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  در ولتاژ و جریان  سویيچينگ  به علت  الکترومغناطيسی  و تداخل  کليدزنی  باالی  تلفات  PWM سویيچينگ  یها مبدل  از مشکالت  یکی - چکيده

صفر   در ولتاژ و یا جریان  کليدزنی  یها روش  ،کليدزنی  تلفات  ( و کاهش فرکانس  )با افزایش  دلمب  و وزن  حجم  کاهش منظور به.  غير صفر است

 ازجملهاست.  شده پرداختهشيفت فاز تحت کليد زنی ولتاژ صفر DC  به  DCمبدل تمام پل یساز هيشبدر این مقاله به تحليل و  شود. پيشنهاد می

کاهش تداخالت  تیدرنهاکاری باال، کاهش تلفات سوئيچنگ و  یها فرکانسبه راندمان باال در  توان یم، این مبدلمزایای استفاده از 

 04با استفاده از این مبدل به خروجی   DCولت 044اشاره نمود. در این پژوهش، ورودی  ها چیيسوولتاژ روی  و استرس  EMIالکترومغناطيسی

  به  DCپلتمام  یها مبدلبررسی عملکرد، با  منظور بهشده است و  یساز هيشب  OrCadافزار نرم. این مبدل با استفاده از شود یمتبدیل   DCولت

DCرایج، مقایسه شده است. 

 . pwmفرکانس باال، مبدل تمام پل شیفت فاز، کلید زنی نرم ، مبدل  DC - DCمبدل  -دواژهیکل

 

 مقدمه -1

از یک سطح ولتااژ با     DC برای تبدیل ولتاژ DC-DCمبدل 

 یها مبدلب  دو دست   ها مبدل. این شوند یمر استفاده سطح دیگ

شده ک  امروزه با توج  ب  نیاز با    یبند میتقسایزول  و غیر ایزول  

ایزولا  در ایان رنا      DC-DC یهاا  مبدلباال استفاده از  یها توان

[ برای عمل ایزوالسیون از ترانسافورماتور  1است.] تر مرسومتوانی 

. با افزایش فرکاانس،  شود یمچک استفاده فرکانس باال در ابعاد کو

کا  بارای حال ایان مشا ل       اباد ی یما تلفات سوئیچینگ افزایش 

  ZVSباا ت نیاک ساوئیچینگ نارم مانناد       ییها مبدلاستفاده از 

)کلیاد زنای در جریاان صافر(       ZCSصافر( و  در ولتاژ)کلید زنی 

 .گردد یمپیشنهاد 

لا  در  ایزو  DC-DCاز توپولاوژی   یا گساترده اماروزه ییا    

ب  عواملی هم چاون تاوان    سترس هستند، اما انتخاب نوع مبدلد

خروجی، پیچیدگی و هزین  بستگی دارد. حالت ایده آل این است 

ک  توپولوژی با حداقل هزین  و پیچیدگی ک  بتواند سطح قادرت  

از  [9ارائ  کند، انتخااب گاردد.]   قبول قابلو  اعتماد قابلبا عمل رد 

، مبدل تمام پال شایفت فااز مشاهور     شده مطرح یها مبدلمیان 

زیارا رو    گاردد  یما تلقی  ها آن نیتر توج  جالبی ی از  عنوان ب 

با حاداقل اجازاا افاافی افازوده      ZVS آسانی را برای دستیابی ب 

. این توپولوژی ب  یراحان منبع تغذی  اجاازه  سازد یمشده فراهم 

مادار   یهاا  نالماا از عناصر ذاتی  یریگ بهرهبا  سودمندان  دهد یم

و  اندوکتانس نشتی ترانسفورماتور ، خازن خروجای ماسافت   مانند

مبادل   یدهایکلدیود بدن  ماسفت، شرایط کلید زنی نرم را برای 

سوئيچينگ نرم و ارائه یک نمونه در توان  ل شيفت فازتمام پ  DC-DCمبدل بررسی

 یک کيلو وات

9زهره امینیو  1مجید دهقانی، 2نصیری اردلی حسین
 

  h.nasiriardali@gmail.com، آباد نج  واحد دانشگاه آزاد اسالمیگروه برق 2
 deh_amir@yahoo.com ،آباد نج  واحد دانشگاه آزاد اسالمییار گروه برق استاد1

 z.amini@nigc-chbgas.ir، شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 9

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                  
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب
 

   1 

 جا  یدرنتو  بااالتر  یهاا  فرکاانس یراحی مبدل در  و اجازهفراهم 

 [4کاهش ابعاد مبدل را بدهند. ]

 بررسی اجمالی مبدل شيفت فاز -2

 DC-DC شبی  ب  مبادل  شیفت فازتمام پل DC-DC مبدل 

تمام پل معماولی اسات، باا ایان تفااوت کا  در زماان روشان و         

خامو  شدن سوئیچها  یک انتقال فاز وجود دارد. در مبدل تمام 

، کلید زنای ساوئید در ولتااژ صافر باعا       DC-DC پل شیفت فاز

 .گردد یمکاهش تلفات سوئیچینگ 

 اصول عملکرد -2-1

تماام   است مبدل شده داده نشان)آ( 2ک  در ش ل یور همان

متش ل از یک اینورتر پال کامال ، ترانسافورماتور     پل شیفت فاز

  فرکانس باال، و فیلتر پایین گذر در خروجی است.

 
 )آ(

 
 )ب(

نحوه کلید زنی کلید های  )ب(مبدل تمام پل شیفت فاز)آ(: 2ش ل

 مبدل

 شاده  لیتشا    QA-QB-QC-QDمدار اولی  از چهار ساوئید  

 .شاود  یما ، سمت راست و سمت چپ تقسیم  دو بخش است و ب 

موازی مع وس ک  هماان   صورت ب موازی با هر سوئید یک دیود 

و یاک خاازن کا      DDتاا   DAدیود ذاتی بدن  ماسفت مباشد از 

 یاور  با  ، CDتاا   CAهمان خازن ذاتی خروجی ماسفت اسات از  

است. اندوکتانس نشت ترانسافورماتور و در   شده مشخصجداگان  

سااری بااا  صااورت باا  LRرت نیاااز اناادوکتانس افااافی بااا  صااو

 است. شده دادهترانسفورماتور نشان 

با ایجاد رزونانس بین دو عنصر سل  نشتی ترانسافورماتور و  

 هاا  دیساوئ دیود ذاتی بدن  ماسفت شرایط بارای کلیاد زنای نارم     

و حاذ  تلفاات    ZVS دستیابی ب  شرایط رو نیازا. شود یمفراهم 

تماام پال شایفت فااز را با  یاک         DC-DCساوئیچینگ، مبادل  

متوسط روب  بااال تبادیل کارده     یها توانتوپولوژی مناسب برای 

مبادل را نشاان    یدهایا کل)ب( نحاوه کلیاد زنای     2ش ل  است.

 .دهد یم

 مدهای کاری مبدل -2-2

از )آ( تاا )((   1کاری نیم سی ل اول مبدل در ش ل  یمدها

ر نیم سای ل دوم  است. و د شده دادهب  تف یک هر مرحل  نمایش 

 مشاب  ت رار خواهند شد. صورت ب نیز همین مراحل 

 )آ(: 2مد صفر شکل

وصال هساتند و    QA , QD یدهایا کل t=t0در لحظ  قبل از 

 است. IP(t0)جریان اولی  ترانسفورماتور 

 )ب(: 2شکل 1مد

و  شاود  یمتوسط مدار کنترل قطع  QDکلید  t=t0در لحظ  

. با خامو  شادن  شود یمت آغاز انتقال رزونانس در پا سمت راس

، از  LR، جریان اولی  ب  خاایر وجاود سال  نشاتی      QDسوئید 

و  CCهمچناین دشاارژ خاازن      CDیریق شارژ خازن خروجای  

ادام  پیدا خواهد کرد. پاس   (Cxfmr) خازن داخلی ترانسفورماتور

 DCآن دیاود   ولتااژ دوسار  و ب  صفر رسیدن  CCاز تخلی  کامل 

را روشان   QCکلیاد   ZVSدر شرایط  توان یموصل خواهد شد و 

 کرد.

 )ث(: 2شکل 2مد

جریاان خروجای از یریاق تقسایم      t(1) < t < t(2)در زمان 

خواهد شد تاا فرماان    نیتأم QC  جریان بین سویید و دیود بدن

 توسط مدار کنترل صادر شود. QAقطع کلید 

 )ج(: 2شکل 3مد
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 ل: مدهای عملکرد مبدل شیفت فاز تمام پ2شکل 

 

جریان باقی مانده در اولی  ترانسفورماتور با     t=t 2در لحظ  

اسات. در ایان    IP(t0)دلیل وجود تلفات کمای کمتار از جریاان    

قطااع خواهااد شااد و جریااان از یریااق شااارژ خااازن  QAلحظاا  

خواهاد شاد و    برقارار  CBهمچنین دشاارژ خاازن     CAخروجی 

 .دهاد  یمرخ در پای سمت چپ   CBرزونانس اکنون برای خازن 

صافر شادن    محا   ب و  ابدی یمادام  CB این روند تا تخلی  کامل

و شرط الزم بارای کلیاد    گردد یموصل  DBولتاژ دوسر آن دیود 

 .دیآ یمزنی ولتاژ صفر ب  وجود 

باید توج  داشت ک  ایان رزوناانس در پاای چاپ با  زماان       

بیشتری نسبت ب  رزونانس پای راست نیاز دارد زیرا انرژی شاارژ  

از انارژی ذخیاره شاده در سال       CBو دشارژ خازن   CAازن خ

  .شود یم نیتأمLo خروجی 
 عملکردی یمدها یها موجشکل  3شکل
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 (:چ) 2شکل 0مد

کامال تخلیا     صاورت  ب  CBخازن  t(3) < t < t(4)در لحظ  

شروع ب  هادایت   DBرسیدن ب  ولتاژ صفر، دیود  مح  ب شده و 

 QBخواهد کرد. با وصل بودن این دیود شرایط برای روشن شدن 

 ZVSدر  QBکلیاد  t=t4در لحظا   . شاود  یما در ولتاژ صفر مهیاا  

 . شود یمب  اولی  ترانسفورماتور اعمال  VIN–روشن شده و ولتاژ 

،جریان و ولتاژ اولی  تارانس    A ,Bیدهایکلولتاژ  9در ش ل 

مختل  عمل ارد نشاان داده    یمدهاوجی در خر یودهایدو ولتاژ 

 شده است.

 محاسبه زمان مرده -2-3

محاسب  زمان مرده بین پا سامت راسات و پاا سامت چاپ      

 زیر است. صورت ب 

 (2)                                      

XMRFOSSR

RRLL

CCC

CLT





3

4

2



 

 ک  رد آن

LLt: چپ متحداقل زمان مرده بین کلیدهای پا س 

RLاندکتانس نشتی ترانس + اندوکتانس افافی: 

RCخازن رزونانس : 

OSSCخازن خروجی بدن  ماسفت: 

XMRFCخازن داخلی ترانسفورماتور است: 

 

(1            )                                    
P

INR
RL

I

VC
T


 

 ک  در آن

 راست حداقل زمان مرده بین کلیدهای پا سمت : 

 ولتاژ ورودی مبدل  : 

 حداکثر جریان اولی  : 

 مبدل یساز هيشب -3

 OrCadتمام پل شیفت با استفاده از نرم افزار DC-DC مبدل

 :  سازی شده استبا پارامترهایی ب  شرح زیر شبی 

 ولت 444ولتاژ ورودی=

 ولت 14=یولتاژ خروج

 کیلو هرتز 04فرکانس کلید زنی=

 کیلو وات 2توان خروجی=

بررسای مزایاا و کاارایی عمل ارد      منظور ب مبدل پیشنهادی 

 DC-DC شد. مبادل  یساز  یشبمبدل نسبت ب  نوع معمولی آن 

ل معمولی تمام پ DC-DC تمام پل شیفت فاز در مقایس  با مبدل

ایان امار کااهش     است کا  از سوئیچینگ در ولتاژ صفر برخوردار 

تلفات کلید زنی و افزایش راندمان کلی مبدل را ب  دنبال خواهاد  

شده و نتاای  در زیار نماایش داده شاده      یساز  یشبداشت. مدل 

 .است

 
 مبدل شیفت فاز OrCad(مدل 4ش ل)

 خرجی ها -3-1

و جریاان  ولات   برحساب )خط چین( ولتاژ  یها موج 1ش ل 

کا  در   یاور  هماان هساتند و  آمپر  برحسب)خط ممتد( خروجی 

ولت و جریاان   14ولتاژ خروجیمقدار ش ل نشان داده شده است 

متوساط تاوان    6. همچناین در شا ل   باشد یمآمپر  14خروجی 

با خط چین نماایش   توان ورودی متوسط و با خط ممتد خروجی 
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تاوان ورودی رانادمان   از تقسیم توان خروجی ب   داده شده است.

 است. درصد 31ب  دست خواهد آمد، ک  در اینجا نزدیک 

ولتاژ خروجی)خط چین( بر حسب ولت و جریان  یها موج(: ش ل 1ش ل)

 خروجی )خط ممتد(بر حسب آمپر

متوسط توان خروجی )خط ممتد( و متوسط توان  یها موج(: ش ل 6ش ل)

 ورودی )خط چین(

را نشاان   zvsدر حالات   هاا  دیساوئ کلیاد زنای نارم     7ش ل 

. ش ل موج آبی رنگ جریاان عباوری از ساوئید و شا ل     دهد یم

هماان یاور    باشد یمموج قرمز رنگ ولتاژ اعمالی ب  گیت سوئید 

در هنگام وصل شدن کلید جریان آن منفای   گردد یمک  مشاهده 

است یعنی جریان از دیود ماوازی مع اوس بدنا  ماسافت عباور      

  کلید روشن خواهد شد. zvsالت در ح ج یدرنتو  کند یم

ترانسافورماتور را نشاان     یولتاژ ثانونیز ولتاژ اولی  و  0ش ل 

ولتااژ صافر    دهایا کلک  ب  مقدار شیفت فااز اعماالی با      دهد یم

. یعنی هرچ  شی  فاز اعمالی بین دو پای سمت چاپ و  باشد یم

 .ابدی یمبیشتر باشد توان کمتری ب  خروجی انتقال سمت راست 

 

 و ولتاژ اعمالی ب  گیت ماسفت)قرمز( :ش ل جریان ماسفت)آبی((6 ل)ش

 و ولتاژ اعمالی ب  گیت ماسفت)قرمز( (:ش ل جریان ماسفت)آبی(6ش ل)

 یريگ جهينت -0

در این مقال  مبدل تمام پل شیفت فاز ارائ  شاده اسات کا     

بااال، و رانادمان    EMIبرای حل مش الت تلفات باالی کلید زنای،  

. آناالیز کلای مبادل    رود یممعمولی ب  کار  DC-DCپایین مبدل 

ک  در ایان   دهد یمشی  فاز در تمام مدهای عمل رد ب  ما نشان 

. نتاای   دهاد  یما مبدل نسبت ب  مبدل معمولی کلید زنی نرم رخ 

راندمان  ZVSک  کلید زنی در  دهد یمنیز ب  مانشان  یساز  یشب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                  
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب
 

   6 

لوژی مبدل شیفت . توپوبخشد یمکلی مدار را تا حد زیادی بهبود 

،  شاارژرها متوساط رو با  بااال مانناد بااتری       یهاا  توانفاز برای 

تجدید پذیر انارژی و   یها ستمیس سیستم های حفاظت کاتدیک،

  .دیگر موارد صنعتی کاربرد دارد
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