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تشکر وقدردانی...

شکککر شککایان ناار ایزد مکان که توفی را رفی راهم سککاخت تا این نایان نامه را به نایان برسککانم از اسککتاد فا ک و
اندیشککمکد جکاب آقای دکترفرهاد بیات به عکوان اسککتاد راهکما که همواره نگارنده را مورد ل و و محبت خود قرار
داده اند ،کمال تشکر را دارم
در نایان از تمام اساتیدی که در این دوره از آموزه هایشان بهره برده ام ،کمال تشکر و قدردانی را دارم
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مقدمه
در بسیاری از کاربرد هکای صککعتی ،الزم اسکت ککه ولتکاژ تابکت  dcبکه ولتکاژ متریکر  dcتبکدی گکردد ایکن ککار
توسک

چکانر (برشکگر  dcانجکام مکی شکود تبکدی ولتکاژ مسکتقیم بکه ولتکاژ مسکتقیم دیگکر را چکانر DC-DC

 Convertorمی نامککد در بسکیاری از کاربردهکای صککعتی نیکاز بکه تبکدی یکک مکبکع  DCولتکاژ تابکت بکه یکک
مکبع  DCولتاژ مترییر مکی باشکد چکانر وسکیله ای اسکت ککه مسکتقیما  DCرا بکه  DCتبکدی میکککد چکانر مکی
تواند جهت افزایش یا ککاهش نلکه ای ولتکاژ  DCبککار گرفتکه شکود کلیکد چکانر را مکی تکوان بکا اسکتفاده ازBJT ،

 GTO ،TMOSFETو یکا تریسکتور بکا کموتاسکیون اجبکاری نیکاده سکازی ککرد .سکاده تکرین روش بکرای ککاهش
ولتاژ یک مکبکع  DCبکا اسکتفاده از یکک رگوالتکور خ کی (مانککد  7805اسکت ،امکا تکظکیم ککککده هکای خ کی
انرژی زیادی را به عکوان اتکف قکدرت بکیش از حکد بکه صکورت گرمکا تلکو مکی ککککد بکرای ازبکین بکردن ایکن
نقص از مبدل باک اسکتفاده مکی شکود ،از سکوی دیگکر مکی تکوان مکدارهای فکوک العکاده کارآمکد ( ٪15یکا بکاالتر
برای مدارهای یکپارچکه سکاخت ککه بکرای کارهکایی از قبیک تبکدی ولتکاژ اصکلی  DCدر یکک  PCیکا ککامپیوتر
 12بککه  3ولککت مفیککد هسککتکد و ولتککاژ مککورد نیککاز بککرای نردازنککده را تبککدی مککی کککککد هککد در ایککن نککروژه
طراحی یکک ککتکرل ککککده بکرای ککتکرل ولتکاژ خروجکی مبکدل بکاک اسکت ککه ایکن ککتکرل مبتککی بکر روش
شبه عصبی مکی باشکد هکد آن اسکت ککه بکا ترییکر مقاومکت خروجی(بکار ولتکاژ خروجکی مبکدل تابکت بمانکد
یعکی این مبدل برای بار های متفاوت باید خروجی ولتاژ یکسان داشته باشد
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فصل1
مبدل های الکتریکی
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 :1-1الکترونیک قدرت][2

الکترونیک قدرت شککاخه ای از الکترونیک صکککعتی اسککت الکترونیک قدرت مبحای اسککت متشککک از مهکدسککی
الکترونیک و مهکد سی قدرت که در آن عملکرد الکترونیک حالت جامد برای ککترل و تبدی توان الکتریکی برر سی
می گردد به عبارت دیگر الکترونیک قدرت به بررسی استفاده از نیمه هادی ها در قدرت می نردازد.
بسته به ورودی و خروجی مبدل های الکترونیک قدرت ،می توان آنها را به چهار دسته تقسیم بکدی کرد:
)مبدل های ( DC - ACیا یکسوسازها با ککترل  ،رکتیفایر
)مبدل های  (DC- DCبرشگر یا چانرها
)مبدلهای ( AC- ACیکسو کککده های ولتاژ  ACسیکلوکانورترها مبدلهای ماتریسی
)مبدلهای  (AC- DCمتکاوب ساز

 .2-1مبدلهای AC-AC
مبدل  :AC-ACمبدل الکتریکی است که یک جریان متکاوب با فرکانسی خاص را به جریان متکاوبی با یک فرکانس
دیگر تبدی میککد .سیکلوکانورترها و مبدلهای ماتریسی از اقسام مبدلهای  AC-ACهستکد.
برای کانورتر هایی که قرار است ولتاژ متکاوب را از یک فرکانس و ولتاژ خاص به یک ولتاژ و فرکانس دلخواه برسانکد
تیپ های مختلفی از کانورترها وجود دارد که مهمترین آنها به صورت زیر است:
 1تبدی غیر مستقیم  ac-acکه برای ماال شام رکتیفایر ،لیکک ،dcایکورتر می باشد.
 2سیکلو کانورتر
 3کانورترهای ماتریس
 4کانورترهای ماتریس مختل
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 .1-2-1کاربردهای مبدلهای AC-AC
ککترل موتورهای کوچک در وسای مکزل
ککترل سرعت موتورهای آسککرون در قدرتهای چکد مگاوات
ککترل سرعت موتورهای سککرون در قدرتهای چکد مگاوات
ککترل روشکایی
(ترییر فاز یا ولتاژ ترانسفورماتور ککترل توان اکتیو و راکتیو
گرم کککده های صکعتی
)فرکانس خروجی با ورودی برابراست (AC Regulator

(ککترل زاویه فاز زاویه آتش

 .3-1مبدل های DC-DC
مبدل جریان مستقیم به جریان مستقیم ،رگوالتور  DCبه ) DCچانر( :
این مبدل ،برشگر یا رگوالتور کلیدی نیز نامیده می شود در مدارهای الکترونیک قدرت برای تبدی نمودن ولتاژ DC

ورودی تکظیم نشده به یک ولتاژ  DCخروجی مترییر یا تکظیم شده به کار میرود این گونه مدارها بیشتر در صکعت
مکبع ترذیه ،مانکد مکابع ترذیه به حالت کلید زنی) (SMPSمورد استفاده قرار میگیرد .در کاربرد درایوهای کششی
DCبا قدرت باال ،مبدلهای  DC-DCبه عکوان برشگرها شکاخته میشوند .برای بدست آوردن چکین مدارهایی ،نیاز
داریم که مبدل هایی را طراحی ککیم که ازچکد کیلو هرتز تا چکد مگا هرتز کار کککد در مبدل های تشدیدی،
ق عات کلیدزنی به گونه ای مورد استفاده قرار میگیرند که بسته به کارکرد کلید زنی تلفات روشکسازی یا خاموش
سازی را بتوان کاهش داد یا حذ نمود چکین مبدل هایی به نام مبدل های با کلید زنی نرم شکاخته میشوند این
مبدل ها در طراحی مکابع ترذیه  DCبا چگالی قدرت باال برای رایانه های لپ تاپ ،آدانتورها  ،رایانه های یادداشت و
ابزار دقی مخابرات و هوا فضا مورد استفاده قرار میگیرد وظیفه اصلی تبدی مورد نیاز ،ق عات کلید زنی قاب
دسترسی و مشخصه آنها ،مدارهای راه انداز ،ککترل و حفاظت ،و حداکار تلفات کلید زنی و سرانجام قیمت و اندازه
و وزن می باشد بسته به ساختار مورد استفاده ،مدارهای الکترونیک قدرت توانایی انتقال دادن قدرت را فق در یک
جهت یعکی قدرت یک جهته از مکبع به طر بار جریان می یابد ( در هر دو جهت یعکی قدرت دو جهته از بار به
مکبع و از مکبع به بار جاری میگردد در این حالت اخیر گفته میشود که مبدل در حالت تولید مجدد احیا کککدگی
کار میککید.
4

 .1-3-1انواع رگوالتورهای کلید زنی:
رگوالتورهای کاهکده
رگوالتورهای افزایکده
رگوالتورهای کاهکده افزایکده
رگوالتورهایCUK

 .1-1-3-1رگوالتور کاهنده:
اگرولتاژ متو س خروجی کمتر از از ورودی با شد ،یک چانر کاهکده ا ست و دارای دومرحله ی کاری ا ست مرحله ی
اول ترانزی ستور در زمان صفر رو شن ا ست جریان به خاطر وجود سلو در حال افزایش ا ست و در مرحله ی دوم
ترانزیستور در زمان T1خاموش است دیود هرزگرد به خاطر انرژی ذخیره شده در سلو هدایت میککد وجریان سلو
کاهش می یابد.

 .2-1-3-1رگوالتور افزاینده:
اگرولتاژ متو س خروجی بی شتر از ولتاژ ورودی با شد ،یک چانر افزایکده ا ست درمرحله ی اول ترانزی ستور در زمان
صفر است جریان ورودی شروع به افزایش میککد و از سلو میگذرد و مرحله ی دوم ترانزیستور در زمان  T1خاموش
میشود جریان سلو به طورخ ی در  T1از  L1به  L2میرسد.

 .2-3-1چاپر:
به دو روش زیر میتوان نسبت خروجی را کنترل کرد:
 .1عملکرد فرکانس ثابت (مدالسیون پهنای پالس)
 .2عملکرد فرکانس متغییر (مدوالسیون فرکانس)
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 .1-2-3-1چاپر کاهش پله ای با بار مقاومتی
همان ور که در شک مشخص است اگر کلید برای مدت زمان مشخصی بسته باشد ولتاژ ورودی دوسر بار می افتد و
اگر کلید برای مدت زمان مشخصی ق ع بماند ولتاژ دو سر بار صفر خواهد بود .شک زیر یک چانر کاهش نله ای را
به همراه شک موجهای مربوط نشان می دهد.

شک :1-1چانر کاهش نله ای

شک :2-1شک موج چانر کاهش نله ای

 .2-2-3-1چاپر افزایش پله ای:
از این چانر میتوان جهت باال بردن ولتاژ  dcاستفاده کرد شک زیر نیز یک نمونه از این نوع چانر را به همراه شک
موجهای آن نشان می دهد این شک آرایش انتقال انرژی را نشان می دهد که در آن انرژی تولید شده توس چانر
به باتری مکتق می شود .

شک :3-1چانر افزایش نله ای

شک  :4-1شک موج چانر افزایش نله ای
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نتیجه گیری

در این نروژه نشان داده شده که چانر باک می تواند تکظیم کککده و تابیت کککده ولتاژ باشد نتایج شبیه سازی نشان
می دهد که مبدل باک ولتاژ خروجی را می تواند به ولتاژ نایین تر از ولتاژ ورودی تکظیم و تابیت نماید وهمچکین
نتیجه شبیه سازی نشان میدهد روش ککترلی استفاده شده در این نروژه به خوبی میتواند ولتاژ خروجی را به مقدار
مورد نظر برساند وبا مقدار خ ای کمی تابیت نماید
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