
 

   

 

 

 
 

 

 

 

و مشکل در روند يچينگ باعث ایجاد تلفات ئ. افزایش فرکانس سومبدل های سوئيچينگ کاربرد بسایر زیادی در صنایع مختلف دارند  - دهيچک

ستفاده از ی بسيار مهمی در طراحی این مبدل ها می باشد. با اها مسئلهتلفات در این گونه مبدل. لذا کاهش شود این سيستم ها می عملکرد

در این مقاله  .حد زیادی کاهش داد تا اتداخل الکترومغناطيسی ر توان تلفات وجریان به روش سویيچينگ نرم می و ژکاهش تغيرات سریع ولتا

ی فراهم ایر المان های مبدل به وسيلهيچ و سئمچنين فراهم کردن شرایط ایمن سوهو مدار اسنابر پسيو بدون تلفات به منظور کاهش تلفات  یک

کردن شرایط سویيچينگ نرم پيشنهاد شده است. در این مقاله یک مبدل بوست با استفاده از مدار اسنابر ساده ارائه شده است که مدار کمکی 

 خاموش کردن سویيچ و به ترتيب در روشن و  (ZVS)سوئيچ تحت ولتاژ صفر و  (ZCS) سوئيچ تحت جریان صفر شرایط فراهم کردن وظيفه
ی کاهش سویيچ مبدل به وسيله همچنين  ایجاد شرایط امن برای دیود خروجی و و  همچنين ایجاد شرایط سویچيينگ نرم در دیود خروجی مبدل

مبدل بوست ارائه شده با استفاده از نرم افزار نشان دادن موثر بودن این روش   به منظور .را دارديچ و دیود ئسو جریان روی استرس ولتاژ و

OrCAD PSpice نتایج شبيه سازی ارائه شده.  شبيه سازی شده و 

 ZCS))،سوئيچ تحت جریان صفر  (ZVS)سوئيچ تحت ولتاژ صفرتلفات،  نمبدل بوست، مدار اسنابر پسيو بدو -كليد واژه

 

 مقدمه -1

الکتریکی  و الکترویيکی   ر    هایسيستم پيشرفت روز افزون

 ، توزیی  بیر ،  مختلف ماینید سيسیتم هیای مخیابرات      هایوزهح

 ی مهندس  پذشک ، ر حوزه یسيستم ها سيستم های كنترل و

مدارهای مجتم  الکترویيک  و غيره بنیا بیر یيیاز و كیاربر  هیای      

 يچينگ را  ر پی   ار   ، كاربر  روز افزون مبدل های سوئصنعت 

يچينگ ئیيک قدرت از جمله مناب  تغذییه سیو  های الکتروسيستم

ه ك های صنعت   اریدكاربر  های بسيار زیا ی خصوصا  ر محيط

  به ویژه امیروزه طراحی    [1] باید به صورت صحيح طراح  شوید

مبدل ها با چگال  توان باال  یک  از مهمترین  مسائل  ر حوزه ی 

يدن بیه  اساسا مهمترین راه بیرای رسی  كه  الکترویيک قدرت است

باشید  يچينگ  ر این مبدل ها می  ئاین هدف افزایش فركایس سو

چينگ باعث افزایش تلفیات و  يئ  از طرف  افزایش فركایس سو[2]

 ر واقیی  ،شییو مغناطيسیی  میی ایش تییداخل الکتروهمچنییين افییز

يچينگ عمیده تیرین پيشیرفت  ر    ئافزایش سرعت و فركایس سو

ر گا كه  [2]الکترویيک قدرت است هایكارای  و خصوصيات مبدل

 منجر به بیروز این مشکالت توسط طراحان برس  و برطرف یشو  

شیو ، بیه   لکر  ایین سيسیتم هیا می     مشکالت جدی  ر روید عم

طراح  مبدل های الکترویيک قدرت بیا تلفیات   طوری كه امروزه 

ان میدارت الکترویيکی  می    حی یک چیالش عمیده بیرای طرا   كم 

یهیا  ر  آو همچنين تداخل  جریان و ژتغيرات سری  ولتا  [3]باشد

يچ و گرمیاگير و  ئا و  یو  هیا و جرییان بیين  ریین سیو     يچ هئسو

 ر مبدل هیای   تلفاتجریان بازیاب  معکوس  یو  از عوامل اصل  

ین روش برای كاهش تلفیات و  ترعمده  [4,5]باشديچينگ م ئسو

يچينک اسیتفا ه از  ئتداخل الکترومغناطيس   ر مبدل هیای سیو  

يچينگ ییرم  ئ ر سیو  ر واق    [6,7]يچينگ یرم استئتکنيک سو

ا هی يچ ها و  یو ئ( ر سوdi/dt,dv/dtان )و جری ژتغيرات سری  ولتا

یا جریان  ژيچينگ یرم هنگام  كه ولتائ ر سو، [8]یابدكاهش م 

 ر   [9,10]شیو  ش می  ويچ روشن ییا خیام  ئيچ صفر است سوئسو

ور ن شییرایط آروش مناسییب بییرای فییراهم  PWMمبییدل هییای 

های تيجه كیاهش تلفیات اسیتفا ه از میدار    يچينگ یرم و  ر یئسو

مدار ها اسنابر به  و  سته ی اكتيو و پسیيو تسسیيم     اسنابر است

طراحی و شبيه سازی مبدل بوست سوئيچينگ نرم با استفاده از اسنابر پسيو بدون  

  تلفات

  2محمد روح اله یز ای   و 1بهمن رئيس 
  bahman.raeisi@yahoo.com، )خوراسگان(كارشناس  بر  و الکترویيک  ایشگاه آزا  اسالم  واحد اصفهان  ایشجوی 1

m.yazdani@ khuisf.ac.ir، )خوراسگان(استا یار گروه بر   ایشگاه آزا  اسالم  واحد اصفهان 2
 

 



 

   

 

 

 
 

 

يو بیرای كنتیرل عملکیر  میدار از     مدارهای اكت ر   [11]شویدم 

 ،ها پيچيده استشو  و مدار كنترل آنيچ كمک  استفا ه م ئسو

يچ كمکی  یيیاز بیه گيیت  راییو فلیوت  اشیته        ئر سیو گه اژبه وی

 ارای ایین مزییت   لی  میدار هیای اسینابر اكتيیو      و  [12,13]باشد

توایند شرایط روشن هستند كه بعض  از این مدار ها به خوب  م 

صفر یا جریان صیفر را فیراهم    ژو خاموش شدن سویيچ تحت ولتا

سيو تشکيل بر پسيو فسط از عناصر پاهای اسن ر مسابل مدار كنند 

يچينگ ییرم را  ئشیرایط سیو   يچ كمکی  ئو بدون هيج سیو  ایدشده

 ر ایین   ا  مدار كنترل مبدل بسيار سا ه اسیت  لذ د نكنفراهم م 

سیيو بیدون تلفیات بیرای رسیيدن بیه       میدار اسینابر پ   ییک مساله 

 و  ر یتيجیییه كیییاهش تلفیییات و تیییداخل  يچينگ ییییرمئسیییو

مبدل بوست اراییه شیده بیا     الکترومغناطيس  استفا ه شده است 

شیو  و  يچ می  ئاز مدارهای كمکی  بیه صیورت ییرم سیو      استفا ه

يچ و همچنیين  ییو  خروجی     ئجرییان روی سیو  و  ژاسترس ولتا

شیامل ییک مبیدل     كاهش یافته است  مبدل بوسیت اراییه شیده   

كه این مدار اسنابر خو  متشکل  مدار اسنابر كه بوست معمول  و

از  و مدار است كه هر یک از این مدارها به صورت جداگاییه یيیز   

شیامل سیلف    اول كمکی   توایند مور  استفا  قرار گيرید  میدا م 

  D1,D2و  یو هیای كمکی       Csخازن رزویایس  و Lsرزویایس 

است كه این مدار باعث كاهش تلفات و همچنیين باعیث كیاهش    

واق  شو   ر يچ مبدل م ترس ولتاژ و جریان روی  یو  و سوئاس

شیو  و  یو هیا   يچ باعث كاهش تلفات م سلف سری شده با سوئ

ند   ر این مبدل ایرژی بازییاب   كنرا كنترل م   di/dtتغيرات یيز 

زخيیره   Lsيچ  ر سیلف  عکوس ابتدا  ر زمان روشن بیو ن سیوئ  م

  Cs1خیاموش باشید بیه خیازن        Doشو  و زمای  كه  ییو   م 

يچ نگام خاموش شیدن سیوئ  كند  و این ایرژی  ر هایتسال پيدا م 

شیو   میدار   گير  و هرگیز تلیف یمی    اصل  مور  استفا ه قرار م 

گر همان طور كه  ر شکل مشخص است یک مدار پسيو اسنابر  ی

بدون تلفات است  كه  ر مبدل هیای ایزولیه و غيیر ایزولیه قابیل      

استفا ه است  و  ر مبدل های مختلف بوست، باک، باک بوسیت،  

 ر واق   ر تمام مبیدل هیای تیک     فوروار ، اسپيک، فالی بک، و

این مدار اییرژی  يچ ایزوله و غير ایزوله قابل استفا ه است   ر سوئ

كند كه زخيره شده  ر خازن اسنابر به بار خروج  ایتسال پيدا م 

شو    ر بعضی  از میدار هیای اسینابر     این باعث كاهش تلفات م 

شو  كیه  این ایرژی به منب  ورو ی منتسل  م  ارائه شده  مثال  ر

شو   مزیت  یگر این مدار اسینابر ایین   این باعث ایجا  تلفات م 

يچ اصل  و همچنیين   ر سوئdi/dt,dv/dt با عث كاهش  است كه 

-شو  كه  ر یتيجه باعث كاهش تلفیات می   م   ر  یو  خروج 

اسنابر ارایه شده  ر مبدل های مختلف قابیل اسیتفا ه    شو   مدار

باشند ول   ر این مساله  ر یک مبدل بوسیت بیه كیار رفتیه و     م 

ئه شده است كه تجزیه و تحليل شده است و یتایج شبيه سازی ارا

ولیت   02وات و بیا ورو ی   222مبدل شیبيه سیازی شیده  تیوان    

 100KHZ يچينگفركیایس سیوئ   بیا  ولت اسیت و  122وخروج  

كه جزئيات و روید عملکر  مدار  ر ا امه به صیورت كامیل    است 

    ا ه شده است شرح

 مدار اسنابر پسيو بدون تلفات پيشنهادی   -2

 استنشان داده شده  (1)مبدل بوست پيشنهادی در شکل 

 يچينگ یرم با مدار اسنابر پسيو بدون تلفاتئمبدل بوست سو :1شکل

همان طور كه  ر شیکل مشیخص اسیت میدار اسینابر خیو        

متشکل از  و مداراسنابر است كه  ر این مبدل بوست پيشنها ی 

توان به صورت جداگایه به كار رفته اید كه البته این  و مدار را م 

 ه كاربر  و هر كدام از این مدار  ر مبیدل بوسیت و  یيز  ر مبدل ب

واینیید شییرایط تسییایر مبییدل هییای تییک سییویيچه بییه یییوع  میی 

  Ls1اول شامل سلف  كمک مدار  يچينگ یرم را فراهم كنند سوئ

اسیت و میدار كمکی   وم       Ds1 , Ds2و  یو هیای Cs1 و خازن 

 Ds6تیا    Ds3چهیار  ییو     و  Ls1 ,Ls2, Ls3شامل عناصر پسيو 

بیرای فیراهم     ایید با هم تزویج شده Ls1 وLs2 است كه  و سلف 



 

   

 

 

 
 

 

يچ  ر خاموش و روشن شدن سیوئ     ZVSو  ZCSآور ن شرایط 

 اسینابر های میدار   یگر المان است و استفا ه شده Ls1 و Cs2 از 

-ی بازیاب  ایرژی زخيره شده  ر خازن و سلف را ایجام م وظيفه

ن شروع بیه شیارژ كیر ن    يچ خاز هند  هنگام خاموش شدن سوئ

 شو  اییرژی  يچ روشن م  ر سيکل بعد هنگام  كه سوئ كند وم 

شو ،  ر واق  ییک رزوییایس   تخليه م Ls2 زخيره شده  ر سلف 

هنگام خیاموش شیدن سیوئيچ     گير  وصورت م  CS2 و  LS2بين 

یيیز   DS6كنید  یسیش  ییو     به خروج  ایتسال پيدا م  Ls2 ایرژی

سر   هد ولتاژ منف   وهای پایين اجازه یم  ر توان این است كه

باشد   ر مدار اسنابر اول یيز یک فرایند رزویایس بين   Cs2خازن 

گير     ر واق  ایرژی بازییاب   صورت م   Ls1و سلف   Cs1خازن 

زخيیره  Ls1 يچ  ر سیلف  عکوس ابتدا  ر زمان روشن بو ن سوئم

 Cs ه خیازن  این اییرژی بی   Do ر زمان خاموش بو ن  شو  وم 

يچ مور  دن سوئاین ایرژی هنگام خاموش ش  شو تحویل  ا ه م 

گير   مبدل بوست مد یظر شامل هشت وضیعيت  استفا ه قرار م 

باشد كه  ر زیر به صورت كامیل  عملکر   ر یک سيکل كاری م 

  توضيح  ا ه شده است

های عملکر  مبیدل بوسیت پيشینها ی  ر ییک     وضعيت -3

 سيکل كاری

قسمت مو  های مختلف مبیدل پيشینها ی بررسی       ر این

ينگ یرم به صورت كامیل  ر شیکل   ئيچشو   مبدل بوست سوم 

قطعات اصل  مبدل   Co و Lin، S ، Do ( یشان  ا ه شده است 1)

 و  Ds1  ،Cs1تا  Ls1 , Ls2 , Ls3  ، Ds6بوست را تشکيل  ا ه اید و

Cs2 مبدل  ارای  هشت وضیعيت  ر    قطعات اسنابر هستند  این

یک سيکل كاری است  شکل میو  هیای مبیدل  ر ییک سیيکل      

ایید  همچنیين رویید عملکیر      ( یشان  ا ه شیده 3كاری  ر شکل)

( یشان  ا ه 4مدار  ر هر وضعيت  ر یک سيکل كاری  ر شکل )

 شده است

 وضعيت های عملکر :

شیو  كیه   :  قبل از ایین وضیعيت فیری می     [t0-t1]وضعيت اول 

های مدارهای كمک  خاموش بو ه و همچنين تمام  یو  يچ وسوئ

روشن بو ه   Doیيز صفر بو ه و   Ls3و LS2ایرژی زخيره شده  ر 

سویيچ مبدل تحت جرییان   t0  ر این وضعيت  ر لحظه ی  .است

 Ds3  روشن شدن سیویيچ،  ییو     شو    باروشن م   (zcs)صفر 

شروع به افزایش می   Ls1 شو  و جریان روشن م  zcs یيز تحت

كمتر است    بیه   Linاز جریان  Ls1 كند، ول   ر این مو  جریان 

 Do كنید و  عبور م  Do همين  ليل بخش  از جریان  ورو ی از

 .اسیت Ls1 برابیر بیا ولتیاژ      Voهمچنان روشن است و  ر یتيجیه  

اسیت و بیه صیورت خطی        Vo/Ls1برابر با  Ls1این  جریان  بنابر

   ر حیال افیزایش و   Ls1 یابید   ر ایین میو  جرییان    افزایش می  

 ر حال كاهش است و مسیدار جمی  ایین  و جرییان      Do جریان 

يچ ییک رزوییایس بیين    ئاز طرف  با روشن شدن سو .استIin برابر

cs2 و Ls2   گير  كه  ر ط  این رزوییایس خیازن   صورت مCs2  

 ر حیال كیاهش و     Cs2ولتیاژ   شیو  بنیابراین  تخليه می    Ls2 ر 

  . ر حال افزایش است Ls2 جریان 

 

 

 

 يشنها ی  ر یک سيکل كاریپ: شکل مو  های مبدل بوست 3شکل

 Iinبه   Ilsكه  شو این وضعيت زمای  شروع م  :[t1-t2]وضعيت  وم 

تحت جریان  Doشوید  ر این لحظه   یو    برسد و با هم  مساوی

 كند    ر م  شروع به شارژ  C1شو   و خازن ( خاموش م zcsصفر )

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 

افتید و ایین   م   Linو  Ls1 و سر سلف  Vinاین وضعيت ولتاژ  ر 

شو  جریان همچنان به صورت خط  افزایش پيدا كند   باعث م 

اول ایجیام شید   كیه  ر میو      Cs2و   Ls2از طرف  رزویایس بیين  

 همچنان ا امه  ار  
 

 

 

شو  كه ولتیاژ  : این وضعيت  زمای  شروع م [t2-t3]وضعيت سوم

Ls2   به مسدار صفر برسد  ر این وضعيت اگر جرییانLs1    بزرگتیر

شیو    كیه  ر ایین حالیت بیه      روشن م  Ds4باشد  Ls2از جریان 

 Ls2سیلف   با هم روشین هسیتند، ولتیاژ    Ds3وDs4  ليل این كه 

همچنیان   Ds2 و Do ،Ds1 ر ایین وضیعيت  یو هیای     صفر است 

 خاموش هستند  

كوچکتر از  Ils1:این وضعيت زمای  است كه [t2-t3]وضعيت چهارم

روشین   DS5 ییو    DS4كه  ر این صورت بیه جیای     ICs2مسدار 

  شو م 

: پس از یيم سيکل بیا توجیه بیه ایین كیه مسیدار       [t3-t4]وضعيت 

يچ اصل  تحت ولتیاژ  ئسو  t4  است  ر زمان 0 یوت  سایکل برابر 

 Ds1( خاموش م  شو    ر این وضعيت  ییو  هیای   ZVSصفز )

از  و  ییو     Iinاین بخشی  از جرییان   شوید  بنابرروشن م   Ds2و

Ds1  وDs2   گذر  كه  ر این حالت خیازن  مCs2  حالیت   كیه  ر

كند    ر واق  های قبل تخليه شده است  شروع به شارژ شدن م 

يچ تحت ولتاژ صیفر خیاموش شیو       شو  كه سوئخازن باعث م 

 رابطه ی زیر برای شارژ خازن برقرار است
Vcs(t) = (Iin - IDs1 ) / (t-t3)                                               

 Do ییو    t4 ر زمیان    Cs2شیارژ شیدن  : با [t4-t5]وضعيت ششم 

شو  كیه  ر ایین حالیت ولتیاژ     روشن م  (ZVSتحت ولتاژ صفر )

Vin-Vo    و سر Lin   افتد و مLin  شو   رون خروج  تخليه م

م  گیذر     Ls1و بخش  از آن از  Do   بخش  از جریان ورو ی از

گير   كیه  صورت م   Ls2وLs1 رزویایس بين   t4از طرف   ر زمان 

 شو تخليه م   Cs2 رون   Ls2 ر  ط   این رزویایس سلف 

رسید و  به صفر می    Ls1جریان  t5:  ر زمان [t5-t6]وضعيت هفتم 

( خاموش م  شو  و ZCSتحت جریان صفر ) Ds4 ر یتيجه  یو  

  ر حال ایتسال به خروج  است   Ls3 ر این وضعيت  جریان 

  ت مدرا اسنابر  وم از مدار ر این وضعي  [t6-t7]وضعيت هشتم 

خار  شده و مبدل بوست معمول  همراه با مدار اسنابر اول اسیت  

تحیت    Dsرسد و ییو   به صفر م   Ls3جریان سلف   t7 ر زمان 

 شو ( خاموش م ZCSجریان صفر )

 نتایج شبيه سازی-4

 ر این قسمت یتایج شبيه سازی  مبدل بوسیت پيشینها ی   

ورو ی  بیا   200Wارائه شده است  مبدل طراح  شده یک مبدل 

50V  100خروجی    وV      100و بیا فركیایس سیویيچينگKHZ 

هیا و ولتیاژ   شده مسیا یر جرییان   ایجام محاسبات به توجه با  است

ییوع  های تسریب  برای المان های مختلیف محاسیبه و  ر یهاییت    

المان های ایتخاب شده و مسیا یر سیلف وخیازن هیای مبیدل  ر      

 جدول زیر آمده است 

 مبدل پارامترهای مسا یر: 1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بییا مبییدل اییین پيشیینها ی، مبییدل تئییوری تحليییل تأیيیید بییرای

شبيه سازی شده است   (1)شماره جدول  ر شده ارائه پارامترهای

چينگ یرم و جریان سوئيچ مبدل پيشنها ی سوئ شکل مو  ولتاژ

همیان طیور كیه  ر شیکل      ،( یشان  ا ه شیده اسیت  0 ر شکل )

ل بوست ارائه شده به صورت یرم سوئيچ شده و مشخص است مبد

( خیاموش و تحیت جرییان صیفر     ZVSيج تحت ولتاژ صیفر ) سوئ

(ZCS)   يچينگ ییرم فیراهم شیده    شو   و شیرایط سیوئ  روشن م

مبدل بیدون    (Do)( ولتاژ وجریان  یو  خروج 6است   ر شکل )

ایج بیه  سیت   با توجه بیه یتی  مدار كمک  اول یشان  ا ه شده است

 ر مبیدل پيشینها ی بیدون میدار      Do جرییان  آمده برای ولتاژ و

( مشیخص اسیت شیرایط    6كمک  اول و همان طور كه  ر شکل )

سییویيچينگ یییرم بییرای  یییو  خروجیی  مبییدل فییراهم شییده     

قطعات                                          مسا یر  

 Lin                                                       250µH 

 Co                                                        47nF    
 Cs1                                                       20n     
 Cs2                                                      4.4nf 
 Ls1                                                      2µH 
 Ls3                                                      660µH 
 Ls2                                                       63µH 



 

   

 

 

 
 

 

 

 
(current div =2A/de , ((volt div =100v/dec 

 سویيچ مبدل سویچينگ یرم)باال(و ولتاژ  )(( شکل مو  جریان0شکل  
خاموش وتحت ولتاژ صفر روشین    (ZCS)و  یو  تحت جریان صفر

  شو  م 

 
((current div =3.3A/dec , ((volt div =100v/dec 

 ر مبدل پيشنها ی  Do( شکل مو  جریان)زر ( و ولتاژ )آب (  یو  6شکل 

 بدون مدار اسنابر اول

 ر حالت  یشان  ا ه شده   Doشکل مو  جریان و ولتاژ  7 ر شکل

كند است كه مدار بوست با استفا ه از هر  و مدار ذكر شده كار م 

 و مدار بوست ارائه شده به مدار بوست   ر واق   ر این حالت هر

 معمول  اضافه شده است 

 
((current div =200mA/dec , ((volt div =10v/dec 

با  ر مبدل پيشنها ی  Do( شکل مو  جریان)زر ( و ولتاژ )آب (  یو  7شکل 

 استفا ه از هر و مدار اسنابر

يچينگ یرم مشخص است شرایط سوئ 7همان طور كه  ر شکل 

برای  یو  خروج  مبدل فراهم شده است از طرف  استرس ولتاژ 

قبل به صورت چشمگيری كاهش وجریان  یو  یسبت به حالت 

   یافته ،وهمچنين پرش ولتاژ وجریان روی  یو  حذف شده است 
برای مبدل  Doشکل مو  های ولتاژ وجریان برای سویچ و یو  

يچ ست معمول  كه  ر واق  به صورت سوئيچينگ سخت سوئبو

شو  یيز ایدازه گيری شده كه یتایج به  ست آمده  ر شکل م 

  ه استیشان  ا ه شد (8)

 
 

 
(current div =200mA/dec , ((volt div =10v/dec 

 ( شکل مو  ولتاژ)آب ( وجریان)زر ( سویيچ  ر حالت سوچينگ سخت8شکل 
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  ر حالت سوچينگ سخت Doشکل مو  ولتاژ)آب ( وجریان)قرمز(  )8شکل 

بیا   پيشنها  شده   به  ست آمده  ر مبدل بوستیتایجبا مسایسه 

و تاثيرگیذار    يچينگ سخت ،كارآمید مبدل معمول  به صورت سوئ

بو ن مدار های اسنابر پسيو بدون تلفات استفا ه شیده  ر مبیدل   

  شو  تایيد م 

 نتيجه گيری -5

بهبیو  رویید    ویيچينگ ییرم بیه منظیور   سی فراهم كیر ن شیرایط   

رویيییک قییدرت خصوصییا  ر فركییایس عملکییر  مبییدل هییای الکت

همچنين  ر مبدل هیای بیا چگیال  تیوان بیاال      يچينگ باال و سوئ

روش بسيار مناسب  برای بهينه كر ن مبیدل و  ر واقی  كیاهش    

تلفات و تداخل الکترومغناطيس  م  باشید   ر ایین مسالیه میدار     

وب  قیا ر بیه فیراهم    اسنابر پسيو بدون تلفات ارائه شده كه به خی 

راین اسنابر برس  شده   مدار يچينگ یرم است كر ن شرایط سوئ

كه هر كدام م  توایند بیه صیورت    مساله خو  شامل  و مدار است

جداگایه مور  استفا ه قرار گيرید  ر این مساله یک مبدل بوسیت  

ينیه شیده اسیت و شیرایط     به همراه مدار اسنابر پيشنها  شده به

ن ور یشیا بیه منظی   اسیت   يچينگ یرم برای مبدل فراهم شدهسوئ

 نها ی  ر كیاهش تلفیات، ییک    ا ن موثر بو ن مدار اسنابر پيشی 

 OrCADمبدل بوست به همراه اسنابر پيشنها ی توسط یرم افزار 
PSpice يچينگ یرم و سخت ارائه و شبيه سازی شده و یتایج سوئ

  باهم مسایسه شده است
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