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ل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آالم زمینی ام ومحص

 است

 دستان پرمهر پدرم به استوارترین تکیه گاهم،

 چشمان سبز مادرم به سبزترین نگاه زندگیم،

کران که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی 

 .مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم

 ست.امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما

 .خستگیتان را بزداید ،باشد که حاصل تالشم نسیم گونه غبار

 .بوسه بر دستان پرمهرتان
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 تقدیر و تشکر:

 شایسته است از استادبسی « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »به مصداق 

 دکتر منصور اوجاقیفرهیخته و فرزانه جناب آقای 

 که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و

 .تقدیر و تشکر نمایم ;دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند 

 (و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه)

 مقامت ز عرش برتر باد همیشه توسن اندیشه ات مظفر بادمعلم 

 به نکته های دالویز و گفته های بلند صحیفه های سخن از تو علم پرور باد
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 چکیده

هندسی ماست. الکترونیک قدرت مبحثی است متشکل از  الکترونیک صنعتی ای ازالکترونیک قدرت شاخه

 کتریکیتوان البرای کنترل و تبدیل  حالت جامدکه در آن عملکرد الکترونیک  مهندسی قدرتو  الکترونیک

ردازد. پدر قدرت می هانیمه هادیگردد. به عبارت دیگر الکترونیک قدرت به بررسی استفاده از بررسی می

کترونیک قدرت از ساختارهای ال هااسپییوو  اینورترها، شارژرهاتقریبا تمام منابع تغذیه جدید همچون 

های قدرت کنند. برای مثال شارژر موبایل و لپتاپ، منابع تغذیه کامپیوتر و مانیتور و سیستماستفاده می

ک ترین استفاده از الکترونی شوند. در صنعت رایجهای لباسشویی بر این اساس طراحی و ساخته میماشین

در  موتور القایی است. در سطوح توان باالتر، الکترونیک قدرت های با سرعت متغیرمحرکهقدرت در 

دی بسته به ورو . گیردهای نو و بهینه سازی سیستم قدرت مورد استفاده قرار میکاربردهایی مانند انرژی

 توان آنها را به چهار دسته تقسیم بندی کرد:های الکترونیک قدرت، میو خروجی مبدل

 یا یکسوسازها dcبه  acهای مبدل -1

 یا چاپرها  dcبه  dcهای مبدل -2

 های ماتریسی(مبدل –)سیکلوکانورترها  acبه  acهای مبدل -3

 تبدیل وضعیت در موتورهای چند متغیره مانند شفت سلف  -4

دسته بندی چاپرها بر اساس معیارهای متفاوتی معرفی شده است و  dc-dcدر این پروژه انواع مبدل های 

یک معیار افزایش یا کاهش سطح ولتاژ و یا معکوس کردن آن است. معیارهای دیگر  .انجام گرفته است

براساس یک طرفه یا دو طرفه بودن قابلیت انتقال انرژی است و معیار دیگر بر اساس  ایزوله یا غیر ایزوله 

 بودن خروجی از ورودی است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88_%D9%BE%DB%8C_%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1


 
 

 ح
 

 

 

 فهرست

 صفحه                                                                                      عنوان                                               

 1 ............................................................................................................. مقدمه اول فصل

 2 ........................................................................................................................ مقدمه

 DC-DC ........................................................................................ 4 یمبدلها انواع دوم فصل

 5 ................................................................................................... ولتاژ کاهنده چاپر -2-1

 7 ............................................................................. یمقاومت بار با یا پله کاهش چاپر -2-1-1

 8 ....................................................................... یالقا بار با ییا پله کاهش چاپر عملکرد-2-1-2

 11 ........................................................................... بوست مبدل ای ولتاژ یندهیافزا چاپر -2-2

 14 ......................................................... یا پله یکاهش-یشیافزا مبدل ای بوست -باک مبدل-2-3

 17 ......................................................................................................... کاک مبدل -2-4

 21 .......................................... یخروج و یورود بودن زولهیا اساس بر مبدلها یبند میتقس سوم فصل

 22 ............................................................................................................... مقدمه -3-1

 22 .......................................................................................... نگیچیسوئ هیتغذ منابع -3-2

 23 ....................................................... یخط هیتغذ منابع با نگیچیسوئ هیتغذ منابع سهیمقا -3-3

 23 .................................................................................... یخط هیتغذ منابع یایمزا -3-3-1

 23 ..............................................................................نگیچیسوئ هیتغذ منابع یایمزا -3-3-2

 24 ..................................................................................... یخط هیتغذ منابع بیمعا -3-3-3

 24 .............................................................................. نگیچیسوئ هیتغذ منابع بیمعا -3-3-4



 
 

 خ
 

 25 ................................................................................................ بک یفال رگوالتور -3-4

 27 ................................................................................................. پولپوش رگوالتور -3-5

 22 ................................................................................ (Bridge-Half)پل مین رگوالتور -3-6

 Bridge-Full ................................................................................. 33 پل تمام رگوالتور -3-7

 32 .................................................... انیجر و ولتاژ جهت اساس بر چاپرها یبند طبقه مچهار فصل

 33 ........................................................... :انیجر و ولتاژ جهت اساس بر چاپرها یبند طبقه -4-1

 A    ................................................................................................... 36کالس چاپر -4-2

 B  ....................................................................................................... 37  نوع چاپر -4-3

 C  ........................................................................................................ 32 نوع چاپر -4-4

 D  ....................................................................................................... 41 نوع چاپر -4-5

 42 ..................................................................................  ربع چهار چاپر ای  E نوع چاپر -4-6

 46 .................................................................................................. یساز هیشب پنجم فصل

 47 ................................................................... متلب نکیمولیس با باک مبدل یساز هیشب -5-1

 51 ................................................................ متلب نکیمولیس با بوست مبدل یساز هیشب -5-2

 53 ........................................................... متلب کیمولیس با بوست-باک مبدل یساز هیشب -5-3

 56 ............................................................................................................... یریگ جهینت

 57 ........................................................................................................................ منابع



 
 

1 
 

 

 فصل اول

 مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

  مقدمه

. هدف از ساختن چنین می نامند dc  به dcمبدل  تبدیل ولتاژ مستقیم به ولتاژ مستقیم دیگر را چاپر یا

در بسیاری از کاربردهای  .است DCقابل تنظیم با استفاده از یک منبع ولتاژ  DCمبدلهایی ایجاد یک ولتاژ 

. چاپر وسیله ایست که استر ولتاژ متغی  DCولتاژ ثابت به یک منبع DC صنعتی نیاز به تبدیل یک منبع

چاپر چیزی نیست جز یک سوییچ سرعت باال که ارتباط  کند.بدیل میدیگر ت DC ه ولتاژرا ب  DC ا ولتاژمستقیم

ها امروزه چاپر 3قطع و وصل میکند ،متغیر یا منقطع شده در خروجی ژبار را با منبع  برای رسیدن به یک ولتا

لیفت  ،هادریاییرزی ،در خودروهای برقی ،به طور وسیعی در تمام جهان در سیستم های حمل و نقل سریع

دسته بندی چاپرها بر اساس . دناستفاده می شو DCمنابع تغذیه سوئیچینگ و کنترل دور موتورهای  ،هاتراک

 ارمعییک معیار افزایش یا کاهش سطح ولتاژ و یا معکوس کردن آن است. ، گرددمعیارهای متفاوتی انجام می

زوله دیگر بر اساس  ایزوله یا غیر ایمعیار  دیگر براساس یک طرفه یا دو طرفه بودن قابلیت انتقال انرژی است و

 گردد.س توپولوژی آنها ارائه میبودن خروجی از ورودی است. در ادامه دسته بندی مبدل ها براسا
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  )الف(

 
 )ب(

 DC-DC: چگونگی عملکرد یک مبدل (5-5شکل)

 ندکگیرد و به یک ولتاژ متغیر تبدیل مییک ولتاژ ثابت را می dc-dcیک مبدل همانظور که توضیح داده شد، 

چاپر می تواند جهت افزایش یا  صورت نموداری است.ب( نیز بیان همین مطلب به1-1)شکل الف(.  1-1)شکل

برای  MOSFETو  GTO ،BJT بکار گرفته شود. کلید چاپر را می توان با استفاده از DC کاهش پله ای ولتاژ

برای راحتی چاپر را  .کموتاسیون اجباری برای توان های باال پیاده سازی کردبا  تریستور توان های پایین و یا

در داخل مربع خط چین به شکل زیر نشان می دهیم. هنگامی که بسته است جریان تنها به سمت جلو قابل 

 حرکت کرد.

 

 (: عالمت اختصاری چاپر2-5شکل )
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   :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

 

قابل  dcهایی ایجاد یک ولتاژ چنین مبدل هدف از ساختبررسی شد.  dc-dcهای در این پروژه انواع مبدل

 در بسیاری از کاربردهای صنعتی نیاز به تبدیل یک منبع که چرا است dcتنظیم با استفاده از یک منبع ولتاژ 

dc ولتاژ ثابت به یک منبع dc ولتاژ ر میباشد. چاپر وسیله ایست که مستقیماولتاژ متغیdc   را  به dc  تبدیل

یک طرفه یا دو طرفه بودن ها از نظر کاهش یا افزایش سطح ولتاژ یا معکوس کردن آن، این مبدل . انواعمیکند

یکی از  توان ازو بنا به کاربرد می. بررسی شدقابلیت انتقال انرژی و ایزوله یا غیر ایزوله بودن خروجی از ورودی 

 ها استفاده نمود.این مبدل
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