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فصل اول
منابع سوییچینگ
)(SMPS
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مقدمه
بعﻀی از تجهیزات الکترونیکی نیاز به منابع تﻐﺬیه با ولتاژ و جریان باال دارند .بدین منظور باید ولتاژ

AC

شهر توسﻂ ترانسﻔورماتور کاهنده به ولتاژ پایینتر تبدیل و سپﺲ یکسوسازی شده و به وسیله خازن و سلﻒ،
صاف و DCشود.
تا سال  1972منابع تﻐﺬیه خطی برای بیشتر دستگاههای الکترونیکی مناسب بودند .اما با توسعه کاربرد
مدارهای مجتمع ،الزم شد که خروجی این مدارها در برابر تﻐییرات جریان و یا ولتاژ شبکه برق بیشتر تثبیت
گردد .آی سی های خانواده  TTLبه ولتاژ کامال تثبیت شده  5Vاحتیاج دارند .به منظور بهدست آوردن ولتاژ
ثابتتر ،یک سیستم کنترل فیدبک در آیسیهای تثبیت کننده به کار برده میشود.امروزه تراشههای یکپارچه
تنظیم ولتاژ برای جریانهای تا 5Aدر دسترس میباشد .این تراشهها مناسب میباشند ،اما راندمانی زیر %50
دارند و تلﻔات حرارتی آنها در بار کامل زیاد است.
منابع تﻐﺬیه سوﺋیچینگ دارای راندمان باالیی میباشند .این منابع در سال  1970هنگامیکه
ترانزیستورهای سوﺋیچینگ سرعت باال با ﻇرفیت زیاد در دسترس قرار گرفت ،ابداع شدند .ولتاژ خروجی منابع
تﻐﺬیه سوﺋیچینگ به وسیله تﻐییر چرخه کار ) (Duty Cycleیا فرکانﺲ سیگنال ترانزیستورهای کلیدزنی
کنترل میشود .البته میتوان با تﻐییر هم زمان هر دوی آنها نیز ولتاژ خروجی را کنترل نمود.
یک منبع تﻐﺬیه سوﺋیچینگ ) (switched-mode power supplyشامل منطق کنترل (Control

) Logicو نوسان ساز میباشد .نوسان ساز سبب قطع و وصل عنصر کنترلکننده ) (Control Elementمیگردد.
عنصر کنترل کننده معموال یک ترانزیستور کلید زنی ،یک سلﻒ و یک دیود میباشد .انرژی ذخیره شده در
سلﻒ با ولتاژ مناسب به بار واگﺬار میشود .با تﻐییر چرخه کار یا فرکانﺲ کلید زنی ،میتوان انرژی ذخیره شده
در هر سیکل و در نتیجه ولتاژ خروجی را کنترل نمود.
با قطع و وصل ترانزیستور کلیدزنی ،عبور انرژی انجام و یا متوقﻒ میشود ،اما انرژی در ترانزیستور تلﻒ
نمیشود .با توجه به اینکه فقﻂ انرژی مورد نیاز برای داشتن ولتاژ خروجی با جریان مورد نظر ،کشیده میشود
راندمان باالیی بهدست میآید .انرژی بهصورت مقطعی تزریق میشود .اما ولتاژ خروجی به وسیله ذخیره خازنی
ثابت باقی میماند.
چگونگی عملکرد رگوالتورهاي سوییچینگ
رگوالتورها قطعات بسیار مهمی هستند که میتوان از آنها برای تأمین انرژی و توان دستگاهها و وسایل
دیگر استﻔاده کرد.
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انواع رگوالتورها
رگوالتورها به دو نوع عمده تقسیم میشوند که عبارتند از-1:خطی

-2سوییچینگ

در ادامه مزایا و معایب منابع تﻐﺬیه خطی و سوییچینگ را بررسی میکنیم.
مزایاي رگوالتورهاي خطی
 .1سادگی مدار (طراحی مدار بسیار ساده و به راحتی پایدار میشود).
 .2قابلیت تحمل بار زیاد ،نویز ناچیز در خروجی و زمان پاسخدهی بسیار کوتاه.
 .3برای توانهای کمتر از 11وات ،ارزانتر از مدارهای مشابه سوییچینگ تمام میشود.
معایب رگوالتورهاي خطی
 .1تنها به صورت رگوالتور کاهنده بهکار میروند (ورودی باید حداقل 2تا 3ولت بیشتر از خروجی باشد).
 .2قابلیت انعطاف کم و افزودن هر خروجی به مدار مستلزم اضافه کردن قطعات اضافی است.
 .3بهره کم و در حدود 31%تا 41%میباشد .این تلﻔات توان در ترانزیستور خروجی تولید حرارت مینماید
و نیاز به ترانزیستور قویتری تا حدود 15وات است.
 .4راندمان مدار هنگامی خوب است که مقدار ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی نزدیک باشد.
تمامی معایب رگوالتورهای خطی در رگوالتورهای سویچینگ رفع شده است .
مزایاي منابع سوییچینگ
 .1افزایش راندمان در حدود %68تا  .%90این موضوع کارکرد ترانزیستور در نواحی قطع و اشباع را به
انتخاب حرارتگیر یا خنک کننده و ترانزیستور کوچکتر منوط کرده است.
 .2به دلیل اینکه قدرت خروجی از یک ولتاژ  DCبریده شده که به شکل ACدریک قطعه مﻐناطیسی
ذخیره میشود ،تأمین میگردد با اضافه کردن تنها یک سیم پیچ میتوان خروجی دیگری را به دست
آورد که در مقایسه با رگوالتورهای خطی بسیار ارزانتر و سادهتر تمام میشود.
 .3به دلیل افزایش فرکانﺲ کاری به حدود 51تا 61کیلوهرتز ،اجزاء ذخیرهکننده انرژی میتوانند خیلی
کوچکتر انتخاب شوند و بدین دلیل از نظر سایز و اندازه کوچک هستند.
 .4برخالف منابع خطی ،در توانهای خیلی باال قابل استﻔاده هستند.
 .5قابل تﻐییر بدون افزاینده یا کاهنده و غیره.
همه موارد ذکر شده در باال به کاهش هزینه و توان تلﻔاتی و افزایش بهرهدهی و انعطافپﺬیری منجر میشود.
معایب منابع سوییچینگ
 .1طرح چنین منابعی اصوالً مشکل و پیچیده است.
 .2نویز قابل مالحظهای ایجاد میکنند و البته میتوان با کمک فیلتر آنرا کاهش داد.
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 .3ماهیت کار این منابع که براساس برش یک ولتاژ  DCاست ،باعث میشود که زمان رسیدن ولتاژ
خروجی به مقدار مطلوب در مقایسه با منابع خطی زیاد باشد این زمان را اصطالحاً زمان پاسخ گﺬرا
گویند.
 .4شامل ترکیبات خارجی اضافه از جمله خازنها و سلﻒها میباشد.
امروزه ،بیشتر تلویزیونهای رنگی فقﻂ از  SMPSبرای تﻐﺬیه المپ و قسمتهای مختلﻒ استﻔاده میکنند
کامپیوترهای شخصی نیز از SMPSبرای تولید ولتاژهای5V،12Vو24Vبا جریان باال استﻔاده میکنند .مهمترین
مزیت SMPSها وزن کم آن میباشد .کاربرد دیگر  SMPSها به عنوان اینورتر یا  UPSاست.
کار اصلی اینورترها تبدیل خروجی  DCیک باتری دارای شارژ به ولتاژ  ACبا فرکانﺲ برق شهر میباشد
تا بتواند بارهای ضروری را تﻐﺬیه نماید .در حالت ایده آل ،شکل موج خروجی یک اینورتر باید سینوسی خالﺺ
باشد که رابطه نزدیکی با قیمت آن دارد .قیمت یک اینورتر همچنین به ﻇرفیت باتری پشتیبان ،توان خروجی،
درصد تنظیم ولتاژ (رگوالسیون) ،مدارهای محافﻆ ،نشانگرهای زمان تبدیل(سرعت عملکرد) و  ...بستگی دارد.
داشتن این ویﮋگیها ،اینورتر را به یک منبع تﻐﺬیه غیر قابل وقﻔه ) (UPSتبدیل میکند.
انواع مﺨﺘلﻒ منﺒع تﻐﺬیه سوﺋیچینگ
در یک منبع از نوع سوﺋیچینگ تﻐییر سطح ولتاژ خروجی از طریق تﻐییر در نسبت روشن به خاموش یا
اصطالحا زمان کارکرد ترانزیستور خروجی انجام میگیرد .منابع بر اساس نوع کنترل تﻐییرات خروجی و
چگونگی این عمل به دو نوع کلی قابل تقسیم بندی هستند .دو نوع منبع تﻐﺬیه سوﺋیچینگ عبارتند از:
 SMPS-1با مبدل پیشرو)(Forward Convertor
 SMPS -2با مبدل برگشتی)(FlybACk Convertor

با وجود شباهتهای فراوان ،تﻔاوتهای متمایزکننده ای هم وجود دارد .نحوه عملکرد و چگونگی قرارگیری
عناصر مﻐناطیسی تعیینکننده نوع مدار است.
عناﺻر اﺻلی منابع سوﺋیچینگ
-

یک منبع سوییچ جهت تهیه موج .PWM
القاگر)در مورد منابع پیشرفته ،القاگر جای خود را به ترانﺲ میدهد(.
سوییچ قدرت )ترانزیستور قدرت(
خازن ذخیره کنندهی انرژی در خروجی
شبکه های حﺲ کننده
و عمل کننده بازخورد
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حال به توضیح مختصری در مورد قطعات بهکار رفته می پردازیم.
سوییچ قدرت
یک ترانزیستور قدرت یا یک  MOSFETیا  IGBTمیباشد که فرکانﺲ قطع و وصل آن باید از فرکانﺲ
کاری مدار خیلی باالتر باشد.
القاگر
یک عنصر ذخیره کننده انرژی است .انرژی فقﻂ هنگام هدایت ترانزیستور کلید زنی ذخیره میشود .مقدار
انرژی ،میزان قدرت خروجی  SMPSرا تعیین میکند .بر ای افزایش انرژی ،باید جریان باالیی به اندوکتانسی
بزرگ تزریق شود .اندوکتانﺲ  ،Lنسبت شار بر آمپر میباشد .بنابراین انرژی ذخیره شده در یک کالف برابر
است با:
1 2 1 𝜑 2 1
𝐼𝜑 = 𝐼 ) ( = 𝑖𝐿
2
𝐼 2
2

خازن
یک عنصر ذخیره کننده انرژی است و کاربرد آن ،از این جهت است که مقدار ولتاژ خروجی در مقدار
مشخﺺ خود باقی بماند و ریپل زیادی نداشته باشد.
یکسوکننده
یکسوکنندهها به دلیل آنکه وسایل دو سیمه هستند راهی جز انتخاب بهترین و مناسب ترین دیود باقی
نمیماند .پارامترهای انتخاب یکسوکنندهها در ارتباط با منابع تﻐﺬیه شامل موارد زیر میباشد:
 .1افت ولتاژ مستقیم :ولتاژی است که هنگام عبور جریان مستقیم از دیود وجود دارد و در کیﻔیت کاری
دیود موثر است.
 .2زمان احیای معکوس :این زمان برای خاموش شدن دیود بعد از آنکه ولتاژ مستقیم از روی آن برداشته
شد ،برای توقﻒ جریان دیود الزم است .برای توقﻒ جریان دیود بعد از آنکه یک ولتاژ معکوس بزرگ
روی دیود اعمال شود زمان مشخصی صرف میشود.
 .3زمان احیای مستقیم :زمان الزم برای شروع به هدایت دیود ،بعد از اعمال ولتاژ مستقیم به دیود
است.در زمان کوتاهتر اسپایک های کمتری رخ میدهد ،هنگامیکه القاگر و ترانزیستور در حالت
خاموشی دیود بی بار میشوند.
 .4ولتاژ بلوککننده معکوس :این ولتاژی است که قطعه میتواند پیش از شکستهشدن پیوندش به
صورت معکوس تحمل کند.
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رگوالتور سوییچینگ حالت فوروارد
آرایش کلی منابع نوع فوروارد مطابق مدار شکل  1-1است.

شکل .1-1شکل کلی منابع فوروارد

نحوه ي عملکرد مدار
هنگامیکه سوییچ باز است ،با چرخش جریان از طریق دیود انرژی از سوی القاگر تأمین میشود و در
چرخه بعدی با بسته شدن سوییچ ،القاگر مجددا توسﻂ منبع ورودی انرژیدار میشود .هر دوره از مدار فوق
به دو بخش قابل تقسیم است که عبارتند از:
 :Ton هنگامی که سوییچ بسته است ،جریان از منبع و القاگر عبور کرده و در اختیار فیلتر و بار قرار
میگیرد .در این حالت دیود خاموش است.
:Toff هنگامیکه سوییچ باز میشود .در این حالت القاگر ،فیلتر و بار از طریق دیود تأمین میگردد و
کار بدون تﻐییر در سطح ولتاژ خروجی ادامه مییابد.
برای محاسبه ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی میتوان نوشت:
 (D.C)Duty Cycleسوییچ ،متوسﻂ ولتاژ خروجی را کنترل میکند )عمالً %5تا (%95پﺲ در این
حالت ولتاژ خروجی برابر خواهد بود با:
)𝑒𝑙𝑐𝑦𝐶 𝑦𝑡𝑡𝑢𝐷( 𝑉𝑂𝑈𝑇 = (𝑉𝑖𝑛 ).
𝐷𝑢𝑡𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 ≤ 1

که  Voutولتاژ خروجی و Vinولتاژ ورودی میباشد.
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