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 پیشگفتار

شهر  AC ولتاژ دیمنظور با نیباال دارند. بد انیا ولتاژ و جرب هیبه منابع تغذ ازین یکیالکترون زاتیاز تجه یبعض

 خازن و سلف صاف و لهیشده و به وس یکسوسازیو سپس  لیتبد نترییتوسط ترانسفورماتور کاهنده به ولتاژ پا

DC شود. 

مناسب بودند. اما با توسعه کاربرد  یکیالکترون یدستگاهها شتریب یبرا یخط هی، منابع تغذ 1972سال  تا

 تیتثب شتریولتاژ شبکه برق ب ایو  انیجر راتییمدارها در برابر تغ نیا یمجتمع ، الزم شد که خروج یمدارها

 دارند.  اجیاحت ولت 5شده  تیبه ولتاژ کامال تثب TTL خانواده یها یس یگردد. آ

 یه کار برده مکننده ب تیتثب یها  یس یدر آ دبکیکنترل ف ستمیس کیبه منظور بدست آوردن ولتاژ ثابت تر، 

ولتاژ ثابت مورد نظر نمونه  تیقادر به تثب CA 3085 و 723موجود مثل  یها یس ی، آ 1975شود. تا سال 

 .شد یم دهینام یشده خط تیتثب هیمنابع، منابع تغذ نیکردند. ا یم یبردار

 یتراشه ها مناسب م نیباشد. ا یدر دسترس م آمپر5 تا  یانهایجر یولتاژ برا میتنظ کپارچهی یتراشه ها امروزه

 یدارا نگیچیسوئ هیتغذ منابع.است ادیآنها در بار کامل ز یدارند و تلفات حرارت %50 ریز یباشند. اما راندمان

 تیسرعت باال با ظرف نگیچیسوئ یستورهایکه ترانز یهنگام 1970منابع در سال  نیباشند. ا یم ییراندمان باال

 چرخه کار رییتغ لهیبه وس نگیچیسوئ هیمنابع تغذ ی. ولتاژ خروجدر دسترس قرار گرفت، ابداع شدند ادیز

(Duty Cycle)  هم زمان  رییتوان با تغ یشود. البته م یکنترل م یزن دیکل یستورهایترانز گنالیفرکانس س ای

 شامل منطق کنترل (SMPS)  نگیچیسوئ هیمنبع تغذ کی.را کنترل نمود یولتاژ خروج زیآنها ن یهر دو

(Control Logic)باشد. نوسان ساز سبب قطع و وصل عنصر کنترل کننده  یو نوسان ساز م (Control 

Element)باشد.  یم ودید کیسلف و  کی،  یزن دیکل ستوریترانز کیگردد. عنصر کنترل کننده معموال  یم

 یم ،یزن دیس کلفرکان ایچرخه کار  رییشود، با تغ یمناسب به بار واگذار م ژشده در سلف با ولتا رهیذخ یانرژ

 ستوریرا کنترل نمود. با قطع و وصل ترانز یولتاژ خروج جهیو در نت کلیشده در هر س رهیذخ یتوان انرژ

فقط  نکهیا بهشود. با توجه  یتلف نم ستوریدر ترانز یشود. اما انرژ یمتوقف م ایانجام و  ی، عبور انرژ یدزنیکل

. دیآ یبدست م ییشودع راندمان باال یم دهیمورد نظر، کش انیربا ج یداشتن ولتاژ خروج یبرا ازیمورد ن یانرژ

 ماند. یم یثابت باق یخازن رهیذخ لهیبه وس یشود. اما ولتاژ خروج یم قیتزر یبه صورت مقطع یانرژ
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 : تعریفی بر منابع تغذیه فصل اول

 مقدمه 1-1

 

اندازه  یه به صورت گسترده برااست،ک یکیالکتر ای یکیالکترون ستمیدر هر س یضرور یجزئ هیمنبع تغذ کی

 کیانتخاب  یبرا یادیز یشود. مشخصه های استفاده م دیگسترده تول یها تیتست و فعال ،ینگهدار ،یریگ

 : لیدر نظر گرفته شوند از قب یستیبا هیمنبع تغذ

 ه،یبع تغذمدار من تیامن یها و فرکانس، مشخصه انیبار مانند ولتاژ، جر کی یبرا ازینتوان مورد  یها یژگیو

و سر و صدا  زینو دیتول زانیو م یکیزیف زیسا ،یمحافظت از بار، کارآمد یبرا انیولتاژ و جر یها تیمحدود

 .توسط منبع

 

 هیمنبع تغذ فیتعر 2-1

 

ی استفاده م یکیالکتر یبرق بارها نیتام یکه از آن برا دینام یکیدستگاه الکتر کی توانی را م هیمنبع تغذ کی

 ،یآب ،یدیخورش یها روگاهی)ن یمنبع اصل کیحاصل از  یکیالکتر انیجر لیدستگاه تبد نیا یلشود. عملکرد اص

 زین یکیمبدل توان الکتر هیمنابع تغذ یبار است. گاه هیتغذ یبرا قیفرکانس و ولتاژ دق ان،یجر کی به( …و  یباد

به صورت  گرید یکه برخ یاز بار هستند در حال یبخش جداگانه ا هیاز منابع تغذ یشوند. برخ یم دهینام

 هستند. یکنترل زاتیمتصل به تجه یکارخانه ا

 :های منبع تغذیه عبارتند ازمعموالً ویژگی

 کننده خود تأمین کندتواند برای بار مصرفمقدار ولتاژ و جریانی که می. 

 میزان پایداری ولتاژ یا جریان خروجی در شرایط بار مختلف. 

 گیری یا شارژ تأمین کند. )اشاره به منابع تغذیه ون سوختتواند انرژی را بدمدتی که می

 (کنندرا استفاده میی قابل حمل که منابع انرژ
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 هیعملکرد منبع تغذ یچگونگ 3-1

 

 یدر انواع مختلف هیکاربرد دارد. مدار منبع تغذ یاریبس یکیو الکترون یکیالکتر هایدر دستگاه  هیمدار منبع تغذ

مدار  کیشوند. به طور مثال  یم یمدارها بر اساس توان استفاده شده دسته بند ای هااه ارائه به دستگ یبرا یبرا

 هایاز روش  تواندیاست که م یولت5شده  میمنبع توان تنظ کی یبه طور معمول دارا کروکنترلریبر اساس م

نشان  ریشکل ز شود. مدار منبع توان در یطراح DCولت  5به  ACولت  220دادن توان از  رییتغ یبرا یمختلف

 داده شده است: حیگام به گام توض زیتوان ن لیداده شده است و مراحل تبد

 

 

 

 

 

 

 1-1شکل 

 بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه

 

ولتاژ  لیتبد یبرا(rectifier)  کسوسازی. پل کند یم لیولت تبد 12را به  ACولت  230در گام اول ترانسفورمر 

AC  به ولتاژDC  .پلیر لتریف یخازن برااستفاده شده است  AC  شده به کار برده شده  میولتاژ تنظ کیو ارائه

 ییولت نها 5 یولتاژ رو میتنظ یولتاژ برا (regulated power supply)     از رگوالتور  انیاست. در پا

 استفاده شده است.
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 هیمنابع تغذ یدسته بند 4-1

 

بندی کرد. این تجهیزات  بازه وسیعی از کاربردهای ههای گوناگون دستتوان در حوزهمنابع تغذیه را می

این وجود سه نوع دسته بندی عام برای منابع تغذیه ارائه  .دهندآزمایشگاهی، خانگی و صنعتی را پوشش می

 :شده است

 نوع بسته بندی 

 های تبدیل روش 

 نوع ورودی و خروجی 

 

    انواع منابع تغذیه بر اساس نوع بسته بندی 5-1

 

  تغذیه رومیزیمنابع  : (Bench power supply)  یک واحد مستقل برای کار میزکار است که در

  .شودکاربردهایی از قبیل تست و یا توسعه مدارات استفاده می 

 

 منابع تغذیه فریم باز  : (Open frame power supply)  این منابع تنها یک محفظه مکانیکی جزئی

ها و سایر یه برای نصب تشکیا شده اند. این نوع منابع اصوال درون ماشیندارند و گاهی اوقات تنها از یک پا

 تجهیزات استفاده می شوند.

 

  منابع تغذیه خارجی  : (External power supply) تورهایپآدا AC ها از این نوع منابع  یا پاروبانک

 .باالیی دارند هستند، این منابع بیشتر حالت مصرف فردی دارند و از لحاظ امنیت نیز ایمنی
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 2-1شکل 

 انواع منابع تغذیه بر اساس نوع بسته بندی

 

 

 انواع منابع تغذیه بر اساس روش تبدیل 1-6

 

شوند که درادامه به صورت ی از لحاظ روش های تبدیل منابع تغذیه به دو نوع خطی و سوئیچینگ تقسیم م

 .توضیحات آن ارائه خواهد شد کامل
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 خطیمنابع تغذیه  1-6-1

 

به بعد با ارایه  1970استفاده از منابع تغذیه خطی تنها راه تبدیل ولتاژ الکتریکی بود اما از سال  1970تا سال 

منابع تغذیه سوییچینگ ،کاربرد منابع تغذیه خطی محدود شد.اساس کار منابع تغذیه خطی استفاده از یک 

ولتاژ خروجی ترانس توسط پل دیودی و خازن ترانس برای تبدیل ولتاژ برق شهر به ولتاژ دیگر است.سپس 

  DC تبدیل شده و با استفاده از یک تثبیت کننده ولتاژ خطی یا رگوالتور به یک ولتاژ    DCفیلتر به ولتاژ 

 خیلی تمیز و با کیفیت تبدیل می شود.

 

 

 3-1شکل 

 بلوک دیاگرام منبع تغذیه خطی
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