
 

   

 

 

 
 

 

 

 

منابع  دسته منابع تغذیه سوئيچينگ و . منابع تغذیه به دو شود می استفاده تغذیه ازمنابع الکترونيکی هاي دستگاه اکثر در امروزه – چکيده

که یکی از چندین مبدل مطرح در منابع تغذیه بدون پل sepic مبدل چند که در این مقاله با مروري بر روي.  تغذیه خطی تقسيم بندي می شوند

با بکار گيري روش هاي جدید سعی می گردد که افزایش راندمان و کاهش تلفات را به همراه داشته باشد که  پذیردصورت می   سویچينگ است

در این مقاله سعی شده با بررسی مدارات  . در این مقاله به آن ها اشاره می شود کهیکی از این روش ها استفاده از روش سوئيچينگ نرم است 

به می شود . و    در سوئيچ ها ولتاژ و جریان که باعث کاهش استرس  سوئيچينگ نرم را فراهم سازد کمکی اضافه شده به مبدل پایه شرایط

 . هستيمرا شاهد   بهره خروجیافزایش  چه ميزان طراحی آن درتناسب المان هاي در نظر گرفته شده 

 .    بهره خروجی سوئيچينگ نرم ،مبدل سپيک بدون پل ،  -كليد واژه

 مقدمه -1

كه هر كدام  شودمبدل پيشنهادی معرفی می  پنجدر این مقاله 

مدارات كمکی كه به مبدل پایه اضافه شده استفاده از به كمک 

در مبدل سازد  می شرایطی را جهت ایجاد سوئيچينگ نرم فراهم

 ZCS[6] دومين مبدل شرایط  ZVS [5] پيشنهادی اول شرایط

فراهم [8]   و ZVS [7] در مبدل پيشنهادی سوم و چهارم شرایط

را ایجاد كرده  ZVT[9] شده و در نهایت مبدل پنجم شرایط 

سوئيچ زنی تحت  در سوئيچينگ نرم به كمکدر ابتدا  .  است

می (ZCS) و سوئيچ زنی تحت جریان صفر  (ZVS)ولتاژ صفر 

توان تا حد قابل توجهی از تلفات سوئيچينگ و تداخل 

عالوه بر آن استرس  و [2و1] كرد الکترومغناطيسی جلوگيری

كه نتيجه پياده  كنترل می شودولتاژ و جریان بر روی كليد ها 

( یک 1در شکل ) سازی سوئيچينگ نرم در مبدل ها می باشد .

شده  نشان داده بدون پلپایه   SEPICسوئيچينگ سخت مبدل

 .  [5] است

 :SEPIC بررسی وضعيت سوئيچ در مبدل پایه  -2

ولتاژ پالریته یکسان  -1می توان به  SEPICاز مزیت های مبدل 

 امکان استفاده به صورت افزاینده و كاهنده  -2خروجی و ورودی 

 پيوستگی جریان ورودی با نوسان -4تثبيت ولتاژ خروجی  -3

 به علت (EMI) الکترومغناطيسی كاهش نویز و تداخل  -5كم 

سادگی در مدارات ، [4]و  [3]كاهش نوسانات در جریان ورودی 

 . كنترل و كاهش هزینه را در بر دارد

 
 [5] در sepic( : شکل یک مبدل پایه 1شکل )          

 

 
 [5] در ONدر وضعيت sepic( : شکل یک مبدل پایه 2شکل )  

 

( نشان داده شده است با روشن شدن 2طور كه در شکل ) همان

 بدون پل تحت شرایط سوئيچينگ نرم سپيکمروري بر مبدل هاي 

 2محمد روح اله یزدانیدكتر،1شهریار خطيبی نژاد 
 shahriar.electro.electronics@gmail.com، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(  –دانشجوی كارشناسی ارشد1

  m.yazdani@khuisf.ac.ir،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(  -استادیار گروه برق 2



 

   

 

 

 
 

 

ذخيره می شود در این زمان  L1انرژی ورودی در سلف  S كليد

ولتاژ سلف برابر با ولتاژ ورودی می شود و انرژی ذخيره شده 

. بار هم از طریق  منتقل می گردد L2نيز به سلف C1 درخازن 

 .[5]تغذیه می شود  C2خازن 

 
 [5] در OFFدر وضعيت sepic( : شکل یک مبدل پایه 3شکل )

 

به خازن  L1انرژی ذخيره شده در سلف  Sبا خاموش شدن كليد 

C1  درمنتقل می شود و انرژی ذخيره شدهL2  ه بنيزC2  ازطریق

منتقل می شود و تامين انرژی برای بار را فراهم می  D1دیود 

 . [5]( نشان داده شده است 3كه در شکل ) سازد

 

 :SEPIC مبدل  بر تحقيقات انجام شدهمروري بر  -3

به كمک روش های در مقاالت بررسی شده سعی شده 

 دد افزایش بازده و كاهش تلفاتسوئيچينگ نرم در ص

 .  شوددر این مبدل  (EMI)الکترومغناطيسی 

 

 ( :الفمبدل پيشنهادي ) -3-1

( كه سعی شده شرایط 4شکل ) (الفپيشنهادی ) در مبدل

و شرایط سوئيچ زنی تحت  سوئيچينگ نرم در آن ایجاد شود

فراهم شود . می توان گفت كه در این مبدل (ZVS) ولتاژ صفر 

پيشنهادی بازده باال در طيف گسترده ای از ورودی ، اندازه 

. با  و عملکرد عالی گذرا ، فعاليت در فركانس های باال كوچک

كه در این مدار پيشنهادی به پارامتر های كنترلی انتخاب درست 

 Cr1 با اضافه كردن خازن.صورت گرفته  كنترلر (PID)كمک 

سعی D1 با دیود Cr2 و موازی كردن خازن M1 موازی با كليد 

و بهره شده شرایط سوئيچنگ نرم تحت ولتاژ صفر فراهم شود 

 این مبدل شرایط . [5]گرددورودی %80 این مبدل بيش از 

ZVS  را بدون كليد اضافه ایجاد می سازد بلکه این امر به كمک

 . [5]اضافه كردن المان های پسيو صورت گرفته است 

قابل ذكر است كه استرس ولتاژ در سوئيچينگ سخت بسيار زیاد 

است و باعث تداخل در عمليات كليد زنی در مبدل های 

یکی از روش های كه جهت كه می شود  (PWM)سوئيچينگ 

رود استفاده از  می كاهش این استرس های ایجاد شده بکار

مدارات اسنابر خازنی است كه باعث كاهش استرس می شود اما 

باعث محدودیت در فركانس سوئيچ زنی می وجود این مدارات 

و ZVS ، ZCS شود اما با پيدایش سئيچينگ نرم و روش های 

باعث برطرف شدن این محدودیت در مبدل C و Lتانک های  

 . [5]های سوئيچينگ شده است 

 با فركانس 3.6V-7.2V در ولتاژ ورودی  [5]در نمونه آزمایشگاهی

 5MHZ3و ولتاژ خروجیV-9V  را شاهد هستيم كه در این

 قابل ارزیابی است .3W محدوده مقادیر بيان شده توان خروجی 

 
 [5] در (الف)پيشنهادی مبدل ( : 4شکل )              

 

 ( :بمبدل پيشنهادي ) -3-2

( نشان داده شده است 5كه در شکل ) (بپيشنهادی )در مبدل 

را (ZCS) جریان صفرسعی شده كه شرایط سوئيچينگ نرم تحت 

. [6]فراهم سازد(PWM) كنترل عرض پالس در مبدل های 

افزایش راندمان در این مبدل در ولتاژ های خروجی كمتر از 

ورودی با رنج وسيع بار از مزیت های این مدار است . با توجه به 

و  حجم ،مدار پيشنهادی ابعاد هت سينگ )رادیاتور( ، هزینه 

كه نتيجه بهبود كيفيت نيز كاهش یافته است  تلفات هدایتی

در  .نگ نرم است در مبدل های سوئيچي (PFC) ضریب توان

و در زمان خاموش بودن ZC هنگام روشن بودن سوئيچ شرایط 

ایجاد شرایط مناسبی را برای سوئيچ ها كه  استZVZC  سوئيچ

كه شرایط است  IGBT می كند سوئيچ در نظر گرفته شده

و D1 و عالوه بر آن دیود های  اجرا می كند افراهم شده رمذكور 

 D2 مدار  . دنمی ده انجامنيز تحت ولتاژ صفر یکسوسازی نرم

،  Saكمکی در این مبدل پيشنهادی تشکيل شده از سوئيچ 

را تشکيل می دهد Cr و خازن Lr1، Lr2 سلف های  ، D1دیود



 

   

 

 

 
 

 

( 6با توجه به شکل شماره ) . كه به مبدل پایه اضافه شده است

كه با Lr1 ، Lr2 و جریان  Sa ،Sp وضعيت نوسان سوئيچ های 

در این مبدل  می توان مشاهده كردفلش به آن اشاره شده را

كاهش پيدا كند IGBT سعی شده استرس ولتاژ در سوئيچ های 

كاهش استرس و این امر در افزایش بازده سوئيچ ها موئثر است . 

و غيره Sa، Spهنگام فعال بودن كليد های ه ولتاژ در مدار اصلی ب

را شاهد هستيم در هنگام  D1 , D2فعال بودن دیود های 

استرسی مشاهده نمی شود اما در زمان IGBT خاموش بودن 

به كار خود ادامه می  (SOA) در ناحيه امنIGBT روشن بودن 

ناحيه ولتاژ كاهش پيدا كرده است . استرس IGBT ، در دهد

امن در بایاس  محدوه (RBSOA) به نام  [6]شده در اشاره 

 . [6] كه به آن اشاره شده است است هاIGBT معکوس

از مبدل پيشنهادی )ب( با  ینمونه ساخته شده آزمایشگاه

حدود 51V و خروجی 20KHZ و فركانس سوئيچ 220V ورودی 

 را به همراه داشته  %94كه راندمان  بدست آمده300W توان 

 .  [6]است 

 
 [6] در (ب)پيشنهادی  مبدل ( :5شکل )             

 

 

 
 [6] درشکل موج سوئيچ های مبدل )ب( ( : 6شکل )     

 

 ( :جمبدل پيشنهادي ) -3-3

نشان داده شده در  (جپيشنهادی )SEPIC در ادامه به مبدل 

كه در  به عنوان مبدل اكتيو كلمپ می پردازیم كه ( 7شکل )

از این مدار جهت منبع .  [7]طراحی شده است (ZVS) شرایط 

كه امروزه با  است مطرح شدهLED تغذیه در المپ های 

گستردگی فراوانی روبرو شده است و جایگزینی مناسب برای 

سيستم های روشنایی قبلی كه در این مقاله بيان شده است . 

پارامتر دیگر در این مبدل ایزوله كردن قسمت پایانی مبدل است 

پيشنهادی فراهم كه شرایط مناسب را برای بار و مبدل سپيک 

  . مدار كمکی اضافه شده به مدار از خازن كلمپ  ساخته است

Cc ( قابل مشاهده است 8در شکل ) و سوئيچ Q2 كه Pmos  است

است كه در نظر گرفته شده L2 سلف نشتی ترانس Ll سلف 

كه به صورت . نمونه آزمایشگاهی ساخته شده از این مبدل  است

فركانس سوئيچ زنی  48Vافزاینده عمل می كند ولتاژ ورودی 

130KHZ  60ولتاژ خروجیV-5A  را به همراه دارد كه توان

بدست آمده و بهره مدار نيز  300Wمبدل با مقادیر مذكور 

باعث افزایش 150W به  300Wاست اما با كاهش توان از  89.5%

به MOSFET اما با قرار دادن یک  .شده است  %91بهره به 

افزایش بهره را شاهد باشيم %2 جای دیود خروجی می توان تا 

استرس ولتاژ نيز به دليل شرایط سوئيچينگ نرم بوجود  . [7]

ر مدار و ایزوله كردن دو قسمت مدار سبب كاهش آن دآمده 

 .شده است 

 
 [7] در (جپيشنهادی )مبدل (: 7شکل )                



 

   

 

 

 
 

 

 
 [7] درمدار اكتيوكلمپ (: 8شکل )                  

 

 ( :حمبدل پيشنهادي ) -3-4

( نشان داده شده 9در این مبدل پيشنهادی كه در شکل شماره )

در جهت شارژ باطری ، چراغ های اضطراری ، سيستم های  است

تلفات سوئيچينگ  توزیع قدرت و غيره.... كاربرد فراوانی دارد .

كرد مدار كمکی به  بسيار كم و كاهش تلفات هدایتی نتيجه عمل

مدار كار رفته در این مبدل و همزمان بودن یکسوسازی است 

كه D2 و D1 و دیود های Lr ،Sa، S2 كمکی تشکيل شده از 

  Sa وD2  وظيفه كليد . هستند S2و  S1موازی با سوئيچ های 

زمانی در روند یکسو سازی در نظر گرفته شده و  برای ایجاد هم

 (ARCPC) كموتاتور به نامكه  Lrو سلف  Saعالوه بر آن كليد 

را در مدار قرار می دهد این قسمت در Lr سلف  . است ذكر شده

كه  در مدت زمان كوتاهی ایجاد می شودZVS شرایط  ایجاد

باعث افزایش راندمان مدار و وضعيت مناسب برای سوئيچ اصلی 

نشان 1كه در رابطه  تابع تبدیل در این مبدل نسبت به می گردد

توسط  (PWM)عرض پالس كنترل شده  با ایجاد داده شده است

در وضعيت سوئيچ ها را تحت كنترل می گيرد PI مدار كنترل 

در نظر 1KW با طراحی بر روی این مبدل كه توان آن  [8]مقاله 

 40KHzبا فركانس كاری  60V-40گرفته شده ولتاژ ورودی 

به صورت می باشد مبدل  100Vخروجی در یافت شده بر روی 

می  بدست 2و بهره ولتاژ آن از رابطه  افزاینده طراحی شده است

 .  [8]ید آ

 (1)                                                   
 1

D
M

D



 

 (2        )                                            
1

VO D

VI D



 

 
 [8] در (حپيشنهادی ) مبدل( : 9شکل )              

 

استرس ولتاژ و  [8]اما با توجه به شکل موج های استخراج شده از

قابل مشاهده  (9-3( تا )9-1در شکل ) جریان در این سه كليد

با كادر مشکی رنگ تعقيير وضعيت سوئيچ ها را نشان كه  است

اما كاهش پيدا كرده  استرس ولتاژ در سوئيچ اصلی . داده است

استرس جریان در كليد اصلی مشاهده می شود . باید خاطر نشان 

است كه در  Saهمان جریان عبوری از سوئيچ  Ilrكرد كه جریان 

 .[8]( مشاهده می شود 9-3شکل )

 

 
 [8]در (VS1,IS1)  :(9-1شکل )                

 
 [8]در (VS2,IS2) : (9-2)شکل                 

 
 [8] در(VSa,ILr) :  (9-3شکل )                

 



 

   

 

 

 
 

 

 

 ( :دمبدل پيشنهادي ) -3-5

( كه معرفی می كنيم در شکل دمبدل پيشنهادی بعدی به نام )

( نشان داده شده است كه نوع دیگری از سوئيچينگ نرم را 11)

 (ZVT)نشان می دهد كه حالت گذرا یا )انتقال( تحت ولتاژ صفر 

كه كمترین تلفات هدایتی را شامل می شود و  را بيان می كنند .

 . مورد استفاده قرار می گيرد(PFC) جهت تصحيح ضریب توان 

یکسوسازی در ورودی در این مبدل به تناسب دیگر مبدل ها یک 

تبدیل كرده و سپس وارد DC را به AC مدار انجام می پذیرد كه 

برای مقابله با مشکالت تصحيح ضریب  می گردد .SEPIC مبدل 

بخصوص در مواقعی كه ولتاژ خروجی كمتر از ولتاژ (PFC) توان 

الکترونيکی نظير سيستم ورودی است برای مثال در دستگاه های 

در این  . های كنترلی ، كامپيوتر ها و غيره...... را می توان نام برد

مبدل پيشنهادی در مد روش تلفات هدایتی كاهش یافته 

بيشترین مشکالت در زمان افزایش ولتاژ افزاینده قرار دارد كه 

خروجی نسبت به ورودی است كه در نوع افزاینده معرفی می 

افزاینده این امر برطرف می شود كه  –حالت كاهنده  شود اما در

مشکالت فوق را ندارد و  SEPICمبدل CUK برخالف مبدل 

 . [9]نامزد مناسبی جهت افزایش ضریب توان است

  در این مبدل به دليل تلفات المان های سوئيچ زنی ماننده 

IGBT  ها كه در هنگام انتقال یا روشن بودن كليد رخ می دهد به

و باعث می شود كه استفاده از این كمک این روش كاهش یافته 

روش بيشتر استفاده شود چون مشکالت مربوط به این كليد را 

نيست كه MOSFET و نياز به كليد های از جنس  حذف می كند

شده چون در استفاده IGBT در این مبدل از همان كليد های 

ها MOSFET انتقال توان های مناسب است و خصوصيات خوب 

راه  CCMاین مبدل هم در وضعيت ها را شامل می شود . BJT و 

المان  Cr2و  S3  ،Da1  ،Lr  ،Cr1سوئيچ  . [9] اندازی شده است

های مدار كمکی را تشکيل می دهد كه به مبدل اوليه اضافه 

  .  [9] فراهم می سازدذكور را شده شده و شرایط م

 

 [9] در (دپيشنهادی ) مبدل( : 11شکل )                    

گرفته شده است  [9] كه از(11-2)و(11-1) با توجه به شکل

بسيار كاهش یافته كه  S2و  S1در سوئيچ استرس ولتاژ و جریان

سيبی به سوئيچ ها وارد آو  باعث افزایش بازده سوئيچ ها می شود

بوجود (ZVS) نتيجه شرایط سوئيچينگ نرم  این امرنمی شود . 

ولتاژ . در هنگام روشن و خاموش شدن سوئيچ ها است آمده

در این مبدل با نوسان و ریپل كمی همراه است كه سوئيچ ها 

نشان دهنده شرایط سوئيچينگ نرم در زمان خاموش و روشن 

این كاهش نوسان كاهش استرس ولتاژ شدن سوئيچ هاست بنابر 

را به همراه دارد . بنابر این می توان گفت راندمان سوئيچ باال 

 S3ولتاژ سوئيچ  (11-3)شکل  . [9] رفته و بيشترین بازده را دارد

 . [9]را نشان می دهد كه وضعيت سوئيچ را نشان می دهد

 
در  [9]  S2  : شکل موج ولتاژ و جریان (11-1شکل ) 



 

   

 

 

 
 

 

 
 [9] در S1و جریان ولتاژ   : شکل موج (11-2شکل )        

 
 [9] در S3ولتاژ و جریان : شکل موج  (11-3شکل )       

 
 [9] در (دموج پارامتر های مبدل پيشنهادی ) ( : شکل11شکل )

 مقایسه مبدل هاي پيشنهادي :  -4

با بررسی كه بر روی این چند مبدل انجام گرفته موارد قابل توجهی در 

توان خروجی استرس ولتاژ ، ( قرار گرفته مواردی از قبيل 1جدول شماره )

 ، تعداد المان های مدارات كمکی ، وغيره ... را نشان داده است . 
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 w3 %81 ZVS 2 - - (الف)

 Vo+vce 1 5 w311 %93 ZCS (ب)

 v15≈ 1 2 w151 %91 ZVS (ج)

 v151≈ 2 5 w1111 %9225 ZVS (ح)

 v411≈ 1 6 w451 %95 ZVT (د)

 : مقایسه مبدل های ارائه شده در این مقاله 1جدول شماره          

 گيرينتيجه -5

این چند مبدل پيشنهادی و نتایج بدست  بررسی و مقایسهدر پی 

آمده از آنها می توان گفت كه به كمک تکنيک های سوئيچينگ 

وغيره..... شرایط مناسب سوئيچ زنی  ZVS،ZCS ،ZVTنرم مانند 

و  بهره وری مناسب ،را فراهم نموده كه باعث افزایش راندمان 



 

   

 

 

 
 

 

مدار ها می شود تصحيح ضریب توان كاهش استرس سوئيچ ها در

را به همراه دارد كه (EMI) الکترومغناطيسی  تداخل و كاهش

امروزه در طراحی های منابع تغذیه سوئيچينگ در نظر گرفته 

 [9](د. با بررسی های انجام شده مبدل پيشنهادی )می شود 

و كليدهای  بيشترین بهره خروجی را به تناسب تعداد المان ها

و بهينه  به مدار پایه دارد مدارات كمکی اضافه شده كمکی در

های به مبدل  بودن استرس ولتاژ در سوئيچ ها را نسبت

عالوه بر این هم می توان . پيشنهادی معرفی شده دیگر دارد

ارات كم هزینه ، كم حجم و مدهم SEPIC گفت كه مبدل های 

سوئيچينگ می باشد كه امروزه DC-DC مناسب در مبدل های 

 قرار گرفته اند . زیادی رد استقبالمو
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