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Abstract:
In this paper, a high step down converter with a synchronous rectifier is presented, so that both the
main switch and the rectifier switch operate under soft switching condition. Since the proposed
converter gain is much lower than the conventional buck converter, it does not have the problems of
these converters such as narrow duty cycle, high voltage stress and high switch current, etc. In the
proposed converter, the voltage stress on the switch is reduced, so a switch with lower drain-source
resistance (RDS(ON)) can be used and the conduction losses are reduced. On the other hand, because
the diodes of the circuit are switched off under zero current switching condition, do not have the
problem of reverse recovery. Switching losses of the switches are also greatly reduced due to
operating under zero voltage switching conditions. The proposed converter has been thoroughly
analyzed and a practical 120 W prototype has been made to prove the correctness of the circuit
analysis.
Keywords: high step-up converter, efficiency, low voltage stress, synchronous rectifier
Received: 31 December 2020
Revised: 2 March 2021
Accepted: 9 March 2021
Corresponding Author: Dr. Majid Delshad

Citation: R. Khorami, M. Delshad, H. Saghafi, "A new step-down dc-dc converter with synchronous rectifier
and soft switching conditions", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 12, no. 48, pp.
93-105, February 2022 (in Persian).

نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق /سال دوازده /شماره چهل و هشت /زمستان 93-105 /1400

يک مبدل بسيار کاهنده جديد با يکسوساز همزمان وکليدزني در ولتاژ صفر
روح اله خرمي ،دانشجوی دکتری ،مجيد دلشاد ،دانشيار ،هادی ثقفي ،استاديار
دانشکده فنی-مهندسی -واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ايران
ro.khorami@gmail.com, delshad@khuisf.ac.ir, h.saghafi@khuisf.ac.ir

چکيده :در اين مقاله يک مبدل بسيار کاهنده با يکسوساز همزمان ارايه گرديده است ،بطوريکه سوييچ اصلی و سوييچ
يکسوساز هردو بصورت نرم کليدزنی می گردند .از آنجاييکه بهره مبدل پيشنهادي بسيار پايينتر از مبدل کاهنده عادي است.
مشکالت مبدل باک عادي نظير ضريب وظيفه باريک ،استرس ولتاژ و جريان سوييچ باال و...را ندارد .در مبدل پيشنهادي
استرس ولتاژ روي سوييچ کاهش يافته است ،در نتيجه می توان از سوييچ با مقاومت درين-سورس پايينتر استفاده نمود و
تلفات هدايتی کاهش می يابد .از طرفی به علت آنکه ديودهاي مدار نيز بصورت کليدزنی در جريان صفر خاموش میشوند،
مشکل بازيابی معکوس ندارند .تلفات کليدزنی سوييچها نيز به خاطر عملکرد تحت شرايط کليدزنی در ولتاژ صفر به شدت
کاهش می يابد .از طرفی انرژي سلف نشتی در خازن خروجی تخليه میگردد و باالزدگی ولتاژ دو سر المانها وجود ندارد .مبدل
پيشنهادي به طور کامل تحليل شده و براي اثبات درستی تحليل ها ي مدار يک نمونه عملی  120وات از آن ساخته شده
است.
کلمات کليدی :مبدل بسيار کاهنده ،افزايش بازده ،استرس ولتاژ پايين ،سوييچ يکسوساز همزمان
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 -1مقدمه
امروزه مبدلهاي باک کاربرد زيادي در صنعت پيدا کردهاند نظير تغذيه ميکروپروسسورها ،باطري شاارژرها ،درايورهااي الما -
هاي ال-اي-دي و غيره .مبدل باک پايه در کاربردهاي بسيار کاهنده از مشکالتی نظير کوچک بودن ضاريب وظيفاه ،کليادزنی
سخت و تلفات زياد هدايتی ديود خروجی رنج میبرد که در بسياري از تحقيقات به برطرف کردن مشکالت آن پرداختاه شاده
است ].[1،2
در کاربردهاي ولتاژ خروجی پايين و جريان باال ضريب وظيفه کوچک باعث بزرگ شدن سلف فيلتار خروجای ،افازايش تلفاات
هدايتی و کليدزنی میگردد .بنابراين روشهاي متعددي براي افزايش ضريب وظيفه و کاهش بهاره ولتااژ اراياه شاده اسات .در
مراجع [ ]3و [ ]4يک مبدل باک دوفاز ارايه شده که با استفاده از دو خازن ساري ضاريب وظيفاه را افازايش داده و باهصاورت
اتوماتيک باالنس جريان-ثانيه خازنها تامين میشود .اما مشکل بزرگ اين مبدلها اين است که بهره ولتاژ آنها وابساتگی کمای
به ضريب وظيفه دارد و براي حل مشکل آن بايد حداقل ساختار يک فاز آن تغيير نمايد ] .[5،6يک مبدل  PWMسوييچ خازنی
در مرجع ] [7ارايه گرديده که مشکل مذکور را حل میکند ولی وجود دو سوييچ سري در مسير عبور توان باعث افزايش تلفاات
هدايتی و کاهش راندمان میگردد .يک روش ديگر براي افزايش ضريب وظيفه اضافهکردن سلفهااي تازويج شاده باه سااختار
مبدل کاهنده است ] .[8،9همچنين کليدزنی در ولتاژ صفر و استفاده از يکسوسازهاي خود تحريک بهجاي ديود خروجی باعاث
بهبود راندمان مبدل میگردد .اما دو مشکل وجود دارد :اول وابسته بودن بازه کليدزنی نرم به بار و دوم وجود سوييچ با ساورس
شناور در مدار است که موجب پيچيدگی مدار درايور مبدل میگردد.
روش ديگر کاهش بهره و افزايش ضريب وظيفه استفاده از سلفهاي سر-وسط است ولی وجود جهشهاي ولتاژ دو سار ساوييچ
به خاطر تخليه انرژي سلف نشتی در آن ،استفاده از مدارهاي کلم پسيو يا فعال ضاروري مایساازد کاه خاود خاود موجاب
تحميل تلفات اضافی به مبدل میگردد ] .[10،11استفاده از مدار کلم فعال نيز موجب اضافه شادن ياک ساوييچ کمکای باا
سورس شناور به مبدل میگردد .مبدلهاي دوفاز بسيار کاهنده ديگري نيز ارايه شدهاند [ .]12،13اما بهخاطر سااختار دوفااز و
تعداد المانهاي باال در بارهاي سبک بازده اين مبدلها کاهش زيادي میيابد.
در اين مقاله براي برطرف کردن مشکالت مبدل باک در کاربردهاي بسيار کاهنده يک مدار جديد معرفی شده اسات .در مبادل
پيشنهادي هر دو سوئيچ مبدل تحت ولتاژ صفر کليدزنی میشوند و مسئله بازيابی معکاوس باراي ديودهاا کميناه شاده اسات.
همچنين اسپايک ولتاژ دو سر سوئيچ ها مهار شده و از تعداد کمينه المان مغناطيسای اساتفاده شاده اسات و بهاره مبادل در
مقايسه با مبدل باک پايه بسيار کمتر است .از طرفی بهخاطر کاهش تلفات کليدزنی امکان افزايش فرکانس و کاهش ابعاد مبدل
فراهم میآيد.
ساختار مقاله به اين شرح است .ابتدا در بخش دوم مبدل بسيار کاهنده پيشنهادي ارايه و عملکارد آن باهصاورت کامال شارح
داده می شود ،سپس در بخش سوم مبدل آناليز گرديده و روند طراحای الماانهااي آن آورده شاده و در بخاش چهاارم مبادل
پيشنهادي در نرم افزار پی-اسپايس شبيهسازي گرديده و نشان داده میشاود کاه نتاايج حاصال تحليالهااي مبادل را تايياد
می نمايد .در نهايت در بخش ششم مبدل پيشنهادي مطابق با طراحی انجام شده پيادهسازي گردياده و نتاايج آزمايشاگاهی آن
آورده شده است.
 -2مبدل بسيار کاهنده با کليدزني نرم پيشنهادی
اصلی مبادل اسات و S2

شکل ( )1مدار بسيار کاهنده کليدزنی نرم پيشنهادي را نشان میدهد .در اين شکل ،سوئيچ  S1سوئيچ
سوئيچ سنکرون جايگزين شده بهجاي ديود مبدل است که با يک تاخير مشخص نسبت به سوئيچ اصلی روشن و هامچناين باا
يک تاخير مشخص قبل از روشن شدن مجدد سوئيچ اصلی ،خاموش میشود .در اين مبدل سلفهاي  L1و  L2با يکديگر تازويج
شدهاند تا شرايط کليدزنی نرم را براي سوئيچهاي مبدل فراهم آورند .از ديود  D1نيز براي جلوگيري از منفای شادن جرياان L2
استفاده شده است .سلف  ، L3خازن  Cو ديود هاي  D1و  D2نيز يک مدار کمکی جهت کاهش بهره ولتاژ مبدل نسبت به مبدل
باک پايه هستند.
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شکل ( :)1مبدل بسيار کاهنده پيشنهادی کليدزني در ولتاژ صفر
Figure (1): The proposed ZVT high step-down converter

 -1-2عملکرد مدار پيشنهادی
براي تحليل عملکرد مبدل پيشنهادي ،فرضهاي زير نيز جهت سادهسازي هر چه بيشتر تحليل مبدل در نظر گرفته میشود.
 براي جلوگيري از وارد شدن ريپل ولتاژ خازنهاي خروجی و خازن  Cو همچنين ريپل ولتاژ منبع ورودي و با توجه به اينکهاين ريپلها نسبت به سطح ولتاژ دو سر اين خازن بسيار کوچکتر است ،فرض میشود ولتاژ دو سر اين المانها ثابت هستند.
 اندازه سلف  L3به اندازه کافی بزرگ هستند و میتوان از ريپل جريان آن نسبت به سطح جريان عبوري از آنها در يک دورهکليدزنی صرف نظر نمود.
 از قطعات پارازيتی ديگر مدار با توجه به بسيار کم بودن تاثير آنها صرف نظر شده است. نسبت  n1/n2برابر  nدر نظر گرفته میشود.با در نظر گرفتن فرضهاي باال ،براي مبدل پيشنهادي میتوان در يک سيکل کليدزنی در حالت پايدار عملکردي ،هفت وضعيت
مختلف در نظر گرفت که د ر ادامه عملکرد مبدل در هر يک از اين هفت وضعيت توضيح داده خواهد شد .شکل موجهاي
کليدي نظري عملکرد مدار پيشنهادي در هر يک سيکل کليدزنی در شکل ( )2نشان داده شده است و شکل ( )3مدار معادل
مبدل را در هر يک از وضعيتهاي مختلف عملکردي نشان میدهد .قبل از وضعيت اول سوئيچ  S1روشن و سوئيچ  S2خاموش
است .همچنين در اين وضعيت ديود هاي  D1و  D2خاموش هستند و ديود  D3در حال هدايت است .خازن در حال انتقال
انرژي به سلف  Lmاست و سلفهاي  Lmو  L3در حال شارژ شدن هستند .اين وضعيت تا خاموش شدن سوئيچ  S1ادامه میيابد.
در ادامه روابط جريان سلف مغناطيسکنندگی و جريان سلف  L3آورده شده است.
()1
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وضعيت اول ( :)t0<t<t1در لحظه  ،t0سوئيچ  S1خاموش میشود و بهخاطر وجود خازن اسنابر  Cs1دو سر آن خاموش شدن
سوئيچ  S1تحت ولتاژ صفر انجام میشود .با خاموش شدن  ،S1خازن  CS1شروع به شارژ و خازن  Cs2شروع به دشارژ میکند تا
با رسيدن ولتاژ خازن  Cs1به ولتاژ  Vin+VCو همچنين تخليه شدن کامل خازن  Cs2اين وضعيت به پايان رسد .در انتهاي اين
وضعيت ديود  D2تحت شرايط کليدزنی در ولتاژ صفر روشن میشود.
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شکل ( :)2شکلموجهای کليدی عملکرد مبدل پيشنهادی در يک دوره کليدزني
Figure (2): The Key waveforms of the proposed converter in a cycle

وضعيت دوم ( :)t1<t<t2با رسيدن ولتاژ خازن  Cs2به سطح صفر ،ديود موازي معکوس سوئيچ  S2روشن میشود و مانع از منفی
شدن ولتاژ اين خازن میشود .بنابراين در اين وضعيت ديود موازي معکوس سوئيچ  S2روشن است و ولتاژ خروجی بهصورت
معکوس دوسر سلف مغناطيس کنندگی  Lmقرار میگيرد و جريان آن را بهصورت خطی کاهش میدهد .ولتاژ  Voاز طريق
سيمپيچ ايدهآل عبور میکند و دو سر سلف نشتی قرار میگيرد در نتيجه ديود  D1هدايت کرده و جريان آن شروع به افزايش
جريان آن بهصورت خطی مینمايد .در طی مدت زمان اين وضعيت جريان عبوري از سيم پيچ  n1در حال افزايش است و
جريان  Ioدر حال کاهش است تا در انتهاي اين وضعيت جريان ديود بدنه سوئيچ  S2به صفر برسد .قبل از صفر شدن جريان
ديود معکوس  ،S2سوئيچ  S2بايد روشن شود تا شرايط کليدزنی در ولتاژ صفر براي  S2فراهم باشد .همچنين در اين وضعيت
ديود  D2روشن است و مسير جريان سلف  L3از طريق اين ديود فراهم میشود و خازن  Cشارژ میگردد.
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) (t  t 2
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I L3 (t)  I L3 (t 2 ) 
) (t  t 2
L3
I o (t)  I Lm (t) 

()7
()8

()96

نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق /سال دوازده /شماره چهل و هشت /زمستان 93-105 /1400

شکل ( :)3مدارهای معادل مبدل بسيار کاهنده پيشنهادی در هر يک از وضعيتهای عملکرد آن
Figure (3): The equivalent circuit of the proposed converter in each operation mode

وضعيت سوم ( :)t2<t<t3در اين وضعيت سوئيچ  S2روشن است و ولتاژ خروجی همچنان بهصورت معکوس دوسر سلف  Lmقرار
دارد و بنابراين اين سلف در حال دشارژ شدن است .همچنين ولتاژ خروجی از طريق سيمپيچ ايدهآل عبور کرده و بهخاطر
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روشن بودن ديود  D1و همچنين سوئيچ  S2دو سر سيم پيچ  Llkقرار دارد و در حال افزايش جريان آن است .سلف  L3نيز در
حال شارژ نمودن خازن  Cاست .اين وضعيت تا خاموش شدن سوئيچ  S2ادامه میيابد.

1 n
))I Llk (t)  I Lm (t
()9
n
وضعيت چهارم ( :)t3<t<t4در لحظه  ،t3سوئيچ  S2خاموش میشود و جريان عبوري از آن شروع به شارژ خازن  CS2مینمايد .به-
( I S2 (t) 

خاطر وجود خازن  Cs2خاموش شدن سوئيچ  S2تحت شرايط کليدزنی در ولتاژ صفر انجام میشود .در طی مدت زمان اين
وضعيت ،خازن  Cs2در حال شارژ و خازن  Cs1در حال دشارژ است .در انتهاي اين وضعيت ولتاژ خازن  Cs2به ولتاژ  Vin+Vcمی-
رسد و ولتاژ خازن  Cs1به صفر کاهش میيابد.
1 n
]) )I Llk (t 4 )  I Lm (t 4
n
VCs1 (t)  Vin  VC 
) (t  t 4
C s1  C s2
([

()10

وضعيت پنجم ( :)t4<t<t5اين وضعيت با روشن شدن ديود بدنه سوئيچ  S1آغاز میشود .در اين وضعيت میتوان  S1را تحت
ولتاژ صفر روشن نمود .در طی مدت زمان اين وضعيت جريان سلف  Llkبهصورت خطی شروع به کاهش میکند .با رسيدن
جريان سلف  Llkبه جريان سلف  ،Lmجريان عبوري از سوئيچ مثبت میشود و ديود موازي معکوس آن خاموش میگردد.
همچنين با خاموش شدن ديود موازي معکوس سوئيچ ،ديود  D2نيز خاموش میشود.
()11

Vin  VC  (Vin  VC  Vo )/n
) (t  t 5
Llk

I Lk (t)  I Llk (t 5 ) 

وضعيت ششم ( :)t5<t<t6در اين وضعيت سوئيچ  S1روشن است و سوئيچ  S2خاموش است .جريان عبوري از سلف نشتی
همچنان بهصورت خطی و با شيب جديد در حال کاهش است .در اين وضعيت ديود  D3روشن میشود و خازن  Cشروع به
تزريق انرژي به مدار مینمايد .در انتهاي اين وضعيت جريان سلف نشتی  Llkبه صفر میرسد و ديود  D1تحت شرايط کليدزنی
در جريان صفر خاموش میشود.
VC  (VC  Vo )/n
) (t  t 6
Llk

()12

I Lk (t)  I Llk (t 6 ) 

وضعيت هفتم ( :)t6<t<t7در اين وضعيت جريان سوئيچ  S1ثابت و برابر جريان سلف مغناطيسکنندگی است.
 -3ويژگي های مبدل پيشنهادی و نحوه طراحي المانهای آن
در اين قسمت به بررسی وِيژگیهاي اصلی مبدل پيشنهادي و نحوه تعيين مقادير و انتخاب قطعات آن پرداخته میشود.
 -1-3نسبت تبديل ولتاژ خروجي به ورودی مبدل پيشنهادی
با استفاده از قاعده باالنس ولت ثانيه براي سلفهاي  L3و  Lmو با توجه به بسيار کوچکتر بودن سلف نشتی از سلف
مغناطيسکنندگی ،رابطه ولتاژ خازن  Cو همچنين بهره ولتاژ مبدل پيشنهادي به صورت زير است که در شکل ( )4نيز بهره
بهدست آمده با بهره مبدل باک عادي مقايسه گرديده است.
()13
VC  D.Vin
Vo
 D2
Vin

()14

 -2-3استرس ولتاژ قطعات نيمه هادی
با توجه به مدار در مواقعی که ديود  D2روشن است ،ديود  D3خاموش است و ولتااژ ورودي دو سار ايان دياود قارار مایگيارد.
همچنين در بازه زمانی روشن بودن ديود  D3ولتاژ ورودي دو سر ديود  D2قرار دارد .بنابراين اساترس ولتااژ ايان ديودهاا برابار
است با ولتاژ ورودي است.
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شکل ( :)4بهره مبدل کاهنده پيشنهادی در مقايسه با مبدل باك متداول تحت تغييرات ضريب وظيفه
Figure (4): The voltage gains of the proposed converter in versus variation of duty cycle

VD2  VD3  Vin

()15
هم چنين در لحظات خاموش بودن سوئيچ  S1با توجه به روشن بدون سوئيچ  S2ولتاژ  Vin+VCدو سر سوئيچ  S1قرار دارد.
همچنين در لحظات اوليه روشن شدن ديود معکوس سوئيچ  ،S1ولتاژ  Vin+Voدو سر سوئيچ  S2قرار میگيرد.
VS1  VS2  Vin  VC  (1  D).Vin

()16
استرس ولتاژ ديود  D1نيز با توجه به اينکه در زمان روشن بودن سوئيچ  ،S1ولتاژي معادل حاصل جمع ولتاژ  VCبعالوه ولتاژ
خروجی منتقل شده از سيم پيچ ايده آل دو سر آن قرار میگيرد ،به صورت زير محاسبه میشود.
D2 .Vin
n

()17

VD1  D.Vin 

با برابر در نظر گرفتن نسبت دورهاي سيم پيچ ها ،رابطه باال بهصورت زير خواهد بود.
VD1  D(1  D).Vin

()18
که مقداري بسيار کمتر از سطح ولتاژ ورودي است.
 -3-3ماکزيمم جريان سلف نشتي

با توجه به توضي حات نحوه عملکرد مبدل ،در مدت زمان خاموش بودن سوئيچ کمکی ،ولتاژ خروجی با عبور از سيمپيچ ايدهآل
دو سر سلف نشتی قرار میگيرد و جريان آن را افزايش میدهد .بنابراين:
Vo .(1  D).Ts
n.Llk

()19

I D1 

 -4-3شرط برقراری کليدزني نرم برای سوئيچ ها
در مورد سوئيچ  ،S2چون بعد از خاموش شدن سوئيچ  S1جريان عبوري از  Lmشروع به دشارژ خازن خروجی  S2و شارژ خازن
خروجی  S1میشود ،بزرگتر از صفر بودن جريان  Lmموجب برقراري شرايط کليدزنی نرم در اين سوئيچ میشود .در مورد
سوئيچ  S1نيز شرط زير بايد برقرار باشد.
1 n
)  I Lm
n

()20

( I D1 max

در رابطه باال ILm ،بيشترين جريان سلف مغناطيسکنندگی در بار نامی است .با ادغام رابطههاي ( )7و ( )8براي برقراري
کليدزنی نرم ،نامساوي زير بايد برقرار باشد.
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)Vo .(1  D).TS n  1 (1  D)(n  1
[

]
nIo
n
)2(n  1  D
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Llk 

 -4نتايج شبيهسازی مبدل پيشنهادی
در اين بخش نتايج شبيهسازي يک نمونه آزمايشی از مبدل پيشنهادي گزارش خواهد شد .نمونه آزمايشی از مبدل پيشنهادي
براي تبديل ولتاژ  150ولت ورودي به ولتاژ  24ولت خروجی طراحی شده است .علت انتخاب  150ولت ورودي در واقع کاربرد
براي برق شهر  110ولت است .با توجه به عملکرد کليدزنی نرم مبدل پيشنهادي فرکانس کليدزنی براي مبدل پيشنهادي برابر
 100کيلوهرتز در نظر گرفته شده است .مقادير المانهاي استفاده شده در شبيهسازي نمونه آزمايشی مبدل پيشنهادي در
جدول ( )1نشان داده شدهاند.
شکل (-5الف) شکل موج جريان و ولتاژ سوئيچ  S1را نشان میدهد .در اين شکل روشن شدن و خاموش شدن نرم اين سوئيچ
تحت ولتاژ صفر مشخص است .قبل از روشن شدن اين سوئيچ ديود موازي معکوس آن روشن شده است و براي لحظاتی جريان
آن منفی است و در اين لحظات سوئيچ را می توان روشن نمود .با توجه به اين شکل همچنين می توان دريافت که ولتاژ دو سر
سوئيچ بعد از روشن شدن به يک سطح ولتاژ ثابت محدود شده است .شکل (-5ب) مربوط به سوئيچ  S2است .اين سوئيچ نيز
تحت ولتاژ صفر خاموش و روشن میشود .بعد از خاموش شدن اين سوئيچ براي لحظات روشن بودن ديود موازي معکوس
سوئيچ  S2و همچنين روشن بودن ديود  D2ولتاژ اين سوئيچ به مقدار  Vin+VCمحدود شده است و پس از آن کاهش میيابد.
اين سوئيچ نيز باال زدگی ولتاژ ندارد .شکل ( )6ولتاژ و جريان ديودهارا نشان میدهد همانطور که مشاهده میشود ديودها در
جريان صفر خاموش میگردند که به همين دليل مشکل بازيابی معکوس ندارند.
Table (1): The specification of the proposed converter in PSPICE

جدول ( :)1مقادير و نوع المانهای استفاده شده در نرم افزار PSPICE
المان

مشخصه

توان خروجی

 115وات

سوئيچ هاي  S1و S2

IRF740

ديود D1

Byv32-200

ديودهاي  D2و D3

MUR460
 1نانو فاراد

سلف Lm

 0/62ميلی هانري

نسبت دور ترانسفومر ()n2/n1

1

ضريب تزويج

0/99

سلف L3

 200ميکرو هانري

خازن خروجی مبدل

 47ميکرو فاراد

خازن اسنابر

بازده مبدل در  5بار مختلف اندازه گيري و محاسبه شده است .شکل ( )7بازده مبدل کاهنده پيشنهادي را به همراه بازده مبدل
باک سري با سوييچ ادغام شده نشان میدهد .همانطور که از شکل مشخص است بازده مبدل پيشنهادي در بار کامال برابار باا
 94درصد است.
 -5نتايج آزمايشگاهي مبدل پيشنهادی
براي تاييد عملی بودن مدار پيشنهادي يک نمونه آزمايشی از آن با مشخصات مشابه با مادار شابيهساازي شاده در آزمايشاگاه
ساخته شده است که شکل ( )8نمونه ساخته شده مبدل پيشنهادي را نمايش میدهاد و شاکل ( )9نتاايج پياادهساازي عملای
مبدل پيشنهادي را نمايش میدهد.
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(الف) سوئيچ S1

(ب) سوئيچ S2
شکل ( :)5شکل موج ولتاژ (باال) و جريان (پايين)
(مقياس ولتاژ  ،100V/divمقياس جريان  ،10A/divمقياس زمان )1µS/div
)Figure (5): The voltage and current waveforms of S1and S2 (100V/div, 10A/div, 1µS/div

شکلهاي (-9الف) و (-9ب) مربوط به شکل موجهاي جريان و ولتاژ سوئيچهاي  S1و  S2است که نشان از روشن و خاموش
شدن اين سوئيچها تحت ولتاژ صفر میدهد .ضمن اينکه بعد از خاموش شدن سوئيچها باال زدگی ولتاژ دو سر آنها وجود ندارد.
شکلهاي (-9ج) و (-9د) نيز مربوط به شکل موجهاي جريان و ولتاژ ديودهاي  D1الی  D3است .مطابق با اين شکلها جريان
بازيابی معکوس شکل گرفته در اين ديودها ناچيز است و تقريبا تلفات بازيابی معکوس براي اين ديودها وجود ندارد.
 -6نتيجهگيری
در اين مقاله يک مبدل بسيار کاهنده با يکسوساز همزمان ارايه گرديده است ،بهطوريکه سوييچ اصلی و سوييچ يکسوساز
هردو بهصورت نرم کليدزنی میگردند .در واقع ايده مقاله استفاده از سوييچ سنکرون هم براي يکسوسازي و هم فراهمکردن
شرايط کليدزنی نرم براي سوييچها است .از آنجايیکه بهره مبدل پيشنهادي بسيار پايينتر از مبدل کاهنده عادي است،
استرس ولتاژ روي سوييچ اصلی کاهش يافته است ،در نتيجه میتوان از سوييچ با مقاومت درين-سورس پايينتر استفاده نمود
که موجب کاهش تلفات هدايتی میشود .از طرفی به علت عدم وجود مشکل بازيابی معکوس در ديودها تلفات هدايتی ديودها
نيز کاهش يافته است.
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(الف) ديود D1

(ب) ديود D2

(ج) ديود D3
شکل ( :)6شکل موج ولتاژ (باال) و جريان (پايين)
( مقياس ولتاژ  ،100V/divمقياس جريان  ،10A/divمقياس زمان )1µS/div
)Figure (6): The voltage and current waveforms of D1, D2 and D3 (100V/div, 10A/div, 1µS/div
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شکل ( :)7مقايسه بازده مبدل پيشنهادی و مبدل باك سری با سوئيچ ادغام شده
Figure (7): The proposed converter efficiency in comparison with series buck

شکل ( :)8تصوير مبدل ساخته شده در آزمايشگاه
Figure (8): The photograph of implemented converter in laboratory

تلفات کليدزنی سوييچها نيز بهخاطر عملکرد تحت شرايط کليدزنی در ولتاژ صفر نيز به شدت کاهش میيابد ،در نتيجه بهطور
کلی بازده مبدل به نحو موثري بهبود میيابد ،بهطوريکه بازده مبدل پيشنهادي در بار کامل حدود  3درصد نسبت به مبدل
باک سري بهبود يافته است .بهطور کلی مزاياي مبدل پيشنهادي بهصورت زير است.
 کليدزنی تمام سوييچها در ولتاژ صفر و افزايش راندمان خاموش شدن ديودها در جريان صفر و عدم وجود مشکل بازيابی معکوس در آنها کاهش تلفات هدايتی با جايگزينی سوييچ بهجاي ديود و افزايش راندمان جذب انرژي سلف نشتی در خازن خروجی عدم وجود جهش ولتاژ روي سوييچها -کنترل مبدل بهصورت مدوالسيون پهناي پالس و سادگی مدار کنترل
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 هادي ثقفی- مجيد دلشاد- روحاله خرمی/..... يک مبدل بسيار کاهنده جديد

IS1[10A/div]

IS2[10A/div]

ZVS
Turn-On

ZVS
Turn-On

VS1[100V/div]

1µS

1µS

VS2[100V/div]

S2 (ب) سوئيچ

ID2[5A/div]
VD2[50V/div]

S1 (الف) سوئيچ

ZCS
Turn-Off

ID1[10A/div]

ZCS
Turn-Off

1µS

1µS

VD1[100V/div]

D2 (و) ديود

D1 (ج) ديود

ID3[10A/div]
ZCS
Turn-Off
1µS

VD3[100V/div]
D3 (ه) ديود
 شکل موج ولتاژ و جريان:)9( شکل
Figure (9): The voltage and current waveforms of S1, S2, D1, D2 and D3
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