریان رزنانس مرحله تا زمانی ادامه می
(𝑡)  در

 به مقدار صفر برسد.  𝑡3لحظه 

𝑖𝐿𝑟
(𝑡) = −

𝑉0
𝑍0

𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑟  (𝑡 − 𝑡2)                                (5)   

𝑉𝐶𝑟
(𝑡) = 𝑉0 − 𝑉0 𝐶𝑂𝑆 𝑤𝑟  (𝑡 − 𝑡2)                        (6)   

 
 که در آن                     
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𝑍0 = √
𝐿𝑟

𝐶𝑟

𝑊𝑟         و                  =
1

√𝐿𝑟𝐶𝑟

              

 مرحله دو پيک رزنانس وجود دارد : در این

𝐼𝐿𝑟,𝑝𝑒𝑎𝑘1 = 𝑖𝐿𝑟
(𝑡 = 𝑡2 +

𝜋

2𝑤𝑟

) = −
𝑉0
𝑍0

              (7)     

𝐼𝐿𝑟,𝑝𝑒𝑎𝑘1 = 𝑖𝐿𝑟
(𝑡 = 𝑡2 +

𝜋

2𝑤𝑟

) = −
𝑉0
𝑍0

              (8)     

,𝑡3]در بازه زمانی چهارم  𝑡4]: 

در طول این مرحله، مدار کمکی فعاليت رزنانسی مستمری را 

های دهد. اما این مسير رزنانسی بين المانیانجام م

𝑆2, 𝑆1, 𝐷𝑎2 , 𝐷𝑎1 , 𝐶𝑟 , 𝐿𝑟 , 𝑉0  یابد. حتی با وجود اینکه ادامه می

فقط از   𝐶𝑟د ووجود  دار 𝑆𝑎مسير دیگری درون دیود موازی 

شود. علت این پدیده این است که دشارژ می 𝑆2و   𝑆1طریق 

شود که می 𝑆𝑎موجب افت ولتاژ دیود موازی  𝑆2و  𝑆1افت ولتاژ 

و  𝑆1بدین صورت مسير جریانی با امپدانس  پایين را از طریق 

𝑆2 و جریان رزنانس از آورد. ولتاژ رزنانس کاهش یافته پدید می

یابد. این مرحله تا زمانی افزایش می  𝐶𝑟و  𝐿𝑟طریق رزنانس

 𝐿𝑖𝑛1+𝐿𝑖𝑛2تا مقدار 𝑡4یابد که جریان رزنانس در لحظه ادامه می

 افزایش یابد.

𝑖𝐿𝑟
(𝑡) = −

𝑉0
𝑍0

𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑟 (𝑡 − 𝑡3)                        (9)         

 𝑉𝐶𝑟
(𝑡) = 𝑉0 + 𝑉0 𝐶𝑂𝑆 𝑤𝑟 (𝑡 − 𝑡3)                (10)       

,𝑡4]در بازه زمانی پنجم  𝑡5]: 

یابد و جریان رزنانس بين رزنانس در این مرحله ادامه می

شود برقرار می 𝐶𝑟، 𝐿𝑟)دیود سوئيچ کمکی(   𝐷3های المان

کند. این عبور نمی  𝑆1و𝑆2و بنابراین هيچ جریانی از سوئيچ 

 𝑆𝑎و𝑆2چ های بهترین زمان برای خاموش کردن سوئي زمان

است ولتاژ رزنانس به طور مستمر کاهش  ZCSتحت شرایط 

-می یابد و جریان رزنانس ابتدا افزایش و سپس کاهش می

یابد. این مرحله تا زمانی ادامه می یابد که جریان رزنانس تا 

 کاهش یابد. 𝐿𝑖𝑛1+𝐿𝑖𝑛2مقدار 

 𝑖𝐿𝑟
(𝑡) =

𝑉0
𝑍0

𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑟  (𝑡 −    𝑡3)                               (11) 

 𝑣𝐿𝑟
(𝑡) = 𝑉𝐶𝑟

(𝑡) = 𝑉0 + 𝑉0 𝐶𝑂𝑆 𝑤𝑟  ( 𝑡 − 𝑡3)     (12) 

 
 در این مرحله پيک رزنانس برابراست با :

𝐼𝐿𝑟,𝑝𝑒𝑎𝑘2 = 𝑖𝐿𝑟
(𝑡 = 𝑡3 +

𝜋

2𝑤𝑟

) =
𝑉0
𝑍0

                (13) 

𝐼𝐿𝑟,𝑝𝑒𝑎𝑘2 = 𝑖𝐿𝑟
(𝑡 = 𝑡3 +

𝜋

2𝑤𝑟

) =
𝑉0
𝑍0

                (14) 

 
,𝑡5]بازه زمانی ششم   𝑡6]: 

های ير رزنانس از طریق الماندر این بازه مس

𝑆1و𝐷𝑎و𝐶𝑟و𝐿𝑟و𝑉0  یابد ولتاژ وجریان رزنانس ادامه می

یابد که جریان یابد این مرحله تا زمانی ادامه میکاهش می

 کاهش یابد.    𝐼𝑖𝑛2(𝑡)رزنانس تا مقدار 

(14)𝑖𝐿𝑟
(𝑡) =

𝑉0
𝑍0

𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑟 (𝑡 − 𝑡3)                                        

(15      )                𝑉𝐶𝑟
(𝑡) = 𝑉0 + 𝑉0 𝐶𝑂𝑆 𝑤𝑟 ( 𝑡 − 𝑡3)  

 

,𝑡6]بازه زمانی هفتم  𝑡7] : 

𝐼𝑖𝑛2در این مرحله جریان ورودی  از طریق    

𝐷𝑎2 ، 𝑉0و𝐿𝑟و𝐶𝑟 شود. بنابراین به خروجی منتقل می𝑉𝐶𝑟
(𝑡) 

 یابد.به صورت خطی به صفر کاهش می

  (16    )𝑖𝐿𝑟
(𝑡) = 𝐼𝑖𝑛2                                                         

  (17) 𝑉𝐶𝑟
(𝑡) = 𝑉𝐶𝑟

(𝑡6) −
𝑖𝑖𝑛2  

𝐶𝑟
(𝑡 = 𝑡6)                          

                                                                 
,𝑡7]بازه زمانی هشتم  𝑡8]: 

𝐿𝑖𝑛1در این مرحله سلف ورودی  ورودی   DCتوسط منبع   

𝐿𝑖𝑛2شود. انرژی ذخيره شده در سلف شارژ می از طریق   

𝐷2  و𝐿𝑟  شود. این مرحله تا زمانی به خروجی منتقل می

 روشن شود.  ZCSتحت شرایط  𝑆2یابد که ادامه می

(18) 𝑖𝐿𝑟
(𝑡) = 𝑖𝑖𝑛2                                                                 

(19)𝑉𝐶𝑟
(𝑡) = 0                                                                   

 نتایج شبيه سازی: -3

 مشخصات مبدل شبيه سازی: 1جدول 

 نماد پارامتر مقدار

W1000 توان P 

V 100 ولتاژ ورودی 𝑉in 

V 400 ولتاژ خروجی 𝑉out 

Kh 40 فرکانس سوئيچ های اصلی 𝑓sa 

Kh 40 فرکانس سوئيچ کمکی 𝑓sm 



 

4 

 

Uh 25 سلف رزنانس 𝑙r 

nf 22 خازن رزنانس 𝐶r 

 

 

 1جریان سوئیچ :3شکل

 

 1ولتاژ سوئیچ:4شکل

 

 2جریان سوئیچ: 5شکل

 

 2ولتاژ سوئیچ: 6شکل

 

 ولتاژ رزنانس:7شکل

 

 یان رزنانسجر:8شکل

 گيرینتيجه -4

بوست اینترليود ارائه شده DC-DCدر این مقاله یک مبدل 

 است که دارای مزایای زیر است:

های کاهش ریپل جریان ورودی توسط سلف -1

 ورودی

ساختار ساده با تعداد عناصر کاهش یافته که  -2

 شود. باعث کاهش حجم، وزن و قيمت مبدل می

این مبدل نسبت به مبدل بوست معمولی دارای  -3

 راندمان باالتری است. 

های مدار تحت سوئيچنگ نرم روشن و تمام المان -4

 . شوندخاموش می
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