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 و سوئیچینگ تلفات کاهشکه باعث شود می معرفی )ZVS( صفر ژلتادر و نیز سوئیچ با بسیارکاهنده الیه اي یک مبدل مقاله این در - دهیچک

جریان ورودي تأثیرهارمونیک هاي میزان با پیوسته  جریان ورودي کم، بسیار خروجی جریان و ریپل ولتاژ دارايو  شده استمبدل  راندمان افزایش
بین دو بازو مبدل جریان  یاضافبدون اضافه کردن تجهیزات کنترلی  و است باالجریان خروجی و پایین) بسیار THDغیر اصلی به هار مونیک اصلی (
ریپل و  باال قدرت با ایزوله غیر بسیار کاهنده کاربردهاي مبدلبراي  که دهدمی  ارائه را باال کاهنده بسیار نسبت یکبطورمساوي تقسیم می شودو 

  . می باشد کوچک خروجی جریان
  

میزان تأثیرهارمونیک هاي غیر اصلی به هار ، )ZCSسوئیچ زنی درجریان صفر( ،)ZVSصفر( ژلتادر و نیز سوئیچ ،)IBC(رایج  الیه اي کاهنده مبدل -کلید واژه
  )D، سیکل وظیفه()THDمونیک اصلی (

 
 مقدمه: -1
به عنوان یکی از انوع ) IBCرایج (الیه اي کاهنده  هايمبدل   

غیر  شود و با توجه به ساختار سادهمحسوب میاصلی مبدلهاي 
با ریپل  جریان خروجی باال، تعداد المان کم، کنترل ساده و ایزوله

باال قدرت با بسیارکاهنده هاي از مبدل دربسیاريپاسخ سریع و کم
اما مبدل  .نشان داده شده است 1که درشکل کاربرد فراوان دارد

IBC  وبراي ها و دیودهاي آن می باشدسوئیچ تلفات زیادي روي
 مخصوصاً است  آن بسیار کم )Dسیکل وظیفه (، کاهش زیاد ولتاژ
همچنین  باشد. نی باال کم میزسوئیچ هاي فرکانستنظیم زمان در 

ها می سوئیچموجب افزایش پیک جریان سیکل وظیفه کوچک 
THDریپل جریان ورودي و شود در نتیجه تلفات باال می رود و

بعلت در عمل سایز فیلتر ورودي مبدل افزایش می یابد. و مدار
مشخصات کلیدهاي  و لپارامترهاي مدار کنتراختالف 

یکسان نیست که موجب  قدرت،سیکل وظیفه کلیدها با هم دقیقاً
وجریان دو  مبدل می شود (دوفاز)دو بازوي کردعملنا هماهنگی در

بنابراین تقسیم جریان بین دو بازوي بازو دیگر یکسان نمی باشد.
می حساس به یکسان نبودن سیکل وظیفه کلیدها  IBCمبدل 
می توان با باال بردن فرکانس سوئیچینگ، اندازه و وزن مبدل  باشد.

می تحت سوئیچینگ سخت کار که  IBCرا کاهش داد ولی مبدل

کاهش ; در نتیجه راندمان مبدل وکند تلفات سوئیچینگ افزایش 
پیدا می کند ومشگل یکسان نبودن سیکل وظیفه که در بازوها 

  جاد می شود با افزایش فرکانس زیاد می شود.ای
بهترین روش براي افزایش راندمان مبدل، استفاده ازتکنیک  

سوئیچینگ نرم می باشد که موجب کاهش تلفات سوئیچینگ 
  ها هم می شود.ونیزکاهش سایزهیت سینک سوئیچ

 
 )IBC( جیرا يا هیال کاهنده مبدل-1شکل 

 
هاي مختلفی براي تحقق سوئیچینگ نرم وجود دارد که شایع روش

ترین آن استفاده از مدارهاي شبه رزونانسی می باشد که با اضافه 
ها شرایط سوئیچینگ نرم ها وخازنهاي کمکی، سلفکردن سوئیچ
  شود. ها ایجاد میدر این مبدل



بایست درجریان انجام گردد، سوئیچ میزنی نرم براي اینکه سوئیچ
ZV(در ولتاژ صفر یا و )ZCS(صفر S( 1[سوئیچ زنی شود[.  

ها وتداخالت دیگرمزایاي سوئیچینگ نرم کاهش هارمونیک
  .]2[استتولید شده توسط مدار مبدل  )EMI(الکترومغناطیس

باك مرسوم یک سوئیچ کمکی اضافه شود ودوسوئیچ  اگردرمبدل
(اصلی وکمکی) باهم سنکرون شوند مبدل باك سنکرون ساخته 
می شود که موجب کاهش تلفات ودرنتیجه موجب بهبود بهره 

- گردد ولی به دلیل بازیابی دیودهاي معکوس بدنه سوئیچمبدل می
  شدن  اي جریان درهنگام روشن وخاموشها، پیک لحظه

افتد که موجب افزایش تلفات سوئیچینگ و می ها اتفاقسوئیچ
با  ]3[گردد که محققان در مرجع تداخالت الکترومغناطیس می

جایگزینی سلف تزویج به جاي سلف خطی به سوئیچ زنی درولتاژ 
اي جریان درهنگام روشن صفر دست یافتند و مساله پیک لحظه

  اند.این تکنیک برطرف نمودهها را هم با وخاموش شدن سوئیچ
براي بهبود عملکرد مبدل با اضافه کردن  ]2[محققان در مرجع 

شاخه سلف وخازن واستفاده ازفیلتر سلف خطی وخازن در خروجی 
سلف وخازن آن  مبدل مذکور، یک مبدل طراحی کردند که شاخه

ها درولتاژ صفر روشن شوند و با استفاده موجب شده سوئیچ
ها درولتاژ خازن در خروجی مبدل، سوئیچ ازفیلترسلف و

  .شده استصفرخاموش شوند که موجب افزایش بهره مبدل 
مبدل باك با دوسوئیچ (اصلی وکمکی) که  ]4[و]1[درمراجع 

ازسلف تزویج به جاي سلف خطی در فیلتر خروجی(سلف وخازن) 
استفاده شده که مبدل باك با سلف تزویج ساخته شده است که 

خاموش می  درجریان صفر روشن و در ولتاژ صفرسوئیچ اصلی 
  گردد. شود وموجب افزایش بهره مبدل می

مبدل باك با تکنیک تانک رزونانس که درآن خازن وسلف رزونانس 
شود مبدل باك سنتی با فیلتر پایین گذر خروجی مبدل، سري می

شود. حال براي افزایش راندمان مبدل با تانک رزونانس ساخته می
وئیچ کمکی با خازن تانک رزونانس سري شده که موجب ، یک س

می شود هر دو سوئیچ (اصلی و کمکی) درجریان صفر کارکنند 
  .]5[وموجب افزایش بهره مبدل گردد

هاي سلف(خطی وتزویج) وسوئیچ محققان با اضافه کردن خازن،
هاي مختلفی را براي استفاده از تکنیک هاي کمکی روش

باك استفاده کردند که بطور خالصه شرح سوئیچینگ نرم در مبدل 
  شد. مختصري از بعضی ازآنها داده

هاي سوئیچینگ نرم قالباً موجب بطور کلی استفاده از تکنیک
شود ومعموالً تکنیک ها میافزایش استرس ولتاژ وجریان سوئیچ

سوئیچینگ درجریان صفر موجب افزایش استرس جریان وتکنیک 
شود مثالً جب افزایش استرس ولتاژمیسوئیچینگ در ولتاژ صفر مو

در ولتاژ صفر مبدل دو سطحی، ماکزیموم ولتاژ دو  در مبدل باك
باشد که با اضافه کردن ورودي مبدل می ها دو برابر ولتاژسرسوئیچ

ها، سوئیچ (سلف وخازن سري) موجب کاهش ولتاژ2کلمپ اکتیو
گردد و می توان جهت کاهش مشابه مبدل باك مرسوم می

ها ازمبدل باك سه سطحی با کلمپ بیشتراسترس ولتاژسوئیچ
ها سوئیچ اکتیو درولتاژصفر استفاده کرد که تا پنجاه درصد ولتاژ

درمراجع .]6[شودیابد ولی موجب پیچیدگی مبدل میکاهش می
جهت کاهش زیاد ولتاژ باال و انتقال قدرت باال، یک مبدل ]8[و]7[

جریان خروجی باالو ریپل جریان  باك بدون ایزوله بسیارکاهنده با
خروجی پایین که داراي مدار کنترلی وساختمان ساده و پاسخ 

کاهنده باشد به نام مبدلگذراي سریع و سایز تجهیرات پایین می
  شود.الیه اي معرفی می

در مبدل کاهنده استاندارد، جهت کاهش ریپل جریان ازیک سلف 
لفات و درنتیجه کاهش شود که موجب افزایش تبزرگ استفاده می

اي(فازي) ریپل که با استفاده تکنیک الیه ]9[گرددبازده مبدل می
 .]10[یابدجریان نیز کاهش می

کردن دو سلف کوچک به طور سري با با اضافه ]11[در مرجع 
اي، تلفات بازیابی دیودهاي معکوس کاهش هاي مبدل الیهسوئیچ

 یابد. قابل توجه می
باشدکه می توان به داراي معایب نیز می IBCاي مبدل الیه 

استرس ولتاژ باالي سوئیچ ها و دیودها (مساوي ولتاژ 
اي بازیابی معکوس اشاره کرد ها و دیودهورودي)،تلفات باال سوئیچ

وچون مبدل در ولتاژ ورودي باال و بسیارکاهنده استفاده می شود 
ل خیلی کوچک گردد که در مبد می بایست سیکل وظیفه

هاي باال، سیکل وظیفه کوچک موجب افزایش پیک جریان فرکانس
گردد و شود و در مجموع موجب افزایش تلفات مبدل میمی

همچنین موجب افزایش ریپل جریان ورودي و افزایش سایز فیلتر 
  شود.ورودي می

ها می مشگل دیگر در اختالف سیکل وظیفه خیلی کوچک سوئیچ
هاي مدار فرمان (بدلیل تلرانس که به دلیل اختالف پارامتر باشد

باشد که موجب المان ها مدار فرمان که اجتناب نا پذیر) می
شود جریان به شود وموجب میناباالنسی در دو بازوي مبدل می

  .]13[و] 12[مقدار مساوي بین دو بازو تقسیم نشود
اي ي الیهمحققان براي رفع یا کاهش این مشکالت، مبدل ها

  هاي ازآن اشاره کرد.توان به نمونهمختلفی را طراحی کردندکه می
یک مبدل کاهنده با استفاده از تکنیک سوئیچنگ نرم در ولتاژ 

 ارائه شده است . ]14[صفر و بار متغییر در مقاله



مبدل بسیار کاهنده با دو فاز (دو بازو) وچهار سوئیچ ]15[درمقاله
باشد که نسبت تبدیل ولتاژ داراي دو سوئیچ میارائه شده که هرفاز 

  باشد .اي مرسوم میآن یک چهارم مبدل الیه
اي کاهنده جدید با تلفات کم یک مبدل الیه ]16[در مقاله 

سوئیچینگ و بهبود نسبت تبدیل پایین، ارائه شده که ولتاژدوسر 
   باشد.هاودیودهاي آن نصف ولتاژ ورودي میکلید

 تکنیک اي جدید بابسیارکاهنده الیه مبدل یک مقاله این در
ZV( صفر ژلتادر و نیز سوئیچ S (شود می معرفی) که )3شکل

سوئیچینگ و درنتیجه افزایش راندمان  تلفاتکاهش این امر باعث 
مبدل شده است. مبدل مذکورداراي ریپل ولتاژ و   EMIوکاهش
جریان ورودي پیوسته با میزان  کم، بسیار خروجیجریان 

تأثیرهارمونیک هاي جریان ورودي غیر اصلی به هار مونیک اصلی 
)THD بعلت استفاده از .وجریان خروجی باال است) بسیار پایین

ZVئیچنگ نرمتکنیک سو S دو سرکلیدها  موجب افزایش ولتاژ
با   مبدل اینودیودها خیلی بیشتراز ولتاژ ورودي می شود ولی 

 ولتاژ استرس موجب بهبود تقسیم ولتاژ بین دو بازوي مبدل
 با مرسوم مبدل کاهنده به ها و ولتاژمعکوس دیودها نسبتسوئیچ
ZV( صفر ژلتادر و نیز سوئیچ تکنیک S(شده است).  2شکل(  

بدون اضافه کردن تجهیزات کنترلی اضافی جریان بین  همچنین
 نسبت یک تواند دو بازو مبدل بطورمساوي تقسیم می شودو می

ارائه که به فرکانس سوئیچنگ وابسته است  را باال کاهنده بسیار
 بسیار کاهنده کاربردهاي مبدل براي مناسب انتخاب یک که داد
وجریان  کوچک خروجی یانو ریپل جر باال قدرت با ایزوله غیر

در این مبدل الزم به .می باشدبسیار کم   THDورودي پیوسته با 
  ظرفیت باال نمی باشد.با وسلف خروجی استفاده از خازن 
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ZVکیتکن با جیرا کاهنده مبدل-2شکل  S  

  مبدل معرفی شده توصیف -2
1هايدر این مدار در هر بازو سلف 2,L L1هاي ودیود 2,D D 

1هاوسوئیچ 2,Q Qکه با پالستشکیل یک مدار کاهنده را می دهند -
با استفاده از  می شود. ها کنترلدرجه کلید180هاي با بازه زمانی 

1هاي خازن 2,Cr Cr 1هايودیود 2,Dr Dr 1هاي وسلف 2,Lr Lr 
 درنتیجهق افتد که رزونانس در دو سر کلید ها اتفا  می شود موجب

چون در اثر رزونانس ولتاژ دو .سوئیچ زنی در ولتاژ صفر انجام شود
- ها بیشتراز ولتاژ ورودي افزایش می یابد بنابراین از خازنکلیدسر 

1هاي  2,cin cin  براي کاهش ولتاژ کلید ها استفاده می شود.سلف
1هاي 2,L Lن خروجی شده جریاریپل ن وکاهش موجب ثابت ماند

ا خازن هاي خروجی بجریان عالوه بر کاهش ریپل  0Lو سلف
1 2,cin cin  و موجب کاهش دندهمبدل میفیلتر ورودي تشکیل 

جریان ورودي می شود و خازن  THDدر نتیجهریپل و بسیارزیاد
0C می شود. ولتاژ خروجیموجب کاهش ریپل  
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ZVکیشده با تکن ی: مبدل کاهنده معرف 3شکل S 

 آنالیزمبدل معرفی شده -٣

جهت ساده سازي آنالیزمبدل معرفی شده فرضیات زیررا در نظر 
  می گیریم:

 .همه سوئیچ ها و دیود ها ایده آل هستند 
  1خازن هاي 2,cin cin وco  به اندازه کافی بزرگ

 .ددارنهستند بنابراین تغییرات ولتاژ نا چیز 
 1خازن هاي 2,cin cin cin   
  1جریان هاي 2,L L 1و ثابت هستند 2,L L L    

  :بدست می آید مدارمعا دالت زیر در حالت ماندگار
1هايخازن ،ورودي،خروجیولتاژ بین  را KVLقانون 2,cin cin 
 داریم:کنیم می اجرا 0Lوسلف

1(       1 2 0 ( )in out cin cin LV V V V V t     
0         داریم: 0Lسلف براي ثانیه بر ولت قانون طبق ( ) 0LV t   

2(          1 2 2.in out cin cin cinV V V V V     
)داریم:coخازن يبرا هیبر ثان آمپرطبق قانون      ) 0coI t    
3(                 1 1 1L in cin DI I I I   
4(                  2 1 1L out cin DI I I I   

 شود: نتیجه می )4)و(3از(
5(                   1 2I I I IL L in out    



        فرض ایده آل بودن سوئیچ ها داریم:با  ) 6
                       . .in out in in out outP P I V I V    

7(                   out
in out
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V
  

  ) نتیجه می شود: 7)و(6)،(5از(
8(       1 2

( ).
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 :) نتیجه می شود8)و(7از(
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2
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دومی بازوي ا ي (فاز) مبدل را تحلیل می کنیم، حال یکی از بازوه
درجه به بعد اتفاق می  180مانند بازوي اولی ولی در بازه زمانی 

  افتد.
0[ دربازه زمانی 1,t t[   

0زمان  در فرض می کنیم 0t  1خازنcin دنکامالً شارژ باش 
(0)1بسته باشدپس1Qوسوئیچ 0Vcr  دوسر کلید صفر است .

سوئیچ درولتاژصفر باز می شود وبا توجه به شکل  0t درنتیجه در
  )داریم:3(

Vcin1

Dr1

D

 

Q1

Cr1 Lr1+ -

ID

Iin IL1

+ -

VD1

ILr1

ICr1

  
  )3شکل (

1Lبدلیل LI I cte   1خازنولتاژCr بصورت خطی افزایش می 
   داریم:یابد

10(         
1

1
1 10

1( )
t

L
cr L

IV t I d t
Cr Cr

  

11(                    1
1

L
D cin

I
V V t

Cr
  

)1ولتاژ 1tدرزمان  )Vcr t  بصورت خطی اقزایش یافته بهکه
1cinV cte  ِ1می رسددر نتیجه دیودD .شروع به هدایت می کند 

1( 1) 0DV t   نتیجه می گیریم:11(پس از رابطه ( 

12(                  1
1

0L
cin

I
V t

Cr
  

1                  )7( شکلدر )13 . r
cin

L

Ct V
I

 

14(            1
1

1(1 )D cinV V t
t

  

1[دربازه زمانی  2,t t[  
)یک مدار 4باتوجه به شکل(هدایت می کند پس   1Dدیود 

 آید:رزونانسی شکل می گیردکه بدست می 
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  )4شکل (
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V t I t d V
Cr

     

          جواب معادله می شود   )23
      1 1 0 0 1sin( ( ))cr cin LV V I Z t t   

,1    بیشترین ولتاژدوسردیود )24 1 0D peak cin LV V I Z   
ونمی گذارد ولتاژدو سر  روشن می شود و1rDدیود  2tدرزمان 

1خازن منفی شودپس داریم 0crV  2زمان وt ) بدست )7در شکل
 می آید:
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2 1

0 0

1 sin ( )cin

L

Vt t
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2[دربازه زمان 3,t t[  
می شودrLدوسر ولتاژ هدایت می کنندو1Dو1rDدیودهاي 

cinV 1وLriبه تا بصورت خطی افزایش می یابدLI برسدوقتی
1 0crV  1گرددسوئیچQ 2 بعداززمانt  بسته می شود که چون



1 0crV  در نتیجه کلید در ولتاژصفر)ZV S(و  روشن می شود
که مدار آن مطابق شکل دراین بازه منفی می شود1Dجریان دیود 

 ) می باشد.5(
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  .) بدست می آید7در شکل (3tازاین رابطه زمان    
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.
( ). 1 cos( ( ))r L
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L It t t t
V

    

3 [دربازه زمان ,t T[  
بنابراین جریان خاموش اند.1Dو1rDسوئیچ بسته است ودیودهاي 

 است تا دوباره کلید روشن شود.LIسوئیچ 
t,3[بازه زمان T[توسط فرکانس کلیدزنی مدارتعیین می-

می پارامترهاي مدار تعیین وابسته به  شودوزمان هاي دیگر 
  رسم شده است.) مدار معادل آن 6باشندکه در شکل (
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  )6شکل(

  ولتاژخروجی می شود چون 1DVمتوسط ولتاژ
31(       1 1( ) ( ) 0 ( )out L D DV V t V t V t    
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1
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1( ) (1 )
t T
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tV t V dt V dt
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نتیجه می شود که ولتاژخروجی با تغییرفرکانس ).33.(ازمعادله 
یجه می گیریم با افزایش فرکانس ولتاژ خروجی تتغییر می کندون
1زمانهاي ) 29)و(13(وباتوجه به معادالت.کاهش می یابد 3,t t

 تعیین می شوند.LIباوباپارامترهاي مدار 
که توسط بار LIداشت که جریان  توجهتوجه به این نکته باید

0کهتعیین می شود می بایست به اندازه کافی بزرگ  . L cinZ I V 
باشد تا مدار در حالت رزونانسی قرار گیرد ومشخصات آن طبق 

  فرمول هاي بدست آمده تعیین گردد.
3[بین زمانازبازه بستن کلیدهمانگونه که گفته شد ,t T[  می باشد

که این امر موجب می شود در صورت که پارامترهاي مدار کنترل 
با هم اختالف کمی داشته باشد تاثیر روي دو بازوي مبدل نداشته 

 مدر نرمبدل معرفی شده و هر دو بصورت متعادل عمل کنند. 
شبیه سازي گردید ونتایج بدست آمده مطابق  PSPICEافزار

  است.رفته محاسبات انجام گ)مطابق 8شکل (

  هاي مبدل معرفی شده) شکل موج 7شکل( 
 :نتیجه گیري  -4

IBبهره بدست آمده مبدل معرفی شده نسبت به مبدل C حدود
 ) نشان داده شده است 9در شکل (افزایش یافته که درصد بهره  4

THD  اضافه کردن بدون جریان ورودي فوق العاده کم است
تجهیزات کنترلی اضافی جریان بین دو بازو مبدل بطورمساوي 

وبین دو  کم بسیار ریپل ولتاژ و جریان خروجی وتقسیم می شود
ونیازي به می باشد جریان ورودي پیوسته کلید تقسیم می شود.

روي کلید ها بعلت رزونانس نسبت   ولی استرس فیلتر نمی باشد
  افزایش یافته است.  IBCبه مبدل 



 
  هاي مبدل معرفی شدهشکل موج شبیه سازي ) 8شکل( 

  
 IBC) نمودار مقایسه بهره مبدل معرفی شده نسبت به مبدل 9شکل (
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