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بک کلیدزنی نرم ارائه شده در این مقاله یک مبدل فالی — چکیده

است،که در آن اسپایک ناشی از سلف نشتی سوئیچ برطرف شده است و 

ر سلف نشتی مبدل جذب و در هر دوره کلیدزنی انرژی ذخیره شده د

شود. مبدل ارائه شده ابتدا به صورت تئوری تحلیل شده است بازیابی می

و ویژگی های آن بیان شده است. سپس یک روند طراحی برای آن 

-پیشنهاد شده است. در ادامه یک نمونه آزمایشی از مبدل پیشنهادی شبیه

ین مبدل عالوه دهد که در اسازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می

بر جذب شدن انرژی ذخیره شده در سلف نشتی، شرایط سوئیچینگ نرم 

باشد. سپس یک نمونه آزمایشگاهی از مبدل نیز تقریبا برقرار می

پیشنهادی به صورت عملی پیاده سازی شده است. نتایج عملی مبدل نیز 

 د. کنبا نتایج شبیه سازی آن مطابقت دارد و عملکرد مبدل را تایید می

 کلمات کلیدی: مبدل فالی بک، مدارات اسنابر پسیو، کلیدزنی نرم

 

 مقدمه   .1

اسنابرها مدارهای کمکی هستند که در موازات مدار اصلی قرار می 

گیرند و مشخصات کلیدزنی مبدل را بهبود می دهند. معموال قطعات مدار 

ت اسنابر همیشه در مسیر اصلی عبور توان قرار ندارند و فقط در لحظا

کلیدزنی وارد مدار می شوند. یکی از وظایف اسنابر ها در واقع جذب 

تلفات کلیدزنی مبدل است و بر اساس بازیابی یا اتالف این توان جذب 

شده، اسنابرها را می توان به دو دسته تلفاتی و غیر تلفاتی دسته بندی می 

هادی مبدل شوند. اسنابر های تلفاتی، تلفات کلیدزنی را از المان های نیمه 

کنند. خارج می کنند ولی آن را بازیابی نمی کنند و در مقاومت خود تلف می

های دارای اسنابر تلفاتی، تلفات کلی سیستم کم نمی شود. بنابراین در مبدل

مدارهای اسنابر غیرتلفاتی، توان جذب شده در لحظات کلیدزنی را به نحوی 

د. مدارهای اسنابر غیر تلفاتی گردانندوباره به چرخه پردازش توان باز می

خود به دو دسته پسیو و اکتیو دسته بندی می شوند. به مدارهایی که در آن 

گویند. در شود اسنابر غیرتلفاتی اکتیو میاز سوئیچ کمکی استفاده می

های شود و فقط از المانمدارهای اسنابر پسیو، از سوئیچ اضافی استفاده نمی

دایود استفاده می شود. این مبدل ها معموال پسیو مانند سلف ،خازن و 

شرایط روشن شدن در جریان صفر و خاموش شدن در ولتاژ صفر را برای 

 آورند.المان های نیمه هادی مبدل فراهم می

سیستم های الکترونیک قدرت، تمایالت به سمت کوچک شدن مبدل  در

ا کرده است. ها برای پیاده سازی مبدل در ابعاد کوچک، بسیار افزایش پید

برای کاهش هر چه بیشتر حجم سیستم های پردازش توان، افزایش فرکانس 

سوئیچینگ و کاهش تلفات دو راه حل اصلی هستند؛ ولی با افزایش فرکانس 



 طراحی و ساخت یک مبدل فالی بک با مدوالسیون پهنای پالس و سوئیچینگ نرم با اسنابر پسیو غیرتلفاتی

 دانشگاه آزاد اسالمی گناباد 9315 – و الکترونیک ایران  برق مهندسی کنفرانسهشتمین 

 2  

 

افزایش حجم کلی وئیچینگ افزایش می یابد که موجب سوئیچینگ تلفات س

ش همچنین افزایش فرکانس سوئیچینگ موجب افزای شود.می سیستم

تداخالت الکترومغناطیسی نیز می شود. برای جلوگیری از این مسائل در 

، استفاده از مدارهای اسنابر فراهم آورنده شرایط 9PWMمبدل های 

سوئیچینگ نرم، جهت کاهش تلفات سوئیچینگ  پیشنهاد می شوند. با 

کاهش تلفات سوئیچینگ، حجم گرمابر نیز کوچک می شود بنابراین می 

  ورد نظر را در اندازه کوچکتر پیاده کرد.توان مبدل م

های الکترونیک قدرت که دارای ترین توپولوژی در مبدلساده     

بک تنها از یک سوئیچ، باشد. مبدل فالیبک میاست، مبدل فالی ایزوالسیون

یک ترانسفورمر، یک خازن و یک دایود استفاده می کند و پردازش توان را 

یسه با توپولوژی های پایه دیگر نظیر مبدل فوروارد و انجام می دهد. در مقا

تمام پل این مبدل در حجم بسیار کمتری قابل پیاده سازی است. به هر حال 

در مبدل فالی بک بدلیل اینکه نحوه پرادزش توان به گونه ای است که 

انرژی ذخیره شده در سلف مغناطیس کنندگی ترانس به خروجی انتقال می 

حدودیت در سطح توان است و از این مبدل معموال در توان یابد، دارای م

وات استفاده می شود. در این مبدل می توان از سلف  333های کمتر از 

نشتی استفاده کرد و شرایط روشن شدن در جریان صفر را برای سوئیچ 

مبدل فراهم آورد ولی در مبدل فالی بک پایه، انرژی ذخیره شده در سلف 

خاموش  ایجاد اسپایک ولتاژ در دوسر سوئیچ در لحظه نشتی ترانس باعث

برای جلوگیری از این مشکل باید از مدارهای اسنابر خاموش شدن می شود.

 شدن در این مبدل استفاده نمود.

در طراحی مبدل های الکترونیک قدرت، یکی از مسائلی که به       

گالی توان گردد مسئله افزایش چصورت مکرر در کتب و مقاالت بیان می

 [.3]-[9مبدل است که منجر به کاهش حجم ، وزن و سایز مبدل می شود ]

با توجه به معکوس بودن رابطه بین اندازه سلف و خازن تشکیل دهنده فیلتر 

و فرکانس سوئیچینگ، افزایش فرکانس سوئیچینگ، کاهش حجم و وزن 

افزایش فرکانس مبدل را به همراه دارد.  به هرحال در کنار مزایای یاد شده، 

زنی و افزایش تداخالت  سوئیچینگ منجر به افزایش تلفات کلید

الکترومغناطیسی نیز می شود که علت این مسئله را می توان در رفتار غیر 

با افزایش فرکانس  [.4خطی المان های نیمه هادی جستجو کرد ]

ات سوئیچینگ،  تلفات ناشی از همپوشانی جریان و ولتاژ سوئیچ در لحظ

برای حل مشکالت بیان شده و یابد. روشن و خاموش شدن افزایش می

یافتن راهی برای افزایش فرکانس سوئیچینگ، شرایط سوئیچینگ نرم را باید 

                                                           
1 Pulse Width Modulation 

[. در حالت کلی، 6[و ]5برای المان های نیمه هادی مبدل برقرار کرد]

ای که در حالت جریان  PWMمدارهای اسنابر غیر تلفاتی برای مبدل های 

پیوسته برای سلف کار می کنند، معرفی می شود. مدارهای اسنابر غیر تلفاتی 

[. 7معموال به دو دسته ی اسنابر های اکیتیو و پسیو دسته بندی می شوند ]

تفاوت عمده این دو دسته در استفاده از سوئیچ است که در اسنابر های اکتیو 

برهای اکتیو این است که شود. دلیل عمده استفاده از اسنااز آنها استفاده می

در لحظه روشن شدن برای سوئیچ فراهم می  2ZVSدر این اسنابر ها شرایط 

شود و از تخلیه خازن خروجی سوئیچ در خود سوئیچ جلوگیری به عمل می 

آید. ولی به هر حال استفاده از یک سوئیچ اکتیو در مدار اسنابر باعث ایجاد 

اولین مشکل این مدارها، استفاده  یک سری مسائل در طراحی مبدل می شود.

از یک سوئیچ اضافه است که باعث افزایش پیچیدگی کنترل مبدل و 

در  راه اندازی گیت سوئیچ ها میشود. همچنین افزایش پیچیدگی مدارهای

بعضی موارد، زمان روشن شدن و مدت زمان روشن بودن سوئیچ کمکی 

لذا مدار کنترل باید ، برای دستیابی به شرایط سوئیچینگ نرم متغیر است

[. همچنین در بعضی مدارهای 1توانایی تغییر در این زمان ها را داشته باشد ]

اسنابر اکتیو، پایه سورس سوئیچ اکتیو شناور است که این مسئله باعث می 

[.  در مواقعی که هم 99]-[93شود که نیاز به گیت درایو شناور ایجاد شود ]

کمکی نیاز به گیت درایو شناور دارند، سوئیچ اصلی مبدل و هم سوئیچ 

[. ولی به هر 93]-[92ایجاد پالسهای گیت درایو بسیار پیچیده خواهد شد]

حال در برخی کاربردها استفاده از این روشها و تحمل این پیچیدگی ها قابل 

توجیه است. از سوی دیگر در برخی موارد مدار کمکی اکتیو تنها شرایط 

ZVS  سوئیچ اصلی فراهم می کند ولی خود سوئیچ روشن شدن را برای

[.  بنابراین، اگر فرض شود 94کمکی نمی تواند دراین شرایط خاموش شود ]

که خازن خروجی سوئیچ کمکی و سوئیچ اصلی هر دو یکسان باشد، استفاده 

را برای روشن شدن سوئیچ اصلی  ZVSاز مدار اسنابر اکتیوی که شرایط 

را  3ZCSسبت به مدار اسنابر پسیوی که شرایط فراهم می آورد هیچ مزیتی ن

سیو، برای روشن شدن سوئیچ اصلی فراهم می کند، ندارد. در روشهای پ

استفاده نمی کند بنابراین از دید مدار کنترل و  مدار اسنابر از سوئیچ اکتیو

[. با این حال مدارهای 95درایو، پیچیدگی ای به سیستم اضافه نمی شود ]

در لحظه روشن شدن سوئیچ   ZVSلب توانایی ایجاد شرایط اسنابر پسیو اغ

[، یک مدار اسنابر پسیو برای مبدل بوست ارائه شده 96در مرجع ] را ندارد.

را برای سوئیچ مبدل به ترتیب  ZVSو ZCSاست که توانایی ایجاد شرایط 

در لحظه روشن شدن و خاموش شدن دارد. ولی اگرچه این مدار توانسته 

                                                           
2Zero Voltage Switching 
3 Zero Current Switching 
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سوئیچینگ نرم را برای سوئیچ ایفا کند ولی یک جریان گردشی است شرایط 

نسبتا زیادی در مدار اسنابر این مبدل وجود دارد. وجود این جریان گردشی 

شود تمامی انرژی جذب شده در لحظه خاموش در مدار اسنابر باعث می

شدن سوئیچ به خروجی انتقال نیابد و بخش قابل توجهی از آن در قالب 

[، یک مدار اسنابر ساده معرفی شده 97در مرجع ] یتی تلف شود.تلفات هدا

است که در آن از دو سلف دارای تزویج برای بازیابی تلفات خاموش شدن 

سوئیچ و انتقال آن به خروجی، استفاده شده است. اگرچه این مدار ساختار 

ساده ای دارد و تعداد المان های مدار اسنابر تنها سه عدد است ولی سلف 

شتی سلف های کوپل شده باعث می شود که ولتاژ سوئیچ مدار کلمپ ن

نشود. این قضیه خود منجر به افزایش استرس ولتاژ سوئیچ و افزایش 

[ نیز از آرایش دیگری از 91] مرجع تداخالت الکترومغناطیسی می شود. در

های کوپل شده جهت ایجاد شرایط سوئچینگ نرم در مبدل بوست سلف

ست ولی متاسفانه در این مبدل هم استرس ولتاژ سوئیچ کلمپ استفاده شده ا

نشده است. برای جذب و بازیابی تلفات خاموش شدن سوئیچ در مبدل 

[ معرفی شده است که 91] مرجع فالی بک دو سوئیچه، یک مدار اسنابر در

مزیت عمده این مبدل عدم وجود جریان هرزگرد در مدار و بازگشت انرژی 

ه بدلیل عملکرد کلمپ گونه ،ک به منبع ورودی استخازنهای اسنابر 

دایودهای مبدل حاصل شده است. معموال در مدارهای اسنابر، سلف ها 

فضای بیشتری اشغال می کنند؛ به همین دلیل اخیرا در راستای کاهش تعداد 

المان های مدار اسنابر، مبدل های با سلف کوپل شده پیشنهاد شده اند. 

این مبدل ها اگرچه همه سلفها بر روی یک هسته در  [. ولی29]-[23]

پیچیده می شوند ولی برای اطمینان از بازیابی توان جذب شده توسط مدار 

 اسنابر، المانهای دیگری نظیر سلف و خازن زیاد شده اند. 

به دلیل افزایش کاربردهای الکترونیک قدرت در بسیاری از زمینه ها        

اد شرایط سوئیچینگ نرم وجود دارد که نه تنها نیاز به معرفی یک روش ایج

بر پیچیدگی کنترل مدار نیافزاید بلکه سادگی مدارهای گیت درایو را نیز 

 برهم نزند.   

دراین مقاله یک مبدل فالی بک کلیدزنی نرم ارائه شده است که در آن       

اسپایک ناشی از سلف نشتی سوئیچ برطرف شده است و در هر دوره 

شود ی مبدل جذب و بازیابی میی انرژی ذخیره شده در سلف نشتکلیدزن

مبدل ارائه شده ابتدا به صورت تئوری تحلیل شده است و .در این مقاله 

ویژگی های آن بیان شده است. سپس یک روند طراحی برای آن پیشنهاد 

سازی شده شده است. در ادامه یک نمونه آزمایشی از مبدل پیشنهادی شبیه

دهد که در این مبدل عالوه بر جذب شدن یج شبیه سازی نشان میاست. نتا

انرژی ذخیره شده در سلف نشتی، شرایط سوئیچینگ نرم نیز تقریبا برقرار 

باشد. سپس یک نمونه آزمایشگاهی از مبدل پیشنهادی به صورت عملی می

پیاده سازی شده است. نتایج عملی مبدل نیز با نتایج شبیه سازی آن مطابقت 

 کند.ارد و عملکرد مبدل را تایید مید

 PWMتحلیل عملکرد مبدل فالی بک  .1.1

  سوئیچینگ نرم با اسنابر پسیو غیر تلفاتی

سوئیچینگ نرم با اسنابر پسیو  PWMمبدل فالی بک  «1شکل»       

غیر تلفاتی را نشان میدهد. مدار این مبدل از یک مبدل فالی بک و  

 . مدار کمکی تشکیل شده است

 

 

 

 

 

 

 
 سوئیچینگ نرم با اسنابر پسیو غیر تلفاتی PWM: مبدل فالی بک  1شکل 

 

تشکیل   S4 Dتا   S1Dو دیودهای  SCو  S2Lو  S1Lمدار اسنابر از         

این دو سلف  هستند .ضریب کوپلینگ با هم کوپل S2Lو  S1L شده است .

د این مدار اسنابر شبیه عملکرد از طریق فرمول زیر بدست می آید . عملکر

 فالی بک است.مدار 
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با درنظر گرفتن جهت قرار دادی برای ولتاژ و جریان  را  مبدل «2 شکل»     

بک و همچنین جایگزینی مدل ترانس برای ترانس فالی  المان های مبدل

 نشان میدهد.

 

وضعیت  1هر پریود سوئیچینگ دارای در    CCMمبدل در حالت عملکرد 

نشان دهنده شکل موج های کلیدی  «3شکل »مختلف عملکردی می باشد که
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 عملکرد مبدل در این وضعیت ها می باشد. ظرین

 
 

سوئیچینگ نرم با اسنابر پسیو غیر تلفاتی با در  PWM: مبدل فالی بک  2شکل 

 گرفتن جهت های قراردادی نظر

 

 

vGS

vS1

iS1

vCs

iLs1

iLlk

iDs2

iDs1

iD

iDs4

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8  
 :شکل موج های کلیدی نظری مبدل3شکل

 : t<t1(t>2( حالت اول
قبل از شروع این وضعیت ،مبدل مانند مبدل فالی بک پایه در        

مد انتقال انرژی ذخیره شده در سلف مغناطیس کنندگی به خروجی 

، مابقی المان « 4کل ش»داده شده در  بوده است و جز المان های نشان

با آغاز این وضعیت  جریان سلف نشتی شروع به  ها خاموش است.

افزایش می کند . همچنین خازن اسنابر نیز شروع به انتقال توان به 

می کند. این وضعیت با خاموش شدن دایود فالی بک به  S1Lسلف 

-ت را نشان میمدار معادل عملکرد این حال « 4شکل» پایان می رسد.

 دهد.
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    Lm i  ،mL  ، Llk i ، lkL ، oV ، n ،inV ، csv ،Zo  ، ω  به ترتیب جریان

سلف مغناطیس کننده،سلف مغناطیس کننده ،جریان سلف نشتی 

،سلف نشتی ، ولتاژ خروجی ، تعداد دور سیم پیچ ، ولتاژورودی ، 

 ولتاژخازن اسنابر ،امپدانس مشخصه و فرکانس زاویه مشخصه هستند.
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n
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1

Ro
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D
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LS2

DS4
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DS3

Llk
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 مدارمعادل عملکرد حالت اول)المان های کم رنگ هدایت نمیکنند( : 4شکل

 : t<t2(t>3(حالت دوم
کنندگی مبدل در حال جذب انرژی در این وضعیت سلف مغناطیس    

و  mLاز ورودی است که رابطه زیر بیان کننده رفتار جریان سلفهای 

lkL ل انتقال انرژی به است. همچنین خازن اسنابر نیز همچنان در حا

S1L مدار «5شکل» ط آن مشابه با حالت قبل میباشد.است که رواب

 دهد .معادل عملکرد این حالت را نشان می
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S1

n

DS1

1
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Vin
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D

Co

LS2
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DS2

DS3

Llk
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 ارمعادل عملکرد حالت دوم )المان های کم رنگ هدایت نمیکنند(مد : 5شکل

 

 :t<t3(t>4(حالت سوم 
این وضعیت با به صفر رسیدن ولتاژ خازن اسنابر شروع می شود. با توجه   

یکی از این دو وضعیت می تواند رخ دهد. اگر جریان  lkLبه اندازه جریان 

lkL  از جریانS1L )در غیر این صورت  بزرگتر باشد وضعیت سوم )الف

وضعیت سوم )ب( رخ می دهد. که در هر کدام از این وضعیت ها یک مسیر 

 در نظر گرفته شده است. S1Lبرای عبور جریان 

بزرگتر باشد  S1 Lاز جریان  mL الت سوم )الف(: اگر جریانح       

 S2D از دایود SL 1روشن می شود و جریان  ZVSتحت شرایط S2D دایود

. به خاطر وجود دو دایود به صورت پشت به پشت در این عبور می کند

 S1 Lمسیر توان، افت ولتاژ دایود ها با یکدیگر خنثی می شود و جریان

 نیز همچنان صفر باقی خواهد ماند.  SC کاهش نمی یابد. ولتاژ خازن

S3 Dکوچکتر باشد دایود S1Lاز جریان m Lحالت سوم )ب( : اگر جریان      

و سوئیچ به  S3 Dاز طریق دایود S1 Lمی شود و جریان روشن  ZVSتحت 

صورت هرزگرد ادامه می یابد. در طی این حالت جریان سلف مغناطیس 

شکل  » ( افزایش می یابد.7همچنان مطابق با رابطه ) lk Lونشتی  mLکنندگی

 دهد.مدار معادل عملکرد این حالت را نشان می « 7شکل »و« 6
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: مدارمعادل عملکرد حالت سوم )الف( )المان های کم رنگ هدایت   6شکل 

 نمیکنند(
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: مدارمعادل عملکرد حالت سوم )ب( )المان های کم رنگ   7شکل

 هدایت نمیکنند(

 : t<t4(t>5(حالت چهارم
ان روشن بودن بعد از اتمام زم  Sاین وضعیت با خاموش شدن سوئیچ       

به  s1Lسوئیچ اتفاق می افتد و طی این وضعیت انرژی ذخیره شده در 

 « 1شکل»منتقل می شود و همان طور که در S2Lصورت فالی بکی به به 

به خروجی منتقل می شود و همچنین خازن  S4Dکنید ،از طریق مشاهده می

موازی که در وضعیت های قبل تا مقدار صفر تخلیه شده بود،  SCاسنابر

سوئیچ قرار می گیرد و خاموش شدن سوئیچ را نرم می کند. معادله جریان 

S2L  .و ولتاژ خازن در این وضعیت مشابه با رابطه زیر است 
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Ls1i جریان S1L  و Ds4i میباشد 4جریان دیود اسنابر. 
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 :مدارمعادل عملکرد حالت چهارم )المان های کم رنگ هدایت نمیکنند( 8شکل

 

 : t<t5(t>6(حالت پنجم
قبل با خاموش شدن سوئیچ ولتاژ خازن اسنابر به صورت  در وضعیت     

ی شروع به افزایش می کند. با رسیدن ولتاژ خازن به مقدار طخ
n

V
V O

in 
 ،

هدایت می کند و این وضعیت آغاز می شود. طی این شروع به  Dدایود 
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 S2Lهمچنان به صورت فالی بکی به  s1Lوضعیت انرژی ذخیره شده در  

به خروجی منتقل می شود و همچنین خازن  S4Dمنتقل می شود و از طریق 

به شارژ شدن خود ادامه می دهد. همچنین طی این وضعیت  SCاسنابر

ح صفر تا تمامی انرژی به ثانویه منتقل کاهش می یابد تا سط lkLجریان 

 » در این وضعیت مشابه با وضعیت قبل می باشد. S2Lشود. معادله جریان 
 دهد.مدار معادل عملکرد حالت پنجم را نشان می « 1شکل
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 :مدارمعادل عملکرد حالت پنجم )المان های کم رنگ هدایت نمیکنند( 9شکل

 

 :  )t<t6t>7(شم حالت ش
این وضعیت آغاز می شود. در  lkLبا صفر شدن جریان سلف نشتی       

همچنان به انتقال توان به خروجی ادامه می دهند .  mLو  S2Lاین وضعیت، 

این وضعیت نیز به اتمام می رسد. معادله   S2Lبا اتمام انرژی موجود در 

مدار معادل عملکرد  «39شکل » ( می باشد.1مشابه با رابطه ) S2Lجریان 

 دهد.حالت ششم را نشان می
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 : مدارمعادل عملکرد حالت ششم )المان های کم رنگ هدایت نمیکنند( 11شکل

 

 :  t<t7(t>8(حالت هفتم 

در این وضعیت ، مبدل مانند یک مبدل فالی بک پایه در وضعیت     

دله جریان سلف مغناطیس کنندگی انتقال توان به خروجی است. معا

مدار معادل « 99شکل»مبدل در این حالت به صورت زیر بیان می شود. 

 دهد.عملکرد حالت هفتم را نشان می
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 : مدارمعادل عملکرد حالت هفتم )المان های کم رنگ هدایت نمیکنند( 11شکل

 

  نتایج شبیه سازی و پیاده سازی مبدل پیشنهادی .1.1

ولت به  53تبدیل  یو برا وات933مبدل پیشنهادی برای سطح توان      

نوع المان ها در  سازی شده است .مقادیر وسازی و پیادهولت شبیه 933

از مبدل ساخته آزمایشی  هنمون « 92 شکل» گزارش شده است. « 9جدول»

 « )ب ( 93شکل  »و « )الف(93شکل » دهد.شده در آزمایشگاه را نشان می
چ رابه ترتیب در نتایج به دست آمده از شکل موج های جریان و ولتاژ سوئی

دهند. ن میسازی عملی مبدل پیشنهادی نشاشبیه سازی و پیاده

شکل موج های جریان و ولتاژ دیود  «)ب ( 94شکل »و  « )الف(94شکل»

سازی خروجی را به ترتیب در نتایج به دست آمده از شبیه سازی و پیاده

نشان می دهد که این مدار این نتایج  دهند.عملی مبدل پیشنهادی نشان می

ر لحظه روشن را به ترتیب د  ZVSو ZCSشرایط اسنابر پسیو غیر تلفاتی 

  کند.ها فراهم می شدن و خاموش شدن  برای سوئیچ مبدل و دیود
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 :پارامترهای مدار9جدول 

 پارامتر مقدار

53μH 1سلفL  

453μH  2سلفL 

933μH  سلفs1L 

333μH  سلفs2L 

 μF933  خازنoC 

nF4.4  خازنsC 

IRFP460  سوئیچ مدار 

Mur460 دیودها 

100 kHz س سوئیچ زنیفرکانsf 

50 v ولتاژ ورودیinV  

100 v ولتاژ خروجیOV  

100 w  توان خروجیOP   

 
 

 

نمونه آزمایشی از مبدل پیشنهادی ساخته شده در آزمایشگاه -92شکل   

 

 

vS [100V/div]

iS [10A/div]

1µS

 
 )الف(

vS [100V/div]

iS [10A/div]

1µS

 
 )ب(

اخت.بدل )الف( شبیه سازی، )ب( سشکل موج جریان و ولتاژ سوئیچ م -93شکل   

 

vD [100V/div]

iD [5A/div]
1µS

 
 )الف(

vD [100V/div]

iD [5A/div]
1µS

 
 )ب(

 )الف( شبیه سازی، )ب( ساخت. Dشکل موج جریان و ولتاژ دیود  -94شکل 

  نتیجه گیری

سوئیچینگ نرم معرفی شده  PWMدر این فصل یک مبدل فالی بک     

شده است که مشکالت یاد شده برای مبدل فالی  در این مقاله تالشاست. 

مبدل پیشنهادی با استفاده از یک مدار اسنابر پسیو غیر بک برطرف گردد. 

تلفاتی شرایط کلیدزنی نرم را برای سوئیچ و دیود مبدل فالی بک فراهم می 

به این ترتیب تلفات کاهش و سوئیچ کمکی استفاده نمی کند.آورد و از هیچ 

-برای ارزیابی مدار پیشنهادی از نتایج شبیه کند.فزایش پیدا میبازده مبدل ا

ارائه  و نتایج عملی استفاده شده است.نتایج شبیه سازی و نتایج عملی سازی

 .کندشده ، نتایج تحلیل نظری را تایید می
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