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 أ

 

 چکیده

مبحثی است متشکل از مهندسی الکترونيک و  کترونيک صنعتی بوده وای از الالکترونيک قدرت شاخه   

اده تفاسمهندسی قدرت که در آن عملکرد الکترونيک حالت جامد برای کنترل و تبدیل توان الکتریکی 

قریبا ت پردازد.ها در قدرت میبه عبارت دیگر الکترونيک قدرت به بررسی استفاده از نيمه هادی گردد.می

ها از ساختار الکترونيک قدرت استفاده اس، اینورترها و یوپیمنابع تغذیه جدید همچون شارژرها تمام

ها د که بسته به ورودی و خروجی آنگيرنهایی مورد استفاده قرار میدر الکترونيک قدرت مبدل کنند.می

 شوند:به چهار دسته زیر تقسيم می

 های مبدلAC  بهDC (ها)یکسوساز 

 های مبدلDC  بهDC )برشگرها یا چاپرها( 

 های مبدلAC  بهAC (ولتاژ های کنندهکنترل AC،  مبدلو سيکلوکانورترها)های ماتریسی 

 های مبدلDC  بهAC (اینورترها) 

 

وات  5ولت  21خروجی ایزوله  چهاربک با نامه طراحی و ساخت یک نمونه مبدل فلایهدف از این پایان   

است و در فصل  DCبه  DCهای ی مبدلبک از دستهمبدل فلای اشد.بجهت تغذیه بخش درایور اینورتر می

محصول صنعتی  م دوسپس در فصل دو خواهيم پرداخت. DCبه  DCهای اول به معرفی و توضيح انواع مبدل

اند را معرفی کرده و در حد توان به تشریح ساخته شدهبک فلای DCبه  DCهای که با استفاده از مبدل

بندی و در نهایت در فصل سوم روند ساخت مبدل را شرح داده و جمع پردازیم.های مختلف آن میبخش

 گيری ارائه خواهد شد.نتيجه
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 DC انواع منابع تغذیه   1.1

به سطح ولتاژی دیگر تبدیل  یک منبع را از یک سطح ولتاژ DC مبدلی است که جریان DC 2به  DCمبدل     

به طورعمده در منابع تغذیه ها این مبدل .تواند از ولتاژ ورودی بيشتر یا کمتر باشدکند و ولتاژ خروجی میمی

برای ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجی یک منبع تغذیه، دو روش  .روندمیبه کار  DC و موتورهای سوئيچينگ

به دو دسته  DCی منابع تغذیهاز این رو  .باشدرگولاسيون خطی و رگولاسيون به روش سوئيچينگ رایج می

 شوند:اصلی زیر تقسيم می

  منابع تغذیهDC خطی 

  منابع تغذیهDC سوئيچينگ 

 

 ]1[ سوئیچینگ و خطیی منابع تغذیه مقایسه 1.1.1

پيش از  .خطی یا سوئيچينگ استفاده کرد DCتوان از منابع تغذیه می ،بسته به کاربرد و هزینه مورد نظر    

 .رفتگمنابع تغذیه خطی به طور وسيعی مورد استفاده قرار می ،ی توان بالاهاپيشرفت در صنعت نيمه هادی

پاسخ دیناميک سریع نسبت به تغييرات  ،کم نویزبا عملکرد  ،از جمله مزایای بارز منابع خطی طراحی آسان

خطی غذیه تاما منابع  باشد.های پایين نسبت به منابع سوئيچينگ میدر توان هانه بودن ساخت آنکم هزیو  بار

 اند.جای خود را به منابع سوئيچينگ دادهاز جمله تلفات بالا به تدریج  یبه دليل داشتن معایب

تر ر و وزن کمتابعاد کوچک ،هنگامی که بازده بالاتر لی یک منبع تغذیه سوئيچينگ است.مزیت اصبازده بالا     

راندمان یا بازده توان در روش  .شوندچينگ جایگزین منابع تغذیه خطی مینظر باشد منابع تغذیه سوئيمد

کند یم تنظيمرا سوئيچينگ بسيار بيشتر از روش خطی است. یک منبع خطی با تلف کردن توان، خروجی 

 شود. با یک طراحی، ولتاژ و جریان خروجی کنترل میسوئيچ کاریر دوره ييولی در روش سوئيچينگ با تغ

، با توان بالاخطی در منابع  .درصد بازدهی دست یافت 61توان به حدود میخوب در روش سوئيچينگ 

 ایهدهد و استفاده از ترانسفورمرافزایش میمورد نياز است که ابعاد منبع را بزرگی سينک )گرماگير( هيت

ت از ممکن اس سوئيچينگدر بعضی منابع تغذیه  افزاید.ایين، به حجم و سنگينی دستگاه میفرکانس پ

در  نيست. یادز ترانسفورمر ابعاد و وزن ،بالا کاریاستفاده شود که البته به دليل فرکانس (سلف اترانسفورمر )ی

                                                      

1 rconverteDC_DC   
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در غير به هر ولتاژ دلخواهی دست یافت توان در خروجی صورت استفاده از ترانسفورمر، می درمنابع خطی 

ور، ولتاژ در صورت عدم استفاده از رگولاتهمچنين ولتاژ خروجی از ورودی بيشتر نخواهد شد. این صورت 

لتاژ محدودیتی در وگونه هيچ درحالی که در منابع سوئيچينگ کندتغيير میو منبع بار تغييرات خروجی با 

 ولتاژ  همچنين .تواند محدودکننده باشدشکست ترانزیستور می بيشتر مدارات فقط ولتاژ در و خروجی نداریم

 کند.ینم تغييرو ولتاژ منبع به دليل کنترل حلقه بسته  بار با خروجی

 

 ]1[انواع منابع تغذیه سوئیچینگ  1.2

يم به دو دسته کلی زیر تقسدر ساختار آن  عدم وجود ترانسفورمروجود یا منابع تغذیه سوئيچينگ بر اساس    

 شوند:می

 يچينگ فاقد ترانسفورمر ایزوله کنندهمنابع سوئ .2

 منابع سوئيچينگ با ترانسفورمر ایزوله کننده .1

 از: عبارتند منابع این انواع از هریک اصلی عناصر

 موج شکل توليد منبعPWM 

 القاگر  

 سویيچ قدرت 

 یکسوکننده 

 کننده انرژی در خروجیذخيره خازن 

 فيدبک و درایو گيری اندازه مدارات 

 

 ابع تغذیه سوئیچینگ فاقد ترانسفورمر ایزوله کنندهمن  1.2.1

به طور متداول در سه ساختار وجود دارند که عبارتند ورمر ایزوله کننده منابع تغذیه سوئيچينگ فاقد ترانسف   

 :از

 2باک 

                                                      

1buck 
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 2بوست 

 1بوست-باک 
محدودیت های  افزاینده هستند و هر یک دارای-ساختارهای مذکور به ترتيب کاهنده، افزاینده و کاهنده    

فوق ساختارهای به توضيح مختصر درباره هر یک از در این زیر بخش  .هستندخاصی در خروجی و ورودی 

 پردازیم.می

 

  باک مبدل ساختار 1.2.1.1

نمودار و مدار یک  ( است.Vin) ( کمتر از ولتاژ ورودیVoutخروجی)در مبدل باک مقدار متوسط ولتاژ     

نشان  1-2و  2-2کند در شکل سویيچينگ استفاده میالمان قدرت به عنوان  mosfetمبدل باک که از یک 

توان کار مدار را می است. طرز در خروجی LCبه همراه فيلتر  Aنوع مشابه یک چاپر  این مبدل .داده شده است

جریان ورودی  شود.روشن می t=0شود که ترانزیستور در حالت اول هنگامی آغاز می حالت تقسيم کرد. به دو

حالت دوم  کند.از سلف و فيلتر و مقاومت بار عبور می ،باشدصعودی میبه علت ولتاژ مثبت روی آن که 

ود انرژی ذخيره شده در شود و به خاطر وجخاموش می t2شود که که ترانزیستور در لحظه هنگامی شروع می

زمان روشن شدن دوباره جریان سلف تا  کند.سلف از خازن و بار عبور میدیود هدایت کرده و جریان ،سلف

 کند.ترانزیستور در سيکل بعدی نزول می

انس بسته به فرک باشد.های ولتاژ و جریان نشان داده شده برای حالت پيوسته جریان در سلف میشکل موج    

 %61از  مبدل باک ساده و بازده آن بيش تواند ناپيوسته نيز باشد.کليدزنی و اندوکتانس فيلتر، جریان سلف می

 داشته و جریان خروجی پلاریته مثبتدر این مبدل ولتاژ خروجی  است و فقط به یک ترانزیستور نياز دارد.

  یکسویه است.

                                                      

1 boost 

2 boost-Buck 
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 [2]ساختار مبدل باک  1-1شکل

 

 [2]های ولتاژ و جریان در مبدل باکموجشکل   2-1شکل

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:مبدل باک معایبی دارد که می

 ولت بيشتر از ولتاژ خروجی باشد. 1تا  2به منظور تثبيت ولتاژ خروجی لازم است که ولتاژ ورودی  .2

نجر سوئيچ مبه آسيب دیدگی تواند میشود هنوز دیود روشن است که هنگامی که سوئيچ روشن می .1

 .لذا باید از یک دیود سریع با زمان بازیابی حداقل استفاده شود شود

هایی که ذکر شد در شرایط عادی این منابع توانایی تحویل بيش از رغم تمامی معایب و محدودیتعلی   

 وات توان به خروجی را دارند. 211

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 مراجعمنابع و 
 ،"بکنگ یک کيلووات با ساختار فلایطراحی و ساخت منبع تغذیه سوئيچي"آرش رهنمائی،  [2]

 دانشگاه صنعتی اميرکبير. منفرد،اد راهنما دکتر جعفر ميلیاستنامه کارشناسی ارشد، پایان

 :ترس در، قابل دساداره کل پشتيبانی فنی صدا و تصویر منابع تغذیه سوئيچينگ:"، رضا کيانيان [1]

prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/Exam-sps%20final[3084383].PDF 

 :قابل دسترس در ميثم مزکی نژاد؛ چگونه پاور کامپيوتر تعمير کنيم؛  [3]

http://parsiansys.ir 

 قابل دسترس در : UC3842/43/45سی دیتاشيت آی  [4]

http://www.alldatasheet.com/datasheet-

pdf/pdf/25566/STMICROELECTRONICS/UC3845.html 
[5] M.brown,"Power Supply Cookbook", Boston Oxford Johannesburg Melbourne 

New Delhi, Second Edition, 2001 

  

  

  

  

  

  

 




