
انواع پـاورهـااصول عملکرد 
متهشفصل 
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پاور کامپیوتر

❑ATXکامپیوترپاورهایومادربوردهابرایاستانداردیک
ATXمخفف❑ (Advanced Technology eXtended)
3.3v,5v,12vخروجیولتاژسهATXاستاندارددر❑
رویولتاژهااینکهداردمتعددیکابلهایوهاخروجیپاور،❑

کامپیوترمختلفقسمتهایبهکهپاورخروجیکابلهای
.میشودپخشمیشود،متصل
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کانکتور خروجی اصلی

.استمادربوردبهمربوطوپین24پاور،خروجیکابلمهمترین❑
.استپین20مادربوردبهمربوطپاورکابلقدیمیتر،مدلهایدر❑
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خروجی های دیگر

مادربردکابل❑
گرافیکیاGPUخروجیکابل❑
درایورهاDVDوهاردبهمربوطخروجی❑
.استمتفاوتمختلفپاورهایدرخروجیهانوعوتعدادالبته❖
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خروجی های دیگر

بودپین20مادربودربهمربوطپاورکابلقدیمیتر،مدلهایدر❑
مادربردپاورکابل❑
گرافیکیاGPUخروجی❑
قسمتهاسایربهمربوطخروجی❑
متفاوتمختلفپاورهایدرخروجیهانوعوتعداد❑
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دقت ولتاژ خروجی

.استمجازخطادرصد5تامثبتولتاژباخروجی❑
.استمجازخطادرصد10تامنفیولتاژباخروجی❑
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پاور تستر
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اتصاالتوسیمهاسالمتتستبرایاستفاده❑
گودپاورومختلفخروجیهایولتاژسطحتست❑



ترتیب ورودی های پاور تستر
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ترتیب ورودی های پاور تستر
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نحوه ی عملکرد پاور تستر
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انواع دسته بندی پاورها

خروجیتوانبراساس(1
بودنماژوالربراساس(2
استانداردهابراساس(3
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حداکثرجریانخروجیبرایهرولتاژ= توزیع توان پاورها (  1

.نمایندتامینراشدهتعریفجریانحداکثرنمیتوانندهمزمانخروجیهاهمهمعموالا✓
.داردقرارمثبتخروجیهایرویبراصلیتوان✓
.هستندمتصلیکدیگربهولت+12ولتاژهایتمامی✓
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نحوهاتصالکابلهابهبردپاور= ماژوالر (  2

ماژوالرغیرماژوالر،نیمهماژوالر،✓
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ویژگیهاوقابلیتهایعملکردی= استانداردها (  3

خروجیهایحفاظت1.
(ورودیتوانبهخروجیتواننسبت)پاوربازده2.
فکتورپاور3.
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حفاظتهایخروجی. 1

.میشوداستندباییاخاموشموقتااپاورزیر،خطاهایبروزصورتدر❑
Short-CircuitیاSCPسیستم❑ Protection:(ضروری)پاورخروجیهایکوتاه-اتصالحفاظت
OverیاOVPسیستم❑ Voltage Protection:(ضروری)ولتاژخروجیولتاژاضافهحفاظت
OverیاOCPسیستم❑ Current Protection:(ضروری)پاورخروجیجریاناضافهحفاظت
UnderیاUVPسیستم❑ Voltage Protection:(دلخواه)پاورخروجیولتاژافتحفاظت
OverیاOPPسیستم❑ Power Protection:شدهدرجعددازبیشتر% ۰معموالخروجیهاتواناضافهدرحفاظت

(دلخواه)پاورروی
OverیاOTPسیستم❑ Temperature Protection:(دلخواه).(سینکهاهیت)پاورزیادشدنگرمبرابردرحفاظت
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بازدهپاور.  2

(ورودیتوانبهخروجیتواننسبت)پاوربازده❑
.تاسمهمیبسیارپارامترمصرفیبرققیمتدلیلبهباال،توانپاورهایدر❑
.میشوندجایگزینماسفتبامعموالاقدرتدیودهای❑
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(توضیحبیشتردرادامه)پاورفکتور. 2

.نیستمهمکنندهمصرفبرایفکتورپاور❑
.استبرقشبکهازکشیجریانبرایاستانداردالزمام❑
.میشودانجامPFCمداراتتوسطفکتورپاوراصالح❑
.میدهدافزایشراپاورخرابیوهزینهقطعات،ونداردمزیتیخریداربرای❑
80استانداردشرایطجزو❑ PLUSوجودPFCهستنیز.
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.امیدوارم براتون مفید و ثمربخش باشد

گروه آموزشی بانک برق
www . B a n k B a r g h . i r

2دوره الکترونیک کاربردی



معجزات سوئیچینگ
هشتمفصل 
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پاور فکتور چیست؟
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(یمقاومتبار)باشندفازهمجریانوولتاژکهاستاینبرقشبکهایدهآل❑
شود،میکشیدهشبکهازریکتیوتوانجریان،وولتاژنبودنفازهمصورتدر❑

.بگیردفاصله(یکعدد)مطلوبعددازفکتورپاورمیشودسببکه



پاور فکتور منابع تغذیه
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دایجاسببدیود،پلازپسبالکخازنوجودتغذیه،منابعدر❑
.میشودشبکهدرپالسیجریان

.داردکشیجریانوشدهشارژشهربرقولتاژپیکدرصرفااخازن❑
هکشودایجادشرایطیبایداستاندارد،وباالتوانبردهایدر❑

.شودکشیدهشبکهازسینوسیجریان



یا پاور فکتور اصالح ضریب توان
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کردنفازهمبرایتوانضریباصالحمداریاPFCمداراز❑
.میشوداستفادهولتاژوجریان

:توانضریباصالحروشدو❑
PFCپسیو
PFCاکتیو



اصالح ضریب توان پسیو
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.میشوداستفادهورودیدربزرگسلفیکازمدارایندر❑
.شودمیایجادسینوسیجریانیکتقریباانیست،لحظهایسلفجریانتغییراتکهآنجاییاز❑
.نیستصرفهبهباالتواندرعمالاومیگرددمدارابعادافزایشسببسلف،بزرگحجم❑



اصالح ضریب توان اکتیو
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.میشوداستفادهتوانضریباصالحبرایترانزیستورهاماننداکتیوقطعاتازمدارایندر❑
.استولتاژافزایشبرایورودیدربوستتوپولوژیازاستفادهمدارایننوعمعروفترین❑
،میشودزنیکلید(کیلوهرتزدهچند)باالفرکانسباکههستندPFCمدارازبخشیخازنوسلفچونحالتایندر❑

.یابدمیکاهشسلفوخازنحجم
.میگیردقراربالکخازنودیودپلبینمداراینعمالا❑



کنترلر مدار اصالح ضریب توان
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.داریمکنترلرآیسییکبهنیازPFCمدارماسفتکلیدزنیبرای❑
.هستندگستردهبسیارPFCکنترلآیسیهایوتوپولوژیها❑
بوستتوپولوژیباPFCمدارکنترلبرایUCC28056سیآی:مثال❑



کنترلر مدار اصالح ضریب توان
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.کردتجمیعPFCمدارکنترلربارا(فورواردیابکفالی)اصلیمدارکنترلرمیتوانسادگی،برای❑
فورواردیابکفالیمدارترانزیستورهایبرایدیگریوPFCمدارماسفتبراییکیداریم،PWMخروجیدوحالتایندر❑
.میشوداستفادهگرینکامپیوترپاورهایدرکهCM6806آیسیمثالطوربه❑



نکات تکمیلی پاورها
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مدگرینپاورهایآیسی❑
ثانویهدرماسفتدرایوروماسفتازاستفاده❑
DCبهDCمبدلازاستفاده❑



(Green Mode)گرین مد 
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درهکنندمصرفکهزمانی)استندبایزماندرکهباشدصورتیبهطراحیبایدجدیدسوئیچینگمبدلهایدر❑
.باشدوات0.5ازکمترمبدلتلفات،(نداریمخروجی

فرکانسوشدهمدگرینحالتواردخروجی،جریانبودنکمزماندرسوئیچینگسیآیمنظوراینبرای❑
.یابدکاهشکلیدهاسوئیچینگتلفاتتامییابدکاهشسوئیچینگ

.هیددقرارمبدلخروجیدرباربایدحتمااداریدراکلیدهافرکانسگیریاندازهقصدکهصورتیدرمبدلهاایندر❑
.هستندمدلاینازجدیدکامپیوترپاورهایوخانگیلوازمسوئیچینگمبدلهایاکثر❑



جایگزین کردن دیود با ماسفت در خروجی

09120064601مجتبی زارع               : مدرسwww.BankBargh.comسایت بانک برقدوره آموزش الکترونیک کاربردی دو 

درمیکند،ایجادولتاژافتولت0.5حدوددیودکهآنجاییاز❑
شدخواهدزیادسوئیچینگمبدلتلفاتباالجریانهای

دمیشونجایگزینماسفتباخروجیدیودهایباال،توانمبدلهایدر❑

ثانویهماسفتهایدرایوبرایدیگریآیسیهایومدراتحالتایندر❑
.شدخواهنداضافهمداربه



آی سی سوئیچینگ
سمت اولیه

ترانزیستورهای خروجی 
جایگزین دیود

ترانس سوئیچینگ

سوئیچ های اصلی
ماسفت قدرت

درایورهای ماسفت های ثانویه



DCبه DCاستفاده از مبدل 
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اتمداربهنیازماسفتکنترلکهآنجاییازمیشوند،جایگزینماسفتباخروجیدیودهایکهزمانیکامپیوترپاورهایدر❑
.میشودتولیداصلیسوئیچینگمدارتوسطولت12خروجیفقطمعموالادارد،جانبی

.میشوداستفادهمیشوندنصباصلیبردرویمجزابردصورتبهباکمبدلهایازخروجیهایولتاژسایرساختبرای❑
.استولت3.3وولت5ولتاژهایآنخروجیوولت12ولتاژباکمبدلورودی❑



حفاظت جریان هجومی استارت
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.امیدوارم براتون مفید و ثمربخش باشد

گروه آموزشی بانک برق
www . B a n k B a r g h . i r

2دوره الکترونیک کاربردی


