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و خاموش شدن کلید ،قتعات قدرت به طور همزمان مقاباو
جريان و ولتاژ زياد از خود مقاومت زيادی نشان مایدهناد.
همچنین همپوشانی زياد ولتاژ و جريان باا يكاديگر موجاب
ايجاد تلفات کلیدزنی ،تنش و فشار زياد روی کلید میشاود.
به دلیو تلفات موجود ،فرکانس کلیدزنی در مبدلهايی کاه
تحت شرايط سخت کلیدزنی میکنناد ،محادود اسات و در
حد چند ده کیلاوهرتز ( 24 – 74کیلاوهرتز) مایباشاد .از
طرفی اجزای خازنی و القای سرگردان در مادارهای قادرت
باعث ايجاد آثار گذرای قابو توجهی مایشاود کاه باه نوباه
خود منجر به مشكتت تداخو مغناطیسی میگردد[1و.]11
اگر در هنگام قتع يا وصو کلیاد دو زماان در نظار گرفتاه
شود ،يكی زمان ارسال دستور وصو يا قتع و ديگری زماان
هاادايت يااا عاادم هاادايت کلیااد ،در نتیجااه در اياان روش
کلیدزنی ،زمانی که دستور وصو برای کلید صادر مای شاود
کلید آنی وصو و شروع به هدايت میکند .همینطور زمانی
که دستور قتع برای کلید صادر مایشاود کلیاد بتفاصاله
قتع و فوراً ولتاژ روی کلید افت میکند .با اين فار زماان
ارسال دستور وصو و هدايت يا زمان ارسال دساتور قتاع و
عدم هدايت در ايان روش يكای اسات و هامزماان صاورت
میگیرد .شكو  1اين موضوع را بیان میکند[.]2

 -1مقدمه
مبدلهای  DC-DCسیستمهای الكترونیكای هساتند کاه
باارای تبااديو سااتوف مختلااا ولتاژهااای  DCبااه طااور
گستردهای در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند .کلیدهای
نیمههادی قدرت عناصر اساسی مدارهای الكترونیک قدرت
مایباشاند و ساادهتارين راه کنتارل ايان کلیادها ،روش
مدوالسیون پهنای پالس (PWM) 1است .به طاور معماول
در اين روش ولتاژ روی کلید و يا جريان آن به طور ناگهانی
قتع و وصو میگردد که اين حالت به نام کلیدزنی ساخت
شناخته میشود .به خاطر تنشهای کام جرياان و ساادگی
کنتاارل در اواخاار دهااه  1404و اوايااو دهااه 1444روش
کلیدزنی نرم مورد توجاه و توساعه قارار گرفات .از معاياب
کلیدزنی سخت میتوان به تلفات کلیدزنی ،تنشهاای بااال،
محدوديت در فرکانس کاری ،تشاديد ناويز و نیاز تاداختت
الكترومغناطیساای اشاااره نمااود .عمااو کلیاادزنی سااخت بااا
راندمان پايین و افزايش تلفاات کلیادزنی هماراه اسات ،باه
همین دلیو محققان رو به کلیدزنی با استفاده از مادارهاای
رزونانسی روی آوردند .اين مدارهای رزونانسی جهت ايجااد
يک شكو موج تقريباً سینوسی شاكو بار روی شاكو ماوج
ولتاژ و جريان عمو میکنند تا لباههاای افازايش و کااهش
ولتاژ و جريان را صاف و هموار کنند .در ايان مبادلهاا کاه
مبدل رزونانسی نام گرفتند تلفات کااهش و باه تناساب آن
فرکانس کلیدزنی به مقدار زيادی افزايش يافت .از آنجاايی
که ولتاژ و جريان رزونانسی در اين مبدلهاا مقاادير قلاهی
زيادی داشتند لاذا ايان امار موجاب ايجااد تلفاات انتقاالی
میشد .همچنین مدلهايی از اين مبدلها بارای دارا باودن
خروجی ثابت نیازمند به مدوالسیون فرکانس هساتند .کاار
در فرکانسهای مختلا موجاب کنتارل ساخت و طراحای
فیلتر نیز پیچیادهتار مای شاود .لاذا در اواياو دهاه 1444
محققان به کلیدزنی تحت شرايط نرم روی آوردند[.]2-1

شکل ( )1نمودار ولتاژ جریان کلید تحت شرایط کلیدزنی سخت.

همانطور که مشهود است در زمان قتع کلید مقادار ولتااژ
 Vدر دو سر کلید موجود اسات .زماانی کاه دساتور وصاو
کلید صادر میشود کلید به صورت آنای وصاو و جرياان باا
مقدار  Iاز کلید عباور خواهاد کارد (در زماان وصاو کلیاد
جريانی با مقدار  Iدر حال عبور از کلید میباشد و با دساتور
قتع ،کلید خاموش شده و ولتاژی با مقدار  Vبر روی کلیاد
افت میکند) .اين افزايش و کاهش ولتاژ و جريان به صورت
ناگهانی و پلهای میباشد و در عمو نیاز ضاربهای در شاكو
موج داريم .بنابراين همپوشانی ولتاژ و جريان موجب تلفاات
کلیدزنی میگردد[.]2

 -2انواع کلیدزنی در مبدلهای قدرت
کلیدزنی در مبدلهای قدرت به دو دسته زير تقسیم
میشود:
 1-2کلیدزنی سخت
کلیدزنی سخت اشاره باه رفتاار کلیادزنی پارتنش قتعاات
الكترونیک قدرت در مبدلها دارد .در طول عملیات روشان
Pulse Width Modulation

1
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شكو  2نیز گويای اين بحث است.

 2-2کلیدزنی نرم
با توجه به مشاكتت مبادلهاای  PWMمعماولی (تحات
شرايط کلیدزنی سخت) ،مبدلهاايی باا مادارهاای خاازنی
گسترش يافتند ولی به دلیاو تلفاات انتقاالی و کاارکرد در
فرکانسهای متغیر ،اين مبدلها خود جايگزين مبدلهاايی
با کلیدزنی نرم شدند[ .]4،7محققان باا اساتفاده از ترکیاب
مزايای متلوب مبادلهاای  PWMمعماولی و مبادلهاای
رزونانسی ،مبدلهای کلیدزنی نرم را تعرياا کردناد .شاكو
موجهای اين مبدلها همانند مبادلهاای  PWMمعماولی
میباشد با اين تفاوت که لبههاای افازايش و کااهش شاكو
موجهای جريان و ولتاژ ديگر به صورت پلهای نبوده و صااف
و هموار میشاود .هامچناین ديگار از آثاار حالات گاذرای
کلیدزنی که در لحظه روشن و خاموش شادن کلیاد اتفااق
میافتد خبری نیست .عتوه بر اين تداختت مغناطیسای را
نیز بسیار کاهش میدهد .عملكرد اين مبدلهاا باه صاورت
کنترل رزونانس است .يعنی رزونانس فقط قباو و در طاول
فرآيند روشن و خاموش شدن کلید اجاازه رخ دادن دارد تاا
شرايط را برای کلیدزنی نرم ولتاژ صافر (ZVS) 1و جرياان
صفر (ZCS) 2فراهم کناد .کلیادزنی نارم توساط مادارها و
قتعههای کمكی متفاوتی قابو پیادهسازی است[.]1
اصتتف کلیدزنی نرم اشاره به روشهای مختلفای دارد کاه
موجب تدريجیتر شدن حالت گذرای کلیدزنی میشاود .دو
روش مهم آن ولتاژ صفر و جريان صفر میباشد که در ادامه
مورد بحث قرار میگیرد[.]2
الا -کلیدزنی با ولتاژ صفر ()ZVS
تكنیک  ZVSروشی است که قبو از اينکاه کلیاد تغییار
وضعیت دهد عمو میکند و ولتاژ دو سر کلیاد را باه صافر
میرساند سپس کلید وصو میشود[.]1
ب -کلیدزنی با جريان صفر ()ZCS
تكنیكی است که قبو از خاموش شدن کلید عماو کارده و
ابتدا اجازه میدهد تا جريان عبوری از کلید کامو باه صافر
برسد سپس کلید عمو کرده و قتع میشود[.]1
همانطور که در انتهای بخش  1-2بیان شاد اگار زماانی را
برای ارسال دستور وصو يا قتع ،و زمانی را برای هدايت ياا
عدم هدايت در نظر بگیريم ،باا اساتفاده از ايان تكنیاکهاا
ديگر اين زمانها با هم برابر نبوده و زمانی که دستور وصاو
صادر میشود ،کلید بعد از مدتی شروع به هدايت مایکناد.
Zero Voltage Switching
Zero Current Switching

شکل ( )2نمودار ولتاژ جریان کلید تحت شرایط کلیدزنی نرم.

 1-2-2تفاوتهای  ZVSو ZCS

تفاوتهای موجود بین اين دو تكنیک به قرار زير مایباشاد
که عبارتاند از:
 -1کلیدزنی جريان صفر  ZCSمیتواند تلفات
کلیدزنی را در لحظهی خاموش شدن کلید به طور
کامو حذف کند .اين در حالی است که اين تكنیک اگر
برای لحظهی روشن شدن کلید استفاده شود فقط
میتواند تلفات را در اين حالت کاهش دهد[.]12
 -2در کلیدزنی جريان صفر نیز به دلیو اينکه کلیاد
تحت فشار جريان زياد عمو میکند ،لذا تلفات انتقاالی
زيادی در مدار ايجاد میگردد .با ايان حاال باياد توجاه
داشت که  ZCSدر کااهش دادن تلفاات بارای قتعاات
قدرت همچون IGBTها نسبتاً مؤثر است[.]5،1
 -1کلیدزنی ولتاژ صافر  ZVSنیاز مایتواناد تلفاات
کلیدزنی را در لحظه روشن شدن کلید باه طاور کاماو
حذف کند .چرا کاه ايان تكنیاک تلفاات خاازنی را در
لحظه تخلیه شدن از بین میبرد[.]12
 ZCS -2با کنترل ثابت زمانی  onعماو مایکناد و
 ZVSبا کنترل ثابت زمانی  offعمو میکند [.]6
با توجه به اينکه اين دو تكنیک را مایتاوان بارای هار دو
لحظهی روشن و خاموش شدن کلید مورد استفاده قرار داد
و با توجه به تفااوتهاای ماذکور باین  ZVSو  ZCSايان
نتیجه حاصو میشاود کاه از  ZVSبارای لحظاهی روشان
شدن و از  ZCSبرای خاموش شدن کلید استفاده شاود .در
کو به دلیو حذف تلفات خازنی ناشی از تخلیه شدن خازن
توسط روش  ZVSو همینطور تلفاات انتقاالی موجاود در
روش  ،ZCSتكنیک کلیدزنی ولتاژ صفر بیشتر مورد توجه
قرار گرفته و در بیشتر مدارها پیاادهساازی مایشاود[.]11

1
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الزم به ذکر است که در بعضی موارد از دو روش همزمان در
مدارها استفاده میشود که به اين تكنیک نیز کلیدزنی ولتاژ
و جريان صفر )ZVZCS( 1میگويند.
 -3مبدل بوست با کلیدزنی جریان صفر()ZCS

(ج)

شكو  1يک مبدل بوست ساده ،همراه با مادار کمكای کاه
جهت فراهم کردن شرايط کلیدزنی در جريان صفر به مادار
اصلی اضافه شده است را نشان میدهاد .ايان مادار کمكای
شامو يک سلا  Lrو يک خازن  C rمیباشد .سلا و خازن
تشكیو مدار رزونانسی را میدهند[.]2

(د)

شکل ( )4عملکرد مدار :الف) مد ،1ب) مد ،2ج) مد ،3د) مد.]1[4

برای سادگی تحلیو عملكرد مبدل فرضیههای زير در نظر
گرفته میشود.
 تمام المانهاای مادار ايادهآل در نظار گرفتاه مایشاود. خازنهای خروجی به انادازه زيااد بازر در نظار گرفتاهمیشود ،به طوری که ولتاژ آن در يک سیكو ثابت در نظار
گرفته میشود.
 هاامچن این فاار م ایشااود پ ایش از آغاااز مااد  1ولتاااژرزنانس  V rبرابر  V oو جريان رزنانس  i rبرابر صافر اسات و
نیز کلید  Q1و  Q 2هر دو خاموشاند.
 -1-3تحلیل مدهای کاری مبدل

شکل ( )3مبدل بوست تحت کلیدزنی جریان صفر (.]1[)ZCS

مدهای کاری اين مبدل به صورت زير میباشد:
مد  -)t1 < t < t0( 1مد رزنانس کامو:
با توجه به موقعیت سلا  Lrدر حلقه جريان ،در لحظه ، t 0
کلید  Q1تحت جريان صفر روشن میشاود .انارژی ذخیاره
شااده در خااازن  C rاز طرياق رزنااانس بااا ساالا  Lrساابب

فرکانس مدار رزونانسی از رابته ( )1حاصو میشود .اگار در
طرفین تساوی در  Lrضرب شود رابته ( )2بهدست میآيد.
رابته ( )1نیز بیانگر بهره مدار میباشد[.]1
2
1
()1
r  2 f r 

Tr
L rC r
Lr
Cr

()2

 t 0مقدار  i rبه صفر میرسد و ولتااژ رزوناانس  V rنیاز باه
مقدار  V oکاهش میيابد[.]1

Zr 
Vo
Vs

() 1

افزايش جريان  i rدر جهت منفی شده تا اينكاه در لحظاه

A

() 7

V
)) i r (t )  o sin(r (t  t 0
Zr

()6

)) v r (t ) V o cos(r (t  t 0

() 5

(الا)

() 0
مد  -)t1 < t < t2( 2مد رزنانس ناکامو:

(ب)

Zero Voltage Zero Current Switching

Tr
2

t1  t 0 

v r (t1 )  V o

در لحظه  t 1کلید  Q 2تحت جريان صفر روشن شده و خازن
 C rاز طرياق منبااع ولتاااژ ورودی شااروع بااه شااارژ شاادن

1
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میکند و جريان رزونانس  i rنیز شروع به افزايش مینمايد
تا جايی که ولتااژ رزوناانس  V rدر لحظاه  t 2باه مقادار V o
میرسد[.]1
() 4

V s V 6
)) sin(r (t  t 1
Zr

()14

)) v r (t ) V s  (V s V o ) cos(r (t  t1

A 1
]
A 1

()11

[  cos 1

1

r

i r (t ) 


سااادهتاار م ایکنااد .همچن این  T s  f s 1پري اود کلیاادزنی

است[.]1

i r (t 2 ) 

()15

S  2RC r f s 

S  A 1

 -3-3شرط تحویل توان بیشینه
در غیاب مد چهارم (زمان مرده) حداکثر توان به بار انتقاال
میيابد ،در اين حالت فرکانس کلیدزنی بیشینه اسات ،ايان
حالت شرط تحويو توان بیشاینه نامگاذاری مایشاود .زيار
نويس ’ ‘mکمیتهای مرباوط باه ايان حالات را مشاخ
میکند T m .به صورت بازه زمانی عملكرد مدار ،متابق رابته
( )14تعريا میشود .در اين صورت با ترکیاب رواباط (،)5
( )11و ( T m ،)17به صورت رابته ( )24بهدست میآيد[.]1

خاموش میشوند[.]1
i r (t )  i r (t 2 ) 

()14
v r (t ) V o

()12
()17

r fs
.
 fr

()10

لحظااه  t 3کلی اد  Q 2و ديااود  D rهاار دو بااه صااورت ZCS

()11

Ts

فرکانس کلیدزنی نرمالیزه شده ،ضريب  1سااير رواباط را

مد  -)t2 < t < t3( 1مد جريان ختی:
در لحظه  t 2مبدل وارد مد جرياان ختای مایشاود از ايان
لحظه به بعد خازن به طور کامو شارژ شده و ولتاژی ثابت و
برابر  V oدارد .بنابراين ديود  D rتحت شرايط  ZCSروشان
شده و جريان رزنانس  i rاز طرياق ايان دياود باه خروجای
منتقو میشود .ديود و کلید هار دو تاا لحظاه  t 3يعنای تاا
زمانی که جريان رزونانس به صفر میرسد روشن میمانناد.
در طول اين مدت  i rبه صورت ختی کااهش مایياباد .در

V s V o
) (t  t 2
Lr



پارامتر( Sبه معنی مقیاس) نقش اساسای در صاورتبنادی
مباادلهااای کلیااد رزونانساای SWRC 1دارد .مفهااوم اي ان
پارامتر بیبعد عبارت اسات از باار نرماالیزه شاده ضارب در

t 2  t1 

Vs
2 A
Zr

()12

()16

V o2
dt
Ts R

V s i 1dt  

1 2 A
.
r A  1

()24
t3 t2 

T m  t 4  t1

Tm
1
A 1
A 1
[  1
 cos 1
]
Tr
 A 1 2
A 1

باا جايگاذاری  T s  T mو اساتفاده از رابتاه ( )15رابتااه
( )21بهدست میآيد[.]1

مد  -)t3 < t < t4( 4مد زمان مرده
در اين مد هر دو کلید  Q1و  Q 2و نیز دايود  D rخااموش و
بار از طريق خازن خروجی تغذيه می شود .رگوالسیون ولتاژ
خروجی با تنظیم مدت زمان اين مد حاصو میگردد.

()21

T
r
 . m
Sm
Tr

چنانچه پارامتر بیبعد  mباه صاورت رابتاه ( )22تعرياا
شود ،رابته ( )21به فرم رابته ( )21در میآيد[.]1

 -2-3بهره ولتاژ
در حالت دائمی ،بهره ولتااژ را مایتاوان از طرياق برقاراری
باالنس انرژی در يک پريود کلیدزنی بهدست آورد[.]1

Switched-Resonant Converter
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()22

r  S mm

()21

Tm
Tr

m   .

از ترکی اب روابااط ( )24و ( )21رابتااه ( )22کااه رابتااهای
اساسی جهت طراحای مبادل اسات باهدسات مایآياد .در
حقیقت  A mتابعی از  rاست[.]1
()22

()27

A m 1 1 A m  1
 cos
]
Am 1 2
Am  1

شکل ( )6ولتاژ خازن و جریان سلف مدار رزونانسی.

r  (A m  1)[  

A m 1 1 A m  1
 cos
]
Am 1 2
Am  1

m  [ 

رابتااه ( )22بی اانگر اي ان مساائله اساات کااه بااه ازای ي اک
 rمشخ

حداکثر بهره  A mچقدر میتواند باشد.
شکل ( )7شکل موجهای ولتاژ و جریان کلیدها.

 -4-3شبیهسازی مدار شکل 3
مدار شكو  1توسط نرم افزار  PSIMپیادهسازی شاده و در
شكو  7به نمايش درآمده است .ولتااژ ورودی  144ولات و
فرکانس رزوناانس  174کیلاوهرتز انتخااب شاده اسات .باا
استفاده از رابته ( )11( ،)5و ( )17مدت زمان روشن باودن
هر کدام از کلیدها به صورت زير بهدست میآيد.

 -4مبدل بوست پل منبع جریان با ZVS

در اين بخش يک مبادل جدياد باا عملكارد  ZVSکاه باا
استفاده از يک مدار کمكی ساده شرايط را فاراهم مایکناد
تحلیو میشود .اين مدار کمكی شاامو ياک کلیاد اکتیاو و
تعدادی عناصر پسیو شامو خازن  ، C rسلا  ، Lrياک کلیاد
کمكی و دو عدد دياود مایباشاد .ايان مبادل معاايبی کاه
مبدلهای قبلی از همین نمونه داشتند را رفع نموده اسات.
مبدل ارائه شده در شكو  0نشان داده شده است[.]1
اين مبدل شبیه مبدلهاای بوسات ايزولاه شادهی PWM
مرسوم میباشد .با اين تفاوت که ياک مادار کمكای باه آن
اضافه شده است.

T F  3.33s ،T p  2.22s ، T L  1.8378s

کااه در نهاياات  ،T Fبراباار زمااان روشاان بااودن کلیااد اول
و  T p T Lزمان روشن بودن کلید دوم خواهد بود.

شکل ( )5مدار شبیهسازی شده با کلیدزنی جریان صفر(.)ZCS
شکل ( )8مبدل بوست پل منبع جریان تحت کلیدزنی نرم[.]3

همچنین شكو  6ولتاژ و جريان مدار رزونانسی را نشان
میدهد که جهت کلیدزنی نرم به مدار اضافه شده است.
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هستند و مبدل در حالت انتقال انرژی از ورودی به خروجی
از طريق ديود های  D3و  D6است .جريان عبور از  Lmainدر
اين مد در حال کاهش است .شكو  4بیانگر اين مد کااری
است [.]1

 1-4اصول کلی عملکرد مبدل
عملكرد کلیدهای پو اصلی همانند کلیدها در مبدل بوسات
ايزوله شده  PWMمعمولی است .يعنی سایگنال گیات باه
طوری است که در هر حالت فقط دو کلید مورب و مخاالا
هم روشن هستند.
مدار کمكی فقط قباو از روشان شادن قسامت پاو فعاال
میشود .با انجام اين کار خاازنهاای خروجای هار کلیاد و
خازن  C rبه طور کامو تخلیه مایشاوند .بناابراين کلیادها
میتوانند تحت شرايط  ZVSروشان شاوند .انارژی کاه در
خازنهای خروجی هر کلید و خازن  C rذخیره شده بود باه
ورودی انتقال پیدا میکنند .به اين ترتیب اين مقدار انارژی
به جای اينکه در کلیدها تخلیه شود و موجب تلفات زيادی
شود به ورودی رفته و بازيافت میشود .به کمک خاازن C r
میتوان میازان افازايش ولتااژ دوسار کلیاد را پاايین آورد.
هاامچنااین  Lrباارای پااايین آوردن میاازان افاازايش جريااان
عبوری از کلید کاربرد دارد .همانطور که بیان شد هر چهار
کلید اصلی مدار کاه کلیادهای پاو هساتند تحات شارايط
کلیدزنی ولتاژ صفر روشن و خااموش مایشاوند .از طرفای
کلیااد کمكاای موجااود در ماادار رزونانساای کمكاای توسااط
کلیدزنی جريان صفر روشن و خاموش میشود.
ديود  D1به عنوان يک ايزوله کننده باه مادار اضاافه شاده
است .اين ديود مدار کمكی را از بخش پو جدا میکند .لاذا
زمانی کاه ايان دياود در بايااس معكاوس قارار دارد ،مادار
رزونانس کمكی نقشی در عملكرد مدار پو نادارد .باه علات
مسدود بودن  ،D1مدار کمكی نمیتواند جريان اضافی را باه
سمت بخش پو پمپ کند ،بنابراين ضرايب جرياان ماؤثر و
جريان قله نسبت به مبدل معمولی تفاوتی نمیکند.
ديود  D2نیز بارای مسادود کاردن دياود ماوازی معكاوس
درين-سورس داخلی کلید  S auxاستفاده شده است .بنابراين

شکل ( )9مدار معادل مد صفر).]3[(t < t0

مد  :(t0 < t < t1) 1با توجه به شكو  14اين مد زمانی آغاز
میشود که کلید  S auxدر راساتای اتصاال کوتااه بااس DC

روشن مای شاود و مبادل در ماد تقويات کننادهگای قارار
میگیرد .زمانی که ولتااژ خاازن اسانابر بازر تار از ولتااژ
ورودی شااود ،جريااان از  S auxمساایر خااود را ماایبناادد.
کلید  S auxبه عنوان محدود کاردن میازان افازايش جرياان
عبوری از سلا  Lrسری شاده باا کلیاد باه آرامای روشان
میشود C r .در طول اين مد کاری در سلا کمكای تخلیاه
می شود .زمانی که ولتاژ خازن  C rبزر تر از ولتاژ پو شاد،
ديود  D1در باياس معكوس قرار میگیرد و هدايت نمیکند.
اين مد زمانی که ولتاژ خازن  C rبه ولتااژ دوسار کلیاد پاو
حالت خاموش برسد به اتمام میرسد .اين ولتاژ برابر Vo/n
است.

اين ديود زمانی که  C rتخلیه است نمیتواند وصو شود.
الزم به ذکر است که خاموش شدن کلیدها به نرمای انجاام
میگیرد و مدت زمان خااموش شادن آنهاا انعتااف پاذير
است و میتوان در هر زمان انجام داد.

شکل ( )11مدار معادل مد.]3[(t0 < t < t1) 1

مد  :(t1 < t < t2) 2اين مد زمانی آغاز میشود کاه  D1در
باياس مستقیم قارار گرفتاه و شاروع باه هادايت مایکناد.
بنابراين ولتاژ دوسر کلید پو ،ولتاژ خازن  C rرا که در حاال
کاهش است دنبال میکند .همچنین اين ولتاژ با ولتاژ دوسر
ترانسفورماتور برابر است .در حالت ايدهآل اگار ولتااژ دوسار
ترانسفورماتور کمتر از  Vo/nباشد ديود خروجی در بايااس

 2-4تحلیل مدهای کاری مبدل
مدهای کاری ايان مبادل را در نایم سایكو کااری تحلیاو
میکنیم .نیم سیكو دوم به طور مشابه صورت میگیرد.
مدصفر ) -(t < t0در اين مد تنها کلیدهای  S1و  S4روشن
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معكوس قرار گرفته و توان به خروجی منتقو نمیشاود .اماا
اياان انتقااال تااوان بااه دلیااو وجااود اناادوکتانس نشااتی در
ترانسفورماتور فاوراً متوقاا نمایشاود .باا رسایدن جرياان
ترانسفورماتور به صفر اين مد نیز تمام مایشاود .شاكو 11
نشان دهندهی اين موضوع است[.]1
شکل ( )13مدار معادل مد.]3[(t3 < t < t4) 4

مد  :(t4 < t < t5) 5با توجه به شاكو  12در  t4جرياان از
طريااق جهاات معكااوس پااو و از طريااق کلیاادها منتقااو
می شود[ .]1جريان در مدار کمكی پیوسته کاهش میيابد و
جريان ورودی به تدريج به پو منتقو میشود .در پايان ماد
کاری جريان مادار کمكای صافر مایشاود و کلیاد کمكای
میتواند به آرامی خاموش شود.

شکل ( )11مدار معادل مد.]3[(t1 < t < t2) 2

مد  :(t2 < t < t3) 3خازنهای خروجی کلیادهای  S1و S3

و خازن  C rدر طول اين مد بدون باار هساتند .جرياان در
شاخه مدار کمكی معادل جمع جريان عبوری از بخاش پاو
ب اه وساایلهی تخلیااه شاادن خااازنهااای خروجاای کلیااد و
خازن  ، C rو جريان ورودی عبوری از  Lmainاست .شكو 12
بیانگر اين موضوع است[.]1
شکل ( )14مدار معادل مد.]3[(t4 < t < t5) 5

مد  :(t5 < t < t6) 6با توجه باه مادار معاادل ايان ماد در
شكو  ،17در طول اين مد کااری مبادل در حالات تقويات
قرار میگیرد[ .]1مادار مشاابه ياک مبادل بوسات PWM
استاندارد عمو میکند و همینطور باس  DCاتصال کوتااه
است .جريان عبوری از طريق  Lmainافزايش میيابد و مادار
کمكی غیر فعال است.

شکل ( )12مدار معادل مد.]3[(t2 < t < t3) 3

مد  :(t3 < t < t4) 4در آغاز اين مد ،ولتاژ بااس  DCصافر
است .کلیدهای  S1و  S2میتوانناد باا  ZVSروشان شاوند.
همچنین در طول اين ماد جرياان عباوری از مادار کمكای
شروع به کاهش میکند زيرا ولتاژ دو سر سلا کمكی منفی
است .جريان مدار کمكی در پايان ايان ماد کااری برابار باا
جريااان عبااوری از  Lmainاساات .شااكو  ،11مااد 2را نشااان
میدهد[.]1

شکل ( )15مدار معادل مد.]3[(t5 < t < t6) 6

مدد  :(t6 < t < t7) 7در  t = t6کلیاد  S1و  S4خااموش
هستند .باتوجه به وجود خازنهاای خروجای خاود کلیاد و
خازن  ، C rکلیدها میتوانند با  ZVSخاموش شاوند .خاازن
خروجی کلید اصلی و  C rشاروع باه شاارژ مایکنناد و در
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جريان کلیدها را در شاكو  14مشااهده مایکنایم کاه در
مدهای مختلا تحلیو و آنالیز شده است[.]1

انتهای اين مد ولتاژ آنها به  Vo/nمیرسد .شكو  16مادار
معادل اين مد را نشان میدهد.

شکل ( )16مدار معادل مد.]3[(t6 < t < t7) 7

مد  :(t7 < t < t8) 8با توجه به شكو  15در آغاز ايان ماد
ولتاااژ باااس  DCافاازايش ماایيابااد ،ولتاااژ ساامت اولیااه
ترانسفورماتور به يک ستح متمئن میرسد کاه در نتیجاه
ديودهای خروجی در باياس مستقیم قرار میگیرند و جريان
را هدايت میکنند.
شکل ( )19شکل موجهای ولتاژ و جریان کلیدها[.]3

 -5ویژگیها و مزایای مطلوب کلیدزنی نرم
از جمله ويژگیهايی که میشود برای اين تكنیک کلیادزنی
بیان نمود که مهمتارين مزيات آن نیاز باه شامار مایرود،
کاهش تلفات و به متناسب آن افزايش فرکانس کاری است.
مزايای ديگر اين تكنیک را میتوان در زير دنباال کارد کاه
عبارتاند از:
 افزايش چگالی توان[.]14
 کااااهش انااادازه و وزن اجااازای مغناطیسااای
مدار[.]11،0،5
 کاهش و حذف کامو تداخو مغناطیسی.
 از بین بردن استرس و تنش موجود بر روی کلید.
 بازده و کارآيی زياد[.]14،7
 بهبود قابلیت اطمینان مدار[.]4،5،6،1
 فرکااانس کلیاادزنی بساایار زياااد و در حااد چنااد
مگاهرتز.
کاربرد در مبدلهایDC- ،AC-DC ،DC-DC

.AC
 افزايش بهرهوری توان و کاهش هزينه[.]12،7

شکل ( )17مدار معادل مد.]3[(t7 < t < t8) 8

مد  :(t > t8) 9بعد از  ،t = t8اين مبادل در حالات انتقاال
انرژی قارار مایگیارد .کلیادهای  S2و  S3جرياان را عباور
میدهند .تاوان از ورودی باه خروجای منتقاو مای شاود و
جريااان در  Lmainکاااهش ماایيابااد .اناادوکتانس نشااتی
ترانسفورماتور با خازن خروجی کلید اصلی در آغاز ايان ماد
نوسان میکند اما ايان نوساان در نهايات باه خااطر وجاود
مقاومت پارازيتی در مبدل از بین مایرود .شاكو  10مادار
معادل اين مد را به تصوير میکشد.

 -6نتیجهگیری

شکل ( )18مدار معادل مد.]3[(t > t8) 9

در اين مقاله به توضیح کامو کلیادزنی نارم در مبادلهاای
 DC-DCپرداختاه شااد و انااواع کلیادزنی تشااريح گرديااد.

در نهايت شكو موجهای پالسهای گیت هر کلید و ولتااژ و
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