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 ضرغام حیدری

 خورموج واحد اسالمی ازاد دانشگاه علمی هیات عضو
Nariman_azma@yahoo.com 

 
 چکیده 

 دو شامل مذکور  مبدل. است شده  سازی شبیه و تحلیل سطحی سه DC-DC مبدل یک مقاله این در

 اضافی کلید گونه هر فاقد سطحی سه  dc-dc معمولی مبدل همانند مبدل نوع این. است رانسفورماتورت

 وسط سر ترانس یکسوسازی از مبدل این یکسوسازی قسمت در. باشد می ترانسفورماتور اولیه سمت در

 به سری صورت به ترانسفورماتور دو ترانسفورماتور، اولیه سمت در. است است شده استفاده دیود چهار  با

 توجه با. است متصل مجزا شناور هایخازن خنثی نقطه به ترانسفورماتور دو میانی گره. اندشده وصل هم

 در ترانسفورماتور اولیه سمت در جریان کند،می استفاده دیودی چهار یکسوساز از مبدل که  اینکه به

 ذخیره انرژی توسط فاز پیش هایکلید رصف ولتاژ کلیدزنی. یابدمی کاهش صفر مقدار به هرزگرد دوره

 ولتاژ زنی کلید. است معمولی سطحی سه مبدل مشابه که شودمی تعیین خروجی فیلتر القاگر در شده

 القاگر در شده ذخیره انرژی توسط نشتی القاگر در شده ذخیره انرژی جای به تأخیری هایکلید  صفر

 خروجی فیلتر  القایی خود ضریب  کاهش ضمن است قادر مبدل این. شودمی تعیین کننده مغناطیس

 بهتر بسیار پیشنهادی مبدل کارایی باال، در شده ذکر مزایای دلیل به. دهد کاهش نیز را چرخشی تلفات

 است  معمولی سطحی سه های مبدل از

 مبدل سه سطحی ،تغییر فاز، کاهش جریان گردشی، کلیدزنی ولتاژ صفرکلیدی:  کلمات
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 مقدمه  -1

 مانند  مینوان کاربردها این ازجمله.  هستند متعددی کاربردهای دارای دارند زیادی ورودی ولتاژ  که dc-dc هایمبدل امروزه

 یکسوسازهای در  خروجی ولتاژمستقیم مقدار. برد نام را الکترونیکی ترانسفورماتورهای و باتری شارژ ، صنعتی تغذیه منابع

 مقدار از بیش به ،(PWM) فازی سه پالس پهنای مدوالسیون یکسوسازهای در و V 500 از شبی به فازی سه  دیودی

077V های مبدل های،کلید هست ورودی ولتاژ درصد 07 حدود ولتاژ تنش که  اینکه به توجه با ها مبدل این در. رسدمی 

 با کاربردهایی در dc-dc سطحی سه مبدل از ابراینبن کنند، کار( صفر ولتاژ زنی کلید) صفر ولتاژ کلیدزنی در توانندمی مذکور

 dc-dc هایمبدل در باربی و پینهیرو توسط در ابتدا در کِلمپی دیود  سطحی سه مدارهای. شودمی استفاده زیاد ورودی ولتاژ

 از کامل طور به انتومی را خارجی و داخلی هایکلید ولتاژ تنش کلمپی دیود شناورو خازن ترکیب با[. 2] ،[1] اندشده معرفی

 در dc-dc  معمولی سطحی سه مبدل یک مدار. کرد استفاده فاز تغییر مدوالسیون از توانمی بنابراین،[. 3] کرد تفکیک هم

 .است رایج بسیار dc-dc  سطحی سه مدار یک مبدل این. است شده داده نشان 1 شکل

 
 

 dc-dc  یسه سطح ی. مبدل معمول1شکل 

ی تأخیری به خصوص هاکلیدذکر شده در باال، دستیابی به کلید زنی ولتاژ صفر  برای  سه سطحی ی هامبدلبا وجود این، در 

. عالوه بر این با کاهش دوره شودیم هامبدلدر بارهای کمتر بسیار مشکل است. اعوجاج کلیدزنی موجب تضعیف عملکرد 

 . شودیمکاهش کارایی عملکرد، جریان گردشی زیاد موجب 

ی تأخیری، یک روش ساده وجود دارد که   استفاده از القاگر خارجی می باشد هاکلیددر  کلید زنی ولتاژ صفربرای دستیابی به 

[.وجود این القا گر سبب بروز مشکالتی  نظیر  تلفات  زیاد در 2که به طور سری با سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور متصل است ]

ی تأخیری و محدودسازی هاکلید کلید زنی ولتاژ صفرلکرد و محدودکردن بهره مبدل  می شود. برای توسعه دوره عم

( استفاده شده clamping diodesیکسوسازهای ثانویه در سمت اولیه ترانسفورماتور از القاگری با بیش از دو دیود کِلمپی )

سه کلیدزنی نرم بر اساس القاگری که در گره میانی نیم پل با  سه سطحی ی هامبدل[. محدوده گسترده ای  از 4است ]

ی شناور متصل است ارائه شده است. با وجود این، جریان گردشی در سمت اولیه ترانسفورماتور هاخازنو گره خنثی  سطحی 

یس کننده در سمت اولیه در زمان برقراری ارتباطات توسط جریان القاگر مغناط توانیمرا  هاکلید. خازن پیوند ابدییمافزایش 

. مبدل شوندیمنیز در دوره هرزگرد با جریان گردش مواجه  هامبدل[. با وجود این، 6[، ]0دو سیم پیچ شارژ و تخلیه کرد ]

[. با 8] -[0به کارایی زیاد و تلفات چرخشی پایین دست یابد ] تواندیمبا مدوالسیون فرکانس کلیدزنی  سه سطحی تشدید 

. مدوالسیون تغییر فازی یا شودیمشدن طراحی اجزاء مغناطیسی  تردهیچیپیر وسیع در مقدار فرکانس موجب وجود این، تغی

PWM  از مدارهای کمکی بیشتر استفاده کرد.  توانیم[، برای کلیدزنی نرم 9در مبدل تشدید توسعه داد ] توانیمرا 

می باشد که  با ادغام انها  مسیر سه سطحی در مبدل یکی از روش های کاهش جریان چرخشی استفاده ازمدارهای کمکی 

  IGBTو            MOSFET[. در این مبدل ها  از انواع کلید های  12] -[17چرخش  جریان چرخشی را مسدود کنند ]

یت و از ترانزیستورهای دوقطبی با گ کلید زنی ولتاژ صفری پیش فاز  برای هاکلیدها در  MOSFETاسنفاده شده است از 
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. با وجود این، پدیده تعقیب جریان در کندیمی تأخیری برای کلیدزنی جریان صفر استفاده هاکلیدها( در  IGBTعایق شده )

IGBT  با فرکانس کلیدزنی کمتر بهینه کرد.  توانینم. چگالی توان را کندیمها فرکانس کلیدزنی را محدود 

که قادر به کاهش جریان چرخشی و ضریب   dc-dc سه سطحی پیشرفته  در این مقاله، به  تحلیل و شبیه سازی یک  مبدل

خود القایی  فیلتر خروجی می باشد پرداخته  شده است. در  مبدل مذکور سیم پیچ اولیه دو ترانسفورماتور به صورت سری به 

. در برای اینکه از یکسو اندهشدی شناور مجزا  متصل هاخازن. گره میانی دو ترانسفورماتور به نقطه خنثی اندشدههم متصل 

به صورت ترانسفورماتور  هیثانوی هاچیپساز چهار دیودی با ترانس سر وسط به عنوان بخش یکسوسازی استفاده شود سیم 

ی تأخیری به جای یک القاگر نشتی توسط القاگر مغناطیس هاکلید کلید زنی ولتاژ صفر.شرط  اندشدهسری به هم متصل 

ی اولیه کمتر از تنش در  هاکلیدتور تعیین شده است. در این مبدل، تنش جریان در دیودهای کِلمپی و کننده ترانسفورما

ی اولیه وجود ندارد.تلفات  هاچیپاست. به طور ایده آل، هیچ گونه جریان چرخشی  در سیم  سه سطحی مبدل معمولی 

 هدایتی  به طور قابل توجهی کاهش یافته است. 

مدار ،ساختار وعملکرد   مبدل ارایه   شده  2در این مقاله به این شرح  است.بعد از اتمام مقدمه و  در بخش روند ارایه مطالب 

آورده شده  هایریگی اصلی مبدل وشبیه سازی ارایه شده است. در بخش پایانی مقاله نیز  نتیجه هایژگیو، 3است. در بخش 

 اند. 

 DC-DC سه سطحی .تحلیل عملکرد مبدل 2

نشان داده شده است. عالیم و قطعاتی که در مدار به کار رفته  2ر مدار مبدل با دو ترانسفور ماتور سری  در شکل شماره ساختا

 اند به شرح زیر می باشد

 : خازن های تقسیم شده   و   

 : خازن های شناور   و   

 کلید های پیش فاز:   و   

 کلید های تاخیری :  و   

 نرانسفورماتورهای یک و دو :  و   

 خازن های پیوندی کلیدها    -  

 انسفورماتورهای یک و دوتر ضرایب خود القایی نشتی  :  و   

 ترانسفورماتورهای یک و دو ضرایب خود القایی مغناطیس کننده :  و   

D1     وD2   دیودهای کلمپی 

به اندازه کافی   و   ی شناور  و  هاخازنهمچنین      و   ی تقسیم شده هاخازناز انجا که ظرفیت 

 د.رونیمبزرگ هستند به عنوان منابع ولتاژ به کار 

 ولتاژ خازن های شناور یک چهارم ولتاژ ورودی و ولتاژ خازن های تقسیم برابر با نصف ولتاژ ورودی می باشد  

 تنظیم کرد .فاز  رییتغ وهیبه شولتاژ خروجی رامی توان  
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 با دو ترانسفورماتور dc-dc  ی. مبدل  سه سطح2شکل 

ی اولیه دو هاچیپدر نظر گرفته شده است. سیم  Cهستندو ظرفیت انها معادل  هاکلیدی پیوندی هاخازن    تا  

ی شناور مجزا هاخازنورماتور به نقطه خنثی . گره میانی دو ترانسفاندشدهترانسفورماتور در مبدل به صورت سری به هم متصل 

است. القاگر مغناطیس کننده   n:1:1(. نسبت دور  دو ترانسفورماتور برابر با نسبت دور 2در شکل  Bنقطه (ستاشدهمتصل 

 ه گرفت.. نادید توانیمرا  کننده  در دوره کلیدزنی  بزرگ در نظر گرفته شده است، بنابراین جریان مغناطیسی  

،دوره عملکرد  Dمشاهده میشود،  3نشان داده شده است. همانطور که در شکل  3ی موج اصلی مبدل در شکل شماره هاشکل

ی تأخیری است. عملکرد مبدل در یک نیم دوره کلید زنی بررسی هاکلیدی پیشفاز  و هاکلیدزاویه تغییر فاز بین  مبدل و 

بازه زمانی   8هشت قسمت تقسیم شده است به عبارت دیگر یک نیم دوره کلید زنی به   شده است هر نیم دوره کلیدزنی به

 .تقسیم شده است .عملکرد مدار و قطعات موجود درمدار در  یک دوره کلید زنی به شرح زیر است 

و   و  در حالت روشن هستند وکلیدهای   و     کلید های ،: قبل از زمان  بازه زمانی   1مرحله 

و جریان سیم پیچ  ماندیمدر مقدار صفر باقی    و  در حالت خاموش  هستند. مقدار جریان اولیه سیم پیچ در    

 عبور میکند . یعنی  3ره ازدیود شما منفی است. جریان القاگر فیلتر خروجی اولیه در 
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  . شکل موج های  ولتاژ و جریان در نقاط مختلف مبدل4شکل 
 

، که  توسط جریان سیم پیچ اولیه در ترانسفورماتورو   ی پیوندی هاخازن. شودیمخاموش  در زمان  

، جریان اولیه سیم پیچ . در زمان  شوندیماست، شارژ و تخلیه   ر نشتی و جریان مغناطیس کننده شامل جریان القاگ

عبور میکند.     و   از مسیر    و    خازن های شناور . جریان شارژکنندهابدییمکم کم افزایش در  

  ، بنابراین جریان در شوندیممعکوس     و   بایاس دیود های   و   با توجه به بایاس مستقیم 

 : شودیمبه صورت زیر بیان   . دامنه نوسان جریان مغناطیسی کننده ابدییمکاهش   افزایش یافته و جریان 

 

                                                (  1 )                           

 زمان تناوب  کلیدزنی است.  که در آن  

به   در دیود بدنه     و رسدیمبه صفر   سورس   -، ولتاژ درین ( در زمان   )     : 2مرحله 

یک چهارم ولتاژ ورودی هست  جریان های اولیه ترانس ها   برابر است با     . ولتاژ در سیم پیچ اولیه رسدیممقدار صفر 

ی شناور    را شارژ میکنند. هاخازنهمچنان در حالت روشن بوده و          و   . ابدییمبه صورت خطی افزایش 
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همچنان کاهش     در ,همچنان افزایش  عبور میکند. جریان در   و   از    جریان القاگر فیلتر 

 : شوندیمدر این مرحله به صورت زیر بیان   .  جریان اولیه ترانس هاابدییم

 

   (   )  : 3مرحله 

 و   در حالت هرز گرد از طریق  : کلید شماره دو به شیوه کلید زنی ولتاژ صفر وصل می شود در زمان

کاهش می یابد جریان های اولیه ترانس ها همانند  افزایش  و جریان    باقی می ماند به طور پیوسته جریان 

 قسمت قبلی به فرم خطی افزابش می یابد

 :    (   )   4مرحله 

. جریان القاگر فیلتر شودیموس بایاس به صورت معک   و ابدییمبه مقدار صفر کاهش   ، جریان در در زمان

با   . جریان سیم پیچ ثانویه کنندیم. دو ترانسفورماتور انرژی را به سمت خروجی منتقل شودیمجاری     در

     مرحله برابر با در این . با صرف نظر از حلقوی بودن دیودهای یکسوساز، میانگین ولتاژ برابر است  جریان

  :شوندیم انیب ریمرحله به صورت ز نیترانس ها  در ا هیاول انیجربا نادیده گرفتن موجواره جریان خروجی، . است
 

(2  )                                                              

(3                            ) 
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    (   )  :5مرحله 

به صورت خطی با انرژی  و  ی پیوندی هاخازنخاموش شود، آن گاه ولتاژ در   در زمان در این مرحله زمانیکه 

. ابدییمکاهش  افزایش یافته و   . ولتاژ در سیم پیچ اولیهشوندیمالقاگر فیلتر خروجی  شارژ و تخلیه  ذخیره شده در

 . جریان القاگر مغناطیس کننده در ابدییمافزایش   و جریان در ابدییمکاهش  در همین زمان، جریان در 

 . ابدییمهمچنان به صورت خطی افزایش 

 (    ) :  6مرحله 

مستقیم  دیود بدنه  اسیبابه صفر برسد، آن گاه  به مقداری معادل نصف ولتاژ ورودی   و ولتاژ در   هرگاه ولتاژ در

به دلیل ولتاژ  است . جریان سیم پیچ اولیه در   برابر با    . در این حین، ولتاژ در سیم پیچ اولیهشودیم

به طور  به طور پیوسته کاهش و جریان در  . به طور هزمان، جریان در ابدییممنفی به صورت خطی کاهش 

 . ابدییمپیوسته افزایش 

  : (   )  7مرحله 

. ابدییمبه طور پیوسته کاهش   . جریان سیم پیچ اولیه درشودیمروشن  کلید زنی ولتاژ صفربا  کلید  در زمان ، 

و  ابدییمبه طور پیوسته کاهش یان در  می کنند. جرو   ی شناورهاخازنشروع به شارژ   و 

 . ابدییمبه طور پیوسته افزایش    جریان در 

 : (     )  8مرحله 

به مقدار صفر برسد. ولتاژ در کل سیم پیچ اولیه   1جریان اولیه ترانسفور ماتور شماره که  شودیممرحله اخر  زمانی آغاز 

مسدود  . از این رو، مسیر گردش جریان ثانویه در شودیمبه طور معکوس دچار بایاس  منفی است، بنابراین 

را شارژ    و   ی شناور هاخازنهمچنان  و   ی القاگر فیلتر است. هاانیجرحامل تمام   .شودیم

  کاهش یافته است. با نادیده گرفتن حلقوی بودن دیودهای یکسوکننده، میانگین ولتاژ. جریان گردشی در  کنندیم

 : شودیم. جریان اولیه ترانس دوم در این مرحله به شکل زیر بیان  در این مرحله برابر است با

       (4  )                                                       
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که همگی از انرژی  شوندیمشارژ و تخلیه  ی اولیه در هاانیجری هدایت کننده توسط هاکلیددر زمان برقراری ارتباطات، 

است. بنابراین با  dc-dc سه سطحی ی معمولی هامبدل. این حالت شبیه اندشدهذخیره شده در القاگر فیلتر خروجی بازتابیده 

 دست یافت.  کلید زنی ولتاژ صفردر بارهای سنگین و سبک به  توانیمی هدایت به راحتی هاکلیداستفاده از 

القاگر نشتی تعیین  ی تأخیر توسط انرژی ذخیره شده درهاکلید کلید زنی ولتاژ صفر، dc-dc سه سطحی برای مبدل معمولی 

ی تأخیر توسط انرژی ذخیره شده در القاگر مغناطیس هاکلیدبرای  کلید زنی ولتاژ صفر. در مبدل پیشنهادی، شوندیم

ی پیوندگاهی هاخازن. جریان القاگر باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا دیآیم، مستقل از توان بار به دست  کننده

 ر را شارژ و تخلیه کند. ی تأخیهاکلید

 . شبیه سازی و بدست آوردن پارامترهای مهم3

در این قسمت ابتدا موارد مهم را بدست اورده وسپس شبیه سازی های الزم ارایه می شود .مبدل در حالت پیوسته فرض شده 

ان مستقیم  مبدل می باشد است و همچنین تلفات ناچیز فرض شده است .یکی از مهمترین پارامتر هر مبدل نسبت تبدیل جری

.برای بدست آوردن نسبت تبدیل از اصل صفر بودن ولتاژ القا گر در جریان مستقیم استفاده شده است . با توجه به تحلیل 

 بخش قبلی رابطه ولتاژ القا گر را میتوان به صورت زیر بیان کرد

             (0)                      

 (  4فرض شده است.)شکل شماره   7.4برابر با   Dالقا گر را میتوان صورت زیر ترسیم کرد مقدار  نمودار ولتاژ

 

 
 تغییرات ولتاژ القا گر نسبت به زمان در یک دوره 4شکل شماره 

 با توجه به اصل صفر بودن ولتاژ القا گر در جریان مستقیم و در حالت پایدار خواهیم داشت 

              (6 )             

 :شودیمدوره عملکرد است. بنابراین، نسبت تبدیل جریان مستقیم مبدل به شکل زیر تعریف  که در آن 

                 (0 )                                   
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 زیر است:  ی سه سطحی  معمولی به شکلهامبدلنسبت تبدیل جریان مستقیم برای 

                      (8                                   ) 

 0نمودار نسبت تبدیل دو مبدل برحسب دوره عملکردبا فرض اینک نسبت دور ترانسفورماتور ها یک باشد در شکل شماره 

 نشان داده شده است .

             
 بدیل بر حسب دوره عملکرد مبدل سه سطحی معمولی و مبدل مورد نظرمقایسه تغییرات ضریب ت 0شکل شماره 

برابر با صفر  و  dc-dc سه سطحی همانطور که در روابط ودر شکل مشخص است کمترین نسبت تبدیل برای مبدل معمولی 

 می باشد. برای مبدل مورد نظر برابر با 

تقریباً به و   ی پیشفاز   هاکلید(در  RMSن خروجی، جریان موثر) با صرفنظر از تلفات دوره عملکرد و موجک جریا

    به صورت    و   ی تأخیر  هاکلیددر  RMSمیباشد. جریان       صورت         

به صورت زیر  سه سطحی مپی اولیه برای مبدل معمولی در دیودهای کل RMS. جریان شودیمبیان      

 : شودیمبیان 

را شارژ      و   ی  هاخازن، جریان در کلید های پیشفاز و دیود کِلمپی جاری شده و 8-0با توجه به شرح مراحل 

 ر میباشد: ( است .در دیودهای کلمپی به شکل زی RMSموثر )  .جریانکندیمو تخلیه 

(9    ) 

ی پیشفاز برای مبدل مورد نظر هاکلید(در  RMSبا صرفنظر از موجک جریان خروجی و تلفات دوره عملکرد، جریان موثر ) 

 : شوندیمتقریباً به شکل زیر ارزیابی 
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 (17  ) 

لید های پیش فاز  نسبت به تغییرات زمان عملکرد نشان تغییرات نرمالیزه جریان دیود های کلمپی و ک   6در شکل شماره  

 داده شده است

                               

  

 دوره عملکرداز  یدر هر واحد به صورت تابع هادیکل RMS انی. جر6ل شک

رسی و با مبدل سه موجک جریان القا گر  فیلترخروجی و ضریب خود القایی القاگر مذکور از ایتمهای مهم دیگری هستند که بر

 سطحی معمولی مقایسه شده است 

برای مقدار  موجک جریان خروجی مورد نظر  و نسبت دور مشخص  ترانسفورماتورها ضریب خود القایی فیلتر خروجی را 

میتوان مشخص کرد. تغییرات ضریب خودالقایی فیلتر خروجی نسبت به تغییرات ولتاژ ورودی برای مبدل مورد نظر و مبدل 

 7نشان داده دشده است با توجه به شکل  7کیلو هرتز  در شکل شماره  277سطحی معمولی برای فرکانس کلید زنی  سه

 که ظرفیت القاء فیلتر در مبدل مورد نظرکمتر از مقدار مبدل معمولی است.  مینیبیم

                 
 ودی با موجک جریان مورد نظر. ضریب خود القایی فیلترخروجی به عنوان تابعی از ولتاژ ور7شکل 

جریان موثر دیود های کلمپی در مبدل مورد نظر نسبت به مبدل سه سطحی وضعیت مطلوب تری دارد و کمتر شده است .در 

 مقایسه جریان مذکور در مبدل معمولی و مبدل مورد نظر نشان داده شده است 8شکل شماره 
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 ان دیودهای کلمپی نسیت به ولتاژ ورودی در دو مبدل. مقایسه تغییرات  جری8شکل شماره 

 . نتیجه گیری6

ری سارایه شد .این مبدل ایزوله دارای دو ترانسفورمانور  dc-dc سه سطحی یک مبدل پیشرفته ایزوله تحلیل وشبیه سازی 

جریان گردشی .باشدکمتر می dc-dc سه سطحی  میباشد ضریب خود القایی فیلتر خروجی این مبدل نسبت به مبدل معمولی

یکسوساز چهار دیودی، جریان گردش در سمت اولیه مبدل در دوره هرزگرد  استفاده از. با  در این مبدل کم شده است .

کاماًل  dc-dc سه سطحی و دیودهای کلمپی در مقایسه با مبدل معمولی  هاکلیدبه صفر کاهش یابد. تنش جریان  تواندیم

 . شودیمش تلفات هدایتی کاهش یافته است که موجب کاه

ولتاژ ااعمال  در مبدل مذکور راندمان مبدل افزایش یافته است. با کاهش جریان گردشی و ضریب خود القایی فیلتر خروجی 

. با ولتاژ ورودی زیاد مناسب هست ی پیشنهادی برای کاربردهاییهامبدل، بنابراین است نیمی از ولتاژ ورودی  هاکلیدشده به 

با  توانیمی هدایت کننده را هاکلید کلید زنی ولتاژ صفرتوان بار را توزیع کنند.  تواندیمفورماتور در مبدل پیشنهادی دو ترانس

ی تأخیر به جای انرژی ذخیره شده در هاکلید کلید زنی ولتاژ صفرانرژی ذخیره شده در القاگر فیلتر خروجی به دست آورد. 

. با کمک مرحله یکسوساز چهار دیودی، جریان گردش در سمت اولیه شوندیمتعیین  القاگر نشتی توسط القاگر مغناطیسی

سه و دیودهای کلمپی در مقایسه با مبدل معمولی  هاکلیدبه صفر کاهش یابد. تنش جریان  تواندیممبدل در دوره هرزگرد 

 . شودیم هدایتیتلفات کامالً کاهش یافته است که موجب کاهش  dc-dc سطحی 
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