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  چکیده
 

ترانسفورماتورهاي سري متصل شده به آن را به منظور این مقاله یک مبدل تشدیدي سري جدید با 
براي دیود (zcs٢)  براي کلید هاي قدرت ،کلید زنی جریان صفر  (zvs١)تحقق بخشیدن کلید زنی ولتاژ صفر

کلیدهاي مشابه ویکسانی   معرفی می کند. در دو مبدل تشدیدي سري از، را هاي یکسو کننده در بار کامل
هر کدام از کلید  ، (shoot through)استفاده شده است که به منظور جلوگیري از اتصال کوتاه شدن ورودي 

ها در نیم سیکل دوره کاري روشن می باشند. سیم پیچی هاي سمت ثانویه ترانسفورماتورها به منظور اطمینان 
به صورت سري بسته شده  ،متعادل شده اند ي تقسیم جریان باراز این که جریان هاي سمت اولیه ترانس ها برا

اند. یکسوکننده تمام موج دیودي در سمت خروجی قرار داده شده است به طوري که تنش ولتاژ دیود هاي 
یکسوکننده با ولتاژ خروجی برابر است به جاي قرار گرفتن دو برابر ولتاژ خروجی بر روي دیود ها همان طور که 

این گونه است . مبدل پیشنهاد شده در این مقاله می تواند  (center-tapped)سنتر  –  یکسوکننده تپدر یک 
(نمایشگر کریستال مایع)  LCDتلویزیون هاي  شخصی ، به کار برده شود براي قسمت منبع تغذیه رایانه هاي

،  PSIMه کمک نرم افزار شبیه سازي بسوختی . نتایج  پیلسیستم قدرت  براي dc-dcوسرورها ، ومبدل هاي 
  پیشنهادي را بیان  می کند. اثر بخشی مبدل

 
 مبدل هاي تشدیدي، سوئیچینگ نرم، کلید زنی ولتاژ صفر، کلید زنی جریان صفر: کلیدي واژه هاي

  
  
 

                                                   
1 Zero voltage switching 
2 Zero current switching 
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  مقدمه 

به منظور برآورده کردن نیازهاي آژانس حفاظت از محیط زیست و سازمان محاسبه گر  در طی سال هاي گذشته ،   
 سوئیچینگ نرم با فرکانس کلید زنی باال،اي مبدل ه شرایط آب و هوایی براي ایجاد ابتکاري در  واحد هاي منبع توان مدرن، 

کاهش می یابد. عالوه بر این در شرایط م تلفات و تداخل الکترومغناطیسی زیرا در شرایط سوئیچینگ نر پیشنهاد شده اند،
سوئیچینگ نرم فرکانس سوئیچینگ را می توان تا چندین برابر فرکانس حالت سوئیچینگ سخت افزایش داد و با این کار 

ویا سوئیچینگ تحت  )zvs(توان به نحو مطلوبی زیاد می گردد. این وضعیت معموال در سوئیچینگ تحت ولتاژ صفر  چگالی
  به دست می آید. )zcs(جریان صفر 

مبدل هاي تشدیدي ، خانواده اي از مبدل هاي سوئیچینگ نرم هستند که در این مبدل ها جهت شرایط سوئیچینگ نرم 
می شود .  به منظور کنترل ولتاژ خروجی براي شرایط مختلف بار ، مدوالسیون پهناي پالس و از مدارات تشدید استفاده 

مشخصات کلید زنی ولتاژ صفر به  مبدل هاي قدرت داراي .[1,2]مدوالسیون فرکانسی به طور کلی مورد استفاده قرار گرفته اند
ناشی از این تکنیک ها به رنج ولتاژ  zvsا این حال ، تاثیر ب .[5,6]د زنی کلیدهاي قدرت ارائه شده اند منظور کاهش تلفات کلی

ورودي خاصی ویا شرایط بار محدود شده است . بنابراین طراحی کردن مبدل هاي کلید زنی نرم با محدوده بار گسترده مشکل 
پیشنهاد  و نویز کم می باشد . براي مدوالسیون فرکانس ، مبدل هاي تشدید سري و مبدل هاي تشدید موازي با بازدهی باال

. با این حال ولتاژ خروجی را نمی توان در شرایط بی باري در یک مبدل تشدیدي سري معمولی به طور دقیق [3,4]شده است
تنظیم کرد. به منظور حل این مشکل مبدل هاي تشدید موازي توسعه داده شده است که این نوع از مبدل ها هم به نوبه خود 

جلب شده است با توجه به پیشرفت  LLCه همین علت توجه به سمت مبدل هاي تشدیدي سري  داراي مشکالتی است . ب
با توجه به رفتار تشدید ، کلید هاي قدرت می . [7,8]قدرت باال چگالیهایشان در زمینه بهره ولتاژ باال ، بازدهی تبدیل باال و 

، دیود هاي یکسوکننده نیز می رکانس تشدید سري باشدکم تر از ف روشن شوند. اگر فرکانس کاري کلیدزنی  zvsتوانند در 
  خاموش شوند. zcsتوانند تحت 

این مقاله معرفی می کند یک مبدل تشدیدي سري جدید را با دو ترانسفورماتور سري و یک یکسوکننده دیودي تمام 
ي گسترده و شرایط بار. در این مبدل موج ،  به منظوردست یافتن به کلید زنی نرم براي همه نیمه رسانا ها با رنج ولتاژ ورود

روشن شوند. اگر فرکانس کاري کلیدزنی کم تر از فرکانس تشدید سري باشد ، دیود هاي   zvsکلید هاي قدرت می توانند در 
خاموش شوند با وجود محدوده ولتاژ ورودي گسترده. بنابراین تلفات کلیدزنی کلید هاي  zcsیکسوکننده نیز می توانند تحت 

  ت ومشکل بازیابی معکوس دیود هاي یکسوکننده می تواندکاهش پیدا کند.قدر
 
  ساختار مدار : 

نشان داده شده است . طرح فرکانس متغیر، به منظور تنظیم ولتاژ ترمینال  1مداري مبدل پیشنهادي در شکلساختار 
یشنهادي ، دو مبدل سري در این مبدل پ .استغییرات بار در نظر گرفته شده خروجی با محدوده گسترده اي از ولتاژ ورودي وت

: مبدل دیگر شامل بخش هاي می باشد.) Q1,Cr1,Lr1,T1,D1…D4,Co( :مبدل اولی شامل .وجود دارد
(Q2,Cr2,Lr2,T2,D1…D4,Co) .سیم پیچی اولیه ترانسفورماتور هاي  می باشدT1,T2  به صورت سري به هم متصل اند. به
براي اطمینان از این که جریان هاي سمت  اولیه ترانس ها متعادل  T1,T2رانسفورماتورهاي همان شیوه سیم پیچی ثانویه ت

یک شبکه نیم پل را  Q1,Q2کلیدهاي  .ژ ترمینال ورودي وخروجی می باشندولتا Vin Vo, باشند ، به صورت سري متصل اند.
ترانسفورماتورهاي جداسازي   ,T1 T2باشند.یک تانک تشدیدي می )  Lm2,Lr2,Cr2(یا  Lm1,Lr1,Cr1. تشکیل می دهند

براي کاربرد  خازن خروجی مدار. Coاست و  Q1,Q2خازن خروجی  Coss هاي یکسوکننده می باشند.دیود D4تا D1  هستند .
سنتر بیش از - ) تنش ولتاژ روي دیود هاي یکسوکننده در یک توپولوژي یکسوکننده  تپVo=400 vهاي ولتاژ خروجی باال (

ت می باشد. به منظور کاهش تنش ولتاژ روي دیود هاي یکسوکننده وکاهش مجموعه سیم پیچی ثانویه ، یک توپولوژي ول 800
از فرکانس تشدید سري در  یکسو کننده دیودي تمام موج در این مبدل استفاده شده است. اگر فرکانس کلید زنی کم تر
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روشن می شوند ودیود هاي  ZVSتحت شرایط  Q1,Q2شرایط بار کامل و ولتاژ ورودي ماکزیمم باشد ، کلید هاي قدرت 
  خاموش می گردند .  ZCSتحت  D4تا  D1یکسوکننده 

  
  پیشنهادي LLC مبدل تشدیدي سري  – 1شکل 

  
  نحوه عمل کرد مدار : 

، روش مدوالسیون فرکانس در مبدل پیشنهادي انتخاب شده است. در ادامه فرضیاتی به منظور تنظیم ولتاژ خروجی
مشابه  T1,T2به منظور ساده سازي در تحلیل سیستم در نظر گرفته شده است. ما فرض می کنیم که ترانسفورماتورهاي 

. هر دو کلید قدرت داراي خازن  =n )  ( np /ns) و نسبت تبدیلLm1=Lm2=Lmمی باشند با سلف مغناطیسی برابر (
و هم چنین هر دو سلف  ).Cr1=Cr2=Cr) می باشند. هر دو خازن تشدید مشابه می باشند (Cossخروجی یکسانی (

ودیود هاي  Q1,Q2).  براساس حاالت خاموش ویا روشن شدن کلید هاي قدرت Lr1=Lr2=Lrتشدید مشابه اند (
ناحیه کاري در مبدل پیشنهادي در طی یک دوره کلید زنی وجود دارد. شکل موج هاي اصلی  D4  ،6تا  D1یکسوکننده 

  آمده است. 2در شکل کلید در طی یک دوره کلیدزنی 
  

  
  شکل موج هاي کلید مبدل پیشنهادي -2شکل 

  
  

افزایش می یابد و ولتاژ   Cr1در اثر شارژ شدن خازن  VQ1,ds. ولتاژ خاموش می باشند Q1,Q2هر دو کلید   t0قبل از زمان 
VQ2,ds  کاهش می یابد. دیود هايD1 تاD4   .در این حالت روشن بوده وهدایت می کنند  
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 t0 ≤ t ≤ t1 : وضعیت اول 

هدایت  Q2در حال کاهش است تا این که به ولتاژ صفر می رسد. بنابراین دیود موازي معکوس   VQ2,dsولتاژ  ، t0در زمان 
در دو سر مبدل تشدیدي  Vinروشن شود. ولتاژ ورودي  ZVSمی تواند با  Q2 مثبت شود، iQ2قبل از این که جریان  .می کند

ولتاژ  ) مثبت می باشد.VLm1( T1قرار می گیرد. بنابراین ولتاژ سیم پیچی اولیه ترانسفورماتور )Lm1,Lr1,Cr1سري اول(
 T2) صفر می باشد. بنابراین ولتاژ سمت اولیه سیم پیچی ترانسفورماتور Lm2,Lr2,Cr2ورودي مبدل تشدیدي سري دوم (

هدایت می کنند. بنابراین ولتاژهاي سیم پیچی  T1,T2ترانس هاي  در سمت ثانویه D1,D4منفی است. دیودهاي یکسوکننده 
  و جریان افزایش می یابد  	  به طور خطی با شیب iLm1جریان مغناطیسی  می شود. ،  T1,T2  اولیه ترانس هاي

iLm2  کاهش می یابد.  −به طور خطی با شیبLr1,Cr1 با ولتاژ ( در مبدل تشدیدي اول در حال تشدیدVin -	( 
  فرکانس تشدید در این وضعیت برابر است با : .می باشند  با ولتاژ  در حال تشدید  Lr2,Cr2هستند.در مبدل دوم ،

)1( fr =	 =
			 					

																																																																																																																							 

در حال کم شدن می باشد. در  VCr2و ولتاژ  iLr2در مبدل اول افزایش می یابد. در مبدل دوم جریان  VCr1و ولتاژ  iLr1جریان 
در مبدل اول  (Cr1,Lr1,T1,Q2,D1,Co,D4)) به بار خروجی از طریق Vinاین وضعیت توان از ترمینال  ولتاژ ورودي (

 (Q2,Cr2,Lr2,T2,D1,D4)ار خروجی از طریق به ب Lr2,Cr2در  دوم انرژي ذخیره شده مبدل در تحویل داده می شود.
خاموش می  D1,D4پس دیودهاي س .به پایان می رسدiLm1=iLr1 , iLm2=iLr2  که t1این وضعیت در زمان  منتقل می شود.

  مدار معادل این وضعیت را نشان می دهد. 3-1شکل  شوند.
  

  
  مدهاي کاري مبدل پیشنهادي در شش وضعیت کاري - 3شکل 
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 t1≤ t ≤t2 : وضعیت دوم 

و D2  و D1شروع می شود. پس همه دیود هاي یکسوکننده  ، iLm2=iLr2و  iLm1=iLr1زمانی که  t1این وضعیت در زمان 
D3 و  D4 .کلید خاموش می شوندQ2 هنوز وصل است.Cr1,Lr1,Lm1  در مبدل اول در طی این مدت در حال تشدیدند و

خاموش می گردد به  Q2که کلید  t2این وضعیت در زمان  حال تشدیدند.در Lm2,Lr2,Cr2 در مبدل دوم در این حالت 
  مدار معادل این وضعیت را نشان می دهد. 3-2شکل   پایان می رسد.

  
 t2≤ t ≤t3 : وضعیت سوم 

به  VLm2و VLm1یعنی  T1,T2ولتاژهاي سمت اولیه  هدایت می کنند. D2,D3خاموش می گردد و دیودهاي  t2 ،Q2در زمان 
 با شیب  iLm2کم شده وجریان  −  با شیب iLm1در این حالت جریان  می رسد. و  −ترتیب به مقدار 
سبب شارژ خازن  (iLr2-iLr1)منفی ،جریان منفی  t2در زمان   iLr2مثبت است و t2در زمان   iLr1تا زمانی که افزایش می یابد. 

Coss ،Q2  شده وسبب دشارژ خازنCoss ،Q1 .مدار معادل این وضعیت را  3-3شکل  می شود تا این که ولتاژش صفر شود
  نشان می دهد.

  
 t3≤ t ≤t4 : وضعیت چهارم  

باید تحت شرایط  Q1، مثبت شود iQ1هدایت می کند.قبل از این که جریان  DQ1، دیود موازي معکوس  t3در زمان 
ZVS  روشن شود. تا زمانی که دیود هايD2,D3  هنوز در این حالت هستند، ولتاژVLm1= − 	=و     VLm2  .می باشد

در مبدل تشدیدي اول در حال تشدیدند با ولتاژي برابر با  Lr1,Cr1افزایش .  iLm2کاهش می یابد و جریان  iLm1پس جریان 
 Vcr1 و ولتاژ   iLr1جریان  . )- Vin  (در مبدل تشدیدي دوم در حال تشدیدند با ولتاژ  Lr2,Cr2. در سوي دیگر   

در مبدل تشدیدي دوم افزایش می یابد. توان تحویلی از   Vcr2 و ولتاژ  iLr2و جریان در مبدل تشدیدي اول کاهش می یابد 
در مبدل تشدیدي دوم داده می شود .در مبدل   (Q1,Cr2,Lr2,T2,D2,Co,D3)به بار خروجی از طریق Vinترمینال ورودي 

منتقل می شود. این حالت  (Q1,Cr1,Lr1,T1,D2,D3)به بار خروجی از طریق  Lr1,Cr1در تشدیدي اول انرژي ذخیره شده
 .ودند خاموش می شوندهاي که روشن ببه پایان می رسد . سپس دیود شود  iLm2=iLr2و  iLm1=iLr1 هنگامی که  t4در لحظه 

  مدار معادل این وضعیت را نشان می دهد. 3-4شکل
  

  t4≤ t ≤t5 : وضعیت پنجم 
جریان سیم پیچی ثانویه بنابراین،  شروع می شود.  iLm2=iLr2و  iLm1=iLr1زمانی که  t4این وضعیت در لحظه 
در Q1 همگی خاموش می شوند. تا زمانی که  D4تا  D1دیود هاي یکسوکننده . )is1=is2=0ترانسفورماتورها صفر می شود(

در  Cr1,Lr1,Lm1در مبدل تشدیدي اول در حال تشدیدند. در مبدل تشدیدي دوم ، Cr1,Lr1,Lm1حال هدایت می باشد، 
مدار معادل این  خاموش می شود به پایان می رسد. Q1زمانی که کلید  t5این وضعیت در لحظه  این حالت تشدید دارند.

  نشان داده شده است. 3-5لوضعیت در شک
  

 t5≤ t ≤T+t0  : وضعیت ششم
هدایت می کنند. ولتاژ هاي سمت اولیه ترانسفورماتورها  D1,D4خاموش می گردد ودیود هاي  Q1،کلید  t5در لحظه 

افزایش می یابد و  با شیب  iLm1در این حالت جریان  .می رسد −و  به ترتیب به مقدار  VLm2و  VLm1یعنی 
جریان مثبت  ،مثبت t5در زمان  iLr2منفی است و t5در زمان  iLr1تا زمانی که  کم می شود. −  با شیب iLm2جریان 

(iLr2-iLr1)  سبب شارژ خازنCoss ،Q1  شده وسبب دشارژ خازنCoss ،Q2  اگر انرژي ذخیره شده در .می شودLr1,Lr2 
در  تا رسیدن به ولتاژ صفر می تواند دشارژ شود. Coss Q2باشد پس خازن  Coss ،Q1,Q2بزرگ تر از انرژي ذخیره شده در 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


مبدل تشدیدي  zvs با ترانسفورماتورهاي اتصال سري   
 

  کنفرانس بین المللی مینپنج
  انرژيرویکردهاي نوین در نگهداشت 

 

6 
 

بایاس مستقیم شده وروشن  Q2کاهش یافته تا این که به صفر می رسد. پس دیود موازي معکوس  VQ2,dsولتاژ  T+t0 زمان 
منفی است واین جریان منفی سبب دشارژ شدن خازن می شود واز دیود عبور  می شود.(در واقع جریان اولیه عبوري ،جریانی

در  می کند وزمانی که دشارژ شدن خازن سبب روشن شدن کلید شدجریان مثبتی از کلید عبور کرده وافزایش می یابد.)
مدار  3-6شکل  د.نهایت در پایان این وضعیت، مد هاي عمل کردي مبدل پیشنهادي در یک دوره کلید زنی کامل می گرد

  معادل این وضعیت را نشان می دهد.
  

 تحلیل سیستم  :

، روش هارمونیک اصلی با فرکانس کلیدزنی متغیر در نظر گرفته در این مقاله به منظور بحث درباره تحلیل سیستم
نس کلید زنی اصلی ، به فرکابه بار خروجی از طریق تانک تشدیدشده است. از آنجایی که انتقال توان از ترمینال ورودي 

مدار معادل مبدل 4 ، همه هارمونیک هاي فرکانس کلید زنی در بحث زیر نادیده گرفته شده است. شکلوابسته می باشد
 تشدیدي پیشنهادي را نشان می دهد.

  

  
  مدار معادل مبدل پیشنهادي -4شکل 

 
هردو تانک تشدیدي سري متقارن می باشند به طوري که ما می توانیم تنها مبدل تشدیدي اول را در نظر بگیریم همان طور  

  نشان داده شده است.  5که در شکل 

  
  تانک تشدید - 5شکل 

  
. بر است Vinو 0، ولتاژ ورودي تانک تشدیدي یک شکل موج مربعی بین است 0.5برابر  Q1,Q2از آن جا که نسبت وظیفه 

 می تواند به صورت زیر بیان شود: VQ1,dsاساس تحلیل سري فوریه ، ولتاژ 

 )2              ( VQ1,ds=	 + sin( 2πmft)
.

, , ,…
  

  مولفه اصلی ولتاژ ورودي وجریان می تواند به صورت زیر در نظر گرفته شود :

)3(   VQ1,f  = (2Vin / π) sin(2πfst) 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


مبدل تشدیدي  zvs با ترانسفورماتورهاي اتصال سري   
 

  کنفرانس بین المللی مینپنج
  انرژيرویکردهاي نوین در نگهداشت 

 

7 
 

)4(   ILr1,f = √2ILr1,f  sin(2πfst- Ф)  

  است. ILr1,fشیفت فازي مولفه اصلی  جریان ورودي  Фمقادیر موثر می باشند و Фو ILr1,fکه 
باشد ،    iLm1 ≥ iLr1طرف خروجی مبدل پیشنهادي به وسیله یک جریان شبه سینوسی در نظر گرفته می شود. زمانی که  

(جریان عبوري از ترانس در جهت قراردادي منفی می   iLm1 ≤ iLr1اگر  .VLm1 =هدایت می کنند و  D1,D4دیود هاي 
= شود) پس  − VLm1  شده  ودیود هاي یکسوکنندهD2,D3  هدایت می کنند. از آنجا که مدت زمان طی شده در مد

می باشد ، ولتاژ سمت اولیه ترانسفورماتور ، یک  4و1بسیار کم تر از مدت زمان سپري شده در طی مد هاي  6و5و3و2هاي 
  شکل موج شبه مربعی است به صورت زیر:

  
)5( VLm1=			 sin	( 2πmft − Ɵm)

.

, , ,…
  

  
ولیه ترانسفورماتور برابر . مقدار پیک مولفه اصلی ولتاژ سمت اام استm زاویه فاز از فرکانس هارمونیک   mƟال که در رابطه با

، مقدار پیک ) می باشدIoاز آنجا که متوسط جریان یکسوکننده دیودي تمام موج برابر با جریان بار ( .VLm1, f =:  است با
  جریان سمت ثانویه ترانسفورماتور به صورت زیر است: 

)6(   is1= is2 =	
	

  

  :ه ترانسفورماتور برابر می شود بابنابراین مقاومت بار منعکس شده به سمت اولی
)7(   Rac1 = ,

/
= 푅    

  Rac1و مقاومت موثر  VQ1,fبه وسیله یک ولتاژ ورودي سینوسی موثر  5 نشان داده شده در شکل  acبنابراین تانک تشدیدي
  تحریک شده است . 

  
  :PSIM(power  simulation) نتایج  شبیه سازي بر اساس نرم افزار 

  ده با مشخصات زیر انجام شده است:شبیه سازي مبدل پیشنهاد ش
Vin= 200 v ~300 v  وVo= 400 v  وPO,rated = 1000 w  وLr1 = Lr2 = 11.6 Uh  وCr1 =Cr2 = 147Nf و  

푛برابر  نسبت تبدیل ترانس ها = 	= fr، فرکانس تشدید سري است.  	 √ . 	. 	
~	120	푘퐻푍  می باشد و 

 Co = 940 uf 60برابر  کم ترین فرکانس کلید زنی و KHZ .است                                                       
  می باشد. 1، ) به ازاي حداکثر ولتاژ وروديDC )Gdc, minحداقل بهره ولتاژ  در شبیه سازي

		
						 			.		

	~1	=  Gdc, min  

=1.7 K=  
    T1,T2 :ns =30تعداد دور سمت ثانویه ترانسفورماتورهاي و    T1,T2  :np =22تعداد دور سمت اولیه ترانسفورماتورهاي 

푛نسبت تبدیل ترانس ها برابر  =   آمده است : 6مقدار سایر پارامتر ها در شکل می باشد.  	

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


مبدل تشدیدي  zvs با ترانسفورماتورهاي اتصال سري   
 

  کنفرانس بین المللی مینپنج
  انرژيرویکردهاي نوین در نگهداشت 

 

8 
 

  
 مدار معادل مبدل پیشنهادي - 6شکل 

مطابق شکل در  نشان می دهد.% بار کامل 32را در  Q1,Q2کلید هاي قدرت تاژ گیت سورس و ولتاژ درین سورس ول 7 شکل
  می باشد. KHZ110 این حالت فرکانس کلید زنی 

  
  % بارکامل32در  Q1,Q2ولتاژ گیت و ولتاژ درین کلید هاي  -7شکل

  
% بار کامل نشان 60را در  Q1,Q2کلید هاي قدرت تاژ گیت سورس و ولتاژ درین سورس ل(ب)، به ترتیب و8 و(الف) 8شکل

  می باشد. KHZ103 مطابق شکل در این حالت فرکانس کلید زنی  می دهد.
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  % بار کامل60در  Q2ولتاژ گیت و درین کلید  -(الف)8شکل

  
  % بار کامل60در  Q1ولتاژ گیت و درین کلید  -(ب)8شکل

مطابق شکل  % بار کامل نشان می دهد.100را در  Q1,Q2کلید هاي قدرت تاژ گیت سورس و ولتاژ درین سورس ول 9 شکل
، ولتاژ درین سورس کاهش روشن شوند  Q1,Q2قبل از این که کلیدهاي می باشد.  KHZ96 در این حالت فرکانس کلید زنی 

% بار 100از آن جا که فرکانس کلید زنی در حالت  روشن می شوند. ZVSبا  Q1,Q2یافته تا صفر شود. بنابراین کلید هاي 
می باشد ، ما می توانیم انتظار داشته باشیم   120KHZکم تر از فرکانس تشدید یعنی این فرکانس  ومی باشد  96KHZکامل 

  % بار نامی خاموش می شوند.100در حالت  ZCSکه دیود هاي خروجی با 
  

  
  % بارکامل100در  Q1,Q2ولتاژ گیت و ولتاژ درین کلید هاي  -9شکل
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  را در شرایط بار کامل نشان می دهد. iD2 و iD1و  is1و   VQ1,gsشکل موج هاي  10شکل 
  

  
  در شرایط بار کاملiD2 و iD1و  is1و   VQ1,gsشکل موج هاي  -10شکل 

 
  را نشان می دهد. iD4 و iD3و  is1و VQ1,gsنیز شکل موج هاي  11شکل 

  

  
  ملدر شرایط بار کا iD4 و iD3و  is1و   VQ1,gsشکل موج هاي  -11شکل 

  
 Q1اگر  هدایت می کنند. D2,D3منفی می باشد ودر نتیجه is1 وصل است ،  Q1زمانی که  ،11و 10 مطابق دو شکل

و  iD2جریانهاي خاموش گردد Q1 که هدایت می کنند. قبل از این D1,D4مثبت شده و در نتیجه  is1خاموش گردد، جریان 
iD3 بنابراین  ،اهش یافته تا این که صفر می شوندبه آرامی کD2,D3  باZCS  می شوند . بنابراین ، هیچ جریان بازیابی  شخامو

  نیز D1,D4هنگامی که روشن می شود جریان پیدا نمی کند. به طور مشابه ،  Q2در  D2,D3معکوسی ناشی از
  خاموش گردد. Q2خاموش می گردند قبل از این که   ZCSبا 
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  نتیجه گیري :
 zvsبه منظور حاصل شدن  متصل شده به آن سريدر این مقاله یک مبدل تشدیدي سري جدید با دو ترانسفورماتور 

ودي گسترده وتحت دیود هاي یکسوکننده با رنج ولتاژ ور در هنگام خاموش شدن  zcsهاي قدرت ون کلیدروشن شددرهنگام 
 بنابراین تلفات کلید زنی کلید هاي قدرت کاهش یا فته است و بر جریان بازیابی معکوس. پیشنهاد شده استشرایط بار کامل 

یکسان با شیفت فازي کلید زنی دو مبدل تشدیدي سري با کلید هاي قدرت  .دیود هاي یکسوکننده غلبه شده استناشی از 
سیم پیچی ثانویه ترانسفورماتورها به صورت سري به ان را در خازن ورودي کاهش دهند. سیکل عمل می کنند تا ریپل جرینیم 

یک یکسوکننده دیودي  .ر تقسیم توان بار متعادل شده استسمت اولیه به منظوهم وصل شده براي اطمینان از این که جریان 
تمام موج در سمت خروجی استفاده شده است تا تنش ولتاژ روي دیود هاي یکسوکننده با ولتاژ خروجی برابر شود به جاي قرا 

ر به این صورت است .در پایان نتایج سنت– گرفتن دو برابر ولتاژ خروجی بر روي دیود ها همان طور که در یک یکسوکننده تپ 
  ، اثرات مبدل پیشنهادي را مورد تایید قرار می دهد. PSIMشبیه سازي با نرم افزار ناشی از 
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