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ست؟ ی چ ه ی منبع تغذ . ۱
ی شکل ظاهری بر مبنا ی ک یالکتر ه ی انواع منبع تغذ. ۲
توان ل ی براساس روش تبد ه ی انواع منبع تغذ ی دسته بند . ۳
ه ی کارکرد انواع منابع تغذ . ۴
ه ی کاربرد منابع تغذ. ۵
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ستم های الکتریکی هستند که انواعمنابع تغذیه یک عضو دائمی سی

اع منبع تغذیه و ویژگی های هر یکمی توان با شناخت انو.متفاوتی دارند

های یک پروژه را بسیار کاهش و استفاده صحیح و به موقع از آن ها هزینه  

.داد

پردازیم و با کاربردواع منابع می در ادامه ما به معرفی دسته بندی ها و ان

.منابع تغذیه آشنا خواهیم شد

منبع تغذیه چیست؟ 
ستگاهی است که وظیفه تامین انرژید(Power Supply)منبع تغذیه

ع تغذیه این انرژی را از مناب.الکتریکی را برای مصرف کننده ها برعهده دارد

وظیفه اصلی آن ها تبدیل مولد های انرژی الکتریکی دریافت می کنند و

و فرکانس مورد نیاز یک مصرفجریان الکتریکی به ولتاژ، جریان 

به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات منابع تغذیه .الکتریکی استکننده  

.را به عنوان مبدل انرژی الکتریکی هم بشناسند

ی به صورت یک دستگاه مستقل باشندانواع منبع تغذیه ممکن است گاه

.گاهی اوقات همراه با مصرف کننده در یک مدار قرار بگیرندو

:توان به موارد زیر اشاره کرداز دیگر موارد مصرف منابع تغذیه می 
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تنظیم شده توسط بار به سطوح ایمنمحدود کردن جریان

 ی رخ دادن یک خطای الکتریکیدر زمان هاقطع کردن جریان

  یا نوسان جلوگیری از ورود نویز الکترونیکیایجاد شرایط مناسب برای

دامنه ولتاژ بر روی ورودی به دست آمده از بار 

تصحیح ضریب توان

برای انتقال آن در زمان های قطع شدن مولد انرژیذخیره انرژی

یکی را از مولدریان الکتردارند که جیک ورودیتمامی منابع تغذیه 

دارند که به بار (مصرف یک یا چندین خروجی می کند ودریافت

.کننده) جریان می دهد

انواع منبع تغذیه الکتریکی بر مبنای شکل 
ظاهری 

وتی دارند از این رو به دسته هایمنابع تغذیه شکل های ظاهری متفا

.مختلفی تقسیم می شوند
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(bench power supply)منبع تغذیه آزمایشگاهی

دی شده رومیزی است که برای موارداین مدل یک دستگاه بسته بن

.آزمایشگاهی و تست مدار استفاده می شود
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منبع تغذیه بدون قاب
(Open frame power supply)

نیکی ناتمام دارد، که گاهی اوقات این نوع منبع تغذیه فقط یک محفظه مکا

معموال کاربردهای ماشینری یا تجیهزات دیگر است کهفقط دارای برد کفه 

.را دارد
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(integrated power supply)منبع تغذیه مجتمع

.مشترک با بار دارد(PCB)مدلی است که یک برد مدار چاپی 
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آداپتور یا منبع تغذیه خارجی
(external power supply)

بسته بندی پالستیکی قرار دارندک  آداپتورها منابع تغذیه ای هستند که در ی

.به پریزهای دیواری متصل می شوندکه با یک سیم به بار وصل می شوند و
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دسته بندی انواع منبع تغذیه براساس روش  
تبدیل توان 

(Linear)منبع تغذیه خطی

برای این کار از مدل خطی، توان ورودی را به طور مستقیم تبدیل می کند و

.عناصر الکترونیکی مبدل توان در ناحیه خطی آن ها استفاده می کندتمامی  

ز یک ترانس برای تبدیل ولتاژ برق یک منبع تغذیه خطی مطابق شکل زیر ا

در ادامه ولتاژ خروجی ترانس باشهر به ولتاژ دیگر استفاده شده است که
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در نهایت تبدیل شده وDCاستفاده از یک پل دیودی فیلتر خازنی، به ولتاژ

.با یک رگوالتور به ولتاژ خطی تبدیل می شود

(Switching)منبع تغذیه سوئیچینگ

ایند تبدیل، با استفاده از قطعاتدر منابع سوئیچینگ، توان ورودی قبل از فر

از آن جایی.تبدیل می شودDCیاACدر ناحیه غیرخطی، به پالس های

به صورت گرما به هدر می رود و که در ناحیه کاری خطی قطعات، انرژی 

.اتالف داریم، استفاده از منبع سوئیچینگ بهتر از منبع خطی است
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که نقش کلید را بهترانزیستوریبرخالف منابع تغذیه خطی، در این منابع 

و هرتز یا بیشتر بین وضعیت قطع وکیل٥٠عهده دارد با فرکانسی حدود 

.سبب کاهش تلفات ترانزیستور می گردداین خود  اشباع در نوسان است که

ند جای بگیرد و بسیار خود محورتراین نوع تغذیه در پکیجی کوچکتر می توا

.است و قابل نصب بر روی هر نوع سیستم الکتریکی خواهد بود

کارکرد انواع منابع تغذیه 
منابع تغذیه را می توان براساس نوع کارکرد و خروجی ای که می سازند به 

:های زیر تقسیم کرددسته 
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منبع تغذیه تنظیم شده
(Regulated Power Supply)

را، علی رغم جریان بار یا ولتاژمنبع تنظیم شده ولتاژ یا جریان خروجی 

.ورودی ثابت نگه می دارد

منبع تغذیه تنظیم نشده
(Unregulated Power Supply)

ر ولتاژ ورودیبرخالف منبع تنظیم شده، منبع تغذیه می  تواند براساس تغ

ر کند رات جریان بار، تغ .یا تغ

منبع تغذیه تنظیم پذیر
(Adjustable Power Supply)

ولتاژ و جریان این منابع را با استفاده از کنترل های مکانیکی (پنل های 

ر داد .ورودی یا دکمه ها) می توان تغ
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(isolated power supply)منبع تغذیه ایزوله
به صورت الکتریکی مستقل از انرژیدر این نوع از منابع، انرژی خروجی 

.ورودی است

:از دیگر انواع منابع تغذیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد

منبع تغذیه توان باال
رابطاین منابع ولتاژهایی در بازه صدها یا هزاران ولت را تولید می کنند،

که در برابر ایجاد قوس الکتریکی،این منابع به گونه طراحی شده خروجی 

.اتصاالت اشتباه اشخاص و یا متالشی شدن عایق بندی مقاوم باشند

منبع تغذیه قطع نشدنی
(uninterruptible power supply system)

به این منبع ورودی خود را هم زمان از دو یا چند ورودی تامین می کند که

باتری دارند که اگر منبع اصلی بهو یک ACمول یک منبع اصلی صورت مع

.توان الزمه را از باتری دریافت می کندهر دلیلی قطع شود،

ر ورودی ها است که گاهی کند و یاتفاوت در این مدل بر مبنای زمان تغ

.گاهی اوقات به سرعت باالیی هستند
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ها، آسانسورها و یا مراکز مهمان معموال از این منبع تغذیه در بیمارست

.استفاده می شود

کاربرد منابع تغذیه 
ان های هر دستگاه الکتریکی هستندانواع منبع تغذیه یکی از مهمترین الم

.کاربردهای گسترده ای دارندکه

:از جمله کاربردهای اصلی آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد

کامپیوترها
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منبع ACکامپیوترهای مدرن، از نوع مد سوئیچ است که ولتاژمنبع تغذیه 

.تبدیل می کندDCاصلی را به رنج های متنوعی از ولتاژ

وسایل برقی
ذیه است که ولتاژ موردنیاز وسیلهبخش اصلی تمام وسایل برقی، منبع تغ

.را از طریق منبع اصلی تامین می کند

جوشکاری

ب فلز و اتصال آن استفاده می کندبرق برای ذوجوشکاری قوسی از انرژی 

.باشدACیاDCمی تواندکار می کند کهمنبع تغذیه جوشکاری که توسط 

.آمپر دارد٣٥٠تا ١٠٠این منبع نیاز به جریان باال در رنج 
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هواپیما
بهDCهر دو مدل سیستم هواپیمای تجاری و نظامی نیازمند منبع تغدیه

DCیاACبهDCبه وسیله آن انرژی را به ولتاژ های قابل استفاده دارند که

.هرتز داشته باشند٤٠٠این منابع ممکن است فرکانسی تا .تبدیل کند

اتوماسیون
موتورها، پمپهای بارکد، دوربین ها،readerحمل و نقل، خطوط تولید،

.ها و ... همگی نیازمند منبع تغذیه هستند


