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  LEDبرای کاربرد های آداپتوری و روشنایی  (SSPFCتک مرحله ای جدید )در این مقاله یک مبدل اصالح ضریب توان  – چکیده

عقب ساخته شده  –پیشنهاد شده است که از یک مبدل فالی بک ، یک سیم پیچی فیدبک و یک شکل دهنده جریان ورودی جلو 

است. از طریق سیم پیچی فیدبک ، یک مسیر مستقیم انرژی به منظور بهبود راندمان مبدل و کاهش استرس ولتاژ دو سر خازن بالک 

از طریق تنها دو دیود به ورودی متصل شده است که تلفات هدایتی را نیز کاهش می یچ فیدبک ایجاد می گردد. عالوه بر این ، سیم پ

( و DCMدهد .معادالت وتنظیمات برای طراحی سلف ورودی شکل دهنده جریان و سلف مغناطیس کنندگی ترانسفورماتور که در مد )

با یک طراحی متفاوت لتاژ خازن بالک استفاده می شود . مد مرزی کار می کنند به ترتیب برای شکل موج جریان مناسب و کاهش و

 در نمونه دیگر بهبود می یابد . 79.0نسبت دور سیم پیچ ضریب قدرت به بیشتر از 

  اصالح ضریب توان ، تک مرحله ای،  (ICSسیم پیچ فیدبک ، شکل دهنده جریان ورودی ) –کلیدواژه 
 

 مقدمه -1

در سال های اخیر،آداپتور ها ب طور گسترده ای در قدرت کم 

)توان های پایین( استفاده می شوند.کابردی که نیاز به اندازه 

 IEC61000-3-2کوچک،هزینه های پایین و مطابق با استاندارد 

class D  استاندارد می باشد.مبدل هایPFC  دو مرحله های

،اعوجاج هار مونیکی  1مرسوم می توانند ضریب توان نزدیک به 

کم و ولتاژ خروجی ثابتی را تحویل دهند.با این حال،الملن های 

مداری زیاد و مدارات کنترلی پیچیده هستند که استفاده از آنها 

.به منظور کاهش در ماربردهای آداپتوری را کاهش داده است

تک مرحله  PFCهزینه و افزایش چگالی توان ،تعدادی مدارات 

و مبدل های  PFCمدارات .[3[]82.] ای معرفی شده است

DC\DC  در بحث اصالح ضریب توان تک مرحله ای ادغام شده

اند که دارای سوئیچ های قدرت یکسان و مدارات کنترلی یکسان 

برای ایجاد شکل موج ورودی،ایزوالسیون الکتریکی و رگوالسیون 

ولتاژ خروجی هستند.یک خازن بالک  برای کنترل توان لحظه 

و نیز برای ای نامتعادل که از ورودی های مختلف ناشی میشود 

داشتن ولتاز خروجی ثابت نیاز است.یک تقویت کننده شکل 

دهی جریان ورودی با یک مبدل فالی بک یا کاک برای ایجاد 

که درم بدل فوق  [3[]5مجتمع شده است.] BIFREDمبدل

خازن بالک در مسیر سری شارز توان قرار گرفته است.یک 

ت که در [معرفی شده اس6در ] SSPFCخانئاده از مبدل های 

از آنجا آن خازن بالک در مسیر موازی عبور توان در آنها قرار دارد.

که ولتاژ خازن بالک تقریبا ثابت است،سلف مبدل بوست معمول 

عمل میکند که ولتاژ ورودی را به  (DCM)در مد انتقال ناپیوسته

معموال در مد پیوسته DC\DC طور خودکار دنبال میکند.قسمت

اهش سایز سلف و تلفات هدایتی ک کار میکند که باعث

میگردد.اگرچه میزان تلفات هدایتی کم است،ولتاژ خازن بالک 

ممکن است بسیار باال باشد به خصوص در مسیسرهای با بار کم 

و ولتاز باال که برای پیاده سازی در کاربردهای تجاری سخت به 

یک راه هل جایگزین عمل کردن هر دو سلف  [.7]نظر میآید

در مد ناپیوسته است  DC\DCجریان ورودی ومبدل شکل دهنده

که در ان ولتاژ خازن بالک کاهش یافته و مستقل از بار 

[.اما راندمان مدار به دلیل استفاده از مدار در .[]2[]6میباشد.]

مد ناپیوسته نسبت به مد دیگر کاهش می یابد)به دلیل تلفات 

در  DC\DCدلهدایتی باال(.تلفات کلیدزنی هنگام استفاده از مب

مد مرزی کاهش می یابداما فرکانس سویچینگ با بار کمتر،بیشتر 

 .[11[]18] میشود.

 (LED) ان مدارهای راه انداز دیود منبع نوربررسی و بهبود راندم 



 

   

 

 

 
 

 

 

 معرفی عملکرد مدار ارائه شده -2

( مشاهده می 1مبدل به همراه سیم پیچی فیدبک در شکل )

به سلف  8PN سوئیچ روشن است ، سیم پیچی کوپل شود . وقتی

ICS )PFCL(  به صورت سری متصل است و ولتاژ القایی عبوری از

P2N  با ولتاژ ورودی مخالفت می کند . در این مرحله ، قسمتی از

 mLولتاژ ورودی به سلف مغناطیس کنندگی ACانرژی از خط 

انتقال می یابد. وقتی سوئیچ خاموش می شود ، سیم پیچ های 

NP1  و  NP2صورت سری به سلف  بهICS (LPFC متصل ) می

. قسمتی ولتاژ ورودی مخالفت می کند  با CB شود و خازن بالک

به دیود ثانویه منتقل می شود . در  ICS(LPFC) سلفاز توان از 

در ولتاژ پایین خازن بالک  PFCLنتیجه باالنس ولت ثانیه سلف 

ایجاد می گردد و بهبود راندمان بدلیل عبور انرژی به صورت 

 مستقیم ایجاد می گردد. 

 
 

 1شکل 

 

 فرآیند های عملیاتی در این پنج مرحله به شرح زیر است:

 [1t  -0 tوضعیت اول : ]

  ICSخاموش است و جریان سلف  SW، سوئیچ 0tقبل از 

(PFCI در حال حاضر به عنوان )mI   جریان مغناطیسی صفر

روشن است ، جریان مغناطیسی   0tدر  SWاست. وقتی سوئیچ 

mi   می یابد.به صورت خطی افزایش 

 

 
 ICSمثبت است، جریان سلف  inVزمانی که ولتاژ ورودی 

(PFCi در دیود ، )a1D  جاری می شود ، سلفICS  سیم پیچ ،

 . inVمنبع  acو ورودی   1dD، دیود  SW، سوئیچ  P2Nترانس 

می توان  swiو جریان سوئیچ  mi، جریان مغناطیسی  PFCiشیب 

 ( بدست آورد.8با توجه به شکل )

 

 

 
 

توسط   miدیده می شود که بخشی از جریان سلف مغناطیسی 

خازن بالک ذخیره شده ، که این مورد در مبدل های فالی بک 

معمول است ، در حالی که بخش دیگر مرتبط با جریان سلف 

ICS (PFCi به طور مستقیم از منبع )ac   خط کشیده شده

یله ذخیره است. در نتیجه ، بازده و راندمان تبدیل شده به وس

 ی مستقیم از خط بهبود یافته است.سازی انرژ

 [:2t  -1  tوضعیت دوم ]

خاموش است. خازن خروجی  1tدر  SWهنگامی که سوئیچ 

SWC  سوئیچSW  بوسیله جریان سلفICS (PFCi  و جریان )

شارژ می شود. هنگامی که ولتاژ سوئیچ به   CBiخازن بالک 

O)VS/NP1+(NCBV  2درt  می رسد ، دیود ثانویهsD  به فوروارد

 اندازه بیشتر تبدیل می شود. 

 [:3t  - 2tمرحله سوم ]

هدایت می کند خازن خروجی  2tدر  S Dدر حالی که دیود ثانویه 

FC  به وسیله ی انرژی مغناطیسی ترانس شارژ می شود و شیب

 توسط فرمول زیر داده شده جریان مغناطیسی 

 

 
 

( در میان سیم پیچ PFCi)  ICSیان سلف در همان زمان ، جر

،  BCترانس جاری می شود ، خازن بالک   P2Nو   P1Nهای 

 ..1aDورودی ودیود  acمنبع   1dDدیود 

 ( با شیب زیر کاهش می یابد.PFCi) ICSجریان سلف 



 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 ( به صورت زیر بیان می شود :Di) SDجریان دیود ثانویه 

 
، که در ترانسفورماتور ذخیره می  miبه غیر از انرژی مرتبط با 

به طور  PFCiمرتبط با  ICSو سلف  ACانرژی از منبع ، شود 

منتقل می شود که باعث بهبود  FCمستقیم به خازن خروجی 

 . راندمان تبدیل می شود

 :[4t –3 t] وضعیت چهارم

به صفر کاهش می یابد شارژ  3t( در PFCi)  PFCL پس از جریان

خازن خروجی بوسیله ی انرژی مغناطیسی شارژ می شود. در 

[ با t 2t ,4( در طول دوره ی ]Diثانویه )  SDنتیجه جریان دیود 

 شیب همراه می شود.

 [ :5t – 4tوضعیت پنجم ]

به صفر کاهش می یابد و یک مدار  Di، جریان دیود ثانویه  4tدر 

و  BCخازن بالک  mLرزونانس سری بوسیله ی سلف مغناطیسی 

تشکیل می شود . در حالی که  SWسوئیچ  SW Cخازن خروجی 

 5tدر   O )VS/NP1(N-CBVولتاژ سوئیچ در پایین ترین نقطه 

کاهش می یابد. سوئیچ روشن می شود و سوئیچینگ سیکل 

 بعدی شروع می شود. 
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 شبیه سازی و نتایج مدار  -3

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 

 

 نتیجه گیری و بحث -4
جدید معرفی گردیده است که دارای راندمان و  SSPFCیک 

ضریب قدرت باال است. در مدار پیشنهادی ، دو دیود سری در 

مسیر شارژ توان در سمت اولیه وجود دارد. هنگامی که هر دو 

 سوئیچ روشن و خاموش است یک مسیر انتقال انرژی مستقیم

بوسیله ی سیم پیچی فیدبک فراهم شده است که راندمان را 

بود بخشیده و باعث سرکوب و فرونشاندن استرس ولتاژ خازن به

بالک می شود . نتایج تجربی نشان می دهد که راندمان مبدل به 

رسیده است. در مجموع ، جریان ورودی شکل مناسب  793%.

را   IEC61000-3-2 CLASS Dدارد و الزامات استاندارد 

ی ورودی خط برا V077برآورده کرده و ولتاژ خازن بالک به زیر 

 عمومی فرونشانده می شود.
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