
 

   

 

 

 
 

 

 

 

( ZVSمبدل پيشنهادی می تواند تحت شرایط کليد زنی ولتاژ صفر) غير ایزوله جدید معرفی می شود. dc-dcدر این مقاله یک مبدل دو طرفه – دهيچک

برای سوئيچ ها مدار کمکی به مدار اصلی اضافه  ZVSو فرکانس کليدزنی ثابت بدون در نظر گرفتن جهت فلوی توان عمل کند. برای ایجاد شرایط 

مشکل  ZVSنمی شود و تحت شرایط خاص طراحی این شرایط کليد زنی مهيا می شود. که این امر سبب سادگی این مدار می شود. به دليل شرایط 

ابی معکوس دیود بدنه ها رخ نمی دهد. همچنين نوع کليد زنی این مبدل که ساده می باشد یکی دیگر از محاسن این مبدل می باشد. به منظور بازی

 نتایج شبيه سازی این مبدل آورده می شود. ،تائيد تحليل تئوریک مبدل

 (.PWMمدوالسيون پهنای باند)(، ZVSدوطرفه، غير ایزوله، كليد زنی ولتاژ صفر) DC-DCمبدل  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

دو طرفه، به یک موضوع مهم در  DC-DCامروزه مبدل های 

الکترونيک قدرت تبدیل شددده اند. ایم مبدل ها برای انتلال توان 

در هر دو جهت اسددتفاده می شددوند. ایم مبدل  DCبيم دو منبع 

هدا قادر به تیيير جهت جریان در هر طر  وود می باشدددند، اما 

پالریته ولتاژ دو سدددر هن ها بدون تیيير باقی می ماند. با توجه به 

ایم وواص گفته شده ایم مبدل ها به طور گسترده ای در صنعت 

ذويره انرژی ، سديستم های DCاز جمله منابع تیذیه بدون وقفه 

فتوولتائيک، سدديسددتم های تبدیل انرژی وودروهای هيبریدی و 

مبدل های دو طرفه  ]3[-]1[ شدارژرهای باتری استفاده می شوند

به دو دسته كلی غير ایزوله و ایزوله تلسيم می شوند. مبدل های 

، نيم ]4[ایزوله زیادی تاكنون ارائه شدده است، كه هرای  تما  پل

ئه می شدددود. هنیامی كه هر دو ااغلب ار ]6[کبدو فالی  ]5[پدل

طر  مددار همزمان نمی توانند زميم شدددوند و هم نيم به بهره 

اگر  .]7[های ولتاژ باالیی نياز باشدد از نوع ایزوله استفاده می شود

زوله در مدار جداسددازی و بهره ولتاژ باال نياز نباشددد از نوع غير ای

ای سدداوتار سدداده تر و وله دارنوع غير ایز .]8[اسددتفاده می شددود

طراحی راحت تر می باشدددد. هالوه بر ایم به دليل كاه  قتعات 

در ایم نوع هزینه ایم مبدل ها نسددبت به ایزوله كمتر می باشددد. 

برای كاه  حجم و وزن مبدل های سدددوئي ينر فركانب مبدل 

افزای  داده می شددود اما در كليد زنی سددات با افزای  فركانب 

زای  می یابد. هم نيم در كليد زنی سدددات تلفات كليد زنی اف

افزای  می یدابدد. تکنيدک هدای زیادی برای حل ایم  EMIنویز 

 ا با نا  رزونانسی ومشدکل ارائه شده است. بعیی از ایم تکنيک ه

معرفی می شددوند، هيب همده ایم نوع  ]11[-]9[شددبه رزونانسددی

تکنيک استرس باالی تحميل شده به المان ها می باشد هم نيم 

بده هلدت رزوندانسدددی بودن شدددرایه طراحی بهينده المان های 

بعیی تکنيک ها با اضافه كردن یک  میناطيسی فراهم نمی باشد.

 میا دو سوئيچ كمکی شرایه كليد زنی نر  را برای سوئيچ ها فراه

اما ایم كار المان اضدددافه ای به مدار تحميل می  ،]11[ننددمی ك

كند كه حجم و وزن مدار را افزای  می دهد. هم نيم با ایم كار 

 تلفات هدایتی مدار بيشتر شده و راندمان افت می كند.

در ایم ملاله یک مبدل باک/ بوسددت دوطرفه ارائه می شددود. 

مدار اضددافه نمی برای ایجاد شددرایه كليد زنی نر  مدار كمکی به 

شددود و مدار اصددلی تحت شددرایه طراحی واص كليد زنی نر  به 

سددوئيچ های ایم مبدل به صددورت  پيدا می كند. ZVSصددورت 

PWM  و مکمل یکدییر كليد زنی می شددوند كه شددرایه كنترل

 مدار را بسيار ساده می كنند.

مبدل پيشدددنهادی معرفی می  ۲در ایم ملاله ابتدا در با  

 4به صورت تئوری تحليل می شود در با   3گردد و در با  

مالحظات طراحی برای ایجاد كليد زنی نر  بيان می شدددود و در 

 با کليد زنی نرم بدون المان کمکیارائه یک مبدل جدید دو طرفه 

 ۲مجيد دلشاد، 1محمود وصالی
 mahmoodvesali@yahoo.comدانشجوی كارشناسی ارشد دانشیاه هزاد اسالمی واحد ووراسیان، 1

 delshad@khuisf.ac.ir، هزاد اسالمی واحد ووراسیان استادیار دانشیاه۲



 

   

 

 

 
 

 

نتایج شبيه سازی به منظور اثبات نتایج تئوری هورده می  5با  

 شود.

 توصيف مبدل پيشنهادی -2

نمای  داده می شددود. ایم  1ر شددکل مبدل پيشددنهادی د

مبدل از نظر ظاهری كامال شدبيه مبدل پایه دوطرفه می باشد اما 

تحدت شدددرایه كداری و طراحی واص كليد زنی نر  برای هر دو 

شدددرایه كليد زنی نر  برای  جهت فلوی جریان ایجاد می شدددود.

سوئيچ ها توسه وازن های پارازیتی سوئيچ ها و سلف اصلی مدار 

 ی شود.مهيا م

V1
V2

L

S1

S2

C2

C1

DS1

DS2

 
 . مبدل دوطرفه پيشنهادی1شکل

 عملکرد مبدل دوطرفه پيشنهادی -3

مبدل باک بوسدت پيشنهادی در یک جهت به صورت باک یا 

كاهنده و در جهت دییر به صدددورت بوسدددت یا افزاینده همل می 

 كند.

  عملکرد مبدل در حالت باک -3-1

وضدددعيت هملکرد متفاوت می  6مبدل در حالت باک دارای 

 ۲باشدددد. شدددکل موجهای كليدی مدار در حالت باک در شدددکل 

نمای  داده می شدود. در ایم حالت سوئيچ اصلی یا همان سوئيچ 

به هنوان سددوئيچ كمکی  1Sمی باشددد و سددوئيچ  2Sباک سددوئيچ 

صلی ا برای ایجاد شدرایه كليد زنی نر  به صورت مکمل با سوئيچ

كليه وضددعيتهای هملکرد مدار در حالت باک  كليد زنی می شددود.

 نمای  داده می شود. 3در شکل 

VDS2

IS2

t0 t1 t3t2
t4 t5 t6

S2(ON) S1(ON) S2(ON)
VGS1

VGS2

V1

V1
VDS1

IS1

 . شکل موجهای كليدی مدار در حالت باک۲شکل 
 ZVSتحت شرایه  2Sسدوئيچ اصلی  0tدر : 1t-0[t[1وضدعيت 

روشم می شود. ایم شرط روشم شدن در وضعيت هور و برگشت 

به صورت وتی  Lبه هميم وضعيت اثبات می شود. جریان سلف 

ا ب   شددروع به افزای  می كند زیرا ولتاژ دو سددر هن ثابت و برابر

2V-1V  1می باشد. درt  2سوئيچS  واموش می شود و ایم وضعيت

 می باشد. DTرابر با به اتما  می رسد. مدت زمان ایم وضعيت ب

رزونانسی بيم  2S: با واموش شدن سوئيچ 2t-1[t[ ۲وضدعيت 

L  1وC  2وC  2شروع می شود. ایم رزونانب باهث شارژC  و دشارژ

1C  2می شدددود. در نتيجه به طور تلریبیS  تحت شدددرایهZVS 

واموش می شدود وون وازن دو سدر هن سدرهت افزای  ولتاژ را 

ولتاژ  2tلتاژ افزای  نمی یابد. در زمان كاه  می دهد و ناگهانی و

 به صفر می رسد. 1Sو ولتاژ دو سر  1Vبه  2Sدو سر 

فركانب رزونانب بيم ایم المان ها از رابته زیر به دست می 

 هید.

(1)                                           𝐹𝑟 =
1

2𝜋√𝐿(𝐶1+𝐶2)
 

 مدت زمان ایم وضعيت برابر است با:
(۲)                                        L,max/I1)V2+C1=(C21t 
 

به صددفر دیود  1C: با رسدديدن ولتاژ وازن 3t-2[t[ 3وضددعيت 

روشدم می شود و روی ست  صفر ولتاژ كلم  می شود.  1Sبدنه 

برابر با  Lفراهم می شود. ولتاژ دو سر  1Sبرای  ZVSحاال شدرایه 

2V تی شددروع به كاه  می می شددود و جریان سددلف به طور و

 كند.



 

   

 

 

 
 

 

روشم  ZVSتحت شرایه  3tدر  1S: سوئيچ 4t-3[t[ 4وضعيت 

می شدود. جریان سلف به كاه  وود ادامه می دهد تا زمانی كه 

منفی شددود از هنجا به بعد جریان از دیود بدنه به سددوئيچ منتلل 

 می باشد. T(D-1)می شود.مدت زمان ایم وضعيت برابر با 

 Lدوباره رزونانب بيم  1S: با واموش شدن 5t-4[t[ 5وضعيت 

دشارژ می  1Cشددارژ می شددود و  2Cشدروع می شدود.  2Cو  1Cو 

واموش می شددود  ZVSتحت شددرایه تلریبی  1Sشددود. سددوئيچ 

مدت زمان  وون وازن مانع تیيير سریع ولتاژ دو سر هن می شود.

 ایم وضعيت برابر است با:
(3)                                          L,min/I1)V2+C1=(C54t 

دیود  1S: با صددفر شدددن ولتاژ وازن روی 6t-5[t[ 6وضددعيت 

فراهم می  2Sبرای سوئيچ  ZVSبدنه هن روشم می شود و شرایه 

برميیردد و  1مدار به وضعيت  2Sشدود. با روشدم شددن سدوئيچ 

 سيکل كاری تکرار می شود.

 
 وضعيتهای هملکرد مبدل در حالت باک. 3شکل

 عملکرد مبدل در حالت بوست -3-2

مبدل در حالت بوسددت رفتار كامال مشددابه با حالت باک دارا 

به هنوان  2Sو سددوئيچ  1Sمی باشددد در ایم حالت سددوئيچ اصددلی 

ای شکل موجه كمکی و مکمل با سوئيچ اصلی كليدزنی می شود.

دار در حالت وضدددعيت های هملکرد و شدددکل موک های كليدی م

 نمای  داده می شود. 5و  4بوست در شکل 

V1
V2

L

S1

      1

V1
V2

L

C2

C1

      2

V1
V2

L

      3

V1
V2

L

S2

      4

V1
V2

L

C2

C1

      5

V1
V2

L

      6 
 . وضعيتهای هملکرد مدار در حالت بوست4شکل 

VDS1

IS1

t0 t1 t3t2
t4 t5 t6

S1(ON) S2(ON) S1(ON)
VGS1

VGS2

V1

V1
VDS2

IS2

 
 . شکل موک های مبدل در حالت بوست5شکل 

 

 مالحظات طراحی -4

مبدل دارای سداوتار سداده ای می باشددد و تنها باید شرایه 

زنی نر  را با طراحی مناسب سلف مدار مهيا كرد. محاسبات  كليد

در حالت كاری باک انجا  می شدود به دليل ساوتار متلارن مدار 

   نتایج بدست همده برای حالت بوست نيز صادق می باشد.

 مبدل پيشنهادیپارامترهای طراحی  -4-1

فراهم شددود  ZVS هیشدرا کهیالمان ها به طور یطراح یبرا 

با وازن  ییدر زمان ها رایباشددد. ز یرا دارا م یكم ریسددلف ملاد

كه ایم شرط باهث روشم  شدود. یرزونانب انجا  م یتیپاراز یها

      1       2

      3       4

      5       6



 

   

 

 

 
 

 

می شددود. پيک تا پيک  ZVSشدددن دیود بدنه و ایجاد شددرایه 

 جریان سلف به صورت زیر محاسبه می شود.

 

(4)                                     ΔI=V2(1-D)T 

 

می باشد. از ایم  1Sمدت زمان روشدم بودن  D-1به طوریکه 

 رو ماكزیمم و مينيمم جریان سلف متابق زیر محاسبه می شود.

 

(5)                IL,max=
ΔI

2
+IO=

V2(2-D)T

2L
+ IO 

 

(6)                   IL,min=
ΔI

2
-IO=

V2(1-D)T

2L
-IO 

 

با توجه به  جریان وروجی مبدل می باشدددد. OIبده طوریکه 

را دشارژ می كند و  LI ،2Cوضعيت های توضي  داده شده حداقل 

1C  را شددارژ می كند و شددرایهZVS  2برایS  فراهم می شددود، به

را دشارژ می كند و شرایه  1Cرا شارژ و  LI ،2Cطور مشابه حداقل 

ZVS  1برایS  فراهم می شددود. انرژی ردوبدل شددده بيم سددلف و

 وازن ها در ایم حالته به صورت زیر محاسبه می شود.

 

(7)       1

2
(C2+C2)VC

2≤
1

2
L (

V2(1-D)T

2L
-IO)

2

 

 

(8)       
1

2
(C1+C2)VC

2≤
1

2
L (

V2(1-D)T

2L
+IO)

2

 

 

از معادالت فوق نتيجه می شود كه انرژی سلف برای شارژ و 

زمان بعد از  دشددارژ وازن های پارازیتی زیاد می باشددد. در مدت

جریان سلف ثابت فرض می شود، زیا ایم زمان  S1روشدم شددن 

وازن ها را  maxLIو  minLIويلی كم می باشد. به بيان دییر جریان 

شددرایه كليد  maxLIشددارژ و دشددارژ می كند، به هلت بزرد بودن 

سدددات تر فراهم می شدددود. از ایم رو شدددرایه  2Sزنی نر  برای 

مهيا می  2Sطراحی سددلف بر اسدداس شددرایه كليد زنی نر  برای 

 شود.

 

(9)                       (C1+C2)V1≤ (
V2(1-D)T

2L
-IO) tdead1 

 

برابر مدت زمان مرده قبل از روشددم شدددن  dead1tبه طوریکه 

2S .جریان طبق رابته فوق برای  می باشددددL  به مدت زمان بيم

برابر  1Cولتاژ  ۲در هور وضددعيت  نیاه می شددود 5و  ۲ وضددعيت

صدفر می باشدد، از ایم رو و با توجه به روابه مدت زمان وضعيت 

حداقل و حداكثر زمان مرده به صددورت زیر محاسددبه  5و  ۲های 

 می شود.

 

(11)                            tdead1,min=t54=
(C1+C2)V1

IL,min
 

 

(11)      tdead1,max=t54+t65=T-t10-t21-t32,min-t43=T-DT-
(C1+C2)V1

IL,max
-(1-D)T 

 

 

 ملدار سلف از رابته زیر محاسبه می شود.داكثر بنابرایم ح

 

(1۲)                                 Lmax=
V2(1-D)T

2(C1+C2)V1
tdead1,max

+2IO

 

 

ملدار بهينه برای سلف حداكثر ههم انتااب می شود  زیرا با 

می شددود، اما ایم نکته ملادیر كمتر سددلف توان دهی مدار كمتر 

نيز قابل توجه می باشد كه ملدار زیاد سلف نيز شرایه كليد زنی 

 نر  را مهيا نمی كند.

 نتایج شبيه سازی مبدل پيشنهادی -5

به منظور تائيد مباحث و طراحی های تئوری مبدل با ملادیر 

شدبيه سدازی و اجرا شده  PSpiceو مشداادات زیر در نر  افزار 

 است.
=100KHZ        SfH , D=0.5 , µ50 , L= 22.5=2V ,=100 1V 

در حالت  2Sو  1Sشدکل موجهای جریان و ولتاژ سوئيچ های 

نمای  داده می شودو همانتور  9تا  6باک و بوست در شکل های 

با منفی شدن جریان كه مشداهده می شدود شرایه كليد زنی نر  

رار برقسدوئيچ كه روشم شدن دیود بدنه سوئيچ را نشان می دهد 

 می شود.



 

   

 

 

 
 

 

 
 . مبدل شبيه سازی شده در حالت باک6شکل 

 

 
ولتاژ  S2. شکل موجهای شبيه سازی شده مبدل در حالت باک سوئيچ 6شکل 

و ملياس  VOLT/DIV 50سدوئيچ باالیی و جریان سوئيچ پایينی) ملياس ولتاژ 

 ( A/DIV 2جریان 

 

 
ولتاژ  S1. شکل موجهای شبيه سازی شده مبدل در حالت باک سوئيچ 7شکل 

و ملياس  VOLT/DIV 50سدوئيچ باالیی و جریان سوئيچ پایينی) ملياس ولتاژ 

 ( A/DIV 2جریان 

 

 
 S1سوئيچ  وست. شدکل موجهای شدبيه سدازی شده مبدل در حالت ب8شدکل 

و  VOLT/DIV 50 ولتاژ سددوئيچ باالیی و جریان سددوئيچ پایينی) ملياس ولتاژ

 ( A/DIV 2ملياس جریان 

 

 
 S2سوئيچ  وست. شدکل موجهای شدبيه سدازی شده مبدل در حالت ب9شدکل 
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 نتيجه گيری -6

دو طرفه جدید ارائه شددد. ایم  dc-dcدر ایم ملاله یک مبدل 

مبدل بدون اضدافه كردن مدار كمکی تحت شرایه طراحی واص 

كليد زنی نر  می شدود با كم كردن ملدار سلف اصلی مبدل پایه 

برای هر دو جهت فراهم می  ZVSشددرایه كليد زنی به صددورت 

ه كليد زنی شود. مبدل در هر دو طر  كاری باک یا بوست شرای

و مکمددل  PWMنر  را دارد، كليددد زنی ایم مبدددل بدده صدددورت 

یکدییر می باشدددد كه شدددرایه طراحی مدار كنترل ایم مبدل را 

سدداده می كند. در هور نتایج شددبيه سددازی كليه مباحث دئوری 

 بيان شده را اثبات می كند.
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