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 اسنابر، اينورتر، سوئيچينگ، سوئيچينگ سخت، مدوالسيون پهناي پالس :واژه هاي كليدي

 خالصه

توان  هاي سوئيچينگ مي روند. با استفاده از روش به كار مي AC، به توان DCاينورترها جهت تبديل توان

هاي ولتاژ خروجي در اينورترهاي ولتاژ را به طور عمده كاهش داد. اينورترهاي منبع ولتاژ با  هارمونيك

ترين  ترين مبدل در كاربرد منابع تغذيه بوده كه سادگي مدار قدرت از عمده مدوالسيون پهناي پالس متداول

هاي مهم مدوالسيون پهناي پالس است. يكي از  باشد. سادگي مدار قدرت ناشي از توانايي ن ميمزاياي آ

ها، قابليت كنترل دامنه خروجي فقط با تغيير الگوي مدوالسيون است. عليرغم محاسن  ترين اين توانايي مهم

ها در  ولتاژ زياد روي سوئيچاينورترهاي منبع ولتاژ با مدوالسيون پهناي پالس، به دليل وجود همزمان جريان و 

شود. در ضمن  لحظات سوئيچينگ، تلفات سوئيچينگ افزايش يافته و باعث محدود شدن فركانس كار مبدل مي

ها شيب تغييرات ولتاژ و جريان باالست كه باعث ايجاد تداخالت الكترومغناطيسي و فركانس  در اين مبدل

 توان استفاده نمود. مدارات اسنابر مي شود. جهت رفع برخي از عيوب فوق از راديوئي مي
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 مقدمه

شوند. كار يك اينورتر ولتاژ، تبديل  كنند، اينورتر ناميده مي تبديل مي AC را به توانDC  هايي كه توان مبدل

تواند با توجه  متقارن با دامنه و فركانس دلخواه است.ولتاژ خروجي مي AC ولتاژ ورودي، به يك ولتاژ خروجي

تواند با تغيير دامنه ولتاژ ورودي، و  متغير بودن فركانس، ثابت يا متغير باشد. ولتاژ خروجي متغير ميبه ثابت يا 

ثابت نگه داشتن بهره اينورتر بدست آيد. اگر ولتاژ ورودي، غير قابل كنترل باشد، ولتاژ خروجي متغير را 

 تفاده از روش مدوالسيون پهناي پالستوان از تغيير بهره اينورتر بدست آورد كه اين امر عموماً با اس مي

(PWM) گيرد. بهره اينورتر به صورت نسبت ولتاژ خروجي صورت مي AC شود به ولتاژ ورودي، تعريف مي. 

شكل موج ولتاژ خروجي يك اينورتر ولتاژ ايده آل بايد سينوسي باشد حال آنكه شكل موج اينورترهاي عملي، 

براي مصارف قدرت كم و متوسط، ولتاژهاي مربعي و نيمه مربعي  باشد. غيرسينوسي و داراي هارمونيك مي

باشند. به  دليل  هاي سينوسي با اعوجاج كم الزم مي قابل قبول هستند ولي براي مصارف قدرت باال، شكل موج

هاي  توان با روش  هاي ولتاژ خروجي را مي هاي نيمه هادي قدرت، هارمونيك قابليت سرعت باالي المان

   .به طور عمده كاهش دادسوئيچينگ 

هاي القائي،  با سرعت متغير، كوره  ACاينورترها به طور وسيع در كاربردهاي صنعتي از قبيل درايو موتورهاي

هاي  هاي فركانس و توليد كننده ، مبدل(UPS) منابع تغذيه با ولتاژ و فركانس تنظيم شده، منابع تغذيه بدون وقفه

 .توان راكتيو كاربرد دارند
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 Voltage (VSIسازند، اينورتر منبع ولتاژ )  مي  ACورترهايي كه از يك منبع جريان، يك جريان يا ولتاژ اين

Supply Inverter   و در مقابل اينورترهايي كه از منبع جريان، يك جريان يا ولتاژAC سازند، اينورتر منبع  مي

هاي نيمه هادي  ورترها حسب مورد از سوئيچشوند. در اين ناميده مي  Current Supply Inverter(CSIجريان )

و تريستورهاي با كموتاسيون اجباري كه  MCT  ،Power BJT ،Power Mosfet ،IGBT ،SIT ،GTOمانند: 

 [.2[ و ]1شود. ] داراي سرعت سوئيچينگ نسبتاً باال هستند استفاده مي

 اينورترهاي منبع ولتاژ با مدوالسيون پهناي پالس -1

ترين مبدل در كاربرد منابع تغذيه  ( متداولPWM-VSIولتاژ با مدوالسيون پهناي پالس )اينورترهاي منبع 

 .[2دهد ] سه فاز را نشان مي PWM-VSI( ساختار كلي مدار قدرت 1باشند. شكل ) مي

 
 PWM-VSIساختار كلي مدار قدرت  (1شكل )

 

تر مثل  داراي مزاياي منحصر به فردي نسبت به اينورترهاي قديمي PWMاينورترهاي منبع ولتاژ با مدوالسيون 

 باشد. ترين مزاياي آنها مي اينورترهاي مربعي و شبه مربعي هستند كه سادگي مدار قدرت يكي از عمده

سه فاز تنها به شش سوئيچ با شش ديود موازي  PWM-VSIشود يك  ( مالحظه مي1همانگونه كه در شكل )

هاي مربوط توسط سازندگان  . البته در بسياري از عناصر قدرت، اين ديودها به همراه سوئيچمعكوس نياز دارد

شوند و نيازي به استفاده از ديود قدرت جداگانه نيست. در مواردي  هاي نيمه هادي در يك بسته ارائه مي سوئيچ
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رتر الزامي است، شكل در خروجي اينو LCكه در خروجي يك ولتاژ سينوسي مورد نظر باشد، وجود يك فيلتر

 خيلي كمتر از اينورترهاي قديمي است. PWM-VSI[. حجم و وزن اين فيلتر در 3( ]2)

 
 PWM-VSIدر  LCفيلتر  (2شكل )

 

ها، قابليت  ترين اين توانايي است. يكي از مهم PWMهاي مهم مدوالسيون  سادگي مدار قدرت ناشي از توانايي

لگوي مدوالسيون است. در اينورترهايي كه چنين قابليتي وجود ندارد، جهت كنترل دامنه خروجي فقط با تغيير ا

 DCبه  DCورودي تغيير خواهد كرد، اين امر توسط يك مبدل  DCتنظيم و كنترل دامنه خروجي به ناچار ولتاژ 

 آيد، توسط يك يكسو كننده ورودي از يكسو سازي ولتاژ برق شهر بدست مي  DCو يا در مواردي كه ولتاژ 

گيرد، امكان پذير است. مسلماً وجود يك طبقه اضافي قبل از اينورتر  كنترل شده كه قبل از اينورتر قرار مي

، عالوه بر افزايش حجم و وزن، قيمت و پيچيدگي مبدل، موجب كاهش بازده آن نيز DCجهت تغيير ولتاژ 

-PWMشود. در  سرعت آن مي شود. همچنين اضافه شدن يك مبدل قدرت ديگر به سيستم، باعث كند شدن مي

VSI گيرد. زمان توسط اينورتر صورت مي كنترل دامنه و فركانس خروجي به طور هم 

، امكان ايجاد يك  فاصله فركانس نسبتاً بزرگ بين فركانس PWMهاي مدوالسيون  يكي ديگر از توانايي

ث كاهش اندازه عناصر فيلتر باشد كه اين امر باع هاي نامطلوب در طيف سيگنال خروجي مي اصلي و فركانس

 پذيرد. هاي نامطلوب به آساني صورت مي خروجي شده و حذف هارمونيك

اين است كه با توجه به سادگي مدار قدرت آن، مدار كنترلي آن نيز ساده است. البته   PWM-VSIمزيت ديگر 

سينوسي به عنوان  PWMباشند، ولي  اي مي سازي پيچيده از نظر سخت افزاري داراي پيادهPWM هاي برخي روش

سينوسي و تغيير الگوي آن با  PWMهرگز چنين نيست. در واقع توليد مدوالسيون  PWMترين روش  متداول
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از ناشي  PWM-VSIاين نكته قابل ذكر است كه تمامي مزاياي  مدارات كامالً ساده امكان پذير است.

هاي  باشد، البته امكان پياده سازي عملي اين نوع اينورتر با پيدايش سوئيچ مي PWMهاي مدوالسيون  توانايي

در بخش  هاي باال فراهم شده است. نيمه هادي قدرت با قابليت خاموش شدن از طريق گيت يا بيس و با سرعت

 صورت خواهد گرفت.و نوع سينوسي آن مروري  PWMبعد در مورد مدوالسيون پهناي پالس 

 مدوالسيون پهناي پالس و انواع آن -2

 در اكثر كاربردهاي صنعتي، كنترل ولتاژ خروجي جهت اهداف زير مورد نياز است:

 نياز به كنترل ولت/فركانس ثابت -3  رگوالسيون ولتاژ اينورترها -2ورودي   DCجريان تغييرات -1

كه يكي از كارآترين روش كنترل بهره و ولتاژ هاي مختلفي براي تغيير بهره اينورتر وجود دارد  روش

 .[1در اينورترها است ] PWMخروجي، استفاده از كنترل مدوالسيون

 مناسب و مطلوب عبارتند از:  PWMهاي يك  شاخص

هاي نامطلوب تا فركانس اصلي در طيف سيگنال خروجي بايد تا حد امكان بزرگ باشد تا  فاصله فركانس-الف

 هاي نامطلوب به طور ساده و با فيلتر كم حجم و ارزان صورت پذيرد. فيلتر نمودن فركانس

امكان كنترل دامنه فركانس اصلي با تغيير الگوي مدوالسيون در يك محدوده وسيع و به طور خطي وجود  -ب

 داشته باشد.

 شد.ورودي تا حد امكان بزرگ با  DCنسبت حداكثر دامنه ولتاژ خروجي به دامنه ولتاژ منبع تغذيه -پ

 خواص فوق با حداقل تعداد سوئيچينگ تحقق يابد. -ت

الزم به ذكر است براي هر كاربرد خاصي مسلماً برخي از موارد فوق داراي اهميت بيشتري خواهد بود، لذا 

ها  براي كاربردهاي خاصي پيشنهاد شده است. در واقع در هر يك از آن PWMهاي  انواع گوناگوني از روش

هاي  فوق توجه بيشتري شده است به نحوي كه در آن مورد بهبود حاصل شود. بعضي از روشبه بعضي از موارد 

 معمول عبارتند از:

 مدوالسيون پهناي تك پالس

 مدوالسيون پهناي چند پالس 
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 مدوالسيون پهناي پالس سينوسي

 مدوالسيون پهناي پالس سينوسي اصالح شده 

 كنترل جابجايي فاز 

 مدوالسيون ذوزنقه اي

 سيون پله ايمدوال

 مدوالسيون گام به گام

 مدوالسيون تزريق هارمونيك

 .[1مدوالسيون دلتا و... ]

هاي معمول مدوالسيون پهناي پالس سينوسي است كه در آن به جاي حفظ برابري پهناي همه  يكي از روش

نه موج سينوسي ها كه درمدوالسيون پهناي چند پالس مورد مالحظه است، پهناي هر پالس متناسب با دام پالس

هاي پايين به طور قابل  شود. به اين ترتيب ضريب اعوجاج و مرتبه هارمونيك در مركز هر پالس تعيين مي

 يابد.  توجهي كاهش مي

 شود.  توليد مي fcسيگنال فرمان از مقايسه يك سيگنال سينوسي مرجع با موج حامل مثلثي با فركانس 

شود. فركانس  ناميده مي SPWMرود و اختصاراً  عتي به كار ميدر مصارف صن اين نوع مدوالسيون عموماً

و  M، شاخص مدوالسيون Arدامنه آن  باشد و مي fo ر، تعيين كننده فركانس خروجي اينورتfrسيگنال مرجع 

هاي هر نيم سيكل به فركانس حامل بستگي  نمايد. تعداد پالس را كنترل مي Voدر نهايت ولتاژ موثر خروجي 

تواند با تغيير شاخص مدوالسيون تغيير نمايد. ضريب اعوجاج دراين مدوالسيون  ژ موثر خروجي ميدارد. ولتا

 يابد.  به طور قابل توجهي كاهش مي

 آيد: تقريباً از رابطه زير بدست مي  SPWMو  PWMپيك مولفه اصلي ولتاژ خروجي براي 

≤ d ≤ 1 0                Vm1 = d * Vs 
 

آيد. براي افزايش مولفه  به دست مي Vm1=Vsك مولفه اصلي ولتاژ خروجي به صورتپي حداكثر  d=1براي 

را فوق مدوالسيون گويند كه اساساً به  d>1افزايش يابد. كار در  1تا نزديك    dاصلي ولتاژ خروجي بايد 



 

شاخص كنترل اسپادانمهندسی  شركت  

 

 22از  8صفحه  بررسی اينورترهاي با سوئيچينگ سخت  

 

 

 

 

 

 

 

كند.  هاي بيشتري توليد مي هارمونيك   d≤ 1انجامد و نسبت به عملكرد در ناحيه خطي   عملكرد مربعي مي

 .[1] باشد كم بودن حداكثر دامنه فركانس اصلي در خروجي مي SPWMترين عيب روش  بزرگ

[ 4شود كه در مرجع ] مدوالسيون پهناي پالس سينوسي به سه صورت: يك قطبي، دو قطبي و هيبريد انجام مي

 اند. به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته

باشند با تغيير شاخص مدوالسيون تغيير  هايي كه نزديك  پيك موج سينوسي مي پهناي پالس كه از آنجايي

ابتدا  06°تواند اصالح شود كه موج حامل فقط در فاصله  به اين ترتيب مي SPWMكنند، لذا روش  چنداني نمي

حالت مولفه اصلي  ندر اي شود. گفته مي MSPWMو انتهاي هر نيم سيكل اعمال گردد. به اين نوع مدوالسيون 

هاي قدرت و همچنين  يابد. اين امر تعداد سوئيچينگ المان هاي هارمونيكي بهبود مي افزايش يافته و مشخصه

يابد،  دهد. پس در اين مدوالسيون در عين حال كه تعداد سوئيچينگ كاهش مي تلفات سوئيچينگ را كاهش مي

هاي انجام شده درروشهاي  رغم پيشرفت علي. [1] بديا حداكثر دامنه قابل حصول فركانس اصلي افزايش مي

PWM هر ،PWM-VSIنظر از روش ، صرفPWM    مربوطه، داراي نقايصي است كه ناشي از سوئيچينگ سخت

 باشد. باشد و در برخي كاربردها قابل تحمل نمي آن مي

 (PWM-VSI)معايب اينورترهاي منبع ولتاژ با مدوالسيون پهناي پالس  -3

 [:2باشد به قرار زير است ] كه ناشي از سوئيچينگ سخت آن مي   PWM-VSIيب ترين معا مهم

 باشد و باعث ايجاد نويز صوتي،  فركانس سوئيچينگ پايين كه ناشي از تلفات سوئيچينگ مي

 شود. افزايش حجم فيلتر ورودي و خروجي و كاهش سرعت كنترل خروجي مي

 وجودdv/dt  شود. باال در خروجي كه باعث تداخالت الكترواستاتيكي)كوپالژ خازني( مي 

 ها در لحظات سوئيچينگ كه موجب كاهش قابليت اطمينان و عمر  استرس زياد بر روي سوئيچ

 شود. مبدل مي

  سوئيچها درPMW-VSI ( در غياب مدار اسنابر ممكن است خارج از ناحيه كار ايمنSOA قرار )

 گيرند.

  وجودdi/dt   ( باال در مدار كه باعث تداخالت الكترومغناطيسيEMIمي ) .شود 
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 شود. تلفات سوئيچينگ باال موجب كاهش بازده اينورتر مي 

 .مشخصات بهبود و جبران خطا ضعيف است 

 هاي خط  هارمونيكac  .ورودي ضعيف است 

  قابليت توليد نيرو به خطac .ضعيف است 

ه تمام مشكالت فوق ناشي از وضعيت مدار در لحظات سوئيچينگ است. شود ك از بررسي فوق چنين نتيجه مي

( به همراه Hard Switching) ها، موقعيت سخت ، براي سوئيچDCبه عبارت ديگر، سوئيچينگ يك منبع ولتاژ 

  شود. باال مي di/dtو   dv/dtكند و همچنين باعث توليد  ها فراهم مي تلفات و استرس زياد روي سوئيچ

( نشان 3شكل ). [5] دهد به روشني نشان مي PWM-VSIوضعيت سوئيچينگ سخت را در يك فاز از ( 3شكل )

جابجا  Dو ديود موازي معكوس سوئيچ دوم  Sدهد كه در لحظات سوئيچينگ، جريان در هر فاز، بين سوئيچ  مي

ماند.  ت ميشود. به عبارت ديگر فرض بر اين است كه جهت جريان خروجي در طول عمل سوئيچينگ ثاب مي

يرات  جريان خروجي خيلي كندتر از ياين امر ناشي از وجود سلف در خروجي است و بنابراين سرعت تغ

 فركانس سوئيچينگ است.

 
 PWM-VSIوضعيت سوئيچينگ سخت در يك فاز  (3شكل )
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شود تا وقتي جريان سوئيچ  ( وضعيت سوئيچ به هنگام روشن شدن نشان داده شده است. مالحظه مي3در شكل )

S  به جريان خروجي نرسيده است ديودD  همچنان روشن خواهد بود. لذا ولتاژ سوئيچS  در طول زمان وصل

ئيچ كاهش خواهد يافت. اين ، ولتاژ سوSخواهد بود. پس از انتقال كل جريان به سوئيچ  VDCثابت و برابر 

باشد. در ضمن  وضعيت سوئيچينگ بدليل وجود ولتاژ و جريان بطور همزمان و توليد تلفات به بدترين نوع مي

رسد، بايد  در لحظه اي كه جريانش به مقدار جريان خروجي مي Sگونه كه در شكل مشخص است، سوئيچ  همان

 شود. در نتيجه جريان سوئيچ بيش از جريان خروجي مي را نيز تحمل نمايد و Dجريان باز تركيب ديود 

دهد كه بيانگر دشوار بودن وضعيت سوئيچينگ  ( همچنين وضعيت خاموش شدن سوئيچ را نشان مي3شكل )

است كه اين امر ناشي از تاخير  VDCشود ولتاژ سوئيچ در لحظه قطع شدن، بيش از  است. در ضمن مالحظه مي

 باشد. هاي پارازيتي مي ن وجود سلفدر روشن شدن ديود و همچني

شود كه سوئيچ در لحظات روشن و خاموش شدن ممكن است در ناحيه كار  ( مالحظه مي3با توجه به شكل )

 .[5( قرار نگيرد]SOAايمن )

هاي سوئيچينگ نيمه هادي قدرت سريع و به كارگيري آنها در اينورترها، مشكالت  با ساخت و عرضه المان

هاي متوسط و باال مشكل  نگ تا حدي برطرف گرديد. الزم به ذكر است كه هنوز در قدرتاين روش سوئيچي

ترين عامل محدود كننده فركانس سوئيچينگ است و همچنين افزايش سرعت  تلفات سوئيچينگ، به عنوان مهم

به دليل وجود  هاي ولتاژ دهد و احتمال ايجاد ضربه را افزايش مي di/dtو  dv/dtها، اغتشاشات ناشي از  سوئيچ

 شود. هاي پارازيتي بيشتر مي سلف

 
 الف
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 PWM-VSIسازي شده  هاي شبيه شكل موج (4شكل )

 

 دهد كه يك سوئيچ از لبه باال و يك ديود از لبه پائين مبدل روشن هستند. الف( زماني را نشان مي-4شكل )

باشند با  مي .p.uكه بر حسب  vCEو ولتاژ  icسازي شده جريان كلكتور  هاي شبيه ب( شكل موج-4در شكل )

 در حالت روشن شدن ترانزيستور قدرت نشان داده شده است.  Vdc=0.6VCESو  Iload=0.8Icدر نظرگرفتن 
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شود و اين امر باعث  ب( ديده مي-4شديد جريان در شكل ) Spikeدر زمان روشن شدن ترانزيستور قدرت، 

 شود تلفات سوئيچينگ افزايش يابد. مي

در حالت خاموش شدن  vCEو ولتاژ  icسازي شده جريان كلكتور  هاي شبيه ج( شكل موج-4در شكل )

شود  ه نميج( ديد-4شديد جريان در شكل ) Spikeترانزيستور قدرت نشان داده شده است. در اين حالت ديگر

 و لذا تلفات سوئيچينگ كم است.

شود. اين  حاصل از نتايج شبيه سازي ديده مي vCEبر حسب ولتاژ  icد( مشخصه جريان كلكتور -4در شكل )

 باشد. تر( مي تر( و خاموش شدن )كم رنگ در دو حالت روشن شدن )پر رنگ SOAمشخصه بيانگر ناحيه 

زمان  ( بايد مسيري در نظر گرفته شود كه تا جاي ممكن از همV-Iدر صفحه )  PWM-VSIجهت رفع معايب  

 شدن ولتاژ و جريان زياد بر روي سوئيچ جلوگيري گردد. 

آل نشان داده شده است كه سوئيچ در اين مسير نه تنها متحمل تلفات  ( مسير سوئيچينگ ايده5در شكل )

 گيرد. قرار مي SOAشود بلكه داخل ناحيه  نمي

 
 SOAآل در ناحيه  سوئيچينگ ايدهمسير  (5شكل )

 

از بين  PWM-VSIتوان گفت عمالً تمام مشكالت  اگر شيب تغييرات ولتاژ و جريان نيز محدود شود، مي

 (.0شكل) [7( گويند]Soft Switchingنرم ) چنين وضعيتي اصطالحاً سوئيچينگ هاست. ب رفته
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 SOAمسير سوئيچينگ نرم در ناحيه  (0شكل )

 (HSIاينورترهاي با سوئيچينگ سخت )تلفات در  -4

 شوند: تلفات در اينورترهاي با سوئيچينگ سخت به دو قسمت تقسيم بندي مي

 ها. تلفات هدايتي مربوط به زمان روشن بودن سوئيچ -الف

 .[0هاي اينورتر ] تلفات مربوط به لحظه سوئيچينگ المان -ب

توان  ( مي7با توجه به شكل ) ها وابسته است. سوئيچتلفات سوئيچينگ به جريان و ولتاژ لحظه تغيير وضعيت 

 دوافتد كه در اين زمان  اتفاق مي cو aها در طي زمان  مالحظه نمود كه تلفات هدايتي حالت روشن سوئيچ

 سوئيچ اصلي روشن هستند. 

 
 PWM-VSIها در  شكل موج ولتاژ و جريان سوئيچ (7شكل )
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 [:0آيد] تلفات هدايتي در چنين حالتي از رابطه زير به دست مي
Pc = 2 * Von * I load 
 

چنين  ميانگين تلفات هدايتي در هر سيكل باشد. ولتاژ حالت روشن سوئيچ مي Vonجريان بار و   Iloadكه 

 [:0آيد] بدست مي
Pave = 2 * Io / π * (1+ Cos φ) * Von 

 

ود كه تلفات هدايتي برابر ش مي( مالحظه 7باشد. با توجه به شكل ) ( مي7پيك جريان بار در شكل ) Ioكه 

 [:0است با ]
Pon = Io / (2π) * (1+ Cos φ) * Von 

 

 [:0آيد] ( از رابطه زير به دست مي7ل )تلفات سوئيچينگ مربوط به اينورتر با سوئيچينگ سخت در شك
Ps = Vs * Io / (2π) * ( t on + t off) * fc 

 

 PWM-VSIمحاسبه تلفات در مدار  -جدول يك
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 يابد. با توجه به جدول يك مشخص است با افزايش فركانس، ميزان تلفات سوئيچينگ افزايش مي

 ( Snubbers مدارهاي اسنابر) -5

هاي نيمه هادي به هنگام سوئيچينگ است.  آل روشي براي بهبود شرايط سوئيچ استفاده از مدارهاي اسنابر ايده

( di/dtو  dv/dtمدارات اسنابر عالوه بر كاهش تلفات سوئيچينگ، اندازه و سرعت تغييرات ولتاژ و جريان ) 

 گردد. مي SOAكنند كه اين امر باعث بهتر قرار گرفتن در ناحيه  سوئيچ را در لحظات سوئيچينگ محدود مي
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شوند، مدارهاي اسنابر روشن شدن و مدارهاي اسنابري كه  مدارهاي اسنابري كه در حالت روشن وارد عمل مي

 شوند.  مي نمايند، مدارهاي اسنابر خاموش شدن ناميده در حالت خاموش شدن عمل مي

  .[2دهد] ( يكي از انواع معمول اين مدارات را نشان مي8شكل )

اين مدار اسنابر از تركيب يك مدار اسنابر روشن شدن با يك مدار اسنابر خاموش شدن نتيجه شده است.  

 كند و با اين كار عالوه بر محدود سرعت افزايش جريان سوئيچ در هنگام روشن شدن آن را محدود مي  Lسلف

در هنگام خاموش شدن،  Cشود. از طرف ديگر خازن  باعث كاهش تلفات روشن شدن نيز مي di/dtكردن 

موجب  dv/dtشود كه با اين كار عالوه بر محدود كردن  موجب محدود شدن سرعت افزايش ولتاژ سوئيچ مي

  شود. كاهش تلفات خاموش شدن نيز مي

زماني ولتاژ و  گيرد و بدليل عدم هم قرار مي SOAر ناحيه شود كه سوئيچ د ( مالحظه مي8با توجه به شكل )

 يابد.  جريان زياد روي سوئيچ در لحظه سوئيچينگ، تلفات سوئيچينگ كاهش مي

توان  ( مي8( را به نحو مورد نياز تغيير داد. با توجه به شكل )8هاي شكل) توان منحني مي Cو Lبا انتخاب مقادير 

شود كه اين امر ناشي از عمل رزونانس  مي VDCش شدن، ولتاژ سوئيچ بيش از مالحظه نمود كه در منحني خامو

 باشد. مي Cو خازن  Lبين سلف 

 
 ها با استفاده از مدار اسنابر مسير مطلوب جهت سوئيچينگ المان -مدار اسنابر ب -الف (8شكل )
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 شود.  الف( مدار اسنابر با استفاده از يك خازن ديده مي-9در شكل )

خازن موازي شده با سوئيچ به عنوان مدار اسنابر جهت كاهش تلفات در زمان سوئيچينگ مورد استفاده قرار 

گيرد.  مي
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 PWM-VSI( نتايج شبيه سازي مدار اسنابر با خازن در 9شكل )
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 شود.  ديده مي RCDبا حضور مدار اسنابر  PWM-VSIسازي شده  الف( مدار شبيه-16در شكل )

در حالت روشن شدن ترانزيستور ديده  VCEو ولتاژ  icسازي، شامل جريان  ب( نتايج شبيه-16در شكل )

در حالت خاموش شدن ترانزيستور  VCEو ولتاژ  icسازي مربوط به جريان  ج( نتايج شبيه-16شود. در شكل ) مي

 شود. ديده مي

 
 الف

 
 ب
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 PWM-VSIدر  RCD( نتايج شبيه سازي مدار اسنابر 16شكل )

 

شود. در شكل  ديده مي RCDبا حضور مدار اسنابر  PWM-VSIسازي شده نيم پل  الف( مدار شبيه-11در شكل )

شود. در  در حالت روشن شدن ترانزيستور ديده مي VCEو ولتاژ  icسازي، شامل جريان  ب( نتايج شبيه-11)

در حالت خاموش شدن ترانزيستور ديده  VCEو ولتاژ  icسازي مربوط به جريان  ج( نتايج شبيه-11شكل )

 شود. مي

 
 الف
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 PWM-VSIدر يك نيم پل  RCD( نتايج شبيه سازي مدار اسنابر 11شكل )
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نشان داده شده  PWM-VSIدر مدار نيم پل  RCDولتاژ با حضور مدار اسنابر  -د( مشخصه جريان-11در شكل )

هاي  در قدرت PWM-VSIرغم  محاسني كه مدارهاي اسنابردارند، راه حل مناسبي براي رفع معايب  علياست. 

 باشند چراكه: متوسط و باال نمي

براي هر سوئيچ به مدار اسنابر مجزايي نياز است، لذا استفاده از اين مدارها در اينورترها باعث پيچيدگي و  -الف

 شود. افزايش حجم مبدل مي

دهد، ولي در اكثر مواقع بازده  ده از مدار اسنابر، اگر چه تلفات سوئيچينگ در هر سوئيچ را كاهش مياستفا -ب

يابد كه اين امر بدان علت است كه تلفات عمالً از سوئيچ به مدار اسنابر  مبدل در حضور مدار اسنابر كاهش مي

خواهد بود، كه باعث افزايش حجم  بزرگتري نياز ندهـك كنـهاي خن ستمـشود و در نتيجه به سي منتقل مي

براي . باشند مدارهاي اسنابري كه مورد بررسي قرار گرفت از نوع مدارهاي اسنابر با اتالف مي شود. مبدل مي

( استفاده نمود كه اين Lossless Snubbersاتالف ) توان از مدارهاي اسنابر بي ها، مي رفع مشكل تلفات در آن

يچيده هستند كه پيچيدگي آنها با پيچيدگي مدار قدرت اصلي قابل مقايسه خواهد نوع مدارها به حدي مفصل و پ

 شود. بود، لذا از اين مدارهاي اسنابر مگر در كاربردهاي خاص استفاده نمي

 نتيجه گيري -6

هاي قدرت اينورتر،  سوئيچينگ سخت المان در اينورترهاي با سوئيچينگ سخت به دليل نقايص ناشي از

باشد  هاي باال و تلفات سوئيچينگ باال مي باال، استرس روي المان di/dtو  dv/dtپايين،   سوئيچينگ فركانس

ها  زمان شدن ولتاژ و جريان زياد برروي سوئيچ كه براي رفع عيوب فوق اگر بتوان تا جاي ممكن از هم

تمامي مشكالت  توان گفت عمالً جلوگيري نمود و همچنين شيب تغييرات جريان و ولتاژ نيز محدود نمود، مي

هاي بهبود شرايط سوئيچينگ سخت استفاده از مدارهاي اسنابر  يكي از راه سوئيچينگ سخت از بين رفته است.

 PWM-VSIاند و استفاده از آنها براي رفع عيوب  ها يا تلفات باالست و يا از نظر ساختار پيچيده است كه در آن

بدون حضور مدار اسنابر و با استفاده  PWM-VSIسازي مدار  شبيهمقايسه نتايج  باشد. راه حل چندان مناسبي نمي

جريان كلكتور در زمان روشن شدن ترانزيستور قدرت  Spikeنشانگر كاهش  RCDاز مدارات اسنابر خازني و 

 با حضور مدار اسنابر است. 
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هاي  ز سوئيچشود. در اين حالت تلفات سوئيچينگ ا اين امر باعث كاهش تلفات سوئيچينگ مدار اصلي مي

 هاي اصلي را كاهش دهد. تواند استرس وارده به سوئيچ شود، لذا مي اصلي اينورتر به مدار اسنابر منتقل مي
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