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.را وقف پیشرفت من کردندشانیزندگتقدیم به پدر و مادرم که تمام 

با سپاس از استاد گرامی، دکتر غایبلو و مدیریت حسگر مواد صبا، مهندس حسنی که در 
ساخت این پروژه به من یاري رساندند.



ث

چکیده
هاي مختلف این مبدل، نامه ساخت مبدل ولتاژ  باال است. در فصل اول بخشموضوع بحث این پایان

گیرد. در فصل سوم نحوه انجام پروژه اعم از محاسبات و قرار میفصل دو محصول صنعتی مورد بررسی 
قطعات استفاده شده قرار دارد.

ضوع پایان ست، اما به دلیل محدودیت در انتخاب ترانس و  10Kvنامه ولتاژ خروجی در مو شده ا ذکر 
سفت، خروجی مبدل به ازاي ورودي  ر رزونانسی رسید. در این بخشی از این مبدل از مدا6Kvبه 50Vما

گیرد، اما پس از چندین بار تالش، خروجی مدار رزونانســـی نتیجه مطلوبی  نداشـــت و در مرحله بهره می
ساخت از آن صرف نظر گردید.
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فصل اول

مقدمه1-1
مخابرات (ارتباط ، )X(تولید پرتوي مانند پزشکیهاینهزمدر بسیاري از HVامروزه منابع تغذیه 

منابع امروزي به دلیل استفاده یرد.گمورد استفاده قرار می)photomultipliers(و آنالیز مواداي)ماهواره
هاي گذشته خود دارند.از فرکانس باال، ابعاد کوچکتري نسبت به نسل

HVعملکرد منابع تغذیه و نحوه اصول 1-2

شده است.در شکل زیر نشان دادهHVمنبع تغذیه یکشده از یک شماتیک ساده

HVشماي کلی یک منبع تغذیه 1-1شکل 

اینورتر، ترانس افزاینده و چند برابر کننده ورودي،اصلیبخش4داراي HVبع تغذیه به طور کلی منا
ستگاه توانیم به دمیمانند بخش کنترلیراهاي دیگريبخشاما براي بهبود عملکرد این منابع؛ولتاژ است

خود اضافه کنیم.

ورودي منبع1-2-1
یه  غذ نابع ت نه م تا ندارHVخوش بخ حدودیتی در ورودي  ما میم ACتوانیم از منبعی ند. از این رو 

ستفاده کنیم.DC(مانند برق شهر) یا منبعی  در امنیت و دسترسی است. منابع DCو ACتفاوت منابع ا
ACــطح ولتاژ باالتري با امنیت پایین ــبت به منابع از س ــتندDCتر نس پس از انتخاب نوع .برخوردار هس

ACتا ورودي مرحله اینورتر داراي کیفیت بهتري باشـــد. فیلتر منابع منبع ورودي، باید آن را فیلتر کنیم 

تنها شامل کاهش ریپل است.DCمنابع در حالی کهشامل یکسوسازي و کاهش ریپل 
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اینورتر1-2-2
ـــتند. این مبدلACبه DCمبدل ولتاژ به هااینورتر ـــاختارهاي کلی نیم پل، تمام پل هس ها داراي س

نیم پل یا تمام پل ) یکی از دو ســاختارتوان مورد نیازو(ریپل نهاییرف کنندهاســت. براســاس نیاز مصــ
ــبت به تمام پل)، انتخاب می ــاخت (دو کلید کمتر نس ــاختار نیم پل هزینه کمتر در س ــود. از مزایاي س ش

تر است و از معایب آن به وجود هارمونیک در خروجی است. در مقابل ساختار تمام پل دارايطراحی ساده
ست اپالسسیگنالی به صورتخروجی بهتر اما با هزینه بیشتر در ساخت و طراحی است. خروجی اینورتر 

ـــان میV-) و منفی ولتاژ ورودي (V+که بین ولتاژ ورودي آن ( کند. پس از اینورتر ترانس افزاینده ) نوس
ستفاده از مبدل رمیبراي کاهش تلفات مغناطیسی هسته قرار دارد.  سیگنال مربعی بتوانیم با ا ه زونانسی 

ساخته شده را به یک سیگنال شبه سینوسی تبدیل کنیم.

مبدل رزونانسی1-2-2-1
ـــتفاده میLCهاي رزونانس از یک مدار توپولوژي ـــاس گنال فرکانس باال تولید کند. دو یکند تا یک س

ست شان میشکل زیر نحوه د شده تارهايساخعنوان. این مدارها با دهدیابی به رزونانس را ن بارگذاري 
شناخته می سري و موازي  صورت  شکل رزونانس به  بار 4-1و3-1هاي شکلو سريبار 2-1شوند. 

].2[دهد موازي را نشان می

ساختار بار سري2-1شکل 

ساختار بار موازي3-1شکل 
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ساختار بار موازي4-1شکل 

شخص از یک سري و موازي) دو تفاوت م ساختار ( شتر به یک این دو  ساختار بار موازي بی دیگر دارند. 
منبع ولتاژ شـباهت دارد، این در حالی اسـت که سـاختار بار سـري به منبع جریان شـباهت دارد. هرکدام 

سري براي توانهایی دارند، اما معموالً، توپولوژي بار موازي براي توانمزیت هاي هاي پایین و توپولوژي بار 
شود.باال استفاده می

سی خازن ان سیار مهم هستند. ابتدا به برر سی ب ساخت مبدل رزونان سلف در  تخاب نوع خازن و هسته 
پردازیم.می

شوند. در ادامه به چند نمونه هاي مختلفی تقسیم میالکتریک داخلشان به دستهها بر اساس ديخازن
ها اشاره خواهیم کرد.از آن

ابل اطمینان معموال اندازه کمی دارند و در هاي میکا بسیار دقیق، پایدار و قمیکا: خازن)1
شود.کاربردهاي فرکانس باال از آنها استفاده می

نمونه از خارن میکا5-1شکل 
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الکتریکشان از سرامیک است، به همین دلیل بدون قطب که جنس دييهاخازنسرامیکی: )2
ساخت.اي حدود میکروفاراد با تحمل ولتاژ باالهایی با اندازهخازنتوان می

اي از یک خازن سرامیکینمونه6-1شکل 

ک، یبه علت کوچک بودن ثابت دي الکترو پالستیکیازنهاي کاغذيخو پالستیکی:کاغذي)3
باالانهايیجروولتاژهادرن خازنها استفاده یاي ایکی بزرگ هستند، اما از مزایزیداراي ابعاد ف

دراآنهکاربردلذا. ندارنداديیزتیحساسدماراتییتغبهنسبت	خازنهاي پالستیکی.میباشد
ازکیی. باشدحرارتمقابلدرثابتتیظرفباخازنیبهاجیاحتکهکنندمیاستفادهمداراتی

است، به همین دلیل به رنیاستپلیرودمیکاربهخازنهانیادرکهییکهایالکترديمعروفترین
.شودنیز گفته می"خازن پلی استر"ن خازنها یا

نمونه یک خازن کاغذي7-1شکل 
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استرنمونه یک خازن پلی8-1شکل 

تواندها میها داراي قطب هستند. اندازه آنهاي الکترولیت برخالف سایر خازن: خازنالکترولیتی)4
میلی فاراد نیز باشد. به دلیل دارا بودن قطب در مدارهاي یکسوساز کابرد 1بسیار بزرگ، حدود 

ند.بسیاري دار

خازن الکترولیت9-1شکل 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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