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 قدردانی

  گشائیم و او را شاکریم کھ فرصت و سالمت داد.دفتر را بھ نام خداوند بخشنده و مھربان می

باشد کھ در اینجا بر حسب نامھ مرھون تالش و ھمت ھمکاران متعددی میتدوین این پایان 
ھا و مدیریت و استاد راھنمای بنده جھت راھنماییاصغر طاھری وظیفھ از جناب آقای دکتر 

نماییم. درادامھ  قدردانی و سپاس جامع نگری ایشان بر مراحل کار ، تشکر و قدردانی می
و نیز پدر و مادر مھربانم  و ھمھ كسانی كھ مرا در این بیکران خود را نثار ھمسر عزیزم 

  کنم.اند میمسیر یاری رسانده
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 : منابع تغذیه

ل برقی اولین نیاز منبع تغذیه وسائل برقی بود که این وظیفه را یاز بدو اختراع الکتریسته و تولید وسا .1

ژنراتورها یا پیل هاي الکتریکی انجام می دادند .با شروع عمر الکترونیک نیاز به منابع تغذیه تفاوتهاي 

 DCبسیاري را به وجود آورد اوال جریان مصرفی در دستگاههاي الکترونیک بر خالف دستگاهاي برقی 

ا این دستگاهها براي کار به  ولتاژ بیشتري به نسبت دستگاههاي برقی نیاز دارند و سوم می باشدو دم

وع فریزر بار اذیت در منبع تغزیه دستگاهها  رگوله بودن و نبود هر ناینکه به علت دقت حساسیت این 

دوم تبدیل بسیار  بسیار مهم است. پس در ابتدا به تبدیل ولتاژ به ولتاژ دلخواه را داریم در مرحله 

در وردي ) و در نهایت رگوله و فیلتر ینگ کردن  AC(در صورت استفاده از جریان  DCبه  ACجریان 

جریان خروجی براي ما اهمیت دارد. در ساده ترین روشها که هنوز هم در منابع تغذیه ساده و ارزان 

مرحله جریان ورودي قیمت بسیار رایج است روش منابع تغذیه خطی می باشد در این روش در اولین 

وارد ترانسفورماتور می شود تا به ولتاژ مورد نظر تبدیل میشود بعد از ترانسفورماتور مرحله یکسو سازي 

مطرح می شود و در پایان با توجه به نوع و مصرف منبع تغذیه یه عملیات اغییر ولتاژ ،  ACجریان 

تغذیه سالهاست که وظیفه تولید توان کلیه فیلترینگ ، رگوالتورها و ... قرار می گیرند. این منابع 

دستگاههاي الکترونیکی را بر عهده دارند اما معایب بسیاري نیز دارند که می توان از این معایب به 

بزرگی و سنگینی، هزینه نسبتاً باال و فریزوراپیل زیاد آنها اشاره کرد. مشکل فریزراپیل را با اضافه کردن 
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زي تولید منبع تغذیه  می توان تا حد بسیاري مرتفع و وزن و حجم زیاد فیلترهاي مختلف و بهینه سا

از وزن و حجم زیاد به علت ترانس بزرگ و سنگین در این نوع منابع می باشد)  این منابع زیاد  90%(

مطرح می شود و در  سال  1930قابل رفع نیست تا اینکه نظریه منابع تغذیه  سوئیچینگ در سال 

  انبوه آن شروع و مورد استفاده قرار گرفت. رسما تولید 1970

 : بررسی منابع سوئیچینگ

یت این منابع حجم کم آنها می باشد که به دلیل استفاده از ترانسفورماتور با سلف کوچک  این امر زاولین م

  صورت می گیرد. 

  چرا که در منابع تغذیه سوئیچینگ ترانس کوچک می شود؟

و سیم پیچ هاي ترانس فورماتور فرکانس نوسانات جریان مهمترین نقش را در در شار و فلوي تولیدي در هسته 

طراحی دارد به این شکل که هر چه فرکانس باالتر برود اثر مغانیس شوندگی هسته و در نتیجه تاثیرات متقابل 

االتر ب سیم پیچ ها افزایش پیدا می کند که به همین منظور می توان از هسته بسیار کوچکتري در فرکانسهاي

(در یک توان ثابت) استفاده کرد. دوم میدانیم که با توجه به روابط حاکم بر محاسبات الکتریکی با باال رفتن 

فرکانس مقاومت سیم پیچ باال می رود و در صورت نیاز به مقاومت ثابت در مدار منبع تغذیه باید از ظرفیت سیم 

  له خود باعث کوچکی سلف تا ترانس مورد نظر می شود.پیچ و در نتیجه از تعداد دور آن کاست که این مسئ
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همانطور که از  مباحث فوق مشخص است اولین  هدف در مباحث منبع تغذیه باال بردن فرکانسمی باشد. با 

توجه به اینکه مصرف و ورودي خرد مدار تولید فرکانس (نوسانساز) جریان مستقیم می باشد در ابتداي کار باید 

تبدیل شود و وارد مدار نوسانساز با فرکانس باال شود در پایان این مرحله جریان  DCجریان ورودي به جریان 

براي ارسال به ترانس کوچک آماده است و بعد از خروج از ترانسفورماتور با توجه به قیمت و مورد استفاده منبع 

براي تولید جریان  و یک فیلتر خازنی ساده تا مدارات پیچیده تر DCتغذیه سوئیچینگ می توان از یک مبدل 

  بسیار با کیفیت تري را استفاده کرد.

همانطور که مشخص است بیشتر بافت منبع تغذیه سوئیچینگ را مدارات  الکترونیکی اشغال می کند که این 

مسئله باعث ارزانتر شدن سبک شدن و  کوچکتر شدن منابع تغذیه سوئیچینگ می شود (در منابع تغذیه خطی 

  روزن به ترانسفورماتور مربوط می شود)بخش زیادي از حجم 

اکنون با توضیحات مختصري که درباره تغذیه خطی و سوئیچینگ داده شد مزایا و معایب این دو را بررسی می 

  کنیم.

 :مزایاي منابع تغذیه خطی

  سادگی مدار: ساخت و تولید منابع تغذیه خطی با حداقل قطعات در زمان ناچیز ممکن است -1

  زیاد نویز ناچیز و خروجی و زمان پاسخدهی بسیار کوتاه تحمل بار  -2
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  ارزانتر از مدارهاي سوئیچینگ تمام می شوند. 107براي توانهاي کمتر از  -3

 :معایب منابع تغذیه خطی

معایب این منابع به طور کامل قابل رفع نیست ولی همانطور که قبال گفته شد با طراحی مناسب دقت در ساخت 

  اشدقابل کاهش می ب

  ولت کمتر از ورودي است. 3تا 2رگوالتورهاي این منابع صرفا کاهنده هستند و خروجی حداقل  -1

  انعطاف پذیري کم به طوري که براي هر خروجی جدا سخت افزاري اضافه می شود. -2

  د.درصد که این مسئله باعث باال رفتن حرارت در قطعات و اصراف انرژي می شو 40تا  30بهره پایین حد  -3

  حجم و وزن زیاد -4

  تمام این معایب در تغذیه هاي سوئیچینگ  رفع شده است

 : مزایاي این منابع تغذیه سوئیچینگ

  درصد که باعث استفاده از ترانزیستور خنک کننده کوچکتر می انجامد 90تا  68افزایش راندمان به حدود  -1

بریده شود کار می کند براي هر خروجی  DCبدلیل اینکه قطعه مغناطیسی (ترانس یا سلف) با کلیه جریان  -2

  اضافی فقط کلیه سیم پیچ اضافی الزم داریم
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برابر جریان برق شهر) ابزار ذخیره کننده  1000کیلو هرتز ( 60تا  50به علت افزیش فرکانس کاري به حدود  -3

  زن بسیار کوچک می شوند.انرژي مثل ترانس و خا

  برخالف منابع خطی، در ترانهاي خیلی باال قابل استفاده هستند. -4

  معایب منابع تغذیه سوئیچینگ:

  اوًال طرح چنین منابعی اصوالً پیچیده است. -1

 نویز قابل مالحظه اي از آنها به محیط انتشار می یابد.( به علت فرکانس کاري باال) -2

برش دار کار می کند زمیون به ولتاژ خروجی کندتر  DCبع که با جریان به علت ماهیت کار این منا -3

 صورت می گیرد.

  معایب این منابع ناچیز بوده و به کمک طراحی بهینه قابل رفع می باشد:

کلیات عملکرد منابع تغذیه سوئیچینگ در بحث قبل گفته شد. اکنون به تفصیل و با دقت شروع به توضیح      

  منابع تغذیه سوئیچینگ می کنیم.

براي تولید جریان معرفی قطعات مغناطیسی ( سلف و ترانس ) احتیاج به یک جریان متناوب داریم. در      

التر سادگی کار و عملکرد و بازده بهتر نیمه هادیها که فقط در نقطه قطع و منابع تغذیه سوئیچینگ براي بازده با



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید




