
کنتزل منببع تغذیه سوئیچینگ



بیبن مسئله
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بیبن مسئله
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خطی کزدن طبقه توان  

تَصیف حالت ّای هذاس تا اػتفادُ اص هتغیشّای حالت: گام اٍل
دس ایي حالت هثذل دس هذ پیَػتِ فشض ؿذُ اػت.
الواى ّای پاساصیتی ػلف ٍ خاصى دس ًظش گشفتِ هیـَد.
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خطی کزدن طبقه توان  

هیاًگیي گیشی تا دس ًظش گشفتي ًؼثت واسی  : گام دٍم
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خطی کزدن طبقه توان  

اعوال اغتـاؽ : گام ػَمac  جذا وشدى هَلفِ ّای ٍac ٍdc 

 چَى ّذف هحاػثِ تاتع تثذیل ٍلتاط خشٍجی ًؼثت تِ ػیىل ٍظیفِ اػت تغییشات
ٍلتاط ٍسٍدی صشفٌظش هی ؿَد

تا جایگزاسی دس ساتطِ اصلی ٍ ػادُ ػاصی
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خطی کزدن طبقه توان  

:وِ دس ایي ساتطِ

:دس حالت هاًذگاس ٍ تا صفش لشاس دادى همادیش اغتـاؿی

:هعادلِ اغتـاؽ تِ فشم صیش ػادُ هیـَد

:تِ طَس هـاتِ تشای ٍلتاط خشٍجی
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خطی کزدن طبقه توان  

:دس حالت هاًذگاس

:هعادلِ اغتـاؽ

:دس ًتیجِ ساتطِ ٍلتاط ٍسٍدی ٍ خشٍجی دس حالت هاًذگاس
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خطی کزدن طبقه توان  

اًتمال هعادالت : گام چْاسمac تِ حَصُ الپالع

:هحاػثِ تاتع تثذیل ػیؼتن
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محبسبه تببع مبذل فوروارد  : مثبل
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محبسبه تببع مبذل فوروارد  : مثبل

.جشیاى ػلف ٍ ٍلتاط خاصى تِ عٌَاى هتغیشّای حالت اًتخاب هی ؿًَذ

:kvlتا اعوال 

:ساتطِ سا هی تَاى تِ صَست صیش تِ فشم هاتشیؼی ًَؿت
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محبسبه تببع مبذل فوروارد  : مثبل

:دس ًتیجِ

اص آًجایی وِ ػاختاس هذاس دس حالت تاص ٍ تؼتِ تَدى ولیذ یىؼاى اػت ٍ تٌْا  
:تفاٍت صفش ؿذى ٍلتاط ٍسٍدی اػت
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محبسبه تببع مبذل فوروارد  : مثبل

:هحاػثِ ٍلتاط خشٍجی

:دس ًتیجِ

:پغ اص اعوال هیاًگیي گیشی
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محبسبه تببع مبذل فوروارد  : مثبل

:تشای ػادُ ػاصی هعادالت دس هذاسات عولی
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محبسبه تببع مبذل فوروارد  : مثبل

:دس ًتیجِ

:تاتع تثذیل حالت هاًذگاس

:تاتع تثذیل حالت اغتـاؿی
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محبسبه تببع مبذل فوروارد  : مثبل

:تا ًَؿتي هعادالت تِ فشم اػتاًذاسد

:صفش ایجاد ؿذُ دس تاتع تثذیل
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محبسبه تببع مبذل فوروارد  : مثبل

(اًذاصُ)دیاگشام تذ 
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محبسبه تببع مبذل فوروارد  : مثبل

(فاص)دیاگشام تذ 

18



محبسبه تببع مبذل فالی بک : مثبل

تاتع تثذیل هثذل فالی ته

((اًذاصُ)دیاگشام تذ 
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محبسبه تببع مبذل فالی بک : مثبل

(فاص)دیاگشام تذ 
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محبسبه تببع مبذل فالی بک : مثبل

 ٍِجَد صفش دس ػوت ساػت صفحِ هختلط تاعث ایجاد تاخیش فاص هی ؿَد و
.تایذ دس طشاحی هذاس جثشاى ػاص لحاظ ؿَد

  ٍ دس حالت گؼؼتِ صفش دس ػوت ساػت ٍجَد ًذاسد دس ًتیجِ جثشاًؼاصی
پایذاس وشدى هثذل ساحت تش اػت
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PWMمحبسبه تببع تبذیل بخش 
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PWMمحبسبه تببع تبذیل بخش 

ٍ اغتـاؿی dcٍلتاط وٌتشل ؿاهل هَلفِ 

:تا فشض ػیٌَػی تَدى اغتـاؽ

:ػیىل ٍظیفِ تِ صَست صیش هحاػثِ هیـَد

:تا اػتفادُ اص ػشی فَسیِ
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PWMمحبسبه تببع تبذیل بخش 

چَى دس خشٍجی هثذل اص فیلتش اػتفادُ ؿذُ هی تَاى اص هَلفِ ّای فشواًغ تاال 
:صشفٌظش وشد دس ًتیجِ

:وِ دس ایي ساتطِ

:دس ًتیجِ
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تببع تبذیل تقزیبی یک مذالتور واقعی: مثبل
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تببع تبذیل تقزیبی یک مذالتور واقعی: مثبل

:تش اػاع ؿىل

:دس ًتیجِ دس حضَس هذالتَس تاتع تثذیل هثذل ٍ هذالتَس تِ صَست صیش اػت

اگش اص تاخیش هذالتَس صشفٌظش وٌین تٌْا اثش هذالتَس دس تاتع تثذیل یه عذد ثاتت 
.اػت
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جبزانسبسی سیستم فیذبک

:تاتع تثذیل ولی حلمِ تاص
:وِ دس ایي ساتطِ

:ٍیظگیْای هطلَب تاتع تثذیل حلمِ تاص
.تْشُ دس فشواًغ پائیي تایذ تاال تاؿذ تا خطای حالت هاًذگاس حذالل ؿَد -1

تایذ تا حذ هوىي  ( فشواًؼی وِ دس آى تْشُ تشاتش یه هیـَد)فشواًغ لطع  -2
.تاال تاؿذ

حاؿیِ فاص تشای داؿتي پاػخ گزاسی هٌاػة ٍ ّوچٌیي پایذاسی هثذل دس  -3
.دسجِ تاؿذ 60تا  45حالت حلمِ تؼتِ تایذ تیي 
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جبزانسبسی سیستم فیذبک

:تعشیف حاؿیِ فاص
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جبزانسبسی سیستم فیذبک

تاتع تثذیل جثشاى ػاص

:فشم اًتخاتی
پاساهتشّا تِ گًَِ ای اًتخاب هی ؿًَذ وِ حذالل تاخیش دس فشواًغ لطع اتفاق 

افتذ
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جبزانسبسی سیستم فیذبک
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جبزانسبسی سیستم فیذبک

تش اػاع هذاس

.اػتفادُ هیـَد kتشای طشاحی الواى ّا اص سٍؽ ضشیة 
:ػپغ. اتتذا فشواًغ لطع تاتع تثذیل هذاس تاص هحاػثِ هی ؿَد
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جبزانسبسی سیستم فیذبک

:سا اص ساتطِ صیش هیتَاى هحاػثِ وشد kضشیة 

:هشحلِ یعذ تعییي حاؿیِ فاص الصم
:وِ دس ایي ساتطِ

:دس ًتیجِ

:تاؿذ دس ًتیجِ 1تْشُ دس فشواًغ لطع تایذ تشاتش 
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جبزانسبسی سیستم فیذبک

R1 تِ صَست دلخَاُ اًتخاب هیـَد ٍلی ػایش پاساهتشّا تش اػاع سٍاتط صیش:
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مبذل ببک: مثبل–جبزانسبسی سیستم فیذبک 

تشای یه هثذل تان تا دس ًظش گشفتي هماٍهت راتی خاصى خشٍجی، ًـاى دّیذ 
.تاتع تثذل تِ صَست صیش اػت
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مبذل ببک: مثبل–جبزانسبسی سیستم فیذبک 

.تشای هثذل تان ؿىل صیش پاساهتشّای هذاس جثشاًؼاص سا هـخص ًوائیذ
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وٌتشل پیـخَسد

.ؿیة ؿىل هَج دًذاًِ اسُ ای هتٌاػة تا ٍلتاط خشٍجی تغییش هی وٌذ
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وٌتشل هذ جشیاى

37



(وٌتشل تاًذ تلشاًغ)وٌتشل هذ جشیاى 

ٍلتاط وٌتشل هتَػط جشیاى ػلف سا وٌتشل هی وٌذ.
همذاس تغییشات جشیاى  ٍاتؼتِ تِ طشاحی هذاس اػت.
ایي سٍؽ دس هذ پیَػتِ هٌاػة اػت  .

فشواًغ هتغیش
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(وٌتشل تا صهاى لطع ثاتت)وٌتشل هذ جشیاى

ٍلتاط وٌتشل، همذاس حذاوثش جشیاى سا هـخص هی وٌذ.
 تعذ اص سػیذى جشیاى تِ همذاس حذاوثش ػَئیچ تشای صهاى ثاتت خاهَؽ هی

.هاًذ

فشواًغ هتغیش
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(فشواًغ ثاتت تا صهاى ٍصل ػیگٌال ػاعت)وٌتشل هذ جشیاى 

 ٍلتاط وٌتشل، همذاس حذاوثش جشیاى ٍ صهاى خاهَؽ ؿذى ػَئیچ سا وٌتشل
هیىٌذ
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(هضایا)وٌتشل هذ جشیاى 

وٌتشل جشیاى ػَئیچ

ػادُ تش ؿذى هذاس جثشاى ػاص تِ ٍاػطِ حزف لطة ًاؿی اص فیلتش ػلفی

تمؼین جشیاى تیي چٌذ هٌثع هَاصی

ایجاد ؿاس هتماسى دس هثذل پَؽ پَل

  اهىاى پیـخَسد ٍلتاط
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حفاظت هٌاتع تغزیِ ػَئیچیٌگ

 ویلَّشتض 500حذاوثش فشواًغ
 ٍلت 40تا  8تاصُ ٍلتاط ٍسٍدی

 ٍلت 5ٍلتاط خشٍجی هشجع
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حفاظت هٌاتع تغزیِ ػَئیچیٌگ

.فشواًغ ًَػاى ؿىل هَج دًذاًِ اسُ ای سا هـخص هیىٌذ RT  ٍCTهمذاس 
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حفاظت هٌاتع تغزیِ ػَئیچیٌگ

 تاتع تثذیل تخؾ هذالػیَى پٌْای پالغ
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حفاظت هٌاتع تغزیِ ػَئیچیٌگ

هحافظت دس تشاتش اضافِ ٍلتاط
10اص طشیك پایِ 

هحافظت اضافِ جشیاى
5ٍ  4اص طشیك پایِ ّای 
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هحذٍد وشدى جشیاى تشگـتی
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ایضٍالػیَى
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ایضٍالػیَى
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