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 تشکر وقدردانی...

 

  از اسککتاد فا کک  و شکککر شککایان ناار ایزد مکان که توفی  را رفی  راهم سککاخت تا این نایان نامه را به نایان برسککانم 

به عکوان اسککتاد راهکما که همواره نگارنده را مورد ل و و محبت خود قرار  کد جکاب آقای دکترفرهاد بیاتاندیشککم

 کمال تشکر را دارم   ،دداده ان

 قدردانی را دارم  کمال تشکر و ،ره از آموزه هایشان بهره برده امدر نایان از تمام اساتیدی که در این دو
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 مقدمه

یکن ککار ا تبکدی  گکردد  dcبکه ولتکاژ متریکر  dcالزم اسکت ککه ولتکاژ تابکت  در بسیاری از کاربرد هکای صککعتی،

   DC-DCبکه ولتکاژ مسکتقیم دیگکر را چکانر تبکدی  ولتکاژ مسکتقیم انجکام مکی شکود   dc)برشکگر  چکانرتوسک  

Convertor نامککد  در بسکیاری از کاربردهکای صککعتی نیکاز بکه تبکدی  یکک مکبکع یم DC  ولتکاژ تابکت بکه یکک

تبکدی  میکککد  چکانر مکی  DC را بکهDC سکت ککه مسکتقیما ا باشکد  چکانر وسکیله ای ولتاژ مترییر مکی DC مکبع

 BJT،بککار گرفتکه شکود  کلیکد چکانر را مکی تکوان بکا اسکتفاده از DC تواند جهت افزایش یا ککاهش نلکه ای ولتکاژ

TMOSFET ،GTO   سکاده تکرین روش بکرای ککاهش  .بکا کموتاسکیون اجبکاری نیکاده سکازی ککرد تریسکتورو یکا

  اسکت، امکا تکظکیم ککککده هکای خ کی  7805بکا اسکتفاده از یکک رگوالتکور خ کی )مانککد  DC یک مکبکع ولتاژ

انرژی زیادی را به عکوان اتکف  قکدرت بکیش از حکد بکه صکورت گرمکا تلکو مکی ککککد  بکرای ازبکین بکردن ایکن 

 تربکاال یکا ٪15نقص از مبدل باک اسکتفاده مکی شکود، از سکوی دیگکر مکی تکوان مکدارهای فکوک العکاده کارآمکد )

یکا ککامپیوتر  PC در یکک DC کارهکایی از قبیک  تبکدی  ولتکاژ اصکلی بکرای ککه سکاخت  یکپارچکه مدارهای برای

هککد  در ایککن نککروژه   ولتککاژ مککورد نیککاز بککرای نردازنککده را تبککدی  مککی کککککد و هسککتکد مفیککدولککت  3بککه  12

مبتککی بکر روش ککتکرل  طراحی یکک ککتکرل ککککده بکرای ککتکرل ولتکاژ خروجکی مبکدل بکاک اسکت ککه ایکن

ومکت خروجی)بکار  ولتکاژ خروجکی مبکدل تابکت بمانکد اهکد  آن اسکت ککه بکا ترییکر مق  شبه عصبی مکی باشکد

 ولتاژ یکسان داشته باشد یعکی این مبدل برای بار های متفاوت باید خروجی 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.project-esisis.com/Content/Page_Tranisitor-BJT.html
http://www.project-esisis.com/Content/Page_Tranisitor-BJT.html
http://www.project-esisis.com/Content/Page%20Power%20Electronic_03.html
http://www.project-esisis.com/Content/Page%20Power%20Electronic_01.html
http://www.project-esisis.com/Content/Page%20Power%20Electronic_01.html
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  1فصل

 مبدل های الکتریکی 
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 ]2[الکترونیک قدرت: 1-1 

 

 متشککک  از مهکدسککی یک صکککعتی اسککت  الکترونیک قدرت مبحای اسککتلکترونشککاخه ای از ا قدرت یکلکترونا

سی قدرت که در آن عملکرد الکترونیک حالت سی  الکترونیک و مهکد جامد برای ککترل و تبدی  توان الکتریکی برر

 .ردازدقدرت به بررسی استفاده از نیمه هادی ها در قدرت می ن می گردد  به عبارت دیگر الکترونیک

 :تقسیم بکدی کرد بسته به ورودی و خروجی مبدل های الکترونیک قدرت، می توان آنها را به چهار دسته

 یکسوسازها با ککترل ، رکتیفایر یا  AC -( DC مبدل های(

 برشگر یا چانرها DC - (DC مبدل های(

 سیسیکلوکانورترها مبدلهای ماتری AC یکسو کککده های ولتاژAC -( AC مبدلهای(

 متکاوب سازDC - (AC مبدلهای(

 

 AC -ACمبدلهای  .1-2

خاص را به جریان متکاوبی با یک فرکانس  فرکانسیبا  جریان متکاوبمبدل الکتریکی است که یک  AC-:AC  مبدل

 .هستکدAC - ACهایهای ماتریسی از اقسام مبدلو مبدل سیکلوکانورترها .ککددیگر تبدی  می

برای کانورتر هایی که قرار است ولتاژ متکاوب را از یک فرکانس و ولتاژ خاص به یک ولتاژ و فرکانس دلخواه برسانکد 

 یر است:مهمترین آنها به صورت زدارد که تیپ های مختلفی از کانورترها وجود 

 .ایکورتر می باشد ،dcلیکک که برای ماال شام  رکتیفایر، ac-ac تبدی  غیر مستقیم  1

 سیکلو کانورتر  2

 کانورترهای ماتریس  3

 کانورترهای ماتریس مختل   4

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1
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 AC -ACمبدلهایی کاربردها   .1-2-1

 ککترل موتورهای کوچک در وسای  مکزل 

 واتککترل سرعت موتورهای آسککرون در قدرتهای چکد مگا

 ککترل سرعت موتورهای سککرون در قدرتهای چکد مگاوات

 ککترل روشکایی 

 )ترییر فاز یا ولتاژ ترانسفورماتور   ککترل توان اکتیو و راکتیو  

 گرم کککده های صکعتی 

  )AC Regulatorستابرابرفرکانس خروجی با ورودی (

 )ککترل زاویه فاز   زاویه آتش 

 

 DC-DCمبدل های   .1-3

 :) چانر DC (به DC ، رگوالتورجریان مستقیم به جریان مستقیمدل مب

  DCولتاژ قدرت برای تبدی  نمودن   در مدارهای الکترونیکنیز نامیده می شود ، برشگر یا رگوالتور کلیدیاین مبدل

 ر صکعتمدارها بیشتر دمترییر یا تکظیم شده به کار میرود این گونه  خروجی DC ورودی تکظیم نشده به یک ولتاژ

 در کاربرد درایوهای کششی .گیردمورد استفاده قرار می(SMPS) مانکد مکابع ترذیه به حالت کلید زنی ،مکبع ترذیه

DCمبدلهایبا قدرت باال ، DC-DC نیاز برای بدست آوردن چکین مدارهایی. به عکوان برشگرها شکاخته میشوند ،

، رتز کار کککد در مبدل های تشدیدیهرتز تا چکد مگا هکیلو  هایی را طراحی ککیم که ازچکد داریم که مبدل

ی مورد استفاده قرار میگیرند که بسته به کارکرد کلید زنی تلفات روشکسازی یا خاموش اق عات کلیدزنی به گونه 

های با کلید زنی نرم شکاخته میشوند این  سازی را بتوان کاهش داد یا حذ  نمود چکین مبدل هایی به نام مبدل

، آدانتورها ، رایانه های یادداشت و درت باال برای رایانه های لپ تاپق با چگالی DC ها در طراحی مکابع ترذیه مبدل

  ید زنی قاب، ق عات کلوظیفه اصلی تبدی  مورد نیاز  مخابرات و هوا فضا مورد استفاده قرار میگیرد ابزار دقی 

ید زنی و سرانجام قیمت و اندازه ، و حداکار تلفات کلفاظت، ککترل و حارهای راه انداز، مددسترسی و مشخصه آنها

دادن قدرت را فق  در یک  ، مدارهای الکترونیک قدرت توانایی انتقالاشد بسته به ساختار مورد استفادهب و وزن می

ه ابد ) در هر دو جهت   یعکی قدرت دو جهته از بار بی یعکی قدرت یک جهته از مکبع به طر  بار جریان می جهت

 کککدگی در این حالت اخیر گفته میشود که مبدل در حالت تولید مجدد احیا  میگردد مکبع و از مکبع به بار جاری

 . ککیدکار می
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 : انواع رگوالتورهای کلید زنی   .1-3-1

 رگوالتورهای کاهکده 

 رگوالتورهای افزایکده 

  رگوالتورهای کاهکده افزایکده 

 CUK رگوالتورهای 

 

 : رگوالتور کاهنده   .1-3-1-1

شد ولتاژ متوس  خروجی کمتر از از ورودیاگر ست مرحله ی  یک ،با ست و دارای دومرحله ی کاری ا چانر کاهکده ا

ست جریان به شن ا صفر رو ستور در زمان  ست و در مرحله ی دوم  اول ترانزی سلو در حال افزایش ا خاطر وجود 

ه خاطر انرژی ذخیره شده در سلو هدایت میککد وجریان سلو خاموش است دیود هرزگرد بT1 ترانزیستور در زمان

 .کاهش می یابد

 

 : رگوالتور افزاینده    .1-3-1-2

ساگر شتر از ولتاژ ورودی ولتاژ متو شد  خروجی بی ست ،با ستور در زمان  مرحله ی اولدر  یک چانر افزایکده ا ترانزی

خاموش  T1 مرحله ی دوم ترانزیستور در زمان و ذردمیگ صفر است جریان ورودی شروع به افزایش میککد و از سلو

 .میرسد L2 به L1 از T1 درمیشود جریان سلو به طورخ ی 

 

 :چاپر.  1-3-2

 :به دو روش زیر میتوان نسبت خروجی را کنترل کرد

  عملکرد فرکانس ثابت )مدالسیون پهنای پالس(.  1

عملکرد فرکانس متغییر )مدوالسیون فرکانس(. 2  
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 چاپر کاهش پله ای با بار مقاومتی. 1-3-2-1

همان ور که در شک  مشخص است اگر کلید برای مدت زمان مشخصی بسته باشد ولتاژ ورودی دوسر بار می افتد و 

شک  زیر یک چانر کاهش نله ای را . اگر کلید برای مدت زمان مشخصی ق ع بماند ولتاژ دو سر بار صفر خواهد بود

 .دهد ط نشان میبه همراه شک  موجهای مربو

                  
                              ای نله کاهش چانر:1-1شک                                        ای نله شکاه چانر موج شک :2-1ک ش           

                   

 :یچاپر افزایش پله ا. 1-3-2-2

استفاده کرد  شک  زیر نیز یک نمونه از این نوع چانر را به همراه شک   dc از این چانر میتوان جهت باال بردن ولتاژ

آرایش انتقال انرژی را نشان می دهد که در آن انرژی تولید شده توس  چانر  شک   این موجهای آن نشان می دهد

  .به باتری مکتق  می شود

 

 :چانر افزایش نله ای3-1شک                                              : شک  موج چانر افزایش نله ای  4-1شک          

 

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری 

 

ه سازی نشان یباشد   نتایج شب کده و تابیت کککده ولتاژمی تواند تکظیم کک چانر باکنشان داده شده که  در این نروژه

وهمچکین نایین تر از ولتاژ ورودی تکظیم و تابیت نماید   وجی را می  تواند به ولتاژولتاژ خر می دهد که مبدل باک

ار تواند ولتاژ خروجی را به مقدمیدهد روش ککترلی استفاده شده در این نروژه به خوبی نتیجه شبیه سازی نشان می

 مورد نظر برساند وبا مقدار خ ای کمی تابیت نماید 
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