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Návrh obvodu snubberu - praktické tipy
Snubbery (snubber = tlumi ) se používají pro omezování p echodových jev a pomáhají snižovat EMI
(electromagnetic interference).
1. Zm te kruhovou frekvenci na MOSFETu v bod SW po jeho vypnutí. Naletujte kvalitní keramický
nebo svitkový kondenzátor mezi bod SW a GND, který zp sobí snížení kruhové frekvence na
polovinu p vodní hodnoty. Efektivní kapacita v tomto bod je 1/3 hodnoty vn jšího kondenzátoru.
Parazitní induk nost vypo ítáme na základ vztahu:

kde CT je celková (vlastní plus externí) kapacita.
2. Aby se kriticky snížily zákmity, zdvojnásobte velikost vn jšího kondenzátoru. Do série s vn jším
kondenzátorem zapojte odpor R, který vypo ítáte ze vztahu:

kde d je initel tlumení (damping factor), za který dosadíme hodnotu 1. CS je vypo ítaná efektivní
kapacita v uzlu SW, nikoli kapacita vn jšího kondenzátoru.
(Index „s“ je z anglického spurious = parazitní, pp.)
3. Rezistor snubberu R zapojte na stranu k zemi RC obvodu. Pokud se zákmity kriticky nesníží,
hodnota vn jšího kondenzátoru je p íliš nízká. Avšak zvýšení této hodnoty m že být nepraktické.
Zm te kladné a záporné nap ové špi ky na rezistoru snubberu, jež budou nejvvyšší p i
maximálním vstupním nap tí. Výkon vyzá ený rezistorem vypo ítáme ze vzorce:The power
dissipated in the resistor is calculated by:

kde VP a VN p edstavují kladné a záporné nap ové špi ky na rezistoru snubberu a FSW je spínací
frekvence. To m že p edstavovat nep ijatelné množství ztracené energie. Pokud je tomu tak, m že
být požadován kompromis mezi ú inností a utlumením zákmit .
Pro paralelní tlumení platí:

2

íklad návrhu snubberu pro snižující m ni

Obr. 2: P íklad zapojení snubberu u snižujícího m ni e
Zm te osciloskopem signál v bod mezi MOSFETem a induktorem. Uvidíte nap ové špi ky a zákmity na
hranách tohoto signálu. Zm íte periodu zákmit , která bude, dejme tomu, 7ns, což p edstavuje 143MHz.
Naletujte kondenzátor mezi bod SW a zem. ekn me, že hodnota 330pF zp sobí zdvojnásobení periody
zákmit na 14ns.

Zapojte RSNUB a CSNUB. ekn me, že p i vstupním nap tí 40V zm íte na rezistoru nap ové špi ky: Vpos =
40V a Vneg = 20V. Pro pracovní kmito et 150kHz rezistor snubberu vyzá í výkon:
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Hledáte-li integrované obvody pro DC/DC, navštivte Texas Instruments Power Management website.

Dodatky p ekladatele:
1) Zkoušet p ipojovat r zné hodnoty kondenzátoru a pak m it zákmity s cílem snížit je na
polovinu mi p ijde zbyte
pracné a nepraktické, proto nabízím rychlou a matematicky p esnou
metodu výpo tu parazitní induk nosti LS a kapacity CS.
Ozna me CA jako známou kapacitu p idaného kondenzátoru (A jako added).
Frekvence parazitních zákmit se ídí Thompsonovým vzorcem pro rezonanci (viz první vzorec
výše), který pro naše ú ely p epíšeme do tvaru:
LS . CS = 1/
kde

r

r

2

(1)

= 2 fr je rezonan ní úhlá frekvence, fr je frekvence v Hz.

Nejd íve zm íme frekvenci f1 resp. periodu T1 zákmit bez p ídavného kondenzátoru a
dosadíme do rovnice (1):
LS . CS = 1/

r1

2

= 1/(2 f1)2 = T12/(2 )2

(2)

Potom paraleln k dané sou ástce nebo obvodu, v n mž chceme utlumit parazitní zákmity,
ipojíme kondenzátor CA o známé kapacit a zm íme frekvenci f2 nebo periodu T2 parazitních
kmit . P edpokládáme-li, že kondenzátor CA je s parazitní kapacitou spojen paraleln , výsledná
kapacita parazitního rezonan ního obvodu bude nyní dána jejich sou tem. M žeme tedy dosadit
do rovnice (1) a dostaneme:
LS . (CS + CA) = 1/

r2

2

= 1/(2 f2)2 = T22/(2 )2

(3)

Takže máme soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, kterou napíšeme ve tvaru:
LS . CS = k1
LS . CS + LS . CA = k2

(4)

kde
2

= 1/(2 f1)2 = T12/(2 )2

(5a)

2

= 1/(2 f2)2 = T22/(2 )2

(5b)

k1 = 1/

r1

k2 = 1/

r2

a

První rovnici ze soustavy (4) vynísobíme (-1) a ob rovnice se teme. Dostaneme rovnici pro
neznámou parazitní induk nost LS:
LS . CA = k2 – k1 = (T22- T12)/4
odkud dostaneme výsledný vzorec pro parazitní induk nost:

2

4

LS = (T22 - T12)/(4

2

. CA)

(6)

Parazitní kapacitu CS vypo ítáme dosazením do rovnice (1):
CS = 1/(

r1

2

. LS)

(7)

2) Hodnotu rezistoru R snubberu m žeme odvodit následovn . Na dalším obrázku máme
náhradní schéma snubberu a parazitního rez. obvodu z obr. 1.

Obr. 2: Zapojení snubberu do parazitního LC obvodu
Popis chování obvodu na obr. 3 není jednoduché ešit exaktn , proto náhradní obvod na obr. 2
zjednodušíme na tvar:

Obr. 3: Rezonan ní LCR obvod
Na obr. 3 jsme kondenzátory CS a CA nahradili kondenzátorem CE, jehož hodnota je sou tem
hodnot obou p edchozích kondenzátor . Vztah mezi hodnotou odporu na obr. 2 a obr. 3 najdeme
experimentáln pomocí simulace:

Obr. 4: Simulace pro ur ení hodnoty R
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Obr. 5: Výsledek simulace podle obr. 4
Na obr. 5 vidíme, že pro polovi ní hodnotu odporu R z obr. 2 dostaneme tém shodné
echodové charakteristiky (tj. odezvy na jednotkový skokový signál). Jinými slovy: Abychom
dostali p ibližn ekvivalentní obvod (viz obr. 3) k obr. 2, musí platit: CE = CS + CA a RE = R/2.
Nyní ur íme vztah mezi odporem R snubberu a odezvou systému na jednotkový skokový signál.
Rezonan ní obvod na obr. 6 lze popsat diferenciální rovnicí druhého ádu s konstantními
koeficienty, která má obecný tvar
(8)

Obr. 6. Sériový RLC obvod
V našem p ípad sestavíme diferenciální rovnici obvodu na obr. 6 následovn . Metodou
smy kových proud sestavíme následující rovnici:
(9)
Pro nap tí na kondenzátoru platí:
(10)
Když dosadíme za i do (9), dostaneme diferenciální rovnici druhého ádu ve tvaru:
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(11)
ešením rovnice se zde nebudeme zabývat, ale podíváme se rovnou na výsledky:
Systém je stabilní, když R, L, C > 0, což je evidentn spln no.
Systém je p etlumený, když

.

Systém je kriticky tlumený, když
Systém je podtlumený, když

(12)
a v tomto p ípad je frekvence oscilací
.

dána vztahem:

Nyní se vrátíme k obr. 4 a ur íme velikost odporu RE tak, aby byl kriticky tlumený:
RE = 2 (LS2/CE) = 2 (10/0,4) = 10
Když provedeme simulaci s hodnotami R = 20 a RE = 10 , shoda jako na obr. 5 p estává
platit, ale obvod se snubberem (vlevo na obr. 4) je zna ne podtlumený. Lepšího výsledku
dosáhneme, když zv tšíme CA na desetinásobek CS, tj 1nF. V tom p ípad vliv parazitní
kapacity CS tém úpln potla íme a odpor R vypo ítáme podle vzorce (12): R = 2 (LS/CA) =
(10/1) = 6,32 . Na výsledek se m žete podívat dole:

Obr. 7: Zelená - obvod se snubberem, modrá – ekvivalentní sériový obvod
Na obr. 7 vidíme, že nyní je výsledky uspokojivý.
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Záv r:
Základem je zjistit velikost parazitní induk nosti LS a kapacity CS. Hodnoty LS a CS ur íme
metodou popsanou výše pomocí vztah (6) a (7). Pokud to je možné, zvolíme kapacitu
kondenzátoru CA snubberu tak velkou, aby bylo možné velikost parazitní kapacity CS zanedbat,
nap . CA = 10CS. Velikost odporu R snubberu ur íme pomocí vzorce (12). Pokud je však
kapacita CA p íliš velká, m že být ztrátový výkon vyzá ený odporem R snubberu nep ijateln
velký. V tom p ípad musíme zvolit vhodný kompromis mezi rušivými zákmity a ztrátovým
výkonem.

3) Nakonec naši metodu vyzkoušíme pomocí simulace. Na obr. 8 máme experimentální obvod
v podob snižujícího m ni e. Hodnoty sou ástek jsem úmysln zvolil tak, aby se vytvo ily
parazitní kmity. Krom toho jsem do obvodu za adil parazitní induk nost L2 o velikosti 10nH.

Obr. 8: Experimentální obvod bez snubberu

V bod SW mezi L1, L2 a D1 zm íme pr beh nap tí. Po zv tšení pr
patrné parazitní zákmity:

Obr. 9: Parazitní kmity v bod SW na obr. 8

hu jsou
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1) Frekvence zákmit je f1 = 233,74MHz, emuž odpovídá perioda T1 = 4,28ns. Nyní paraleln
k diod D1 p ipojíme kondenzátor CA = 200pF a op t zm íme frekvenci parazitních kmit : f2
= 110,63MHz, T2 = 9,04ns.
3) Vypo ítáme parazitní induk nost podle vzorce (6):
LS = (T22 - T12)/(4

2

. CA) = (8,17060.10-17 - 1,83035.10-17)/(4 .200.10-12) = 8,03nH

4) Vypo ítáme parazitní kapacitu podle vzorce (7):
CS = 1/(

r1

2

. LS) = 1/((2 f1)2.LS) = 1/((2 . 233,74.106)2.8,03.10-9) = 57,74pF

5) Zvolíme kapacitu kondenzátoru snubberu cca 10x v tší než je parazitní kapacita CS:
CA

CS . 10

560pF

6) Vypo ítáme hodnotu rezistoru R snubberu podle vzorce (12):
R = 2 (LS/CA) = 2 (8,03/0,56) = 7,57
Hodnotu R zvolíme nejbližší v ad : 6,8 nebo 7,5 nebo 8,2 .
Na výsledek se m žeme podívat níže. Na obrázku 10 na schéma a na obr. 11 na výsledek
simulace.

Obr. 10: Experimentální obvod se snubberem
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Obr. 11: Výsledek simulace podle obr. 10: detail nap tí v bod SW pro R = 6,8; 7,5; a 8,2

Na obr. 12 se ješt m žete podívat na pr

Obr. 12: Pr

hy ztrátového výkonu na odporu R snubberu:

h ztrátového výkonu na odporu snubberu pro R = 6,8; 7,5; a 8,2

Amplituda ztrátového výkonu je cca 2,7W a délka impulzu je asi 15ns. Délka tohoto impulzu je
vzhledem k period 10µs pracovního kmito tu zanedbatelná. Pr
rné výkonové zatížení
odporu snubberu je tedy v ádu jednotek mW, takže m žeme s rezervou použít miniaturní odpor
o výkonu 1/4W nebo 0,1W.

Zdroj: http://www.ti.com/ww/en/analog/power_management/snubber_circuit_design.html
Reference: https://web.stanford.edu/~boyd/ee102/2nd_order.pdf
(S. Boyd: Natural response of first and second order systems, Stanford University)
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