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: يمعيّ
 
 Psu ٌيب ًْب Power Supply Unit ظؼ زميمت لهت 

ٔ ثطم ايهي يك قيكتى كبيپيٕتؽي اقت كّ 
تٕاٌ يٕؼظ َيبؾ اخؿاي ظيگؽ قيكتى يبَُع پؽظاؾَعِ، 

ْبؼظظيكك، زبفظّ ٔ ظيگؽ لغؼبت ؼا تأييٍ 
اگؽ يُجغ تغػيّ ثّ ْؽ ظنيهي لبظؼ ثّ تأييٍ . يي كُع

ّ ا ي ظؼ قيكتى ثّ  تٕاٌ يٕؼظَيبؾ َجبنع، ْيچ لغؼ
انجتّ ظؼ ثؽضي يٕالغ . ظؼقتي ػًم َطٕاْعكؽظ

ايٍ ازتًبل ٔخٕظ ظاؼظ كّ ػعو تٕنيع تٕاٌ تٕقظ 
يُجغ تغػيّ ثّ ٔاقغّ يعيّ ظيعٌ ٔقبيم ظيگؽ 

ثّ ْؽ زبل، ُْگبو ضؽيع قيكتى، كبؼثؽاٌ . ثبنع
ثبيع َطكت يك يُجغ تغػيّ يُبقت ضؽيعاؼي كؽظِ، 

زبل . قپف ظيگؽ اخؿاي قيكتى ؼا تٓيّ كُُع
ٍ كّ يتأقفبَّ ظؼ ثيهتؽ يٕالغ ثؽػكف ايٍ  اي
يكئهّ اتفبق يي افتع ٔ كبؼثؽاٌ اغهت َطكت 

لغؼبت ظيگؽ ؼا ضؽيعاؼي يي كُُع ٔ ظؼ اَتٓب 
ثبليًبَعِ پٕل ضٕظ ؼا يؽف ضؽيع يُجغ تغػيّ 

.  يي كُُع
 ظؼ آغبؾ يمبنّ، اقبـ تجعيم تٕاٌ ؼا نؽذ ضٕاْيى

ّ عٕؼ يطتًؽ يؽازم يطتهفي ؼا كّ يك   ظاظ ٔ ث
يُجغ تغػيّ ثؽاي تأييٍ تٕاٌ عي يي كُع، ثؽؼقي 
ضٕاْيى کؽظ ٔ ظؼ پبيبٌ َيؿ َگبْي ثّ يسبفظ ْبي 

.  ظانت يُجغ تغػيّ ضٕاْيى
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spcّثطم ْبي يطتهف يك يُجغ تغػي ٔ : 

ّ ْبي ايؽٔؾي اؾ قٕئيچيُگ تجعيم  ًّْ يُجغ تغػي
اقتفبظِ  ( َبييعِ  يي نٕظSPCكّ ثّ اضتًبؼ )تٕاٌ 

ٌ ْب SPCػًهكؽظ . يي كُُع ْب كبياًل قبظِ اقت، آ
ثؽق ؼا اؾ عؽيك  كبثم ظؼيبفت كؽظِ، قپف ثب 

ّ ْبي اَؽژي كٕچك تؽ ضؽظ  فؽكبَف ثبال آٌ ؼا ثّ ثكت
يي كُُع ٔ ظؼ پبيبٌ ثب كًك لغؼبتي ًْچٌٕ ضبؾٌ ٔ 

ظؼ َٓبيت، ًّْ . قهف، تٕاٌ يُتمم يي نٕظ
ّ ْبي اَؽژي ثب يکعيگؽ اظغبو يي نَٕع ٔ پف  ثكت
ّ عٕؼ يكُٕاضت ٔ  اؾ  فؽآيُع يك قٕقبؾي اَؽژي، ث

. ًْٕاؼ اؾ   ضؽٔخي ْبي يُجغ تغػيّ ضبؼج يي نَٕع
ّ عٕؼ كهي، ظؼ ٔؼٔظي يُجغ تغػيّ ٔنتبژ   230 يب 100ث

اقت ٔ « AC»ايٍ ٔنتبژ اؾ َٕع يتُبٔة )ٔنت 
ٔ  (فؽكبَف آٌ ظؼ كهٕؼْبي يطتهف يتفبٔت اقت
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ظاؼيى  (يكتميى) DCظؼ ثطم ضؽٔخي چُعيٍ ٔنتبژ 
ٌ ْب ظؼ ًّْ كهٕؼْبي خٓبٌ ) كّ انجتّ يمبظيؽ آ

ٍ كّ، ْؽ . (يككبٌ اقت يك زميمت خبنت تٕخّ اي
چّ فؽكبَف قٕئيچيُگ افؿايم پيعا كُع، اَعاؾِ 

ّ ْبي اَؽژي كٕچك تؽ يي نَٕع ٔ ثّ ايٍ  ثكت
كّ ايٍ  (قهف ٔ ضبؾٌ)ٔقيهّ اَعاؾِ ػُبيؽ 

ّ ْب ؼا غضيؽِ يب اَتمبل يي ظُْع َيؿ كٕچك تؽ  ثكت
ّ اي كّ اؾ . يي نٕظ ّ عٕؼ كهي، يُجغ تغػي  SPCث

 Switching Mode Powerاقتفبظِ يي كُع، 
Supply عٕؼ اضتًبؼ ّ .  َبييعِ يي نٕظSMPS يب ث

ّ ْبي  ايٍ تٕضير الؾو اقت كّ، ًّْ يُجغ تغػي
 اقتفبظِ يي كُُع، ثُبثؽايٍ ًّْ SPCايؽٔؾي اؾ 

ٌ ْب يك  .   ْكتُعSMPSآ
 َكجت ثّ يك يُجغ تغػيّ SMPSظٔ يؿيت يٓى يك 

ضغي كّ اؾ عؽازي يتفبٔتي اقتفبظِ يي كُع، 
كبْم اَعاؾِ، ٔؾٌ ٔ ؼاَعيبٌ ثبالتؽ اقت كّ 

اؾ . يي تٕاَع ثّ قبظگي اؾ َٕظ ظؼيع َيؿ تدبٔؾ كُع
ّ تؽيٍ ػيت يك  ، SMPSعؽفي ظيگؽ، لبثم تٕخ

پيچيعگي ٔ تٕنيع ايٕاج ؼاظيٕيي ٔ 
اقت كّ يٕخت  (EMI/RFI)انكتؽٔيغُبعيكي 

 RFI ٔ يسبفظ EMIاقتفبظِ ضؽٔؼي اؾ فيهتؽ 
. يي نٕظ
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 ؼا ًَبيم يي ظْع كّ SMPSتًٕيؽ ظيبگؽاو يك 

ايٍ لغؼبت ٔنتبژ . ظاؼاي ْفت لغؼّ ايهي اقت
AC ثؽق نٓؽ ؼا ثّ چُعيٍ ٔنتبژ DC كّ يٕؼظَيبؾ 

.  لغؼبت يطتهف كبيپيٕتؽ اقت، تجعيم يي كُُع
يبَغ ٔؼٔظ ٔ ضؽٔج : EMI/Transientفيهتؽ - 

EMI/RFI ٔنتبژ ْبي ) يي نٕظ ٔ اؾ ٔنتبژ َبيتؼبؼف
كّ اغهت ظؼ اثؽ َٕقبَبت ثؽق نٓؽ ايدبظ 

.  خهٕگيؽي يي كُع (يي نَٕع
يك قٕكُُعِ ٔ يجعل : (Bridge Rectifier)پم ظيٕظ - 

 DC ثّ ACثؽق 
APFC- : خؽيبٌ فؽاْى نعِ تٕقظ يُجغ تغػيّ ؼا

ّ عٕؼي كّ نكم يٕج خؽيبٌ  كُتؽل يي كُع، ث
.   يتُبقت ثب نكم يٕج ٔنتبژ ايهي ثبنع

قيگُبل : (Main Switches)قٕئيچ ْبي ايهي - 
DC ْبي اَؽژي ضيهي كٕچك ثب فؽكبَف ّ  ؼا ثّ ثكت

.  ثبال ضؽظ يي كُع
عؽف أنيّ ؼا اؾ ثبَٕيّ خعا : (Transformer)يجعل - 

.  يي كُع ٔ ًْچُيٍ تجعيم كُُعِ ٔنتبژْبقت
ِ ْبي ضؽٔخي -   Output)فيهتؽْب ٔ تًسير كُُع

Rectifiers & Filter) : ضؽٔخي ْبيDC ٔ ؼا تٕنيع 
. فيهتؽ يي كُُع
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ؾيبَي : (Protection Circuits)يعاؼات زفبظتي - 
كّ ضغبيي ؼش يي ظْع، يُجغ تغػيّ ؼا ضبيٕل 

.  يي كُُع
قيكم قٕئيچ ْبي ايهي ؼا تُظيى : PWMكُتؽنؽ - 

ثّ ايٍ تؽتيت، يٕخت پبيعاؼ يبَعٌ ٔنتبژ . يي كُع
.  ضؽٔخي ايهي تست ًّْ ثبؼْب يي نٕظ

Isolator- : َتبيح ٔنتبژ ضؽٔخي ْبيDC ؼا ثّ كُتؽنؽ 
PWMْعايت يي كُع   .
، ثطم ْبي لجم اؾ يجعل تٕاٌ SMPSظؼ يك 

(Transformer)  ،ٌعؽف أنيّ ٔ ثطم ْبي ثؼع اؾ آ
.  عؽف ثبَٕيّ َبييعِ يي نٕظ

يك اؾ لكًت ْبي  ظؼ اظايّ، ثّ ثؽؼقي ظليك تؽ ْؽ
. فٕق ضٕاْيى پؽظاضت

 
 

 :EMI/Transientفيهتؽ 
ّ ْب ايٍ اقت  ّ عٕؼ كهي، يهكم ايهي يُجغ تغػي ث

ٌ ْب   EMI/RFIكّ تؽاَؿيكتٕؼْبي قٕئيچيُگ آ
ايٍ ايٕاج ؼاظيٕيي ٔ . تٕنيع يي كُُع

انكتؽٔيغُبعيكي يي تٕاَع ؼٔي ٔقبيم 
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اؾ عؽف . انكتؽَٔيكي يٕخٕظ ظؼ يُبؾل تأثيؽ ثگػاؼظ
. ظيگؽ، ثؽق نٓؽ َيؿ ظاؼاي َٕقبَبت ؾيبظي اقت

ّ عٕؼي كّ ظؼ ثؽضي يٕالغ ٔنتبژ ثّ يٕؼت  ث
ّ ا ي افؿايم پيعا يي كُع ايٍ َٕقبَبت ظؼ . نسظ

 يعت يٕخت يعيّ ؾظٌ ثّ يُجغ تغػيّ ٔ  عٕالَي
ٔقبيم يتًم ثّ آٌ يي نَٕع، ثُبثؽايٍ 

ّ ْب ثبيع ظؼ يمبثم َٕيؿ ٔ َٕقبَبت ٔنتبژ  يُجغ تغػي
 EMI/Transientفيهتؽ . ٔؼٔظي يسبفظت نَٕع

ٔظيفّ كبْم ييؿاٌ ايٕاج ؼاظيٕيي ٔ 
انكتؽٔيغُبعيكي ٔ ًْچُيٍ يسبفظت اؾ َٕيؿ ٔ 

َٕيؿْب . َٕقبَبت ٔنتبژ ٔؼٔظي ثؽق ؼا ثؽ ػٓعِ ظاؼظ
يي تٕاَُع ظؼ ظٔ َٕع ثب تٕخّ ثّ تأثيؽي كّ 

ّ ثُعي نَٕع َٕيؿ ػًٕيي ٔ َٕيؿ : يي گػاؼَع، عجم
تفبضهي 

َٕيؿ ػًٕيي، تعاضم انكتؽيكي ثب ؾييٍ يب قيى  ْبي 
ايٍ َٕيؿ اؾ قيى ْبي يؼيٕة يب اؾ . ػًٕيي اقت

EMI/RFIثؽاي .  ٔقبيم يدبٔؼ ايدبظ يي نٕظ
خهٕگيؽي اؾ اثؽات ايٍ َٕيؿ اؾ قيى پيچ ْب ٔ 

ٌ ْبي  َٕيؿ تفبضهي .  اقتفبظِ يي نٕظYضبؾ
 (قيى)انبؼِ ثّ َٕيؿي ظاؼظ كّ ثيٍ ظٔ ضظ 

ِ گيؽي يي نٕظ ثؽاي يمبثهّ ثب ايٍ َٕيؿ اؾ . اَعاؾ
ٌ ْبي  .  ظؼ يكيؽْب اقتفبظِ يي نٕظXضبؾ
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 ظاؼاي ْؽ ظٔ َٕع EMI/Transientثُبثؽايٍ فيهتؽ 
 (َٕيؿ) ثؽاي يمبثهّ ثب ايٕاج يؿازى X ٔ Yضبؾٌ 
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ّ عٕؼ كهي، فيهتؽ . اقت  ًْيهّ EMI/Transientث
ِ اقت ؾيؽا  ّ ْب لجم اؾ پم ظيٕظ ٔالغ نع ظؼ يُجغ تغػي

ظؼ ايٍ ٔضؼيت ايٍ فيهتؽ يي تٕاَع َٕيؿي ؼا كّ ثّ 
ٔاقغّ پم ظيٕظْب َيؿ ايدبظ يي نٕظ، زػف  كُع 

ثهّ، پم ظيٕظْب َيؿ َٕيؿ تٕنيع يي كُُع، ثّ ضًٕو )
ٌ ْب ظؼ زبل ضبيٕل نعٌ  ّ  اي كّ آ ظؼ نسظ

، X نبيم ظٔ ضبؾٌ EMI/Transientفيهتؽ . (ْكتُع
، ظٔ قيى پيچ، يك ٔؼيكتٕؼ اككيع فهؿي Yظٔ ضبؾٌ 

(MOV) ٔؼيكتٕؼ اككيع فهؿي . ٔ يك فيٕؾ اقت
ّ عٕؼ ضيهي ضاليّ يك يمبٔيت ٔاثكتّ ثّ ٔنتبژ  ث

اقت كّ اؾ يُجغ تغػيّ ٔ قيكتى ظؼ يمبثم 
.  َٕقبَبت ٔنتبژ ثؽق نٓؽ يسبفظت يي كُع

ٌ كّ يسًٕالت  اغهت قبؾَعگبٌ ثؽاي آ
ٌ ليًت تؽي تٕنيع كُُع، ثؽضي اؾ اخؿاي غكؽ  اؼؾا

ايٍ . نعِ ؼا ظؼ يسًٕالت ضٕظ زػف يي كُُع
ّ ْبي اؼؾاٌ  ليًت  يٕضٕع ثّ ضًٕو ظؼ يُجغ تغػي

ثيهتؽ يهبْعِ يي نٕظ ؾيؽا ثّ ٔاقغّ زػف 
اخؿاي يطتهف، يي تٕاَُع يسًٕالت 

ٌ ليًت تؽي تٕنيع كُُع أنيٍ چيؿي كّ ظؼ . اؼؾا
ّ عٕؼ يؼًٕل زػف  ّ ْب ث ٍ گَّٕ اؾ يُجغ تغػي اي

اگؽ . يي نٕظ، ٔؼيكتٕؼ اككيع فهؿي اقت
يُجغ تغػيّ فبلع يك ٔؼيكتٕؼ ظؼ فيهتؽ 

EMI/Transient ثبنع، كبؼثؽ ثبيع اؾ UPS يب يسبفظ 
ثؽق نٓؽ اقتفبظِ كُع، ظؼ غيؽ ايٍ يٕؼت َٕقبَبت 

ٍ كّ يًكٍ اقت ثّ  ثؽق نٓؽ ػالِٔ ثؽ اي
يُجغ تغػيّ يعيّ ثؽقبَع، ايٍ ازتًبل َيؿ ٔخٕظ 

ظاؼظ كّ لغؼبت ظؼٌٔ قيكتى ُْگبو ايٍ َٕقبَبت 
.  يعيّ ثجيُُع
 يب NTC، تؽييكتٕؼ  EMI/Transientپف اؾ فيهتؽ 

Negative Temperature Coefficient ّلؽاؼ ظاؼظ ك 
اؾ اخؿاي قيكتى ظؼ يمبثم خؽيبٌ ثبال يسبفظت 

ثّ ؾثبٌ قبظِ، تؽييكتٕؼ يمبٔيتي اقت . يي كُع
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كّ يمعاؼ يمبٔيت آٌ ثب تٕخّ ثّ ظؼخّ زؽاؼتم 
ّ عٕؼ . تُظيى يي نٕظ يمبٔيت يك تؽييكتٕؼ قؽظ ث

يؼًٕل ثيٍ نم اني ظٔاؾظِ اْى اقت كّ ثؼع اؾ 
ؼٔنٍ نعٌ يُجغ تغػيّ، زؽاؼت تؽييكتٕؼ افؿايم 

 اْى كبْم 1 اني 0/5ٔ يمبٔيت آٌ ثّ تمؽيجًب 
. يي يبثع

 

 
ّ ْب  ػالِٔ ثؽ تؽييكتٕؼ ظاؼاي يك  ثؽضي اؾ يُجغ تغػي

ؼنّ ْكتُع كّ ايٍ ؼنّ پف اؾ ؼٔنٍ نعٌ 
ظؼ . يُجغ تغػيّ، تؽييكتٕؼ ؼا اؾ يعاؼ ضبؼج يي كُع

َتيدّ، تؽييكتٕؼ ضُك يي نٕظ ٔ ظٔثبؼِ پف اؾ 
ّ عٕؼ عجيؼي / ضبيٕل  ؼٔنٍ نعٌ يُجغ تغػيّ ث

ثب زػف تؽييكتٕؼ، ؼاَعيبٌ اَعكي . ػًم يي كُع
ثٓجٕظ يي يبثع ؾيؽا ْيچ اَؽژي ثّ ٔاقغّ زؽاؼت 

تٕنيعنعِ تٕقظ ايٍ يمبٔيت زؽاؼتي تهف 
ّ ْبيي كّ ؼاَعيبٌ . ًَي نٕظ ايٕاًل يُجغ تغػي
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ظؼ )ثباليي ظاؼَع اؾ ايٍ ؼنّ اقتفبظِ يي كُُع 
ّ ْب َيؿ ثيهتؽ اقت . (يدًٕع، ليًت ايٍ يُجغ تغػي

 
  :پم ظيٕظ

ٌ كّ اؾ فيهتؽ ACٔنتبژ   ػجٕؼ EMI/Transient ثؼع اؾ آ
. كؽظ، ثّ ٔقيهّ يك يب چُع پم ظيٕظ يك قٕ يي نٕظ

 ثّ ACظؼ زميمت، ٔظيفّ ايٍ ثطم تجعيم ٔنتبژ 
ظؼ ايٍ تجعيم، يمعاؼ ٔنتبژ َيؿ .  اقتDCٔنتبژ 

ّ عٕؼ يثبل، اگؽ ٔؼٔظي . افؿايم يي يبثع ث
 v2 پم ظيٕظ DC ٔنت ثبنع، ضؽٔخي 230يُجغ تغػيّ 

پف اؾ ايٍ .  ٔنت ضٕاْعثٕظ325.27 = 230 *
 يُتمم PFC نعِ ثّ يعاؼ DCيؽزهّ، ٔنتبژ 

. يي نٕظ
 

 
 

 Power Factor( PFC)تًسير كُُعِ فبكتٕؼ تٕاٌ 
Correction: 
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ٌ كّ ظؼثبؼِ تًسير كُُعِ فبكتٕؼ  اخبؾِ ظْيع لجم اؾ آ
تٕاٌ يسجت كُيى، َگبِ قؽيؼي ثّ يفٕٓو فبكتٕؼ 

ّ ثبنيى فبكتٕؼ تٕاٌ اؾ َكجت تٕاٌ . تٕاٌ ظانت
ٔالؼي ثّ تٕاٌ ظبْؽي ثّ ظقت يي آيع 

(kW/kVA) . تٕاٌ ٔالؼی ظؼ زميمت يمعاؼ تٕاَي
اقت كّ يك يًؽف كُُعِ ثؽاي تجعيم اَؽژی 

انکتؽيکی ثّ ظيگؽ نکم ْبی اَؽژی يًؽف يي كُع، 
ظؼ زبني کّ تٕاٌ ظبْؽی ثّ ظنيم اضتالف ثيٍ ٔنتبژ 

.  ٔ خؽيبٌ پعيع يی آيع
ّ عٕؼ كهي، ظؼ ْؽ قيكتًي ظٔ َٕع ثبؼ ٔخٕظ  ث

ٔ  (ايٍ ثبؼ فمظ نبيم يمبٔيت اقت) Active: ظاؼظ
Reactive ( ٔايٍ ثبؼ نبيم قهف، ضبؾٌ يب ْؽ ظ

ظؼ قيكتًي ثب ثبؼ فمظ يمبٔيتي، ْؽ ظٔ . (اقت
يُسُي ٔنتبژ ٔ خؽيبٌ قيُٕقي ْكتُع، ثُبثؽايٍ 
ّ عٕؼ ًْؿيبٌ تغييؽ  ٌ ْب ث خؽيبٌ ٔ ٔنتبژ لغجيت آ

يي كُع، ثّ ػجبؼتي ثب ًْعيگؽ يثجت يب يُفي 
ظؼ زميمت، ؾأيّ فبؾ ثيٍ ٔنتبژ ٔ خؽيبٌ )يي نَٕع 

ظؼ َتيدّ، زبيم تٕاٌ ًْيهّ . (يفؽ ظؼخّ اقت
يثجت اقت يب ثّ ػجبؼت ظيگؽ خٓت اَؽژي يؼكٕـ 

ًَي نٕظ، ثُبثؽايٍ تٕاٌ ٔالؼي ثّ ثبؼ يُتمم 
. يي نٕظ
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 ثبنع، ثيٍ ٔنتبژ Reactiveظؼ ٔضؼيتي كّ ثبؼ كبياًل 
ايٍ اضتالف اؾ )ٔ خؽيبٌ اضتالف ؾيبٌ ٔخٕظ ظاؼظ 

، ثُبثؽايٍ تٕاٌ (َظؽ تئٕؼي زعاكثؽ َٕظ ظؼخّ اقت
ظؼ َيًي اؾ قيكم ْب يثجت ٔ ظؼ َيى ظيگؽ يُفي 

ًْچُيٍ ُْگبيي كّ ٔنتبژ ظؼ زعاكثؽ يمعاؼ . اقت
يثجت يب يُفي ثبنع، خؽيبٌ يفؽ اقت ٔ ثبنؼكف 
ُْگبيي كّ خؽيبٌ ظؼ زعاكثؽ يمعاؼ يثجت يب يُفي 

ظؼ چُيٍ يٕالؼي، تٕاٌ . ثبنع، ٔنتبژ يفؽ اقت
زبل ُْگبيي كّ تٕاٌ يثجت اقت، . يفؽ اقت

اَؽژي ثّ ثبؼ يُتمم يي نٕظ ٔ ُْگبيي كّ تٕاٌ 
يُفي اقت، اَؽژي ظؼ خٓت يؼكٕـ زؽكت 

يُتمم  (ثؽق نٓؽ)يي كُع، ثّ ػجبؼتي ثّ يُجغ 
ثُبثؽايٍ ظؼ يك قيكم كبيم كم اَؽژي ثّ . يي نٕظ

. ثبؼ يُتمم َطٕاْع نع 
 



 13 

 
 

اگؽچّ ظؼ ظَيبي ٔالؼي، ثبؼْب ظؼ ْؽ نسظّ 
يمبٔيتي، قهفي ٔ ضبؾَي ْكتُع ٔ ْيچ گبِ چُيٍ 

ّ ػُٕاٌ يثبل، يك ثبؼ  ٔضؼيتي ؼش َطٕاْعظاظ كّ ث
اؾ ايٍ ؼٔ، ظؼ ْؽ نسظّ ْؽ ظٔ . فمظ يمبٔيتي ثبنع

 تٕقظ ثبؼْب يًؽف Active ٔ Reactiveتٕاٌ 
تٕاَي كّ يك )تٕاٌ ظبْؽي . نع ضٕاُْع

زبيم خًغ ثؽظاؼي  (يًؽف كُُعِ، يًؽف يي كُع
ٌ عٕؼ كّ پيم .  اقتActive ٔ Reactiveتٕاٌ  ًْب

اؾ ايٍ َيؿ گفتيى، فبكتٕؼ تٕاٌ َكجت ثيٍ تٕاٌ 
 1ٔالؼي ٔ ظبْؽي اقت ٔ ْؽچّ ايٍ ييؿاٌ ثّ 

ؾيؽا َؿظيك . َؿظيك تؽ نٕظ، يغهٕة تؽ ضٕاْعثٕظ
 ظؼ زميمت يؼُي اتالف تٕاٌ 1نعٌ ايٍ ػعظ ثّ 

ثّ ػجبؼت ظيگؽ، تٕاَي كّ ظؼ ٔؼٔظي . كًتؽ اقت
يًؽف كُُعِ اقت ثّ ًْبٌ ييؿاٌ تٕقظ 

ّ ْب ثؽاي . يًؽف كُُعِ، يًؽف يي نٕظ يُجغ تغػي
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 َيبؾيُع فبكتٕؼ تٕاٌ Gold 80 Plusظؼيبفت گٕاْي 
.  يب ثيهتؽ ْكتُع0/9

ٌ عٕؼ كّ يي ظاَيع، ْؿيُّ ثؽق يًؽفي  ًْب
ٔازعْبي يككَٕي اؾ عؽيك يسبقجّ ييؿاٌ 
يًؽف تٕاٌ ٔالؼي اقت ٔ ٔاؾؼت َيؽٔ ْيچ 

ّ اي ثؽاي يًؽف تٕاٌ ظبْؽي اؾ يهتؽكيٍ  ْؿيُ
ايب ثؽاقبـ اقتبَعاؼظ . ظؼيبفت ًَي كُع
EN61000-3-2 ْب ثب ّ  اتسبظيّ اؼٔپب ًّْ يُجغ تغػي

 ٔات ثبيع ظقت کى نبيم 75ضؽٔخي تٕاٌ ثيم اؾ 
( Passive PFC)تًسير كُُعِ فبكتٕؼ تٕاٌ غيؽفؼبل 

چُعيٍ قبل اقت كّ ثكيبؼي اؾ قبؾَعگبٌ . ثبنُع
يُجغ تغػيّ اؾ تًسير كُُعِ فبكتٕؼ تٕاٌ غيؽفؼبل ظؼ 

 ظاؼاي PPFC. يسًٕالت ضٕظ اقتفبظِ يي كُُع
فيهتؽي اقت كّ اخبؾِ ػجٕؼ خؽيبٌ ؼا فمظ ظؼ 

اؾ ايٍ ؼٔ، . فؽكبَف پُدبِ يب نًت ْؽتؿ يي ظْع
ٌ ْبي ْبؼيَٕيك كبْم پيعا يي كُُع ٔ ثبؼ  خؽيب
غيؽضغي تجعيم ثّ ثبؼ ضغي يي نٕظ، ثُبثؽايٍ 

ٌ ْب يب قهف ْب  ّ كبؼگيؽي ضبؾ قبؾَعگبٌ ثب ث
ّ عٕؼ . يي تٕاَُع فبكتٕؼ تٕاٌ ؼا ثّ يك َؿظيك كُُع ث

ّ ْبيي كّ ظاؼاي   ْكتُع، PPFCكهي، يُجغ تغػي
ّ ْبي  ٍ تؽي ظؼ يمبيكّ ثب يُجغ تغػي فبكتٕؼ تٕاٌ پبيي

ٌ ْب ثّ ٔنتبژ ظٔ ثؽاثؽ َيبؾ .  ظاؼَعAPFCثب  اگؽچّ آ
 ظاؼاي ؼاَعيبٌ ثبالتؽي َكجت PPFCظاؼَع، ثُبثؽايٍ 

.  اقتAPFCثّ 
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ظؼ ايم يك  (APFC)ايالذ كُُعِ فبكتٕؼ تٕاٌ فؼبل 
 اقت كّ خؽيبٌ تٕنيعنعِ تٕقظ AC/DCيجعل 

ظؼ .  كُتؽل يي كُعPWMيُجغ تغػيّ ؼا اؾ عؽيك 
ّ ا ي كّ ظاؼاي ايٍ َٕع ايالذ كُُعِ اقت،  يُجغ تغػي

 ثّ ٔقيهّ پم ظيٕظ، يك قٕ ACَطكت ٔنتبژ 
كّ ) APFC يبقفت ْبي PWMيي نٕظ، قپف 

 DCؼا ؼٔنٍ يي كُع كّ ٔنتبژ  (اغهت ظٔ تب ْكتُع
ايٍ پبنف ْب ثّ . ثّ پبنف ثبثت تجعيم يي نٕظ

ٌ ًْٕاؼقبؾ يبف ٔ ًْٕاؼ يي نَٕع ٔ  ٔقيهّ ضبؾ
لجم اؾ ضبؾٌ . قٕئيچ ْبي ايهي ؼا تغػيّ يي كُُع

. ٔخٕظ ظاؼظ (قيى پيچ)ًْٕاؼقبؾ ًْيهّ يك قهف 
 اقت، لبثهيت Reactiveاؾ آَدب كّ قهف يك ػًُؽ 

ٌ ْبي َبگٓبَي ثبال ؼا ثعٌٔ اتالف  يسعٔظ كؽظٌ خؽيب
ٌ ْبيي كّ ثّ قيگُبل . اَؽژي ظاؼظ ّ عٕؼ DCضبؾ  ث

يكتميى يتًم ْكتُع، ثبيع فهبؼ خؽيبٌ غيؽلبثم 
كُتؽني ؼا تسًم  كُُع، ثُبثؽايٍ ٔخٕظ يك قهف ظؼ 
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ايٍ ثطم ضؽٔؼي اقت ؾيؽا يٕخت يسعٔظ نعٌ 
ثؼضي يٕالغ ظؼ ايٍ ثطم يك . ايٍ فهبؼ يي نٕظ

. َيؿ ٔخٕظ ظاؼظ (يمبٔيت زؽاؼتي)تؽييكتٕؼ 
تؽييكتٕؼ ثؽاي يسعٔظ كؽظٌ ثيهتؽ خؽيبَبت ثبال ثّ 

 يُجغ تغػيّ اقتفبظِ switch-onٔيژِ ظؼ فبؾ 
. يي نٕظ

 ظٔ َٕع كُتؽل يتفبٔت اقتفبظِ يي نٕظ، APFCظؼ 
كّ يبقفت ْبي  (DCM)ٔضؼيت اَتمبل َبپيٕقتّ 

PFC ،فمظ ؾيبَي كّ خؽيبٌ قهف ثّ يفؽ يي ؼقع 
( CCM)ؼٔنٍ يي نَٕع ٔ ٔضؼيت اَتمبل پيٕقتّ 

كّ يبقفت ْب ؾيبَي ؼٔنٍ يي نَٕع كّ خؽيبٌ 
ثُبثؽايٍ يبقفت ْب اؾ ًّْ . قهف ثبالي يفؽ اقت

ثّ ْؽ )قيكم ْبي خؽيبٌ يُفي يؽف َظؽ يي كُُع 
زبل، يؽف َظؽ اؾ قيكم ْبي خؽيبٌ يُفي، يٕخت 

ّ عٕؼ كهي، ظؼ يُبثغ تغػيّ . (اتالف اَؽژي يي نٕظ ث
 ثيهتؽ اقتفبظِ يي نٕظ ٔ ايٕاًل ايٍ َٕع CCMاؾ 

ّ ْب ثب تٕاٌ ضؽٔخي ثيم اؾ  كُتؽل ثؽاي يُجغ تغػي
 CCMانكبل ايهي . ظٔيكت ٔات يُبقت اقت

 اقت كّ ثب ضبيٕل نعٌ EMIاتالف اَؽژي ٔ تٕنيع 
خؽيبٌ يؼكٕـ ظيٕظ يٕخت )ظيٕظْب ايدبظ يي نٕظ 

اتالف تٕاٌ لبثم تٕخٓي َكجت ثّ يبقفت ْب 
اؾ ايٍ ؼٔ، . ( ؼا افؿايم يي ظْعEMIيي نٕظ ٔ 

.  ثؼع اؾ پم ظيٕظْب ٔخٕظ ظاؼظXاغهت يك ضبؾٌ َٕع 
 
 

  :يجعل- قٕئيچ ْبي ايهي
قٕئيچ ْبي ايهي فمظ ظؼ ظٔ ٔضؼيت ػًم 

ٔ ضبيٕل  (ٔضؼيت اَتمبل خؽيبٌ)ؼٔنٍ : يي كُُع
ايٍ قٕئيچ ْب . (ٔضؼيت خهٕگيؽي اؾ ػجٕؼ خؽيبٌ)

 ؼا كّ اؾ ضبؾٌ ًْٕاؼقبؾ يي آيع ثّ DCقيگُبل 
ٌ ْب ثؽاثؽ ثب ٔنتبژ ٔؼٔظي ٔ  پبنف ْبيي كّ ظايُّ آ

 PWMثّ ٔقيهّ  (Duty Cycle)چؽضّ كبؼنبٌ 
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ظؼ َتيدّ، قيگُبل . كُتؽل يي نٕظ، ضؽظ يي كُُع
DC ثّ نكم يٕج AC يكتغيهي تجعيم ٔ ثّ يجعل 

يجعل ظؼ زميمت َمم يك . يُتمم يي نٕظ
خعاكُُعِ ثيٍ قًت أنيّ ٔ قًت ثبَٕيّ ؼا ثبؾي 

ظؼ يؽزهّ آضؽ َيؿ ايٍ ٔنتبژ كّ . يي كُع
ِ ْبي ضؽٔخي ؼا تغػيّ يي كُع  كّ )يك قٕكُُع

 ,12V, 5V, 3.3V, 5VSB  يبَُعDCًّْ ضؽٔخي ْبي 
-12V +كبْم يي يبثع(ؼا تٕنيع يي كُع ، .

 

 
 

ٌ ْب  ُْگبيي كّ قٕئيچ ْب ؼٔنٍ ْكتُع، ٔنتبژ آ
يفؽ اقت ٔ ُْگبيي كّ ضبيٕل ْكتُع، خؽيبَي 

ٌ ْب ػجٕؼ يي كُع، يفؽ اقت ثُبثؽايٍ . كّ اؾ آ
ايٍ يٕضٕع ثّ .  يفؽ اقتV * Iًْيهّ زبيم 

ايٍ يؼُي اقت كّ ظؼ قٕئيچ ْب ْيچ تٕاَي اتالف 
ِ آل . ًَي نٕظ ثّ ْؽ زبل، ايٍ يٕضٕع ضيهي ايع

اقت ؾيؽا ظؼ ظَيبي ٔالؼي ايٍ قٕئيچ ْب اَعكي 
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اؾ آَدب كّ يك ظٔؼِ ؾيبَي )تٕاٌ اتالف يي كُُع 
كٕتبِ ثيٍ ٔضؼيت ؼٔنٍ ٔ ضبيٕل يك تؽاَؿيكتٕؼ 

 يفؽ V * Iفبيهّ اقت ٔ ظؼ ايٍ ؾيبٌ زبيم 
. (َيكت، اَعكي اتالف تٕاٌ ضٕاْيى ظانت

 
 
 
 

ِ ْبي ضؽٔخي ٔ فيهتؽْب  :يككٕكُُع
ًْبَغٕؼ كّ اؾ اقى نبٌ پيعاقت ٔظيفّ 

ِ ْبي ضؽٔخي ٔ فيهتؽْب، يككٕقبؾي ٔ  ٕ كُُع يكك
فيهتؽ نكم يٕج فؽكبَف  ثبالقت كّ ثٕقيهّ 

قٕئيچ ْبي ايهي ايدبظ يي نٕظ ٔ ظٔييٍ يجعل 
ثغٕؼ . ايهي ؼا تغػيّ يي كُُع (تؽاَكفٕؼيبتٕؼ)

كهي ظؼ ايٍ لكًت ظٔ َٕع عؽازي يككٕكُُعِ 
ٔ اَفؼبني  (Synchronous)قيُكؽٌٔ : ٔخٕظ ظاؼظ 

(Passive) . ّتفبٔت ايٍ ظٔ عؽازي ظؼ ايٍ اقت ك
ْب اقتفبظِ يي نٕظ ٔ SBRظؼ عؽازي اَفؼبني اؾ 

ْب اقتفبظِ MOSFETظؼ عؽازي قيُكؽٌٔ اؾ 
اؾ آَدبييكّ ظؼ يككٕقبؾي قيُكؽٌٔ اؾ . يي نٕظ
MOSFET ٔ ْب اقتفبظِ يي نٕظMOSFET ْب َيؿ ثؽ

ْب ظاؼاي افت ٔنتبژ ثكيبؼ پبييُي SBRضالف 
اخبؾِ ظْيع ثب . ْكتُع، ؼاَعيبٌ افؿايم يي يبثع

يك . غكؽ يثبني يٕضٕع ؼا ٔاضر تؽ تٕضير ظْيى
SBR افت ٔنتبژ اقت ثُبثؽايٍ ظؼ 0/5 يؼًٕاًل ظاؼاي 

 ٔات تٕاٌ اتالف 20 آيپؽ خؽيبٌ اؾ آٌ 40يٕؼت ػجٕؼ 
ظؼ يٕؼتيكّ اگؽ ظؼ . (40 × 0/5 = 20)يي نٕظ 

 ييهي MOSFET(on)  3 اؾ يك SBRػٌٕ ايٍ 
 ٔات تٕاٌ اتالف 4/8اًْي اقتفبظِ نٕظ تُٓب 

 15/2َتيدّ . (40 × 40 × 0/003 = 4/8)يي نٕظ 
 ظؼيع افؿايم ؼاَعيبٌ 24ٔات اتالف تٕاٌ كًتؽ ٔ 

. اقت
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ػالِٔ ثؽ ظٔ عؽازي ثبال ثؽضي يٕالغ اؾ عؽازي 
 َيؿ يًكٍ Semi-Synchronousثُبو َيًّ قيُكؽٌٔ 
ظؼ عؽازي َيًّ قيُكؽٌٔ اؾ . اقت اقتفبظِ  نٕظ

ثب ايٍ .  اقتفبظِ يي نٕظMOSFETْب ٔ SBRْؽ ظٔ 
كبؼ ؼاَعيبٌ افؿايم ٔ ْؿيُّ َيؿ كبْم پيعا 

. يي كُع
- 12اؾ آَدبييكّ ظؼ قيكتى ْبي ايؽٔؾي اؾ ٔنتبژ 

اكثؽيت يٕالغ خؽيبٌ ايٍ )اقتفبظِ ؾيبظي ًَي نٕظ 
، ايٍ ٔنتبژ تُٓب تٕقظ يك ( آيپؽ اقت1ضظ كًتؽ اؾ 

يب ثّ ػجبؼت ظيگؽ يككٕ )ظيٕظ تٕنيع يي نٕظ 
 ثغٕؼ ظائى ظؼ زبل 5VSBظؼزبنيكّ ٔنتبژ . (يي نٕظ

اقتفبظِ اقت زتي ظؼ ؾيبَيكّ يُجغ تغػيّ ضبيٕل 
ثُبثؽايٍ ايٍ ٔنتبژ  (Standbyظؼ ٔضؼيت )اقت 

ظاؼاي يك يعاؼ ثغٕؼ كبياًل يكتمم ثب يك يجعل 
ثؽاي تٕنيع ٔ . يُسًؽثفؽظ اقت (تؽاَكفٕؼيبتٕؼ)

 ٔ 12V  ،5V+فيهتؽ ضؽٔخي ْبي ايهي ظيگؽ َظيؽ 
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3.3Vؼٔل .  َيؿ اؾ قّ ؼٔل اقتفبظِ يي نٕظ
تُظيى كُُعِ گؽْٔي، ؼٔل تُظيى كُُعِ يكتمم ٔ 

ظؼ اظايّ ثّ ثؽؼقي ْؽ يك اؾ ايٍ . DC-DCيجعل 
. ؼٔل ْب ضٕاْيى پؽظاضت

 

 
 

ّ ْب اؼؾاٌ ليًت  ؼٔل گؽْٔي يؼًٕاًل ظؼ يُجغ تغػي
يك ؼاِ قؽيغ ثؽاي . ٔ ٔات پبييٍ اقتفبظِ يي نٕظ

تهطيى اقتفبظِ اؾ ؼٔل گؽْٔي  نًؽظٌ تؼعاظ 
 ػعظ 2اگؽ تُٓب . قيى پيچ ْب ظؼ عؽف ثبَٕيّ اقت

قيى پيچ ظؼ ايٍ لكًت يٕخٕظ ثبنع يؼُي قبؾَعِ 
. يُجغ تغػيّ اؾ ؼٔل گؽْٔي اقتفبظِ كؽظِ اقت

 ٔنت ٔ قيى پيچ 5 ٔ 12قيى پيچ ثؿؼگ تؽ ثؽاي 
ظؼ ايٍ .  ٔنت اقتفبظِ يي نٕظ3/3كٕچكتؽ ثؽاي 

 ٔنت ثب ًْعيگؽ تٕنيع يي نَٕع 5ٔنت ٔ + 12ؼٔل 
ٔ ْؽ ظٔ آَٓب ضغبي ٔنتبژ ضؽٔخي نبٌ ؼا ثّ يك 

ايٍ يٕضٕع ثعيٍ . كُتؽنؽ تُظيى كُُعِ يي ظُْع
ٔنت ٔ + 12ضظ )يؼُي اقت كّ اگؽ ثبؼ ثيٍ ضغٕط 

َبيتؼبظل ثبنع كُتؽنؽ تُظيى كُُعِ كبؼ  ( ٔنت5
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قطتي ؼا ثؽاي تُظيى يسير ظؼ پيم ضٕاْع 
ٔنت ثبال + 12ثّ ػُٕاٌ يثبل اگؽ ثبؼ ظؼ ضظ . ظانت

 ٔنت ثبيع 12 ٔنت پبييٍ ثبنع ٔنتبژ ؼٔي ضظ 5ٔ ظؼ 
افؿايم پيعا كُع ٔني اؾ آَدبييكّ ْؽ ظٔ ضظ ظاؼاي 

يك كُتؽنؽ ْكتُع ٔنتبژ ؼٔي ْؽ ظٔ ضظ ثغٕؼ 
ظؼ ؼٔل تُظيى كُُعِ . ًْؿيبٌ افؿايم پيعا يي كُع

 ٔنت يؼًٕاًل ثٕقيهّ يك 3/3گؽْٔي ضظ 
 ٔنت تُظيى 5 يب 12 اؾ Mag-Ampتُظيى كُُعِ 

. يي نٕظ
 

 
 

ّ ْبيي كّ  تُظيى كُُعِ يكتمم يؼًٕاًل ظؼ يُجغ تغػي
ظاؼاي تٕاٌ ثبالتؽي ْكتُع اقتفبظِ يي نٕظ 

ّ ْب ثب  ّ ْب ثيهتؽ اؾ يُجغ تغػي ْؿيُّ ايٍ يُجغ تغػي
ظؼ ايٍ َٕع اؾ . تُظيى كُُعِ گؽْٔي اقت

 ايهي يعاؼ DCتُظيى كُُعِ ًّْ ضؽٔخي ْب 
تُظيى كُُعِ يكتمم ضٕظنبٌ ظاؼَع ٔ ثبؼْبي 
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َبيتؼبظل يٕخت ْيچ كَّٕ يهكهي ؼٔي ضغٕط 
ٔنت ثٕقيهّ كُتؽنؽ + 12ضظ . ٔنتبژ ًَي نٕظ

 ٔنت َيؿ ثٕقيهّ 3/3 ٔ 5تُظيى كُُعِ ايهي ٔ 
تهطيى .  تُظيى يي نٕظmag-ampتُظيى كُُعِ 

ّ ثب تُظيى كُُعِ يكتمم ثكيبؼ قبظِ  يُجغ تغػي
تُٓب الؾو اقت كّ تؼعاظ قيى پيچ ْبي عؽف . اقت

 ػعظ 3ظؼ يٕؼتيكّ تؼعاظ آَٓب . ثبَٕيّ ؼا ثهًبؼيع
يُجغ تغػيّ  (ْؽ قيى پيچ ثؽاي يك ضظ ٔنتبژ)ثبنع 

. ظاؼاي تُظيى كُُعِ ٔنتبژ يكتمم اقت
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ّ ْبي ايؽٔؾي ٔنتبژ ضظ ْبي  ظؼ ثكيبؼي اؾ يُجغ تغػي
ٍ تؽ ثٕقيهّ يجعل ْب تٕنيع يي نَٕع  -DCيجعل )پبيي

DC يب VRMs -Voltage Regulation Modules) . ظؼ
ّ ْب ٔنتبژ ْبي   3/3 ٔنت ٔ 5ايٍ گَّٕ اؾ يُجغ تغػي

. ٔنت تٕنيع يي نَٕع+ 12ٔنت يكتميًًب اؾ ٔنتبژ 
انجتّ . ايٍ ؼٔل تأثيؽ يثجتي ؼٔي ؼاَعيبٌ ظاؼظ

انبؼِ ثّ ايٍ يٕضٕع زبئؿ اًْيت اقت كّ ظؼ 
ّ ْب يي كّ اؾ يجعل   اقتفبظِ DC-DCيُجغ تغػي

. يي كُُع ْؽ ضظ ظاؼاي تُظيى كُُعِ يكتمم اقت
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 ثپؽظاؾيى ثبيع PWMلجم اؾ آَكّ ثّ ثؽؼقي كُتؽنؽ 
ثّ ايٍ َكتّ انبؼِ كُيى كّ قهف ْبي ٔالغ نعِ 

ثؼع اؾ يككٕكُُعِ تُٓب ٔظيفّ يككٕقبؾي ٔنتبژ  ؼا 
ثؽػٓعِ َعاؼَع ثهكّ ظؼ فؽآيُع فيهتؽيُگ َيؿ كبؼثؽظ 

ظاؼَع، اؾ ايٍ ؼٔ آَٓب ثؽاي ًْٕاؼقبؾي ٔنتبژ ٔ 
 َيؿ اقتفبظِ DCخؽيبٌ ٔ كبْم ضؽٔخي ْبي 

ّ اي كّ اؾ . يي نَٕع ثّ ْؽزبل ظؼ يُجغ تغػي
 اقتفبظِ يي كُُع يؼًٕاًل ظؼ ثطم LLCتٕپٕنٕژي 

قهفي ٔخٕظ َعاؼظ ٔ  ( ٔنت12ثؽاي تٕنيع )ثبَٕيّ 
اگؽ قهفي ْى ٔخٕظ ظانتّ ثبنع تُٓب ثؽاي 

. فيهتؽيُگ اقتفبظِ يي نٕظ
 

 :PWM – Isolatorكُتؽنؽ 
ّ ظانتٍ ٔنتبژ PWMْعف ايهي كُتؽنؽ   پبيعاؼ َگ

ضؽٔخي تُظيى نعِ ٔ كُتؽل يمعاؼ اَؽژي تسٕيم 
 ايٍ ػًم PWMكُتؽنؽ . ظاظِ نعِ ثّ ثبؼ اقت
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 قٕئيچ ْبي ايهي Duty Cycleثٕقيهّ تُظيى 
 100 يي تٕاَع اؾ يفؽ تب Duty Cycle. اَدبو يي ظْع

. ظؼيع تُظيى نٕظ ايب ايٍ يمعاؼ يؼًٕاًل كًتؽ اقت
ثّ ػجبؼتي يي تٕاٌ گفت ٔنتبژ ضؽٔخي نجبْت 

 Duty Cycleؾيبظي ثّ زبيم ضؽة ٔنتبژ ٔؼٔظي ظؼ 
ظاؼظ  

(Duty Cycle × Vin = Vout .)
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 اؾ يك ٔنتبژ يؽخغ ثّ ػُٕاٌ يؽخغ PWMكُتؽنؽ 
ِ آل يُجغ تغػيّ اقتفبظِ يي كُع ٔ ٔنتبژ ضؽٔخي  ايع

 ًْچُيٍ يك PWMظؼ . ظائًًب ثب آٌ يمبيكّ يي كُع
( Voltage Error Amplifier)تمٕيت كُُعِ ضغب ٔنتبژ 

ٔخٕظ ظاؼظ كّ ٔنتبژ يفيع ثبال ثب ٔنتبژ ضؽٔخي ٔ ٔنتبژ 
ثب . يؽخغ انبؼِ نعِ ظؼ ثبال ؼا  يمبيكّ يي كُع

تٕخّ ثّ ايٍ يمبيكّ، يك يجعل ٔنتبژ ضغب ثّ ػؽٌ 
 Duty Cycleپبنف ثٕقيهّ تمٕيت كُُعِ ضغب ٔنتبژ ، 

. ؼا ظؼ پبقص ثّ قغر ٔنتبژ ضغب تُظيى يي كُع
 Duty Cycle ػالِٔ ثؽ تؼييٍ PWMكُتؽنؽ 

قٕئيچ ْبي ايهي ػًهكؽظْبي ظيگؽي ؼا َيؿ كُتؽل 
. يي كُع
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 ثّ DCثّ يُظٕؼ ايُكّ َتبيح ضؽٔخي ْبي 
ّ كُُعِ PWMتمٕيت كُُعِ ضغب ظؼ   ثؽقع يك ايؿٔن

ثغٕؼكهي ظٔ ؼٔل ايؿٔنيهٍ . يٕؼظ َيبؾ اقت
ٔ  (Optoisolator)انكتؽيكي ٔخٕظ ظاؼظ اپتيكبل 

ّ ْبي . (transformer)يغُبعيكي  ظؼ يُجغ تغػي
ْب اقتفبظِ Optoisolatorايؽٔؾي ػًٕيًب اؾ 

تمٕيت كُُعِ ٔنتبژ ضغب ظؼ عؽف ثبَٕيّ . يي نٕظ
Optoisolatorلؽاؼ يي گيؽظ  .

 
 :يسبفظت ْبي گَٕبگٌٕ اؾ يُجغ تغػيّ

ظؼ ايٍ ثطم ثّ ثؽؼقي إَاع گَٕبگٌٕ يسبفظت اؾ 
. يُجغ تغػيّ ظؼ يمبثم نؽايظ ثسؽاَي يي پؽظاؾيى
ثكيبؼي اؾ يُبثغ تغػيّ اؼؾاٌ ليًت فمظ ظاؼاي 

يسبفظ ْبي ضؽٔؼي ْكتُع كّ ثبيع ظؼ ًّْ 
ّ ْب ثكبؼ گؽفتّ نٕظ  ، OCP ،SCPَظيؽ )يُجغ تغػي
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OVP)  ا ي ّ ٌ ليًت ٔ زؽف ّ ْبي گؽا ايب يُجغ تغػي
. يؼًٕاًل نبيم يعاؼات زفبظتي ثيهتؽي ْكتُع

 
  
 
 

Power Good: 
 انبؼِ ثّ ايٍ Power_OK يب Power Goodقيگُبل 

 ٔنت ٔ 5ٔنت، + 12ظاؼظ كّ ضؽٔخي ْبي ٔنتبژ ْبي 
ٔنت ظؼ قغر يُبقجي لؽاؼ ظاؼَع ٔ تٕقظ + 3/3

ِ اَع ايٍ قيگُبل . يُجغ تغػيّ ثّ ظؼقتي تُظيى نع
تضًيٍ يي كُع كّ يُجغ تغػيّ لبظؼ اقت تٕاٌ يٕؼظ 

ظؼ يٕؼت ثؽٔؾ ْؽگَّٕ يهكم ظؼ . َيبؾ ؼا تبييٍ كُع
ضؽٔخي ْب، ايٍ قيگُبل يبظؼ َطٕاْع نع ٔ 

. ثُبثؽايٍ يُجغ تغػيّ َيؿ ؼٔنٍ ًَي نٕظ
 
  
 
 
 

 :(OCP)يسبفظت اؾ خؽيبٌ ثبال 
ّ ْب ٔخٕظ ظاؼظ ٔ  ايٍ يسبفظ ظؼ اكثؽيت يُجغ تغػي

اخبؾِ ًَي ظْع تب خؽيبٌ اؾ يمعاؼ يدبؾ فؽاتؽ ؼٔظ ٔ 
ؾيبَيكّ ايٍ اتفبق ؼش ظْع قؽيغ خؽيبٌ ؼا يسعٔظ 

 ظؼ يٕؼتيكّ ATX 2.2عجك اقتبَعاؼظ . ضٕاْع كؽظ
 ٔنت آيپؽ يب ثبالتؽ 240ثبؼ ظؼ ْؽ ضظ ضؽٔخي ثّ 

 ثبيع يعاضهّ كُع ٔ يبَغ ػجٕؼل اؾ زع OCPثؽقع 
ثّ ْؽزبل ظؼ َكطّ خعيع ايٍ )خؽيبٌ نٕظ 

، يسعٔظيت ATX 2.31اقتبَعاؼظ يؼُي اقتبَعاؼظ 
ثكيبؼي اؾ قبؾَعگبٌ ثّ . ( ٔنت آيپؽ زػف نع240

 ٔنت آيپؽي كّ 240يُظٕؼ ظٔؼ ؾظٌ يسعٔظيت 
 ايدبظ كؽظِ ثٕظ، ظؼ ػٌٕ يك ATX 2.2اقتبَعاؼظ 
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ٔنت يدبؾي ظؼ + 12ٔنت اؾ چُع ضظ + 12ضظ 
ّ  ْبيهبٌ اقتفبظِ يي كؽظَع ْؽيك اؾ ايٍ . يُجغ تغػي

 ٔنت آيپؽ ظاؼَع، ثُبثؽايٍ ثب 240ضظ ْب يسعٔظيت 
ٔنت افؿايم پيعا + 12تٕخّ ثّ ايُكّ تؼعاظ ضظ ْبي 

.  َيؿ افؿايم يي يبفتOCPيي كؽظ ظؼ َتيدّ يمعاؼ 
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 ظؼ يُجغ تغػيّ ظٔ چيؿ ضؽٔؼي OCPثؽاي ثكبؼگيؽي 
 پهتيجبَي كُع ٔ OCP يسبفظ كّ اؾ ICاقت، 

يمبٔيت ْبي نُت،  . يمبٔيت ْبي نُت
يمبٔيت ْبي كٕچك ٔ ثكيبؼ ظليمي ْكتُع كّ 

ِ گيؽي خؽيبٌ ظؼ ضؽٔخي ْبي يُجغ تغػيّ  ثؽاي اَعاؾ
ثٕقيهّ نًؽظٌ تؼعاظ . اقتفبظِ يي نَٕع

+ 12يمبٔيت ْبي نُت ظؼ خبْبي كّ قيى ْبي 
ٔنت نسيى نعِ لبظؼ ثّ تهطيى تؼعاظ ضظ ْبي 

. ٔنت ضٕاْيى ثٕظ+ 12يدبؾي 
 

: (OVP/UVP)يسبفظ ٔنتبژ ثبال ٔ پبييٍ 
 يعاؼات تهطيى ATX 2.31عجك اقتبَعاؼظ 

يسبفظت ٔنتبژ ثبال ثبيع اؾ يعاؼات كُتؽل تتظيى كُُعِ 
ّ ْب ظاؼاي . يدؿا ٔ يكتمم ثبنُع ثُبثؽايٍ يُجغ تغػي

. يعاؼ يسبفظت يكتمم ثؽاي ٔنتبژْبي ثبال ْكتُع
الؾو ثػكؽ اقت كّ يسبفظت اؾ ٔنتبژ ْبي پبييٍ 

(UVP)  خؿٔ يهطًبت اقتبَعاؼظATX َيكت 
ثُبثؽايٍ ثكبؼگيؽي ايٍ ٔيژگي ظؼ اضتيبؼ قبؾَعگبٌ 

.  ضٕاْع ثٕظ
 ٔنتبژ ْؽيك اؾ UVP ٔ OVPًْبَغٕؼ كّ انبؼِ نع 

ضظ ْبي يُجغ تغػيّ ؼا ثؽؼقي يي كُع ٔ ظؼ 
يٕؼتيكّ يمبظيؽ آَٓب اؾ يمعاؼ يدبؾ ثيهتؽ يب كًتؽ 

 ATXاقتبَعاؼظ . ثبنُع ٔاكُم َهبٌ يي ظُْع
 يمبظيؽ زعاكثؽ، زعالم ٔ اقتبَعاؼظ ٔنتبژ ْبي 2.31

ظؼ خعٔني كّ ظؼ . يطتهف يهطى كؽظِ اقت
 يهطى نعِ UVPاظايّ آيعِ ايٍ يمبظيؽ ثؽاي 

 5VSBالؾو ثػكؽ اقت كّ يسبفظت اؾ ٔنتبژ . اقت
ّ ْبي ضؽٔؼي اقتبَعاؼظ  .  َيكتATXخؿٔ يهطً
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ًْبَغٕؼ كّ يهبْعِ يي كُيع يمبظيؽ زعاكثؽ ٔنتبژ 
 ؼا OVPقبؾَع گبٌ يي تٕاَُع يمعاؼ . ثكيبؼ ثبال اقت

ايب .  ٔنت تُظيى كُُع15/6ٔنت تب + 12ثؽاي ٔنتبژ 
 اؾ آَدبييكّ ْيچ اقتبَعاؼظي ظؼ ايٍ UVPظؼ يٕؼظ 

يٕؼظ ٔخٕظ َعاؼظ ثُبثؽايٍ يمبظيؽ يؽثٕط ثّ آٌ ظؼ 
. اضتيبؼ ضٕظ قبؾَعگبٌ ضٕاْع ثٕظ

 
 
 

 :(OPP)يسبفظ تٕاٌ ثبال 
ايٍ َٕع يسبفظت ظؼ زميمت ؾيبَي ػًم يي كُع 
كّ اؾ يُجغ تغػيّ تٕاَي ثيم اؾ زعاكثؽ تٕاٌ تؼييٍ 

 100 تب 50 ثيٍ OPPيؼًٕاًل . نعِ ثؽاي آٌ ثكهيى
. ٔات ثبالتؽ اؾ زعاكثؽ تٕاٌ يُجغ تغػيّ اقت

 
  
 
 
 

 :(OTP)يسبفظ ظؼخّ زؽاؼت ثبال 
ّ ْبيي كّ ظاؼاي ايٍ َٕع يسبفظت  يُجغ تغػي

ثبَٕيّ ظاؼاي  (Heatsink)ْكتُع ظؼ زؽاؼت گيؽ 
تؽييكتٕؼ ظؼ زميمت يعاؼ . تؽييكتٕؼ ْكتُع

يسبفظت ؼا ظؼ يٕؼظ ظؼخّ زؽاؼت زؽاؼت گيؽ يغهغ 
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اگؽ ظؼخّ زؽاؼت ثيم اؾ يمعاؼ پيم فؽٌ . يي كُع
. نٕظ يُجغ تغػيّ ضبيٕل ضٕاْع نع

 

 
 

 
 

 :(SCP)يسبفظ اتًبل كٕتبِ 
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ايٍ يسبفظ كهيّ ضؽٔخي ْبي يُجغ تغػيّ ؼا ثؽؼقي 
 پيعا كُع 0/1يي كُع ٔ ظؼيٕؼتيكّ ايپعاَف كًتؽ اؾ 

ثّ . ثالفبيهّ يُجغ تغػيّ ؼا ضبيٕل ضٕاْع كؽظ
ػجبؼت ظيگؽ اگؽ ظؼ ضظ ْبي ضؽٔخي اتًبل 

كٕتبْي ؼش ظْع ايٍ يسبفظ ػًم يي كُع ٔ يٕخت 
ظؼ زميمت ثب . ضبيٕل نعٌ يُجغ تغػيّ يي نٕظ

ايٍ ػًم اؾ آتم قٕؾي يب يعيّ ظيعٌ لغؼبت 
 ATXعجك اقتبَعاؼظ . كبيپيٕتؽ خهٕگيؽي يي كُع

ٔنت ثبيع ظاؼاي يسبفظ + 12 ظٔ ضظ ضؽٔخي 2.31
.  اتًبل كٕتبِ يدؿايي ثبنُع

ظؼ خعٔل ؾيؽ يهطًبت چُع َٕع اؾ يسجٕة تؽيٍ 
يعاؼات يدتًغ نعِ يسبفظت ظؼ عؽف ثبَٕيّ 

ّ ْبي ايؽٔؾي اؼايّ يي كُيى : يُجغ تغػي
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