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 منابع تغذیه سوییچینگ 

  مقدمه

با پیشرفت الکترونیک و ایجاد حوزه هاي تخصصی ، نیاز به قطعات الکترونیکی و سریع بیشتر و بیشتر 

وسایل دیگر استفاده می شدند شد و رگوالتورها هم ، چون به عنوان منابع تأمین انرژي و توان دستگاهها و 

  از اهمیت خاصی برخوردار شدند .

سال قبل با پیشرفتی که در زمینه منابع تغذیه صورت گرفت ، رگوالتورهاي سوئیچینگ  35در حدود 

توان گفت  و می پا به عرصه وجود گذاشتند و به تدریج جهت روبرو شدن با نیازهاي مختلف تکامل یافتند 

  اند. داشتهپیشرفت صنعت الکترونیک بسزایی در  نقش ،اینگونه منابع

  بررسی قرار گرفته است. موردروش کاري آنها والتورهاي سوئیچینگ و گانواع رحاضر،  تحقیقدر 

  

  

  

 

  1392تابستان  رضا زمانیان –                   
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  پیشگفتار

توسـط مهندسـان الکترونیـک مطـرح گردیـد کـه در    1970یچینگ در سـال   یایده منابع تغذیه سو

ابتداي امر از بازدهی پایینی برخوردار بود ولی در مقایسه با باتریها و منابع تغذیه آنالوگ وزن و حجـم   

کوچکتر ولی در عین حال توان باالیی داشتند. 

شد که ایـن خـود باعـث    میاستفاده     BJTز عناصر ابتدایی نظیردر طرحهاي نخستین منابع تغذیه ا

یچینگ جایگاه خاصی در صـنعت بـرق و   شد. امروزه منابع تغذیه سوی می %68کاهش راندمان درحدود 

افته اند و بدلیل برتریها و مزایاي زیادي که نسـبت بـه دیگـر منـابع تغذیـه دارا   ی الکترونیک و مخابرات

گروهی از مهندسان  ان ومهندسان برق را به خود معطوف کرده اند تا جایی کهباشند توجه صنعتگر می 

انجـام داده انـد البتـه نتیجـه ایـن    ايکیفیت آنهـا تحقیقـات گسـترده   الکترونیک در بهبود و کاراییها و 

پیشـرفت   ن سیسـتمها  پدیـد آمـده اسـت همچنـین   تالشها پیشرفت روزافزونی است که در سـاخت ایـ   

  یچینگ داشته است.یز تاثیربسزایی درمنابع تغذیه سویقطعات ن درتکنولوژي ساخت

 ه استبا پیداش ماسفتهاي سریع و پرقدرت تلفات ترانزیستوري بطور چشمگیري کاهش پیدا کرد

که براي غلبه بر این مشکل فرکانس کاري مـدار را تـا حـد    شود میو عمده تلفات در ترانسها خالصه 

MHZ 1 ند.ا هافزایش داد  

  مروري خواهیم داشت بر منابع تغذیه سوییچینگ. ،تحقیق در این
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  مروري بر منابع تغذیه سوییچینگ

  

  یچینگ گی عملکرد رگوالتورهاي سویچگون

توان از آنها براي تأمین انرژي و توان دستگاهها و وسایل  میهستند که    می رگوالتورها قطعات بسیار مه

  .دیگر استفاده کرد

  2یچینگسوی - 2             1خطی -1شوند که عبارتند از :  میا به دو نوع عمده تقسیم   رگوالتوره

شد و چون به مرور زمان در مصارف مختلف  التورهاي خطی به وفور استفاده میدر گذشته از رگو

  یچینگ دادند.و جاي خود را به رگوالتورهاي سوی کارآیی و بازده خوبی نداشتند به تدریج منسوخ شده

 ي همزمان با عرضه 1970 ي این منابع از اوایل دهه

مزایا و معایب رگوالتورهاي خطی :

ترانزیستور هاي قدرت مطرح شدند و به تدریج 

این گونه منابع در ابعاد مختلفی همانند ولتاژ  هجهت روبرو شدن با نیازهاي مختلف تکامل پیدا کردند. امروز

ا ی یچینگیک منبع تغذیه سوی خاب بینانت . برايافته اندی .. توسعه.ا توان خروجی باال و قیمت پایین وی ورودي

باشند و براین  میکه داراي مزایا و معایب خاص خود    نمود اقدامتوان براساس کاربرد آنها  میخطی   

 کی از این دوی کنیم و همچنین حوزه هاي متعددي وجود دارد که تنها میکی از این دو را انتخاب   ی اساس

کی از آنها بر دیگري برتري دارد. در زیر مزایا و معایب ی ا کاربرهایی کهی د وتواند مورد استفاده قرار گیر می 

  .کنیم مییچینگ را بررسی   یمنابع تغذیه خطی و سو

  

  

 

  

 مزایاي رگوالتورهاي خطی عبارتند از : -

  .شود) میسادگی مدار (طراحی مدار بسیار ساده و با قطعات کمی، به راحتی پایدار    -

  قابلیت تحمل بار زیاد، نویز ناچیز در خروجی و زمان پاسخ دهی بسیار کوتاه. -

 شود. میینگ تمام   سوییچوات، ارزانتر از مدارهاي مشابه  10براي توانهاي کمتر از  -

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Linear

 1
 

 Switching
 2
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  

 معایب رگوالتورهاي خطی عبارتند از :

ولت بیشتر از  3ا ت 2رود (ورودي باید حداقل  میتنها به صورت رگوالتور کاهنده بکار    -

  .خروجی باشد)

قابلیت انعطاف کم و افزون هر خروجی به مدار مستلزم اضافه کردن قطعات اضافی  -

  است.

باشد. این تلفات توان در ترانزیستور خروجی تولید  می%   40% تا 30در حدود و  کم بهره -

ي معمول ، روش هااست وات 15ري تا حدود تنماید و نیاز به ترانزیستور قوی حرارت می

  .باشد می   1مفید است، ولی بیش از آن نیاز به سرمایش تحت فشار

 خوب است که مقدار ولتاژ خروجی، به ولتاژ ورودي نزدیک باشد. می راندمان مدار هنگا -

  ک رگوالتور ساده خطی نشان داده شده است.ی نمونه اي از زیردر شکل 

  
  شود :  می   ولتاژ خروجی در این رگوالتور به صورت زیر محاسبه

( )
+

+=⇒
•

+
=

+=

R
RR

VVVVR
RR

V

VVV
BEL

L

BEa

2

21

2

21 





  

T1ترانزیستور فوق در شکل 
  باید از نوع قدرت باشد زیرا باید جریان باالیی را تحمل کند. 

Tنکات عملی در مورد ترانزیستور 1
 :  

Tحداکثر جریان بار بوسیله حداکثر جریان کلکتور ترانزیستور سري  - 1
 شود. مییین   تع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Forced 

1
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  مروري بر منابع تغذیه سوییچینگ

بنابراین حداکثر  ،شود می اختالف بین ولتاژ ورودي و خروجی به ترانزیستور سري  اعمال  -

V CE
 گردد. می براي این ترانزیستور  توسط ولتاژ خروجی و حداکثر ورودي تعیین   

Vحاصلضرب جریان بار در  - CE
T1ترانزیستور   تقریباً توان تلف شده این 

 باشد. می  

توان حفاظت هاي ویژه و قطعات  می ک رگوالتور خطی، ی البته براي بهتر شدن عملکرد

پردازیم و در همین جا بحث رگوالتورهاي  می ویژه اي را اضافه کرد که به تفصیل این مباحث ن

  کنیم.  می ینگ را آغاز سوییچهاي رسانیم و بحث در مورد رگوالتور می خطی را به پایان 

  

 ینگ :سوییچمزایا و معایب رگوالتورهاي 

 

 : ینگ عبارتند ازسوییچمزایاي منابع  -

کارکرد ترانزیستور در نواحی و اشباع  موضوع این % و90% تا 68افزایش راندمان در حدود  -

 است. منوط کردهو ترانزیستور کوچکتر  1ا خنک کنندهی را به انتخاب حرارت گیر

ک قطعه ی در ACبریده شده که به شکل  DCک ولتاژ ی به دلیل اینکه قدرت خروجی از -

توان  می سیم پیچ  کی گردد، لذا با اضافه کردن تنها می شود تأمین  می مغناطیسی ذخیره 

 .شود می خروجی دیگري را به دست آورد، که در مقایسه بسیار ارزانتر و ساده تر تمام 

ده انرژي کیلوهرتز، اجزاء ذخیره کنن 60تا  50به دلیل افزایش فرکانس کاري به حدود  -

 توانند خیلی کوچکتر انتخاب شوند و بدین دلیل از نظر سایز و اندازه کوچک هستند. می

 خالف منابع خطی، در توان هاي خیلی باال قابل استفاده هستند.بر -

 .و غیره 3ا کاهندهی 2قابل تغییر بدون افزاینده -

زینه و توان تلفاتی و افزایش بهره دهی و انعطاف پذیري منجر ه، به کاهش همه موارد ذکر شده در باال

 شود. می 

 : ینگ عبارتند ازسوییچمعایب منابع  -

 .صوالً مشکل و پیچیده استمنابعی اطرح چنین  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Heat Sink 

1
 

 Boost (Step-up) 
2
  

 Buck (Step-down
 3
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  منابع تغذیه سوییچینگ

 توان با کمک فیلتر و محافظ آن را کاهش داد  میکنند و البته    مینویز قابل مالحظه اي ایجاد    -

)EMI ،RFI .(و ریپل بیک پوتیک خروجی 

شود که زمان رسیدن  میاست باعث    ک ولتاژ DCی ماهیت کار این منابع که براساس برش -

مقایسه با منابع خطی زیاد باشد این زمان اصطالحاً زمان ولتاژ خروجی به مقدار مطلوب در 

گویند.  1پاسخ گذرا

 باشد. میشامل ترکیبات خارجی اضافه از جمله، خازن ها و سلفها    -

موارد ذکر شده فوق در کاهش کارآمدي و افزایش قیمت مؤثر هستند ولی البته با طراحی  می تما

مورد مزایا و معایب رگوالتورهاي خطی و باشند. تا به حال در  میبهتر قابل بهبود   

توان نتیجه گرفت که این منابع حوزه هاي کاري  میینگ بحث شد و از مطالب فوق   سوییچ

مشخصی را دارند که عموماً براي مدارهاي با راندمان باال و ولتاژ باال مثل مدارهاي تغذیه 

ی براي ولتاژهاي ثابت و ارد ولینگ برتري دسوییچشونده با باطریهاي قابل حمل، تغذیه 

  .، منابع خطی ارزانتر و بهترندکم

  

ینگ : سوییچک منبع تغذیه ی چگونگی عملکرد

ک ی ک رگوالتور خطی براساس تأمین جریان و ولتاژ مطلوب در خروجی بوسیلهی همانطور که ذکر شد

تالف ولتاژ کند که حاصلضرب اخ میقدرت که در حالت خطی بکار گرفته شده است کار    2نیمه هادي

خروجی با ورودي در جریان بار توانی است که در این عنصر نیمه هادي باید تلف شود که بعضا زیاد است 

  باشد. میو مهمترین عامل پائین بودن راندمان   

دلیل این امر هم، همانطور که در ابتداي بحث رگوالتورهاي خطی ذکر شد عملکرد ترانزیستور در 

  و جریان عبوري آن هر دو زیاد است. سوییچکه ولتاژ در سر عنی جاییی حالت خطی است

ک منبع ی ک منبع خطی در نظر گرفت، در حالی که دری توان بعنوان میینگ را   سوییچک رگوالتور ی اما

 3زمان کارکرد ا اصطالحای ییر در روشن به خاموشینگ، تغییر سطح ولتاژ خروجی از طریق تغسوییچاز نوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

  Transient response time 

٢
  Semi-Conductor 

٣
 Duty cycle   
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  مروري بر منابع تغذیه سوییچینگ

گیرد. به دلیل کارکرد ترانزیستور در حالت خاموش و روشن تلفات در نیمه  میانجام   ترانزیستور خروجی 

  .هادي در مقایسه با حالت خطی خیلی کم است

  ینگ هم حالت عملکرد عنصر نیمه هادي است.سوییچدلیل نامگذاري این منابع به نامهاي خطی و 

ینگ : سوییچانواع منابع تغذیه 

  نوع کلی قابل تقسیم بندي هستند : ینگ به دوسوییچمنابع تغذیه 

 Forwardفوروارد     -

- Flyback      فالي بک

ي عملکرد و چگونگی  نحوه .با وجود شباهت هاي فراوان، تفاوتهاي متمایز کننده اي هم وجود دارد

  ي نوع مدار است. رگیري عنصر مغناطیسی تعیین کنندهقرا

  : عناصر اصلی هریک از انواع این منابع عبارتند از

 .pwmجهت تهیه موج  سوییچیک منبع  -

 .)دهد میقاگر جاي خود را به ترانس   ال ،در مورد منابع پیشرفتهالقاگر ( -

 )1قدرت (ترانزیستور قدرت سوییچ -

 انرژي در خروجی ي خازن ذخیره کننده -

 .شبکه هاي حس کننده و عمل کننده بازخورد -

 

 ینگ حالت فوروارد :سوییچرگوالتور 

  .استزیر نوع فوروارد مطابق مدار شکل  کلی منابع 2آرایش

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Power Transistor 

1
  

Topology 
2
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  
  رگوالتور حالت فور وارد

  .پردازیم میحال به توضیح مختصري در مورد قطعات بکار رفته   

  

  قدرت : سوییچ -

باشد که فرکانس قطع و وصل آن  می   IGBTا ی ک MOSFETی ای ک ترانزیستور قدرتی

 باید از فرکانس کاري مدار خیلی باالتر باشد.

 : القاگر -

یک عنصر ذخیره کننده انرژي است و عملکرد مدار خیلی شبیه پیستون و چرخ طیار است. البته 

ک ترانسفورماتور به جاي القاگر به منظور تغییر سطح ولتاژ و ایجاد ایزوالسیون ی امکان وجود

 .)ندک میي این ترانس جاي القاگر و ثانویه آن بار و فیلتر خروجی را تغذیه    وجود دارد (اولیه

خازن :  -

یک عنصر ذخیره کننده انرژي است براي اینکه مقدار ولتاژ خروجی در مقدار مشخص خود 

 .باقی بماند و ریپل زیادي نداشته باشد

 :  1یکسوکننده -

شود که البته باید زمان قطع و  مییک دیود فوق سریع است که معموالً از دیود شاتکی استفاده   

 .وصل آن بسیار کم باشد

  عملکرد مدار : ي نحوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

 Rectifier 
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  مروري بر منابع تغذیه سوییچینگ

مین ) و انرژي از سوي چرخ طیار تاک پیستون و چرخ طیاری درهمانطور که پیستون انرژي ندارد (

باز  سوییچکه  می دهد، در اینجا هم هنگا میچرخ طیار انرژي    ي شود و در چرخه بعدي پیستون به مجموعه می

بسته شدن  شود و در چرخه بعدي با میاست با چرخش جریان از طریق دیود انرژي از سوي القاگر تأمین   

  .شود میتوسط منبع ورودي انرژي دار   سوییچ، القاگر مجددا 

  هر دوره از مدار فوق به دو بخش قابل تقسیم است که عبارتند از :

- Ton جریان از منبع و القاگر عبور کرده و در اختیار فیلتر و سوییچ بسته استکه  می : هنگا ،

 .این حالت دیود خاموش است گیرد در میبار قرار   

- Toff فیلتر و بار از طریق دیود تأمین  ،در این حالت القاگر ،شود میباز    سوییچکه  می : هنگا

 .ابدی گردد و کار بدون تغییر در سطح ولتاژ خروجی ادامه می می 

  توان نوشت :  میبراي محاسبه ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودي   

D-C سوییچ )Duty Cycle:(    عمالًکند  میمتوسط ولتاژ خروجی را کنترل) پس در این  %)95% تا 5

   با:حالت ولتاژ خروجی برابر خواهد بود 

11 ≤,≤⇒≤.

).()(

V
V

VV
VV

in

out

inout

inOUT

CD

CD•=

  

Vکه  out
Vولتاژ خروجی و   in

  .باشد میولتاژ ورودي    

  .توانند تولید کنند می مخالف و بزرگتر از ولتاژ ورودي ن ي اژ با پالریتهپس چنین منابعی ولت

  

 ینگ حالت فالي بک :سوییچرگوالتور 

  .باشد می   زیرآرایش کلی منابع نوع فالي بک مطابق مدار شکل 
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  »ینگ حالت فالي بکسوییچرگوالتور «

  

  نحوه عملکرد مدار :

در این حالت دیود قطع  ،گردد می منبع پر انرژي القاگر از طریق  ،قدرت سوییچبا روشن شدن 

  .بابد می القاگر و تغذیه ادامه  ،جریان بار از طریق دیود سوییچ،با خاموش شدن  .باشد می

 Tonبرابر کل دوره کاري منهاي  Tflbkرسد و  می % 50به  D.C ،تحت حداقل کاري

  پس در این حالت ولتاژ خروجی برابر است با : .خواهد بود

)(
T
T

VVVV
flbk

on

inflbkinout
+≡+≡ 1  

  م که :یگیر می و از رابطه فوق نتیجه 

1≥≥
V
V

VV
in

out

inout
,  

  .توانند تولید کنند می پس چنین منابعی ولتاژ بزرگتر از ولتاژ ورودي را 

ي  تفاوت عمده ،توجه به این نکته که علی رغم شباهت هاي فراوان حالت فالي بک و فوروارد

باز از راه  ي در مدار فوروارد تغذیه ،قدرت است که در این زمان سوییچاین دو در هنگام خاموشی 

القاگر و دیود  ،در حالی که در مدار فالي بک این کار از راه تغذیه ،ابدی القاگر و دیود ادامه می

   .شود می انجام 
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  »ه��د  �ا���ورما�ور ا�و� ��ند«
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  :)Buck(رگوالتور باك 

Vout   در یک رگوالتور باك مقدار متوسط ولتاژ خروجـی Vin   اسـت. نمـودار    کمتـر از ولتـاژ ورودي

نشـان   کند در شکل زیر  میئیچ استفاده    قدرت به عنوان سو MOSFETمدار یک رگوالتور باك که از یک 

  توان به دو حالت تقسیم کرد. میار مدار را   باشد. طرز ک می   اي داده شده است که مشابه یک چاپر کاهش پله

شـود. جریـان ورودي کـه صـعودي   مـی   روشـن    t=0شود که ترانزیستور در  میآغاز    می حالت اول هنگا

شـود کـه ترانزیسـتور در   مـی   شـروع     می کند. حالت دوم هنگا میباشد از سلف و فیلتر و مقاومت بار عبور    می 

کند و جریان  میوجود انرژي ذخیره شده در سلف دیود هرزگرد هدایت    شود به خاطر میخاموش    t2لحظه 

دهد. جریان سلف تـا زمـان روشـن شـدن دوبـاره ترانزیسـتور در    می سلف به عبور از خازن و بار و دیود ادامه

  کند. میسیکل بعدي نزول   

و  هـاي ولتـاژ   نشان داده شده انـد. شـکل موج   زیر مدارهاي معادل براي حالتهاي مختلف کاري در شکل

باشند. بسته به فرکانس کلیدزنی و انـدوکتانس    میجریان نشان داده شده براي حالت پیوسته جریان در سلف   

% اسـت و فقـط بـه   90تواند ناپیوسته نیز باشد. رگوالتور باك ساده و بازده آن بـیش از    میفیلتر جریان سلف   

  یک ترانزیستور نیاز دارد.

جی فقط یک قطبیت داشته و جریان خروجی یکسویه است. همچنـین بـراي   ن رگوالتور ولتاژ خروای در

جلوگیري از اتصال کوتاه در مسیر دیود به یک مدار محافظ نیاز است. ساده ترین وآسانترین و در عین حال 

  ن نوع است که نقاط ضعف مربوط به خود را داراست.ای ابتدایی ترین آرایش مربوط به

  

  
  »رگوالتور باك«
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  »فاقد ترانسفورماتورایزوله کننده« رگوالتورهاي سوییچینگ

  
  »موجهاي ولتاژ و جریانل شک«

  

  معایب رگوالتور باك:

ولـت بیشـتر از ولتـاژ     2ا تـ  1به منظور تثبیـت ولتـاژ خروجـی الزم اسـت کـه ولتـاژ ورودي         .1

  شد.خروجی با

 شود هنوز دیود روشن است که بـه آسـیب دیـدگی سـوئیچ و     می که سوئیچ روشن  می هنگا  .2

  .)زمان بازیابی حداقل استفاده شود لذا باید از یک دیود سریع با(شود  می دیود منجر 

شوند بـه همـین دلیـل خروجـی را بـه بـار        می سوئیچهاي قدرت هنگام سوختن اتصال کوتاه  .3

راه حل آن حس کردن تغییرات سریع جریان بار و انتقال آن به یک تریستور موازي (کنند  می وصل 

ن منابع توانایی تحویل ای عادي معایب و محدودیتهایی که ذکر شد در شرایط می . علی رغم تما)است

  وات توان به خروجی را دارند. 100بیش از 
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  :)Boost(رگوالتور بوست 

نامگذاري شده است. یک رگوالتور بوست که از یک 

این رگوالتور یکی از انواع رگوالتورهاي فالي بک است که خروجـی آن بزرگتـر یـا مسـاوي ورودي   

ن علـت چنـین   توانـد بیشـتر از ولتـاژ ورودي باشـد کـه بـه همـی    میاست. در رگوالتور بوست ولتاژ خروجی   

MOSFET نشان کند در شکل زیر  میاستفاده    قدرت

  داده شده است.

آغـاز    توان به دو حالت تقسیم کرد. حالت اول با روشـن شـدن ترانزیسـتور در   t=0 میطرز کار مدار را   

گـذرد. حالـت دوم   مـی   و ترانزیسـتور    Lدي از افتـد و جریـان صـعو   مـی   شـود. ولتـاژ ورودي روي القـاگر    می 

  گردد.  میخاموش    t2شود که ترانزیستور در لحظه  میشروع    می هنگا

  

  

  

  
  

  

  

  »رگوالتور بوست«
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  »فاقد ترانسفورماتورایزوله کننده« رگوالتورهاي سوییچینگ

   »موجهاي ولتاژ و جریانشکل «

ان سـلف   کنـد. جریـ   مـی   و بار و دیود عبور    L-Cکرد حاال از  میجریانی که تا به حال از ترانزیستور عبور   

نکه ترانزیستور در سیکل بعدي دوباره روشن گردد. انرژي ذخیـره شـده در سـلف بـه بـار   ای یابد تا میکاهش   

  گردد. میمنتقل   

نشـان داده شـده انـد.   » موجهاي ولتـاژ و جریـان   «مدارهاي معادل براي حالتهاي مختلف کاري در شکل 

وسته است نشان داده شده اند. همان طور که گفتـه   شکل موجهاي ولتاژ و جریان براي حالتی که جریان بار پی

  تواند ولتاژ خروجی را افزایش دهد. مین رگوالتور بدون استفاده از ترانسفورماتور   ای شد

ن مدار بازده باالیی دارد. ولتاژ خروجی در برابر تغییـرات سـیکل   ای   به خاطر داشتن فقط یک ترانزیستور

D.C کاري )Duty Cycle( ست و پایدار کردن رگوالتور ممکن است مشـکل باشـد. مقـدار   خیلی حساس ا

متوسط جریان سلف بزرگتر از مقدار متوسط جریان خروجی است و جریان موثر خیلـی بزرگتـري از خـازن   

شود مجبور شویم از خـازن فیلتـر بزرگتـر و سـلف بزرگتـري نسـبت بـه    میفیلتر عبور خواهد کرد که باعث   

  .رگوالتور باك استفاده کنیم

ن اسـت کـه   ایـ  ن دو حالتای ن رگوالتور قابل ذکر است. تمایزای دو حالت کاري پیوسته و ناپیوسته براي 

  رسد یا نه. میانرژي القاگر به صفر   

ن توپولوژي هم نقاط ضعف فراوانـی دارد. بـویژه در   ای زولهای همانند سایر رگوالتورهاي فاقد ترانسفورمر

شود هرگونه تموج رودي به خروجی انتقال یابد. استفاده  میرا که باعث   ارتباط با بار و حاالت خطرناك گذ

  زوله طیف وسیعی از اشکاالت را بر طرف خواهد نمود.ای از ترانسفورمر

  

  :)Buck – Boost(بوست  -رگوالتور باك 

Boost   این رگوالتور نوعی از رگوالتور فالي بک است که عملکرد آن خیلی بـه عملکـرد رگوالتـور 

شود. تفاوت موجود میان رگوالتور  میاست. بعالوه به عنوان یک رگوالتور معکوس کننده هم شناخته    شبیه

Boost Buck-Boost پیداست تعویض جایگاه القاگر و سوئیچ قـدرت    صفحه بعد همانطور که در شکل  و

  است.

روشـن اسـت انـرژي    که سـوئیچ قـدرت    می کند. مادا میهمانند رگوالتور بوست القاگر انرژي را ذخیره   

شـود کـه نتیجـه آن ولتـاژ منفـی اسـت و مقـدار آن    میذخیره شده و سپس از طریق یکسوساز به زمین تخلیه   

D.C گردد. میسوئیچ قدرت تعیین    بوسیله  
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  منابع تغذیه سوییچینگ

% محـدود  50کـه نیـاز بـه تخلیـه انـرژي هسـته باشـد بـه          مـی  ن رگوالتور بویژه هنگاای )D.C(زمان وظیفه 

ن ایـ   وط به انرژي و هسته درست همانند رگوالتور بوست است.اشکالی که وجود داردشود. معادالت مرب می 

نجـا وجـود   ای رساند. راه حلی شبیه حالت قبل در می  است که هرگونه تموج ولتاژ به نیمه هادي قدرت آسیب

  دارد.

ک وات را بـه خروجـی دارد. ولتـاژ خروجـی یـ      100ن آرایش تـوان تحویـل تـا    ای علی رغم همه معایب

ن چنین نامگذاري ای تواند کمتر یا بیشتر از ولتاژ ورودي آن باشد و به همین علت می بوست  -رگوالتور باك 

ن رگوالتور با نام رگوالتـور معکـوس کننـده    ای شده است. قطبیت ولتاژ خروجی مخالف ولتاژ ورودي است.

  شود. می نیز شناخته 

تـوان در دو   مـی  داده شده است. طرز کار مدار را نشان زیر بوست در شکل  -مدار یک رگوالتور باك 

  حالت بررسی کرد.

  

  
  »بوست با جریان پیوسته سلف  - رگوالتور باك «

  

  آمده است. بعددر صفحه » موجهاي ولتاژ و جریان شکل»
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  »فاقد ترانسفورماتورایزوله کننده« رگوالتورهاي سوییچینگ

  
  »بوست با جریان پیوسته سلف  - رگوالتور باك  شکل موجهاي ولتاژ و جریان«

  

شود. جریان ورودي که در حال افزایش  میو دیود بایاس معکوس   حالت اول ترانزیستور روشن  در

گردد و جریانی که از سلف  میگذرد. در حالت دوم ترانزیستور خاموش    میاست از سلف و ترانزیستور   

  کند. میگذشت حال از خازن و بار و دیود عبور    می 

نکه ترانزیستور دوباره ای کند تا مینزول   گردد و جریان سلف  میانرژي ذخیره شده در القاگر به بار منتقل   

نشـان داده شـده اسـت. شـکل    )3-3(در سیکل بعدي روشن گـردد. مـدارهاي معـادل دو حالـت در شـکل   

  موجهاي پایدار ولتاژ و جریانهاي رگوالتور براي حالت پیوسته جریان در بار نشان داده شده اند.

کردن قطبیت ولتاژ خروجی را انجام  ر عمل معکوسبوست بدون استفاده از ترانسفورم -رگوالتور باك 

  باشد. میدهد و بازده باالیی دارد. پیاده سازي محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی ساده    می 

دهـد و بطـور وسـیعی در   مـی   این رگوالتور توان ثـابتی را مسـتقل از امپـدانس بـار بـه خروجـی تحویـل   

  شود. میفالشهاي نوري و باطري شارژها استفاده   
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  »با �ا���ورما�ور ا�و� ��نده«
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  »کنترل کننده منابع تغذیه« (IC)مدارات مجتمع 

  

  زوله کنندهای رگوالتور سوئیچینگ با ترانسقورمر

زوالسیون به کمـک سـیمهاي عـایق و نوارهـاي عـایق انجـام   ای  زوله کنندهای   ورمربا بهره گیري از ترانسف

  قابل تحمل وجود دارد. ن حالت تا صدها ولت و بیشتر ولتاژای شود که در می 

زوله کننده افزودن خروجیهاي متعدد بدون نیاز بـه رگوالتـور جداگانـه اسـت.   ای حسن دیگر ترانسقورمر

توانـد بـه عنـوان افزاینـده یـا   مـی   نجا هم توپولوژي هاي فالي بک و فوروارد وجود دارد بعالوه  ترانس    ای در

  کاهنده ولتاژ عمل کند.

  

  )Fly Back(رگوالتور فالي بک 

ه در محدوده کساده ترین و کم قطعه ترین عضو خانواده منابع تغذیه سوئیچینگ طرح فالي بک است  

شبیه رگوالتور بوست  ن  رگوالتور کامالای  نشان داده شده است.زیر رود و در شکل  میبسیار وسیعی به کار   

زوالسیون قابلیتهاي فراوانـی را هـم   ای ن سیم پیچ عالوه برای کهک سیم پیچ اضافی روي القاگر آن است بجز ی

  افزاید که عبارتند از: میبه  مدار   

  بیش از یک خروجی در یک تغذیه قابل  تحصیل است. .1

  تواند مثبت یا منفی مستقل از سطح ورودي باشد. میخروجی     .2

  زوالسیون الکتریکی بین ورودي و خروجی خیلی زیاد است.ای  .3
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  »رگوالتور فالي بک«

  

  
  »وجهاي ولتاژ و جریانشکل م«

  

دوره کاري قابل  تورهاي بوست و باك است و در یکرگوالتور ترکیبی از عملکرد رگوالن ای عملکرد

بـا عبـور جریـان از اولیـه   ن حالـت   ایـ کـه ترانزیسـتور قـدرت روشـن اسـت در   مـی   تفسیر است. نخست هنگـا   

شود بـا تخلیـه انـرژي در بـار از مقـدار    یمکه سوئیچ خاموش    می شود و سپس هنگا میترانسفورمر انرژي دار   

دوره بعدي در هسته باقی بماند حالت کاري پیوسته و اگر  نجا هم اگر انرژي تا نیمای شود. در میانرژي کاسته   

  نماند حالت کاري ناپیوسته است.

کـه    می اافتد و تا هنگ میدر اولیه براه    Vin/L1که سوئیچ روشن است جریان خطی مثلثی با شیب  می هنگا

  یابد. میسوئیچ خاموش نشود ادامه   

کـه سـوئیچ خـاموش   مـی   برابـر ولتـاژ اشـباع ترانزیسـتور و هنگـا    که ترانزیستور روشن اسـت   Vt می هنگا

  .)بعالوه افت یک دیود و حالت گذرا(رسد  می   Vin+(n1/n2)Voutن ولتاژ به مقدار ای است

یابـد.  عملکـرد مـدار   مـی   کاهش    Vout/L2–شیب که سوئیچ خاموش است جریان در ثانویه با  می هنگا

  پیچیده تر از فوروارد است ولی ریاضیات حاکم کماکان  ساده است. می فالي بک ك
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  »کنترل کننده منابع تغذیه« (IC)مدارات مجتمع 

افتد و  میده نشده اند و جریان همجهت براه نعلی رغم حالت فوروارد سیم پیچ اولیه و ثانویه همفاز پیچی

توانند تحلیل شوند. مدار نوع فالي بک براي توانهـاي تـا    میه   لذا اولیه و ثانویه مانند القاگرهاي ساده جداگان

  وات مناسب است. 100حدود 

 )Push Pull(رگوالتور پوش پول 

ن مـدار ماننـد سـایر رگوالتورهـاي فـوروارد در   ایـ دهـد.   مـی   آرایش مدار پوش پـول را نشـان    زیرشکل 

شـود و جریـان در ثانویـه همزمـان بـا    یمـ مجهز است. انرژي در هسته ذخیـره ن  Buckو  L-Cخروجی به فیلتر 

ن زمـان   ایـ  افتد. ترانزیستورها به صورت متوالی با یک زمان مرده ( میهدایت ترانزیستور مربوطه در اولیه براه   

نانو ثانیه است براي کسب اطمینان از  400تا  50حدود  MOSFETمیکرو ثانیه و براي  2حدود  BJTکه براي 

ز لحظه اعمال ولتاژ به گیت یا بیس تا توقف کامل عبـور جریـان از کلکتـور یـا   خاموش شدن ترانزیستورها ا

در صـورتی کـه زمـان مـرده  کـافی نباشـد یـک   (گیرند  میکار هدایت جریان را بر عهده    )درین الزم است

ن حالت عبور جریـان   ای شود ودر میکه ترانزیستور دیگر کامأل خاموش نشده است روشن     می ترانزیستورهنگا

  .)بسیار زیاد از اولیه باعث آسیب دیدن ترانزیستورها خواهد شد

اسـت    اي نکه سیم پیچهاي اولیه و ثانویه در یک جهت پیچیده شده اند نحوه اتصاالت  بگونهای علی رغم

ن حالت از عنصـر مغناطیسـی بـه   ای افتد. در میکه جریان در جهت هاي عکس به صورت متوالی در اولیه براه   

  ن شکل کارکرد مدار مزایاي زیر را به همراه دارد:ای شود که مین استفاده   صورت متقار

ن حالت علی رغم فضاي ای متقارن است ودر B-Hجاد شده در هسته پیرامون منحنی ای فوران  .1

  کند. میاضافی الزم براي سیم پیچی اضافی حجم هسته منتجه کاهش چشمگیري پیدا   

بـه بـار    برابـر    2یسـه بـا طـرح فـالي بـک قـدرت تحویـل تـوان   مزیت دیگر رگوالتور پوش پول در مقا

  ن منابع توان تحویل تا چند صد وات را به خروجی دارند.ای است.

ترانزیستورها در فرکانسی برابـر نصـف فرکـانس کـاري   اصـلی عوامـل   به دلیل کارکرد هر یک از  .2

القـاگر خروجـی    Buck.. به نصف کاهش یافته است. مانند رگوالتور .محدود کننده نظیر حرارت و

هیچگاه نباید کامأل از فوران تخلیه گردد. جریان القاگر خروجی یک موج مثلثی برابر حاصـل جمـع   

DC   کـه    جریان در دو نیمه اولیه ضربدر ضریب تبدیل جریان ترانسفورمر است که روي یـک سـطح

  خروجی باید باشد سوار است. می دست کم برابر نصف جریان نا
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  
  »رگوالتور پوش پول«

  
  »رگوالتور پوش پول شکل موجهاي ولتاژ و جریان«
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  »کنترل کننده منابع تغذیه« (IC)مدارات مجتمع 

  

  PUSH  PULLاشکال اساسی و غیر قابل حل رگوالتور 

پیچیـدن   شخصاتشان کامأل یکسان باشـد و عمـال  شوند که م مینکه هیچ دو ترانزیستوري یافت نای به دلیل

شود  می خارج  B-Hکل است مدار از کار متقارن حول منحنی کامال یکسان بسیار مش لیه به صورتدو نیمه او

  ن همه مشکل نیست.ای و

کـه بـار    می مدار هنگا )D.C )Duty Cycleکند که کنترلر سعی در جبران  می بروز  می مشکل اصلی هنگا

رود و هـر   مـی  ت هسته به اشباع ن حالای شود بنماید که در می در جریان خروجی مواجه  اي با یک  افزایش پله

گونه تالشی در جهت افزایش توان تحویلی بـه بـار بیهـوده اسـت وایـن کـار بـه افـزایش جریـان عبـوري از           

شـود. اغلـب طراحـان بـا      مـی  شود که در نهایت باعث بروز آسیب جدي به نیمه هادي  می ترانزیستورها منجر 

  دهند. می ا بر پوش پول ترجیح تجربه استفاده از آرایشهاي نیم پل و تمام پل ر

  

  )Half Bridge(رگوالتور نیم پل 

پیداسـت   زیـر  زوله آرایش نـیم پـل اسـت. همـان طـور کـه در شـکل        ای  شکل دیگر مبدل با ترانسفورمر

نجا تنها یک سیم پیچ اولیه داریم که در کوپالژ با یـک ترانسـفورمر سروسـط افزاینـده یـا کاهنـده قـرار        ای در

سر دیگر اولیه  شود. می وصل  Vinن ترانس توسط دو سوئیچ قدرت بطور متناوب به زمین یا ای هگیرد. اولی می 

  افتد. می روي سیم پیچ اولیه  Vinبه محل اتصال یک جفت خازن که تقریبأ در ولتاژ نصف 

دارات بـه عـالوه نیـازي بـه مـ      )تواند هسته را به اشباع بیاندازد می  Iinتنها پیک (خطر اشباع وجود ندارد 

اسـت در صـورتیکه    Vinباشد. بیشترین ولتاژي را که ترانزیستورها باید تحمل کننـد   میکنترلی گران قیمت ن

  نرو ترانزیستورهایی با ولتاژ شکست کمتر قابل بکارگیري است.ای بود. از 2Vinدر رگوالتور پوش پول 

باالیی است و هدایت آنها بـه وسـیله   ن منابع هدایت ترانزیستورها به ویژه ترانزیستور ای یکی از اشکاالت

  گیرد. می زوله انجام ای یک ترانسفورمر

ن طرح بهترین انتخاب است و کمتر از آن رگوالتور فـالي بـک از نظـر    ای وات 500تا  150در محدوده 

  ن مدار کم است.ای قیمت ترجیح دارد و بیشتر از آن هم قابلیت اطمینان
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  
  »رگوالتور نیم پل«

  

  
  »رگوالتور نیم پل ي ولتاژ و جریانشکل موجها«
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  »کنترل کننده منابع تغذیه« (IC)مدارات مجتمع 

  )Full Bridge(رگوالتور تمام پل 

نجا در مقایسه بـا رگوالتـور   ای دهد. در می آخرین آرایش مربوط به رگوالتور تمام پل را نشان  شکل زیر

نیم پل خازن ها جاي خود را به یک جفت ترانزیستور داده اند و هر جفت ترانزیستور همزمان کار هدایت را 

  گیرند. می برعهده 

افتد پیک جریان کمتري دارد وتوان قابل عرضه بـه شـکل    می روي سیم پیچ اولیه  Vinنکه همه ای به دلیل

 DCن کار با حذف مولفه ای کند ( می یابد. وجود خازن سري تعادل هسته را تامین  می افزایش  اي قابل مالحظه

  .)گیرد می جریان انجام 

زوله الزم است که به راحتی براي دو جفت ترانزیستور بـا دو جفـت   ای ترانزیستور نجا هم مدار فرمانای در

کند. اشباع هسته واقعـأ بـراي ترانزیسـتورها     می را طلب ن اي سیم پیچ قابل تحصیل است و مدار فرمان پیچیده

  کند. می تا چند کیلووات به راحتی کار  400ن طرح براي توانهاي ای مخرب است ولی

ابلیت اطمینان باالیی دارد زیرا افت ولتاژ و پیک جریان کمتري براي هر یک از ترانزیسـتورها  این مدار ق

  ن مدار است.ای فرمولهاي مدار نیم پل از دیگر خاصیتهاي خوب می گیرد. استفاده از تما می قرار 

شوند  می  ترانزیستور است چراکه وقتی ترانزیستورهاي یک قطر خاموش 4ن مدار استفاده از ای یک عیب

براي راه اندازي ترانزیسـتورهاي دیگـر بایـد اسـتفاده شـود. بنـابراین فضـا و         اي در همان زمان بایاس جداگانه

  آید. می ن مدار به حساب ای هزینه بیشتر به علت استفاده از دو عنصر سوئیچ اضافی عیب عمده

  

  
  »رگوالتور تمام پل«
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  » والتور تمام پلگر شکل موجهاي ولتاژ و جریان«
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  »کنترل کننده منابع تغذیه« (IC)مدارات مجتمع 
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  کنترل کننده منابع تغذیه )هاي IC(مدارات مجتمع 

ها که عملکردهاي پیچیده تر را در یک منبع تغذیه امکان پذیر و  ICاز  اي در سالهاي اخیر انواع گسترده

  کند به بازار عرضه شده است. می آسان 

کنتـرل کننـده    ICپس از انتخاب آرایش و سطح انتظارات براي تهیه یک طرح دلخواه انتخـاب بهتـرین   

  ها وجود دارد. ICن ای باید انجام گیرد. علی رغم اختالفات فراوان شباهتهاي بسیاري بین

  موارد زیر در اغلب آنها مشترك است:

را  PWMثی جهـت اسـتفاده در   کند و موج مثل می یک نوسان ساز که در فرکانس پایه کار  .1

  کند. می تولید 

تولیـد   )میانـه (راه انداز خروجی که توان کافی را جهت بکارگیري در مقاصد کم و متوسط  .2

  نماید. می 

ولتاژ مبنا که ولتاژ پایه را جهت مقایسه خروجیها و همچنـین یـک ولتـاژ پایـدار بـراي سـایر        .3

  کند. می بخشها تولید 

را بین ولتاژ خروجـی  و ولتـاژ مبنـاي     اي ه با بهره باال ولتاژ مقایسهتقویت کننده ولتاژ خطا ک .4

  کند. می پایدار تامین 

خروجی را متناسب با سطح ولتاژ خطا  D.Cیک مبدل خطا یا مبدل ولتاژ به عرض پالسی که  .5

  کند. می تنظیم 

  دهند. می را تشکیل  )PWM  IC(اینها بلوکهاي اصلی یک تراشه مدوالسیون عرض پالس 

  

  بخشهایی که در یک سطح باالتر کاري ممکن است الزم باشند عبارتند از:

یک تقویت کننده جریان اضافی که تغذیه را در شرایط غیر طبیعی در ارتباط با بار حفاظت  .1

  کند. می 

  رود. می یک مدار شروع نرم که مطابق نامش براي راه اندازي نرم خروجی بکار  .2

کنـد و از هـدایت    مـی  را کنتـرل   PWMقل عـرض پـالس   کنترل کننده زمان مرده کـه حـدا   .3

  آورد. می همزمان دو ترانزیستور ممانعت بعمل 

یک ناظر ولتاژ حداقل که از شروع بکـار کـردن مـدار در شـرایطی کـه ولتـاژ نامناسـبی در         .4

  کند. می ورودي وجود دارد جلوگیري 



 

 
 

29 

 

  »کنترل کننده منابع تغذیه« (IC)مدارات مجتمع 

نکه یـک یـا دو   ای سب انتخاب شود (براي شروع پروسه طراحی نخست باید توپولوژي مدار مورد نیاز منا

  کنیم. می را تعیین  ICو بدین صورت نیازهاي اولیه  )راه انداز در خروجی داشته باشیم

کنترل کنندهاي با یک سر خروجی تنها یک سوئیچ قدرت و انواع دوگانه دو سـوئیچ قـدرت را تحـت    

  روند. می و تمام پل و پوش پول بکار  کنترل خود دارند. کنترلرهاي با دو خروجی در توپولوژي هاي نیم پل

IC  هاي مجهز به دو خروجی مضاعف داراي یک بخش اضافی به نام حافظ پالس دوگانه هستند تا یک

. عامـل دوم نـوع سـوئیچ    )که به اشباع تراسـفورمر منجـر شـود   (سوئیچ قدرت نتواند دو بار پیاپی روشن شود 

نهـا  ای ترانزیستور خروجی براي راه اندازي دارنـد کـه   PWMهاي  ICقدرت بکار گرفته شده است. بعضی از 

  براي راه اندازي ترانزیستورهاي دو قطبی الزم است و امکان دارد ترانزیستور کمکی خروجی هم الزم باشد. 

ن راه انـدازهاي خروجـی بـراي هـدایت     ایـ  براي ماسفتهاي قدرت طرح توتم پل بهتـرین انتخـاب اسـت.   

ند همچنین جهت تامین جریانهاي شارژ و دشارژ خازنهاي گیت الزم هستند. بعالوه ده آال هستای ترانزیستورها

  هر یک از ترانزیستورهاي خروجی توان هدایت هر ترانزیستور را با حداقل قطعات دارند.

  سه نوع حالت کنترل وجود دارد که عبارتند از: PWMهاي  ICبطور کلی در 

  کنترل شبه رزونانسی )نوع(حالت  .1

  کنترل ولتاژ )عنو(حالت  .2

  کنترل جریان )نوع(حالت  .3

  

  یکنترل شبه رزونانس )نوع(حالت 

منابع تغذیه سوئیچینگ شبه رزونانسی تکنولوژیی هستند که شکل موجهاي هدایت سوئیچهاي قدرت را 

کند که در طـی نوسـانات سـوئیچینگ حاصلضـرب ولتـاژ و       می ن تضمین ای دهند. می به شکل سینوسی شکل 

  صفر باشد. به عبارت دیگر تلفات سوئیچینگ در نیمه هادي برابر صفر است.جریان برابر 

  گیرند: می این انواع مبدل از یکی از روشهاي کنترل زیر بهره 

 زمان روشن ثابت و زمان خاموش متغیر براي جریان سوئیچ برابر صفر  .1

  زمان خاموشی ثابت و زمان روشن متغیر براي ولتاژ سوئیچ برابر صفر  .2

هـاي   ICگـردد.   مـی  بوسیله تغییر تعداد چرخه هاي هدایت رزونانسی بار خروجی در ثانیـه انجـام   کنترل 

  کنند. می ن نوع تغذیه را تامین ای به بازار عرضه شده اند که نیازمندیهاي اي کنترل کننده

 یـرا یـدا کـرد. بعضـی از انـواعی کـه اخ     پصفحه بعد توان در شکل  می کنترل رزونانسی نمونه را  ICیک  

  عرضه شده اند عبارتند از:
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MC34066  ZCS 
LD405  ZCS 
UC3860  ZCS 

  نده نزدیک انواع بیشتري هم ارائه خواهد شد.یآ شکی نیست که در

  
  »به نقل از شرکت موتوروال MC34066دیاگرام ساده شده «

  

  کنترل ولتاژ )نوع(حالت 

شـد.   مـی  لهاي زیـادي در صـنعت اسـتفاده    این روشی بود که در اولین منابع تغذیه سوئیچینگ و براي سا

  نشان داده شده است.صفحه بعد ن حالت در شکل ای مدل پایه

مقایسـه یـک   (ن روش وجود یک مسیر فیدبک به همراه مدوالسیون عرض پـالس  ای از مشخصات اصلی

صـورت   اي باشد و محدود کردن جریان باید بصورت جداگانه می  )اي ولتاژ خطا با یک شکل موج دندان اره

  گیرد.
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  »طرح پایه حالت کنترل ولتاژ«

  شود عبارتند از: می ن نوع تکنیک کنترل شامل ای مزیتهایی را که

  ر است.ت طراحی و تجزیه و تحلیل یک حلقه فیدبک راحت  .1

  کند. می جاد ای با دامنه بزرگ حد نویز خوبی را به منظور پایداري اي یک موج دندان اره  .2

  گیرد. می ی صورت رگوالسیون بار به خوب .3

  باشد عبارتند از: می معایبی را که حالت کنترل ولتاژ دارا 

شـود وسـپس توسـط     می هر تغییري در خط یا بار ابتدا بصورت تغییر در ولتاژ خروجی حس  .1

  گیرد. می ن عمل معموأل به کندي صورت ای گردد که می حلقه فیدبک تصحیح 

هــره حلقــه فیــدبک بــا ولتــاژ ورودي تغییــر      نکــه بای تــر اســت بخــاطر جبــران ســازي پیچیــده  .2

  کند. می 

کنند که بنابراین افزودن یـک   می فیلتر خروجی منابع معموأل دو قطب به حلقه کنترل اضافه   .3

قطب مسلط فرکانس پایین و یا یـک صـفر بـه تقویـت کننـده خطـا را بـراي جبـران سـازي موجـب           

 شود.  می 
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  انتخاب مفیدي باشد که:تواند  می  می حالت کنترل ولتاژ هنگا

  امکان تغییرات بار در خروجی وجود داشته باشد.الف. 

  .)PWMبراي پایداري عملکرد (در شرایط کم بار که دامنه شکل موج جریان خیلی کم است ب. 

اربردهایی که در آن از پیچیدگیهاي موجود در حلقه فیدبک دوتایی و یا جبران سـازي شـیب   پ. ک

  باید جلوگیري شود. )% در حالت کنترل جریان50تر از بیش Duty Cycleبراي (

تـوان   مـی  توانهاي باال یا کاربردهاي داراي پارازیت که نویز را روي شکل مـوج جریـان سـخت    ت. 

  کنترل کرد.

  چندین ولتاژ خروجی مورد نیاز است.ث. 

  ود دارد.رگوالتورهایی با کنترل از طریق ثانویه که در آنجا عامل واکنش اشباع شدنی وجج. 

  

  نجا فهرست شده اند:ای چند کنترلر نمونه تک خروجی و جفت خروجی در

Single Ended Controllers:                           Double Ended Controllers: 
SG1524                                                       SG1525/26/27 
MC34060                                                    TL494/495 
UA78S40 
MC34063 

  

  ) کنترل جریانحالت (نوع

تمام معایبی که براي حالت کنترل ولتاژ گفته شد توسط حالت کنترل جریان قابـل حـل اسـت. دیـاگرام     

فقط  نجا اسیالتورای نشان داده شده است. همانطور که از شکل پیداست در صفحه بعدن حالت در شکل ای پایه

از  اي در نوع کنترل ولتـاژ نمونـه   اي وظیفه شکل موجی با فرکانس ثابت را دارد وبجاي شکل موج دندان اره

  رود. می جریان خروجی بکار 

  ن روش کنترل به همراه دارد عبارتند از:ای مزایایی را که

پاسـخ   از آنجاییکه شیب جریان سلف با اختالف ولتاژ ورودي و خروجی متناسب است بنابراین .1

تاخیردار ناشی از حس ولتاژ خروجی و تغییرات بهره حلقـه در اثـر تغییـر ولتـاژ ورودي حـذف      

  شود. می 

ولتـاژ   رود تـا   مـی  نکه تقویت کننده خطا براي فرمان دادن جریان خروجی بیشـتر بکـار   ای بدلیل  .2

یـک  خروجی بنابراین تاثیر سلف خروجی بر حلقه کمترین مقدار شـده و فیلتـر خروجـی فقـط     
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کند. بنابراین جبران سازي ساده تري صورت گرفته و پهناي باند  می قطب به حلقه فیدبک اضافه 

  شود. می بیشتري حاصل 

  توان برشمرد عبارتند از: می معایبی را که براي حالت کنترل جریان 

  کند. می وجود دو حلقه فیدبک آنالیز مدار را مشکلتر  .1

شود مگر آنکه توسط مداري که جبران کننده شیب  می پایدار % نا50بیشتر از  D.Cحلقه کنترل در  .2

 ن جبران ساز باید به حلقه کنترل اضافه شود.ای نام دارد جبران شود.

ــه   .3 ــط نمون ــرل توس ــیون کنت ــه مدوالس ــت    اي از آنجاییک ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــان خروج از جری

  تواند نویزهایی را وارد حلقه کنترل کند. می تشدیدهایی در رگوالتور 

سپایکهاي لبه شکل موج جریان منبـع نـویز دیگـري هسـتند کـه در اثـر خازنهـاي ترانسـفورمر و         ا .4

  شوند. می جاد ای جریان بازیافت یکسوکننده خروجی رگوالتور

  گیرد. میبا کنترل جریان رگوالسیون بار به خوبی صورت ن .5

  

  
  »طرح پایه حالت کنترل جریان «
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  اب خوبی باشد که:تواند انتخ می حالت کنترل جریان زمانی 

  خروجی منبع تغذیه بصورت یک منبع جریان یا یک ولتاژ خروجی خیلی بزرگ با شد.الف. 

  پاسخ دینامیکی سریعتري براي یک فرکانس سوئیچینگ داده شده نیاز باشد. ب. 

  باشد در حالیکه تغییرات ولتاژ ورودي زیاد است. DC to DCکاربرد ما در یک مبدل پ. 

  یی که قابلیت موازي شدن با بار وجود دارد.در کاربردهات. 

  در مدارات پوش پول زمانیکه تعادل فلوي ترانسفورمر مهم است.ث. 

  در کاربردهاي ارزان قیمت که حداقل قطعات مورد نیاز است.ج. 

  

  نجا آمده است:ای فهرست بعضی کنترلرهاي نوع جریان در

Single Ended Controllers:                           Double Ended Controllers:  
UC3842/43/45                                             CU3825 
MC34129                                                     UC1846/56 
MC34065                                                     UCC18/28/3806 
CA1523/24                                                  UCC18/28/3806 
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  با کنترل جریان: UC3842/3/4/5هاي  ICمعرفی خانواده 

 DCبـه   DCو  OFF LINEبـراي منـابع تغذیـه     اي انتخـاب خـوب و بهینـه    UC1842/3/4/5تراشه هاي 

  دهد. می شان دیاگرام پایه این خانواده را نصفحه بعد اشند. شکل ب می

  یژگیهاي این خانواده عبارتند از:از و

  mA 1راه اندازي با جریان کمتر از  .1

  ک ولتاژ مرجع مطمئن و دقیق براي استفاده در ورودي تقویت کننده خطای دارا بودن .2

  قابلیت محدود کردن جریان .3

ــایی درایــو کــردن   .4 ــا توان ــ Nهــاي نــوع  MOSFETدارا بــودن ترانزیســتورهاي خروجــی ب ا ی

  در جریان هاي با پیک باال BJTنزیستورهاي ترا

 kHz 500عملکرد تا فرکانس  .5

  )UVLO(دارا بودن قابلیت قطع در صورت کافی نبودن ولتاژ ورودي  .6

باشـد کـه در    مـی  آنهـا   )D.C(و زمـان وظیفـه    UVLOهاي این خانواده در آسـتانه   ICتفاوت اساسی بین 

  ا براي تراشه هاي مختلف این گروه داده شده است.آنه اندازه »DUTY CYCLEو  UVLOمقادیر  «جدول 

  

  
 »به نقل از موتوروال UC3842/3/4/5ه هاي شدیاگرام داخلی ترا«

دهـد. همـانطور    می  را نشان PWMهاي  ICاز قابلیت کنترل جریان در این خانواده از  اي نمونه فوقشکل 

ا ترانسفورمر داده ی )RCسپس به فیلتر پایین گذر (شود ابتدا جریان به ولتاژ تبدیل شده و  می که در شکل دیده 
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ا ترانسـفورمر جلـوگیري از اسـپایکهاي موجـود در لبـه      یـ  شود. دلیل استفاده از فیلتر می شده و بعد وارد تراشه 

باشـد.   ) میآید می شکل موج جریان  (که به خاطر  ظرفیت خازنی در کلکتور ترانزیستور قدرت مدار بوجود 

را حـذف کنـد. ثابـت     PWMپـالس خروجـی    مـی  تواند بصورت دائ می ذرا تضعیف نشود اگر این حالت گ

باید تقریبأ برابر طول مدت وجود اسپایک باشد (معموأل چند صد نانو ثانیه کـافی اسـت). در    RCزمانی مدار 

  حالت استفاده از فیلتر رابطه پیک جریان حس شونده بصورت زیر است:

Ip = (Vc-1.4)/3Rs 
  باشد. می ) E.Aولتاژ خروجی تقویت کننده خطا ( Vcفوق در فرمول 

ی که بوسیله جریان مبنا ایجاد و خطاهای Rsبا بکارگیري ترانسفورمر قبل از فیلتر تلفات توان در مقاومت 

  شود. می ک نوع ایزوالسیون خوب نیز انجام ی افته وی شود کاهش می

  با شد: می زیر در این حالت نیز رابطه پیک جریان حس شونده بصورت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »حالت کنترل جریان«

  

  

  

ک نوع جبران سازي براي پایداري در هر نوع توپولوژي با کنترل جریان بجز مبدلهاي ی صفحه قبلشکل 

کننـد کـه صـفر حاصـل از      می قطبی را به حلقه فیدبک اضافه  Zfدهد. اجزاي  می فالي بک و بوست را نشان 

  برد. می ز بین خازن فیلتر خروجی مدار را ا
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  »جبرانسازي«

  

  

ک یـ  رگوالتورهاي بوست و فالي بک صفري در نیمه راست صفحه مختلط و در تابع تبدیل شان دارند.

  .ه استنشان داده شد باالدر شکل   Rpو  Cpنمونه جبرانسازي براي این مبدلها با هدف تولید قطبی توسط 

تـا   )SINK(و درون دهـی   mA 0.5توانـد جریـان بـرون دهـی تـا       یم تقویت کننده خطا در این تراشه ها 

2mA  ک محدودیتی براي مقاومت ی را داشته باشد. ضمنأRf )بصـورت زیـر داده شـده     )در قسمت جبرانساز

  است:

Rf (min) = [VE.A (max)-2.5]/0.5 (mA) = 7 (kΩ)  
 

ز فرکانس نوسـان سـاز خـارجی    استفاده ا(قابلیت همزمانی  UC3842/3/4/5سري خانواده تراشه هاي 

نشـان داده شـده    صـفحه بعـد  باشند. ساده ترین ترکیب مداري در شـکل   می را دارا  )بجاي نوسان ساز داخلی

است. البته باید توجه داشت که فرکانس نوسان ساز داخلی باید کمتر از فرکانس پالس خارجی باشد (بطـور  

  ).V 0.5% فرکانس خارجی با دامنه 20نمونه 
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  منابع تغذیه سوییچینگ

PWM    ک ی توانند به میهاCLOCK ک میکروپروسسور با برنامـه   ی ای 555ا دیجیتالی (مثل تراشه ی آنالوگ

  متصل شوند. صفحه بعدنرم افزاري) بصورت شکل 

  

  
  »نحوه استفاده از نوسان ساز خارجی«
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  »کنترل کننده منابع تغذیه« (IC)مدارات مجتمع 

  با کنترل جریان: L5991Aو  L5991معرفی تراشه هاي 

IC از جمله  اینPWM ا کنترل جریان و انتخابی مناسب و بهینه براي کاربردهاي هاي عرضه شده بOFF 

LINE  وDC  بـــهDC   دهـــد. از جملـــه  مـــین تراشـــه را نشـــان   ایـــ دیـــاگرام داخلـــی صـــفحه بعـــدباشـــد. شـــکل  مـــی

  ن تراشه عبارتند از:ای ویژگیهاي

  MHz 1عملکرد فرکانسی تا   .1

2.  A جریان راه اندازي کمتر ازµ 120  برايIC 

  با جریان باال PWMردن ترانزیستورهاي خروجی قابلیت درایو ک .3

  )% براي حداکثر محدودیت50% و 100(زمان وظیفه قابل برنامه ریزي  .4

 STANDBYعملکرد حالت  .5

  قابل برنامه ریزي )SOFT START(عملکرد حالت راه اندازي نرم  .6

  براي استفاده در حالت حس جریان ns 100جاد فواصل خالی به مدت ای  .7

  تراشه با اعمال ولتاژ خارجیغیر فعال کردن  .8
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  منابع تغذیه سوییچینگ

  

 »L5991/1Aدیاگرام داخلی  تراشه  «

ن صـورت  ای ). درMASTERهاي دیگر را همزمان کرد ( ICتوان  می ن تراشه ای در )SYNC( 1توسط پایه 

شـود. عملیـات همزمـانی بوسـیله یـک       می ن پایه تولید ای پالس مثبتی در لبه پایین رونده نوسان ساز داخلی در

). دراین حال فرکـانس نوسـان سـاز داخلـی بایـد کمتـر از       SLAVEتواند صورت گیرد  ( می خارجی  سیگنال

  .)%20تا  10بطور نمونه (خارجی باشد  CLOCKفرکانس 

  RBو  RAعملکرد فرکانسی توسط دو مقاومت 

        CTو یک خازن 
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  »کنترل کننده منابع تغذیه« (IC)مدارات مجتمع 

  »نحوه اتصال قطعات نوسان ساز«                                                                  

ن ایـ  )Vfb( 5باالیی بوده و جبران سازي نیزبین  پایه  SLEW RATEداراي  ICتقویت کننده خطا دراین  

  گیرد. می صورت  )Comp( 6تقویت کننده و پایه 

گیـرد. خـازن تـا     مـی  صـورت   )SS( 7عملکرد راه اندازي نرم دراین تراشه توسط اتصال خازنی بـه پایـه   

بصـورت خطـی واز صـفر     )E.A(شود. دراین مدت خروجی تقویت کننده خطـا    می شارژ V 7اکثر ولتاژ حد

شود برسد. ماکزیمم زمان  می کند تا به یک حالت پایدار که توسط حلقه فیدبک تعیین  می شروع به باال رفتن 

  بصورت زیراست: )معموال درحد میلی ثانیه(راه اندازي نرم 

Tss = (3Rs×Ipeak)/(Issc×Css) 

بـراي شـارژ    ICمنبع جریان داخلی  Isscجریان پیک مقاومت حس کننده جریان و  Ipeakن رابطه ای در 

 HICCUPحالـت  (ولـت گـردد    1.2بیشـتر از  )Isen( 13باشد. در حالتی کـه ولتـاژ پایـه     می خازن راه اندازي 

) شروع FAULT S.S( ه اندازي باعیبشود) تراشه خاموش گشته و خازن راه اندازي نرم وقسمت را می نامیده 

  دهد. می ن حالت را نشان ای نمودار زمانی زیرکنند. شکل  می به کار 

  

  

  

  

  

  

  

 »HICCUPنمودار زمانی عملکرد «
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  منابع تغذیه سوییچینگ

یگراشـمیت  توسـط تر و  )ON )V 10–V 15و  OFFبـراي ولتاژهـاي    ICدرایـن   UVLOکارکرد بخش  

  کند. می عمال ولتاژهاي بیش از حد به تراشه جلوگیري از ا V 25گیرد. دیود زنر  می صورت  PWMداخلی 

 A 2براي برون دهی و  A 1.6با پیک جریان  BJTقابلیت درایو کردن ترانزیستورهاي  ICبخش خروجی 

نیـز امکـان پـذیر     A 1قـدرت بـا جریـان     MOSFETرا دارد. درایو ترانزیستورهاي  )SINK(براي درون دهی 

 VDMOSویــک ترانزیســتور  )NPNبصــورت (یــک زوج دارلینگتــون اســت. تراتزیســتورهاي خروجــی از 

جهـت جلـوگیري از    )OUT( 10بصورت توتم پل تشکیل شده اند. بنابراین نیازي به استفاده از دیود در پایـه  

امکـان   MOSترانزیسـتور   GATEو  BJTدربـیس   V 13پایـه نیسـت. وجـود دیـودزنر      نایـ  منفی شـدن ولتـاژ  

 UVLOشـود. در شـرایط    می را بدون خطر آسیب دیدگی موجب  )Vc( 9در پایه  بکارگیري ولتاژهاي باالتر

  شود. می در ولتاژپایین نگهداشته  10پایه 

نیز زمین سیگنال بوده و تمـام اتصـاالت    )SGND( 12باشد وپایه  می زمین قدرت مدار  )PGND( 11پایه 

  گردند. می ن پایه متصل ای بخشهاي خارجی به

بـین   Rsبا اتصال یک مقاومت حس کننـده جریـان    PWMن ای دود کردن جریان درقابلیت کنترل و مح

گـردد   مـی  غیرفعـال   ICبرسـد   V 1.2بـه   13گیرد. در صورتیکه ولتاژ پایـه   می و زمین صورت  )Isen( 13پایه 

  وبنابراین داریم: 

Imax = 1.2 (V)/Rs 

  به شکل زیر داریم: اي درحالت حس جریان نیز رابطه

Ip = (Vcomp-1.4)/3Rs 
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  »کنترل کننده منابع تغذیه« (IC)مدارات مجتمع 

  

  »شماي داخلی قسمت حس جریان«

  ولتاژ خروجی تقویت کننده خطا است. Vcomp قبلدر فرمول 

فاصله خالی به مدت 

براي مصونیت درمقابل نویز (بطور عمده اسپایکهاي موجود در لبه شکل موج جریان حس شونده) یک 

ns 100  خروجـی    براي کاهش یـا صـاف کـردن   فوق بصورت نشان داده شده در شکل

  شود. می(جهت کاهش اسپایک جریان) بسیار مفید واقع    Rsبکاربرده شده بعداز مقاومت  RCفیلتر 

تـوان تراشـه را غیـر فعـال کـرد. بـراي   مـی      2.5 ) و با اعمال یـک ولتـاژ بیشـتر از   DISV( 14ازطریق پایه 

RESTART  8بایست ولتاژ پایـه    می کردن تراشه )VccUVLO   شـود. ازایـن پایـه بـراي    کشـیده  ) زیـر آسـتانه

  توان بهره گرفت. مینیز    OVERVOLTAGEحفاظت در مقابل 

ن عملکـرد در شـرایط   ایـ باشـد.    میبراي مبدلهاي فالي بک    اي انتخاب بهینه STANDBYعملکرد حالت 

ین ن حالت با افزایش بار از یک آستانه معین از بای دهد. میکم بار وبا کاهش فرکانس نوسان ساز داخلی رخ   

  دهد. مین حالت را نشان   ای نمودار و دیاگرام زیررود. شکل  می 
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  »در تراشه STANDBYدیاگرام حالت «

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 

 
 منابع تغذیه سوییچینگ

  �نا�ع و مآ�ذ :

انتشارات اصول و راهنماي طراحی منبع تغذیه سوییچینگ، مترجم: مهدي نیکخواه، ناشر:  .1

(چاپ ششم)  1388، تهران واژگان و وصال

 1389و صنعت ایران، تهران  مر: دانشگاه علشفر، نا گ، ادیب ابریشمیمنابع تغذیه سوییچین .2

3. Data sheets of Motorola company 

4. Data sheets of STMicroelectronics company 

  

  

  


