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orrection )Cactor Fower PPFC  (  

  اصالح ضریب توان

  :منابع تغذیه سوئیچینگ  -1
منابع تغذیه سویچینگ . امروزه در اکثر دستگاههاي الکترونیکی از منابع تغذیه سویچینگ استفاده می شود   

بت بوده و تنظیم ولتاژ در اکثر این منابع دامنه ولتاژ ثا. کار می کند   KHz 20 معموال در فرکانس هاي باالتر از
منابع تغذیه سویچینگ نسبت به منابع تغذیه خطی مزایاي زیر . خروجی با تغییر عرض پالس صورت می گیرد

 :را دارد

. در منابع تغذیه سویچینگ چون ترانزیستورهاي خروجی در مناطق قطع و اشباع عمل می کند: راندمان باالتر  -
  .می باشد% 50منابع تغذیه خطی راندمان حداکثر  در. می باشد% 90راندمان تا بیش از 

  . عناصر ذخیره کننده انرژي کوچکتر می شود. چون در فرکانس باال عمل می کند: کاهش حجم و وزن  - 

  . به سادگی می توان خروجی هاي مختلف از آن گرفت - 

  .در شکل زیر بلوك دیاگرام منبع تغذیه سویچینگ را مشاهد می کنید  
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توضیحات کامل در .پرداخته شود Power Factor Correctionدر این مقاله سعی شده که منحصرا به بلوك 
  .مورد منابع تغذیه سوئیچینگ در آدرس زیر موجود می باشد

http://elecengin.blogfa.com/post/22  

  

  

  :)  Power Factor(ضریب توان  -2

همچنین طبق روابط زیر برابر کسینوس زاویه . ضریب توان در حقیقت نسبت توان اکتیو به توان ظاهري است 
  .می باشد ) ن سینوسی خالص باشنددر حالتی که هر دو شکل موج ولتاژ و جریا(ولتاژ و جریان اختالف فاز 

در حال حاضر به علت وجود المان هاي سوئیچینگ در برخی مدارات شکل موج جریان اکثر آنها به دلیل 
دو عامل مطرح بنابراین در این حاالت براي ضریب توان . وجود هارمونیک هاي جریان ، سینوسی نمی باشد 

  :می گردد 
  .عامل جابجایی که همان زاویه اختالف فاز بین شکل موج ولتاژ و جریان می باشد *    
  .ورود هارمونیک ها می باشد عامل اعوجاج که وابسته به اعوجاج شکل موج حاصل از *     
  . در این مواقع ضریب توان بدین صورت بدست می آید  

  
  
  

  

  

  

شدن ضریب توان به سمت صفر عالوه بر افزایش تلفات، باعث حرکت هارمونیک هاي جریان در خط کم 
 بنابراین متوجه می شویم که ضریب. خنثی شده و موجب اختالل در کارکرد سایر وسایل الکترونیکی می گردد 
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) و توان اکتیو به توان ظاهري نزدیک تر زاویه اختالف فاز کمتر (توان هر چه به عدد یک نزدیک تر باشد 
  .کاهش می یابد  "راکتیو"ر مفید مقدار توان غی

یا تصحیح ضریب توان   Power Factor Correction (PFC(  انجام این مهم از مداراتی به نامبراي 
را در فرکانس باال لحظه ورودي  که خازن. است بلوك یک منبع تغذیه سویچینگ بوستاین استفاده می گردد 

بین  حذف هارمونیک ها ، به حداقل رساندن اعوجاج و کاهش اختالف فاز وظیفه آن و به لحظه شارژ می کند
  .ت یک شبیه ساز مقاومت می باشد ولتاژ و جریان به صور

 200Vیا دو خازن .400Vمعموال خازن وردي داراي ولتاژ (پاور ها به دلیل وجود خازن هاي با ظرفیت باال 
وهمین ولتاژ به خازن .ولت می شود 316ازپل دیودي و یکسو شدن حدود زیرا برق شهر بعد از عبور می باشد

در ورودي جهت جبران ریپل ورودي ، ذاتا داراي ).باالیی دارد ولتاژبه همین دلیل این خازن .اعمال می شود
پس این . تند و بین ولتاژ و جریان ورودي آنها اختالف فاز قابل توجهی وجود داردخاصیت خازنی باالیی هس

همچنین به دلیل . خاصیت خازنی باید به طریقی خنثی گردد تا مدار به صورت یک بار مقاومتی به نظر برسد
اسطه کلید زنی سریع المان هاي نیمه هادي قدرت و غیر خطی بودن این عناصر در شکل موج جریان، به و

همانطور که می دانید، تنها هارمونیک اصلی . وجود هارمونیکهاي فرکانس باالتر، اعوجاج به وجود می آید 
در نتیجه . جریان در انتقال انرژي خالص به بار نقش دارد و سایر هارمونیک ها در این رابطه نقشی ندارند

  .د نیز باید به طریقی حذف گردن هارمونیک هاي اضافی
به دلیل خازن هاي بزرگ ورودي مانند یک بار بزرگ خازنی عمل  PFCکه ذکر شد یک پاور بدون  همانگونه
در یک چهارم اول موج ولتاژ به اندازه  4این خازن ها که بعد از پل دیودي قرار می گیرند طبق شکل . می کند 

و ) یک چهارم دوم(ی کند سپس در این هنگام ولتاژ ورودي به سرعت افت پیدا م. پیک ولتاژ شارژ می شوند 
در این حالت کماکان ولتاژ خازن بزرگتر از ولتاژ شبکه است و جریان خازن به آرامی درون بار دشارژ می گردد 

شارژ خازن توسط دیود هاي یکسو ساز قطع می باشد و تا زمانی که ولتاژ شبکه در نیم سیکل پنجم بزرگتر از 
  .در نیم سیکل پنجم خازن بار دیگر به اندازه پیک ولتاژ شارژ می گردد  .ولتاژ خازن شد ادامه می یابد 
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ک از بنابراین همانطور که درنمودار مالحظه می نمایید به علت وجود این خازن تنها در پالس با پهناي باری
  PFCدر واقع .می باشد )غیر خطی( سینوسیغیرووشکل موج جریان به صورت شبکه بهره برداري می گردد 

  .بین می برد راتقریبا به سینوسی نزدیک می کند و اختالف فاز ولتاژ وجربان را از این شکل موج
  

  )PFC(آشنایی با حاالت مختلف تصحیح ضریب توان  -3
  
3-1  Non PFC :  

ولتاژ شبکه را مشخص می سازد و خط قرمز نیزجریانی را که توسط پاوراز  )5شکل( پائین نمودارخط سبز در 
می باشد در حقیقت در  0.7در اینجا ضریب توان تقریبا برابر . شبکه مصرف شده است را نمایش می دهد 

  .صرف گرم شدن کابل ها می شود بدون اینکه هیچ کار مفیدي انجام شود حدود یک سوم توان 
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3-2  Passive PFC :  
یکی از ساده . در اینجا مشخص می شود که وسایل تصحیح ضریب توان چرا اینقدر مورد اقبال قرار گرفته اند 

پسیو گفته می شود ، یک سلف  PFCرا انجام می دهد ، به آن  PFCترین و گسترده ترین ابزاري که وظیفه 
  .معمولی است که اندوکتانس نسبتا باالیی دارد و به صورت سري با مدار پاور ساپالي قرار می گیرد ) چوك (

هاي الکتریکی جریان را تا ، پالس  Passive PFCنشان می دهد در این حالت ابزار  )6شکل (نموداراین 
حدي به طرف خارج هموار و در زمان منبسط نموده است اما اندوکتانس چوکی که درون پاور قرار دارد نمی 

این حالت در حدود بنابراین ضریب توان پاور در . تواند به صورت جدي تاثیري روي ضریب توان داشته باشد 
  .می باشد  0.75

  
  
  
  
  
  
  

تاثیر آن در عملکرد پاور به ما اجازه استفاده از سلفی با اندوکتانس باال تر را نمی دهد نه تنها اندازه سلف ، بلکه 
در . اندوکتانس بزرگی که به صورت سري به پاور متصل شده است مشخصات دینامیکی آن را خراب می کند . 

عالوه . رار می گیرد حقیقت واکنش آن به تغییرات سریع بار همچنین نوسانات ناگهانی شبکه توان تحت تاثیر ق
سلف . بر این استفاده از این سلف باعث اثرات مخرب گرمایشی ، ارتعاشی و الکترومغناطیسی نیز خواهد شد

می تواندهارمونیکها البته فقط از نوع فرکانس پایین آنها راخنثی نماید زیرا به علت اندوکتانس باال نویز هاي 
مبهم است ، از طرفی ضریب توان را کمی  Passive PFCبراین نقش بنا.فرکانس باال را از خود عبور می دهد 

بنابراین هنگام انتخاب بین دو پاور با . افزایش می دهد ولی خصوصیات دینامیک پاور را خراب می کند 
Passive PFC  وPFC Non  شما باید انتخاب خود را بر اساس مؤلفه هاي دیگري که مهم تر از بودن یا

  .است ، انجام دهید  Passive PFCنبودن 
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3-3  Active PFC : 
درمنابع تغذیه سوئیچینگ کاهنده ولتاژ  Active PFC، در حال حاضر قطعات  Passive PFCبرخالف 

یک ولتاژ ثابت بین بین شبکه توان و رگوالتور اصلی متصل می گردد و  Active PFC. استفاده می شوند 
 Activeبر خالف رگوالتور اصلی سوئیچینگ ، قطعه . ولت در ورودي پاور تولید می نماید  400تا  380

PFC  براي حالتی در نظر گرفته شده است که در ورودي خود به ولتاژي با سطح هموار نیاز ندارد و بنابراین
در این روش ظرفیت خازنها تا کمترین میزان خود،  (پاور نیازي به خازن با ظرفیت هاي باال نخواهد داشت 

در مدار خود بار  Active PFCدر نتیجه پاورهاي سوئیچینگ ). متناسب با توان کلی پاور کاهش می یابد
  .دارند  1ضریب توانی نزدیک  نهایتاخازنی ندارند و در 

مصرف شده است کمی با مصرف یک بار مقاومتی  Active PFCکه توسط پاور با  )7شکل(نمودار جریانی
  ).می باشد  0.99 -0.95در حدود  full loadضریب توان چنین پاوري در .(عادي تفاوت دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقایسه حاالت مختلف تصحیح ضریب توان -4
  :نوع پاور نمایش می دهد  3نتایج آزمایش شده مربوط به ضریب توان در بار را براي  ) 8شکل(نمودار زیر
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پاور را عملکرد  Passive PFCبرخالف  Active PFCگذشته از ایجاد ضریب توان نزدیک به ایده آل ، 
در ابتدا ولتاژ ورودي رگوالتور اصلی پاور را به صورت خودکار تنظیم می نماید بنابراین پاور . بهبود می بخشد

-110حساسیت کمتري نسبت به افت ولتاژ شبکه پیدا خواهد کرد و طراحی پاور براي ولتاژ ورودي سراسري 
  .شد ساده تر خواهد شد و دیگر نیازي به سوئیچ دستی نمی با 230

در چنین . را می افزاید  ACقدرت واکنش پاور در برابر افت ولتاژهاي کوتاه مدت  Active PFCدوما ، 
به کار خود ادامه می دهد  HIGH-VOLTAGEزمانی پاور با استفاده از قدرت خازن هاي درون یکسو ساز 

خازن ها به بیشتر از نصف افزایش می بنابر این بازده این . ، که این قدرت با توان دوم ولتاژ آنها نسبت دارد 
  .یابد 

اول اینکه مانند پیچیدگی هاي : انتقاد شده است  PFCدر مقابل تمامی این حسنات ، فقط به دو مورد در اکتیو 
درصد ١٠٠   PFCسایر طراحی ها ، باعث کاهش قابلیت اطمینان پاور می شود و دوم اینکه راندمان قطعه

این  Active PFCولی با این حساب مزایاي . ث افزایش حرارت پاور می شود بنابراین اندکی باع. نیست
  .انتقادات را برطرف می سازد 

ضریب توان و ضریب راندمان . در پایان این بخش از مقاله ، تفاوت بین دو موضوع زیر را مد نظر داشته باشید 
ضریب راندمان نسبت توان خروجی پاور به . کنند  این دو موضوع ، دو مبحث کامال متفاوت را مطرح می. 

ضریب توان نسبت توان اکتیو مصرف شده از شبکه است . توان فعالی است که پاور از شبکه دریافت می کند 
در پاور به طور غیر مستقیم بر روي مقدار توان اکتیو  PFCمدار . به کل توانی که پاور از شبکه دریافت می کند 

. رد زیرا پاور عالوه بر ولتاژِ که رگوالتور اصلی تغییر می دهد ، مقداري توان مصرف می نماید مصرفی تاثیر دا
کاهش مصرف توان راکتیو توسط منبع تغذیه می باشد ولی توان راکتیو هنگام محاسبه  PFCهدف اصلی 

ندمان وجود بنابراین هیچ ارتباط مستقیمی بین ضریب توان و ضریب را. ضریب راندمان حساب نمی شود 
  .ندارد ولی به طور غیر مستقیم و به واسطه بهبود در عملکرد سیستم، موجب افزایش ضریب راندمان می گردد

  

  پایان
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