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خالصه
هاي مختلفی که هرکدام این منابع تغذیه با توپولوژي. گیرنداي مورد استفاده قرار میامروزه منابع تغذیه سوئیچینگ به دلیل راندمان باال، حجم و وزن کم به طور گسترده

. باشدمهم در انتخاب منبع تغذیه سوئیچینگ مناسب میبسیارراندمان باال یکی از عوامل. اندشدهو ساختهمزایا و معایب خود را دارند، براي کاربرد خاصی طراحی
. هاي خاصی را داشته باشدتواند چالشدر این میان محاسبه توان ورودي می. باشدمحاسبه راندمان براي این منابع تغذیه مستلزم محاسبه توان ورودي و توان خروجی می

.منابع تغذیه سوئیچینگ پرداخته خواهد شدACامل موثر و راهکارهاي الزم براي محاسبه توان ورودي در این مقاله به بررسی عو

برداري، مبدل آنالوگ به دیجیتالتوان ورودي، منبع تغذیه سوئیچینگ، راندمان، نمونه: کلمات کلیدي

مقدمه.1

بزرگ يبه وجود ترانسفورماتورهاتوانیمیخطهیمنابع تغذبیاز معا. انددادهنگیچیسوئهیخود را به منابع تغذيجایخطهیمنابع تغذر،یاخانیدر سال
قطعات به طور قابل ازهباال انديهابه لطف عملکرد در فرکانسنگیچیسوئهیدر منابع تغذیاشاره کرد ولنییپااریهرتز و راندمان بس60ای50نیو سنگ
.]1[استافتهیشیافزازیشده و راندمان نکوچکیتوجه

لزوم ه،یمنابع تغذنیاستفاده روزافزون از انیا. مشاهده کردیکیالکترونلیدر اکثر وساتوانیرا منگیچیسوئهیمنابع تغذا،یمزانیبه لطف هم
اندمانرنگ،یچیسوئهیمحصول مانند منبع تغذکیتیفیعوامل موثر در کنیاز مهمتریکی. سازدیميرا ضروريترتیفیمحصول با کدیو تولیطراح
.باشدیکمتر میمصرفيهانهیهزتیتلفات کمتر و در نهایراندمان باالتر به معن. باشدیآن م

تواندیميمحاسبه توان ورودنیبنیکه در اباشدیآنها میو توان خروجيمستلزم محاسبه توان ورودنگ،یچیسوئهیمحاسبه راندمان منابع تغذ
يلترگذاریمناسب، فيبردارسرعت و دقت نمونه،يورودانیدر جرهاکیبه وجود هارمونتوانیها مچالشنیرا داشته باشد که از ایخاصيهاچالش

.اشاره کرد... و زیوجود نوناسب،م
يراهکارهانیا. شدپرداخته خواهدنگیچیسوئهیمنابع تغذACيموثر بر محاسبه توان وروديعوامل و راهکارهایمقاله به بررسنیدر ا

.را خواهند داشتيریگهاندازيدر دستگاههايسازادهیپتیشده قابلیبررس

توان.2
:شود یمفیتعرریشکل موج متناوب، توان به صورت زکیيبرا

دانشجوي کارشناسی ارشد١
استادیار٢

بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوترفرانسنخستین کن
First International Conference on Electric Engineering and Computer Science
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.[2]یعنی جریان باشدi(t)یعنی ولتاژ در v(t)ضرب تواند حاصلشکل موج موردنظر که میp(t)تناوب، Tتوان، Pکه در آن 
تالیجیديهاگنالیبه سلیتبد) يورودانیولتاژ و جر(آنالوگ موجود يهاگنالیاست تا سازینکروکنترلر،یمایوتریکامپکیبه منظور محاسبه توان در 

به نگیچیسوئهیتغذدر محل اتصال منبع دیبايوروديهاگنالیاز سيبردارنمونه. شونديبردارنمونهدیآنالوگ بايهاگنالیمنظور ابتدا سنیبد. شوند
)1شکل.(شبکه برق انجام شود

منبع تغذیه 
شبکه برقسوئیچینگ مصرف کننده

نمونه برداري از ولتاژ و جریان
براي محاسبه توان ورودي

برداري از ولتاژ و جریان وروديمحل نمونه- 1شکل 

:محاسبه توان استفاده خواهند شديبراریشده طبق رابطه زگرفتهيهاسپس نمونه. ردیزمان صورت گهمدیبا،يورودانیاز ولتاژ و جريبردارنمونه
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ام ولتاژ و nمقدار نمونه ترتیبهر کدام بهi[n]و v[n]هاي ولتاژ و جریان، شده از هرکدام از شکل موجهاي گرفتهتعداد کل نمونهNکه در این رابطه 
.باشدشده نهایی میتوان محاسبهPجریان و 

بردارينمونه.3
از . هستندیمختلف و متنوعاتیو خصوصهایژگیويها دارامبدلنیا). 2شکل (ردیپذیصورت متالیجیآنالوگ به ديهاتوسط مبدليبردارنمونه
تا هیدرثانلونمونهیاز چند کيهابا سرعتتوانیرا میمتفاوتيهاامروزه مبدل. مبدل اشاره کردکیبه سرعت و دقت توانیماتیخصوصنیانیمهمتر

.باشدیطور معمول مبهتیب16تا تیب8از زینيامروزيهادقت مبدل. کرددایپهیدرثاننمونهونیلیمنیچند

مبدل آنالوگ به 
سیگنال آنالوگ وروديدیجیتال سیگنال دیجیتال خروجی

آنالوگ به دیجیتالورودي و خروجی یک مبدل - 2شکل 

يهااز مبدليتعداد1جدول . باشدیآن ممتیسرعت، دقت و قنیبيامصالحهجادیاتال،یجینکته در انتخاب مبدل آنالوگ به دنیمهمتر
].3[دهدیمشیموجود را با ذکر مشخصات نما

هاي آنالوگ به دیجیتال موجودمشخصات برخی از مبدل-1جدول 
)بیت(دقت)کیلو نمونه در ثانیه(سرعت)دالر(قیمتمدل

AD7819YNZ6/352008
LTC1093ACN31/192610
LTC1298CN12/6511/112
AD1674JNZ36/9610012

LTC1292BCN42/756012
MAX110BCPE10/950/0514
AD7701ANZ36/85416

.ابدییمشیافزازیآن نمتیمبدل، قکیدقت ایسرعت شیبه موازات افزاشود،یهمان طور که مالحظه م
هاسازي نمونهذخیره.4
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يبراازیمورد نيسازرهیذخيفصا. شونديسازرهیذختالیجیديهادادهنیاست تا، اازینتال،یجیحاصل از مبدل آنالوگ به ديهابه منظور پردازش داده
.دهدیمانرا با توجه به دقت مبدل نشيسازرهیقابل ذخيهادادهزانیم2جدول . باشدیمتالیجیاز دقت مبدل آنالوگ به دیامر، تابعنیا

سازي با توجه به دقت مبدلهاي قابل ذخیرهمیزان داده-2جدول 
)بیت(دقت مبدل)بیت(هر نمونه ولتاژ یا جریان)توان(حاصل ولتاژ در جریانسازيتعداد داده قابل ذخیره

11688
4096321610
256321612

1321616

حاصلضرب ولتاژ در . کردرهیذخیتیب8ریمتغکیرا در انیجرایهر نمونه ولتاژ توانیباشد، متیب8اگر دقت مبدل 2بر اساس جدول 
مبدل آنالوگ به یخروجرهیذخییتوانایتیب8ریمتغگریباشد، دتیب10اگر دقت مبدل . خواهد بودتیب16هستند برابر با تیب8که هر کدام انیجر

مبدل با . خواهد بودیتیب32انیحالت حاصلضرب ولتاژ در جرنیشود، که در ارهیذخیتیب16ریحاصل در متغدیرا نخواهد داشت و باتالیجید
محاسبه قابلریرابطه زقیاز طريسازرهیقابل ذخيهاداده شده، تعداد دادهحاتیبا توض.  خواهند بودیتیب10همانند مبدل زینیتیب16و 12يهادقت

:باشدیم
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کاهش لیبه دلزیرا نيسازرهیذخنهیمبدل، هزنهیهزشیعالوه بر افزاتال،یجیدقت مبدل آنالوگ به دشیافزاشود،یگونه که مالحظه مهمان
.دهدیمشیافزا،يسازرهیقابل ذخيهاتعداد نمونه

برداريسرعت نمونه.5
شتریآنالوگ بگنالیفرکانس موجود در سنیشتریبرابر ب2از دیباتالیجیمبدل آنالوگ به ديبردارشنون، سرعت نمونهيبردارنمونههیبر اساس قض

:گریدانی، به ب]5,4[باشد
)4(F2FS 

شرط تیدرصورت عدم رعا.باشدبیشترین فرکانس موجود در سیگنال آنالوگ میFبرداري مبدل آنالوگ به دیجیتال و سرعت نمونهFSکه در آن 
شده به صورت تالیجیدگنالیسيرا از روهیآنالوگ اولگنالیستوانیخواهد بود که نمیمعننیبدنیاتفاق خواهد افتاد و ایباال، اختالط فرکانس

.کرديسازبازحیصح
لتریاز فتالیجیمبدل آنالوگ به ديدر ورودتوانیم،یاز وقوع اختالط فرکانسيریجلوگيمناسب، برايبردارسرعت نمونهتیعالوه بر رعا

ياهرا محدود کرده و مانع از ورود فرکانسيورودگنالیاست که سگذرنییپالتریفکی،یضداختالط فرکانسلتریف. استفاده کردیضداختالط فرکانس
.دهدیرا نشان متالیجیمبدل آنالوگ به ديکامل مربوط به وروداگرامیبلوك د3شکل . شودیمتالیحیباال به مبدل آنالوگ به د

فیلتر ضداختالط 
فرکانسی

مبدل آنالوگ به 
دیجیتال

سیگنال آنالوگ 
ورودي

سیگنال آنالوگ 
محدود شده سیگنال دیجیتال 

خروجی

بلوك دیاگرام کامل ورودي مبدل آنالوگ به دیجیتال- 3شکل 
با گنالیسکیو يبه عنوان ولتاژ ورودینوسیخالص سگنالیسکی،يدر محاسبه توان وروديبردارحاصل از نمونهيخطایبررسيبرا

.اندداده شدهشینما5و 4يهاها در شکلشکل موج. درنظر گرفته شده استيورودانیبه عنوان جر3مطابق جدول يهاکیهارمون

سازيشده در جریان ورودي براي شبیهدرنظرگرفتههاي هارمونیک-3جدول 
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شماره هارمونیک)درصد(دامنه هارمونیک
203
155
107
79

هاي مشخصجریان ورودي فرضی به همراه هارمونیک- 4شکل 

صورت سینوسی خالصولتاژ ورودي فرضی به- 5شکل 

برداري و سپس درثانیه، نمونهکیلونمونه200تا 90برداري از هاي نمونهمفروض، در محیط متلب، با درنظرگرفتن سرعتهاي سیگنال
ارائه 4شده و خطاهاي ایجادشده در جدول حاصل این محاسبات با توان واقعی سیگنال، مقایسه. محاسبه شده است2توان با استفاده از رابطه 

.شده است
گنالیسلیتبدلیحاصل به دليخطايبردارسرعت نمونهشیبا افزا،یبه طور کلرات،ییبا وجود تغشود،یطور که مالحظه مهمان

.باشندیمیپوشقابل چشمجادشدهیايگرچه خطاهاابد،ییکاهش متالیجیآنالوگ به د

هازمانی نمونههم.6

از يادیتعداد زانیمنیدر ایولردیزمان صورت گهمدیبايورودانیاز ولتاژ و جريبردارمحاسبه توان، نمونهيطور که قبال اشاره شد، براهمان
مورد نظر را به صورت انیها ولتاژ و جرمبدلنیا. باشندیچند کانال را دارا نمای2قیزمان از طرهميبردارنمونهییتواناتال،یجیآنالوگ به ديهامبدل

نیوجود خواهد داشت که ایاختالف زمانانیاز ولتاژ و جرکسانیيهانمونهنیحالت بنیدر ا.کنندیميبردارو پشت سر هم نمونهزمانرهمیغ
گریکدیرا با رهمزمانیصورت همزمان و غبهيبردارنمونه7و 6يهاشکل. گرددییخطا در محاسبه توان نهاجادیمنجر به اتواندیمیاختالف زمان

.کنندیمسهیمقا
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برداري در محاسبه توانخطاي حاصل از نمونه-4جدول 
هاي هارمونیک3فقط هارمونیک 5و3هارمونیک 7و5و3هارمونیک 9و7و5و3هارمونیک 

شدهدرنظرگرفته

برداريسرعت نمونه)درصد(خطاي حاصل)درصد(خطاي حاصل)درصد(خطاي حاصل)درصد(خطاي حاصل
0/13640/13450/13570/069490 ks/s
0/09260/09100/09350/0871150 ks/s
0/03440/03440/03560/0387160 ks/s
0/08040/02330/02230/0367180 ks/s
0/01550/01550/01430/0112200 ks/s
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زمانطور همبهبرداري از ولتاژ و جریان نمونه- 6شکل 

زمانصورت غیر همبرداري از ولتاژ و جریان بهنمونه- 7شکل 
به بارنیا5درنظرگرفته شده در قسمت يهاشکل موج،يبردارنمونهیزمانعدم هملیحاصل در محاسبه توان به دليخطازانیمیبررسيبرا

که یشده، نسبت به حالتجادیایاضافيخطازانیمراتییتغ8شکل .شدنديبردارنمونهه،یکروثانیم100تا 5و با فواصل از زمانرهمیصورت غ
.دهدیمشیهمزمان باشد را نمايبردارنمونه
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هانمونهتغییرات خطا به ازاي تغییرات در فاصله - 8شکل 
با کسانیيهانمونهياگرچه، براابدییمشیخطا افزازانیدر دو شکل موج، مکسانیيهانمونهنیفاصله بزانیمشیبا افزاشودیگونه که مشاهده مهمان

.خطا اندك استنیاه،یکروثانیم50فواصل تا 

مدار تشخیص گذر از صفر.7
از قایدقدیبايبردارامر، نمونهنیايبرا. سودمند باشدتواندیدر هر زمان دلخواه نمانیاز شکل موج ولتاژ و جريبردارنمونه،يکاربرديهااستفادهيبرا

مرتبط يهااستانداردساسبر اتوانیآغاز شود و به تعداد تناوب الزم ادامه داشته باشد که تعداد تناوب الزم را مانیشروع شکل موج ولتاژ و جر
.درنظرگرفت
اریبا معتوانیمبیترتنیبد. گذر از صفر استفاده کردصیاز مدار تشختوانیمانیجرایشروع شکل موج ولتاژ حیصحصیتشخيبرا

شکل موج رایزشودیمنظور از شکل موج ولتاژ استفاده منیاياغلبا برا. دادصیرا تشخدیتناوب جدکیشروع انیجرایقراردادن شکل موج ولتاژ 
.باشدیمانینسبت به شکل موج جريشتریبيداریپاحالنیکمتر و در عزینوياراولتاژ د

dcآفست نیفرکانس باال و همچنيزهاینوفیکار باعث تضعنیا. شودیعبور داده مگذرانیملتریفکیولتاژ ابتدا از گنالیمنظور سنیبد

.دهدیمراحل آن را نشان م9شکل . قرار دهندریعملکرد مدار گذر از صفر را تحت تاثتوانندیکه مشودیم

فیلتر میان گذر مدار تشخیص گذر 
ولتاژ ورودياز صفر

استفاده جهت شروع نمونه 
برداري

استفاده از مدار تشخیص گذر از صفر-9شکل 

برداريها براي نمونهسازي شکل موجآماده.8
در گستره مورد قبول مبدل دیمورد نظر باگنالیسلیدلنیرا ندارند، به هميابا هر دامنههاگنالیسکردنتالیجیدییتواناتالیجیآنالوگ به ديهامبدل

گنالیکردن سآمادهيراب).ولت5ایولت 3.3مثال (متفاوت باشدتواندیکار رفته مبهیگستره، با توجه به شرکت سازنده بر اساس طراحنیا. ردیقرار گ
لیتبدتالیجیبه گستره مورد قبول مبدل آنالوگ به ديولتاژ استفاده نمود، تا ولتاژ ورودمیتقسکیاز توانیم،نگیچیسوئهیمنبع تغذيولتاژ ورود

با استفاده از کارنیا.اعمال شودتالیجیدهشده، سپس ولتاژ حاصل به مبدل آنالوگ بلیابتدا به ولتاژ تبددیباانیجرنیا،يورودانیجريبرایول. شود
استفاده از نگ،یچیسوئهیمنبع تغذکیيورودانیفرکانس باال در جريهاوجود مولفهلیبه دل. ممکن خواهد شدانیجرریمقاومت در مسکی

)10شکل .(باعث بروز خطا شودتواندیمباشند،یمیاندوکتانس ذاتيریمقاديکه داراجیرايهامقاومت
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هانمونهتغییرات خطا به ازاي تغییرات در فاصله - 8شکل 
با کسانیيهانمونهياگرچه، براابدییمشیخطا افزازانیدر دو شکل موج، مکسانیيهانمونهنیفاصله بزانیمشیبا افزاشودیگونه که مشاهده مهمان

.خطا اندك استنیاه،یکروثانیم50فواصل تا 

مدار تشخیص گذر از صفر.7
از قایدقدیبايبردارامر، نمونهنیايبرا. سودمند باشدتواندیدر هر زمان دلخواه نمانیاز شکل موج ولتاژ و جريبردارنمونه،يکاربرديهااستفادهيبرا

مرتبط يهااستانداردساسبر اتوانیآغاز شود و به تعداد تناوب الزم ادامه داشته باشد که تعداد تناوب الزم را مانیشروع شکل موج ولتاژ و جر
.درنظرگرفت
اریبا معتوانیمبیترتنیبد. گذر از صفر استفاده کردصیاز مدار تشختوانیمانیجرایشروع شکل موج ولتاژ حیصحصیتشخيبرا

شکل موج رایزشودیمنظور از شکل موج ولتاژ استفاده منیاياغلبا برا. دادصیرا تشخدیتناوب جدکیشروع انیجرایقراردادن شکل موج ولتاژ 
.باشدیمانینسبت به شکل موج جريشتریبيداریپاحالنیکمتر و در عزینوياراولتاژ د

dcآفست نیفرکانس باال و همچنيزهاینوفیکار باعث تضعنیا. شودیعبور داده مگذرانیملتریفکیولتاژ ابتدا از گنالیمنظور سنیبد

.دهدیمراحل آن را نشان م9شکل . قرار دهندریعملکرد مدار گذر از صفر را تحت تاثتوانندیکه مشودیم

فیلتر میان گذر مدار تشخیص گذر 
ولتاژ ورودياز صفر

استفاده جهت شروع نمونه 
برداري

استفاده از مدار تشخیص گذر از صفر-9شکل 
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گیرينتیجه.9
آن و هم دکنندگانیتوليهم برا،یمنابع مانند توان مصرفنیاطالع داشتن از مشخصات انگ،یچیسوئهیامروزه با گسترش استفاده از منابع تغذ

ندیدر جهت بهبود و اصالح آن اقدام نماتوانندیمشخصات منیازانیبا اطالع از مدکنندگانیتول. باشدیميکنندگان آن ضرورمصرفيبرا
نیاحیو محاسبه صحيریگمنظور اندازهنیبه هم. محصوالت موجود داشته باشندانیانتحاب را از منیبهترتوانندیمزینکنندگانصرفو م

.گنندگان باشدو هم به سود مصرفدکنندگانیهم به سود تولتواندیمشخصات م
یعوامل. شدیبررسنگیچیسوئهیمنابع تغذيتوان وروديریگعوامل بر اندازهنیحاصل از اجینتانیمقاله عوامل موثر و همچننیدر ا

و هاکیهارمون،يبردارنمونهیعدم همزمانتال،یجیآنالوگ به ديهاآنالوگ، دقت و سرعت مبدليهاگنالیکردن ستالیجیهمچون د
.کنندجادیرا در محاسبات اییخطاتوانندیکه هر کدام م... و انیجرياالفرکانس بيهامولفه
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