
 ولتاژگیری کنیم SMPSچطور به آسانی در 

هی ثبضذ. فقظ ثب یک ٍلتبطگیشی سبدُ  SMPS دس هطکل پیذا کشدىثشسسی ٍلتبطّب دس هٌجغ تغزیِ یکی اص ثْتشیي ساُ ّب ثشای 

، ثِ آسبًی هی تَاًیذ ًتیجِ ثگیشیذ کِ آیب قغؼِ یب ثخطی اص هذاس هؼیَة است یب خیش.  SMPSسٍی ثؼضی قغؼبت یب ًَاحی 

آیب هی داًستیذ تؼویشکبساى الکتشًٍیک هبّش ثشای حل سشیغ هطکل اص سٍش ٍلتبطگیشی دس دستگبُ استفبدُ هی کٌٌذ؟ آًْب اص 

ذ استفبدُ هی کٌٌذ. اگش هی خَاّیذ ثِ آًْب ًیض هی ثبض SMPSسٍش ٍلتبطگیشی دس اًَاع هذاسّبی الکتشًٍیک کِ ضبهل 

ثپیًَذیذ ٍ دس ٍلتبطگیشی ثْتش ضَیذ ، پس فشصت آهَصش ایي هَضَع سا اص دست ًذّیذ چَى هی خَاّن ثِ ضوب ثِ صَست 

 سا ثِ صَست آسبى آهَصش دّن. SMPSگبم ثِ گبم ًحَُ اًجبم ٍلتبطگیشی دس 

 ایي ًقبط ٍلتبطگیشی کٌیذ. ایي ًقبط ثِ ضشح صیش هی ثبضذ:چْبس ًقغِ ٍجَد داسد کِ هی تَاًیذ دس  SMPSدس 

 AC( ٍسٍدی  1

 ( خبصى صبفی ثضسگ 2

  Power IC( ٍلتبط تغزیِ  3

 ( ٍلتبطّبی خشٍجی دس ثخص ثبًَیِ  4

 ثبیذ آًْب سا آصهبیص کٌذ.  SMPSثشای پیذا کشدى هطکل دس  تؼویشکبسایٌْب چْبس ًقغِ حیبتی ثشای آصهبیص ّستٌذ کِ 

 ACًقغِ ٍسٍدی  – 1

( پل دیَد هی ثبضذ. آصهبیص ایي ًقغِ ثِ ضوب اجبصُ ACدس دٍ پبیِ )دٍ ٍسٍدی  ACثْتشیي ًقغِ ثشای آصهبیص ٍسٍدی تغزیِ 

ٍجَد داسد یب ًِ . تصَیشّبی ًوبیص دادُ ضذ دس صفحِ ثؼذ سا دًجبل کٌیذ  ACٍسٍدی  ٍلتبط هی دّذ ثِ سشػت ثفْویذ کِ آیب

 دس پل دیَد آضٌب ضَیذ.  تب ثب ًحَُ ٍلتبطگیشی
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 پل دیَد سا هطخص کٌیذ ACدٍ پبیِ  – 11.1ضکل 

قغجیت )پالسیتِ(  ACپل دیَد قشاس دّیذ، جْت پشاة ّب هْن ًیست )ٍلتبط  ACٍسٍدی  2پشاة ّبی هَلتی هتش سا سٍی 

ًذاسد(. پشاة ّبی هَلتی هتش سا هحکن ثگیشیذ تب سشًخَسدُ ٍ ثِ پبیِ ّبی دیگش اتصبلی ًکٌذ . دس غیش ایي صَست هوکي 

 ایجبد ضَد کِ ثبػث تشس ضوب خَاّذ ضذ.  "ثٌگ"است فیَص ثسَصد ٍ صذای ثلٌذ 

 

 پشاة ّب سا دس ًقبط صحیح قشاس دّیذ – 11.2ضکل 
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 تیجِ آصهبیصً – 11.3ضکل 

ٍاسد هی ضَد سبلن است. اگش صفش  ACکِ اص ٍسٍدی  ACًطبى داد پس ثبثت هی ضَد کِ ٍلتبط  ACٍلت  232اگش هَلتی هتش 

دس پل دیَد  ACٍلت ٍجَد داضت )یب ٍلتبط ثسیبس پبییي ثَد( پس هججَسیذ هذاس سا قجل اص پل دیَد ثشسسی کٌیذ. اگش ٍلتبط 

 یش سا ثشسسی کٌیذ:ٍجَد ًذاضت هطکالت احتوبلی ص

 اداهِ هغبلت دس ًسخِ اصلی کتبة الکتشًٍیکی هَجَد است
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  ( ٍلتبطّبی خشٍجی دس ثخص ثبًَیِ 4

دس ثیي ّوِ آصهبیص ّبی رکش ضذُ دس ثبال ، ایي آصهبیص ثی خغشتشیي آًْب هی ثبضذ چَى ایي آصهبیص دسثخص ثبًَیِ اًجبم 

هی ضَد ًِ دس ثخص اٍلیِ )ثخص داؽ( . ثٌبثشایي احتوبل ایٌکِ تصبدفب ثب ثخص داؽ توبس داضتِ ثبضیذ ٍجَد ًذاسد. ثِ ّش حبل 

ّب دٍ خشٍجی  SMPSخغشًبکی ثخص اٍلیِ ًیست ثبص ثبیذ ثسیبس هشاقت ثبضیذ. ثؼضی ، حتی اگش هی داًیذ ثخص ثبًَیِ ثِ 

، سٍش آصهبیص  SMPSخشٍجی داسًذ. هؼوَال صشف ًظش اص تؼذاد خشٍجی ّبی  5داسًذ دس حبلی کِ ثؼضی اص آًْب ثیص اص 

 آًْب یکسبى است. 

بطّبی خشٍجی هَسد ًظش ضوب چقذس است تب ایٌکِ ثتَاًیذ قجل اص ایٌکِ ضشٍع ثِ ثشسسی ٍلتبطّبی خشٍجی کٌیذ ثبیذ ثذاًیذ ٍلت

ٍلت  3ٍلت ثَد ٍ ضوب تٌْب  12ًتبیج ثِ دست آهذُ سا ثب چیضی کِ اًتظبس داضتیذ هقبیسِ کٌیذ. یؼٌی اگش ٍلتبط هَسد ًظش ضوب 

 هطکل داسد.  SMPSثِ دست آٍسدیذ پس هی تَاًیذ حذس ثضًیذ 

ض سا دس ثخص کبتذ یکی اص دیَدّبی خشٍجی ثخص ثبًَیِ قشاس دادُ ٍ پشاة هطکی سا ثیبییذ آصهبیص سا ضشٍع کٌین! پشاة قشه

ثِ صهیي سشد ٍصل کٌیذ )صهیي ضبسی دستگبُ( ٍ پبٍس دستگبُ سا سٍضي کٌیذ. اگش پشاة قشهض ثب کبتذ دیَدّبی خشٍجی ثخص 

یذ ٍ ّوچٌیي سٍی کبتذ دیَدّبی خشٍجی هثجت سا هطبّذُ کٌ DCثبًَیِ توبس داضتِ ثبضذ ثبیذ سٍی هَلتی هتش قشائت ٍلتبط 

دیگش هَجَد دس ثخص ثبًَیِ. ضوب هی تَاًیذ ایي آصهبیص سا اص صیش ثشد یب هستقیوب اص ثبالی دیَد خشٍجی دس ثخص ثبًَیِ 

 اًجبم دّیذ ّوبًغَس کِ دس ضکل صفحِ ثؼذ دیذُ هی ضَد. 
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 SMPSدس ثخص ثبًَیِ  DCًحَُ صحیح اًذاصُ گیشی ٍلتبط  – 11.1ضکل 

 

 SMPSًحَُ صحیح قشاس دادى پشاة قشهض ثشای ثشسسی ٍلتبطّبی هثجت  – 11.1ضکل 

ًکتِ : اگش دیَد خشٍجی دس جْت هخبلف سٍی ثشد قشاس داسد ، پس پشاة قشهض سا ثِ آًذ دیَد ٍصل کٌیذ دس حبلی کِ ٌَّص 

دیذُ  11.12پشاة هطکی ثب صهیي سشد توبس داسد. دس ایي حبلت ثبیذ اًتظبس ٍلتبط هٌفی سا داضتِ ثبضیذ . ّوبًغَس کِ دس ضکل 

ثب  ACقشهض سا دس ثخص کبتذ دیَد قشاس ًذّیذ چَى اکٌَى ثخص کبتذ دیَد ثِ ٍلتبط  هی ضَد. لغفب دس صهبى آصهبیص ، پشاة

 تَلیذ ضذُ ٍصل است.  SMPSپبلس ثبال کِ تَسظ تشاًسفَسهش 
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 ًحَُ صحیح اًذاصُ گیشی ٍلتبطّبی هٌفی دس خشٍجی ثبًَیِ – 11.12ضکل 

ٍستیکبل دس ثخص ٍستیکبل  ICِ ٍلتبط هٌفی داسًذ هبًٌذ ثشای اعالع ضوب ثؼضی هذاسّبی الکتشًٍیک ثشای فؼبلیت خَد ًیبص ث

ّب اص دیَدّبی دٍتبیی ضبتکی ثِ  SMPSٍلت هٌفی داسًذ(. اهشٍصُ ثیطتش  12ٍ هبدسثَسد کبهپیَتش )ًیبص ثِ ٍلتبط  CRTهبًیتَس 

ًی پشاة قشهض سا دیذُ هی ضَد . ثِ آسب 11.1ػٌَاى دیَدّبی خشٍجی ثخص ثبًَیِ استفبدُ هی کٌٌذ ّوبًغَس کِ دس ضکل 

سٍی پبیِ ٍسظ )جبیی کِ ػالهت دٍ دیَد ضبتکی سٍثِ سٍی ّن قشاس هی گیشد( ٍ پشاة هطکی سا ثِ صهیي سشد ٍصل کشدُ ٍ 

 ٍلتبطّبی خشٍجی سا اًذاصُ گیشی کٌیذ
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 ًحَُ صحیح اًذاصُ گیشی ٍلتبط خشٍجی دس  دیَد ضبتکی – 11.11ضکل 

 SMPSذ ثبس ثِ آى ٍصل است. اگش ضوب دس حبل اًذاصُ گیشی ٍلتبطّبی خشٍجی هغوئي ضَی SMPSًکتِ : دس صهبى آصهبیص 

پیص اص ایي ثِ ثبس ٍصل است  SMPSدس دستگبُ ّبیی هبًٌذ تلَیضیَى ، هبًیتَس ٍ غیشُ ّستیذ ثِ ایي هؼٌی است کِ خشٍجی 

، هذاس ٍستیکبل ٍ غیشُ( ٍ ضوب الصم ًیست دس هَسد اتصبل ثبس دیگش ثِ آى ًگشاى  High Voltage)هبًٌذ هذاس سًگ ، هذاس 

ّب هبًٌذ هٌجغ تغزیِ کبهپیَتش ٍ هٌجغ تغزیِ ّبی هستقل هبًٌذ آداپتَسّبی ثشق ، الصم  SMPSثبضیذ. ثِ ّش حبل ، دس ثؼضی اص 

ثِ حبلت خبهَش  SMPSهوکي است است ثشای آصهبیص ٍلتبطّبی خشٍجی ، ثبس ثِ آى ٍصل ضَد دس غیشایي صَست 

(Shutdown Mode، ثشٍد. ثشای اعالع ضوب )  ... 

 ثشای هغبلؼِ هغبلت کبهل کتبة ، ًسخِ کبهل آى سا تْیِ کٌیذ ...
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