
٢ 
 

  

  مهندسی دانشکده
  گروه برق

  کارشناسی  نامه  پایان
  مخابرات :گرایش

  :نوانع

ایزوله شده   DCبه  DCمبدل طراحی و ساخت 
  باال خروجی ولتاژ وپایین  ورودي ولتاژبا 

  

طاهري اصغر دکتر:استاد راهنما  

امیر رایزن: تهیه کننده  

 

 91خرداد

  

 



٣ 
 

  

  :فهرست

  فصل اول

  6.................................................................................................................................................................................................... مقدمه 1 -1

  7.................................................................................................................... متناوب مقابل در میمستق خطوط از استفادهي ایمزا 2-1

   8.....................................................................................................................................................................................باتري و انواع آن  3-1

  فصل دوم

    Ups ...........................................................................................................................................................................................14کاربرد  1-2

   15.......................................................................................................................................................................................کاربردياهداف  2-2

  فصل سوم

  19....................................................................................................................................................................................................مبدل ها 1-3

  20............................................................................................................................................................................ایده کلی اجراي پروژه 2-3

  فصل چهارم

  23...............................................................................................................................................سبنحوه انتخاب دیود و تانزیستور منا 1-4

  24.............................................................................................................................................به عنوان مبدل پالس NE555آي سی  2-4

   25.............................................................................................................................................بوطهومحاسبات مرAstable   عملکرد 3-4

  29...................................................................................................................................................................................... يشنهادیپ مدار 4-4

  32...........................................................................................................................................................................سازي کامپیوتريشبیه 5-4

  فصل پنجم



۴ 
 

  34.............................................................................................................................................................................................نتیجه گیري 1-5

  35................................................................................................................................................................................................................ عمراج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۵ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول
  

  

  

  

  



۶ 
 

  مقدمه 1-1

اولین روش براي انتقال انرژي الکتریکی با جریان مستقیم توسط یک مهندس سویسی با نام رن تیوري        

)Rene Thury (در این سیستم با سري کردن ژنراتورها و در نتیجه جمع جبري ولتاژهاي . ارایه شد

ولت  5000کتریکی تا ولتاژ توانست انرژي ال هر ژنراتور در جریان ثابت می. افتی  یتولیدي ولتاژ افزایش م

. بعضی از ژنراتورها داراي دو ردیف کلکتور بودند تا ولتاژ وارده بر روي هر کلکتور را کاهش دهند. تولید کنند

مورد  Acquedotto de Ferrari-Gallieraدر ایتالیا به وسیله شرکت  1889این سیستم در سال 

کیلومتر 120کیلوولت تا مسافت  14کیلووات با ولتاژ  630بر در این خط انتقال توانی برا. استفاده قرار گرفت

با همان مکانیزم به وسیله هشت ژنراتور متصل شده با دو ردیف  Moutiers-Lyonسیستم . شد منتقل می

مورد استفاده  1936تا  1906این سیستم از سال . کیلوولت افزایش دهد 150توانست ولتاژ را تا  کلکتور می

عیب این . گرفتند مورد استفاده قرار می 1930هاي از این دست نیز تا دهه  سیستم دیگر. قرار گرفت

به تعمیر و نگهداري زیادي نیاز ) هاي گردان مبدلمولدها و (هاي گردان  ها در این بود که ماشین سیستم

هاي مشابه دیگر نیز تا اواسط قرن  استفاده از ماشین. ها زیاد بود داشتند و در ضمن تلفات در این ماشین

 .بیستم ادامه داشت، ولی با موفقیت کمی همراه بود

اي کاهش ولتاژ مستقیم گرفته شده از خطوط انتقال مورد آزمایش قرار گرفت، هایی که بر کی از روشی       

ها را در  ها در حالت سري آن پس از شارژ شدن باتري. هاي سري بود استفاده از ولتاژ براي شارژ کردن باتري

از این روش فقط با این حال . کردند دادند و از آنها براي تغذیه بارها استفاده می حالت موازي به هم اتصال می

ها، مشکالت مربوط به  در دو طرح انتقال استفاده شد چراکه این روش به دلیل محدودیت ظرفیت باتري

ها اصالً  ها از سري به موازي و پسماند انرژي در هر سیکل شارژ و دشارژ در باتري تغییر وضعیت باتري

  .اقتصادي نبود

هاي کنترل شده به وسیله  ه امکان استفاده از شبکهرفته رفت 1940تا  1920هاي  در طول سال       

هاي  کیلومتر از المپ 115مگاوات به طول  60در یک شبکه  1941در . هاي قوس جیوه فراهم آمد المپ
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برداري نرسید  این شبکه که یک شبکه کابلی براي تغذیه شهر برلین بود هرگز به بهره. جیوه استفاده شد

توجیه استفاده از خطوط زیرزمینی . کاره رها شد لمان فاشیستی طرح نیمهبا فروپاشی آ 1945چراکه در 

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم این طرح توجیه نظامی خود را از . دیده نشدن آنها در حمالت هوایی بود

  .دست داد، تجهیزات و تأسیسات طرح نیز به شوروي برده شد و در آنجا مورد استفاده قرار گرفت

  

  ي استفاده از خطوط مستقیم در مقابل متناوبمزایا 2-1

می کند  ولتاژ متناوبتر از انتقال  صرفه بهولتاژ باالي مستقیم را برخی از شرایطی که استفاده از سیستم 

  :اند از عبارت

 هاي زیرآبی، به ویژه زمانی که به علت باال بودن میزان توان خازنی کابل)capacitance( تلفات ،

 250براي مثال شبکه کابلی دریاي بالتیک به طول .(شود بیش از حد زیاد می متناوبدر سیستم 

  )کیلومتر بین آلمان و سوئد

 بست به طوري که در یک مسیر طوالنی شبکه  هاي بن هاي طوالنی و در مکان انتقال در مسافت

  .ها باشد ها یا دیگر تولید کننده گونه اتصال به مصرف کننده فاقد هیچ

  اي که به علت برخی مالحظات امکان افزایش سیم در آن پر هزینه یا غیر  شبکهافزایش ظرفیت

  .ممکن است

  امکان برقراري اتصال در آنها وجود نداردمتناوب ناهماهنگ که در حالت  متناوباتصال دو شبکه.  

  کاهش دادن سطح مقطع سیم مصرفی و همچنین دیگر تجهیزات الزم براي برپاکردن یک شبکه

  .یک توان مشخصانتقال در 

 هاي دور افتاده مانند سدها به شبکه الکتریکی اتصال نیروگاه.  
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این ظرفیت  جریان مستقیمدر سیستم . خطوط طوالنی زیرآبی داراي ظزفیت خازنی زیادي هستند       

، خازن در مدار جریان متناوبخازنی تأثیر کمی بر روي عملکرد شبکه دارد اما از آنجایی که در مدارهاي 

شدن تلفات اضافی  کند ظرفیت خازنی در خطوط زیرآبی موجب ایجاد تقریباً به صورت یک مقاومت عمل می

  .کند را در خطوط زیر آبی به صرفه می جریان مستقیمشود و این استفاده از جریان  در مدار می

است  متناوبریان قادر به جابجایی توان بیشتري نسبت به ج جریان مستقیمدر حالت کلی نیز جریان        

کمتر است و بدین ترتیب نیاز به استفاده ولتاژ متناوب  از ولتاژ پیک در جریان مستقیمچراکه ولتاژ ثابت در 

ها است که این امر موجب سبک شدن هادي و  بندي کمتر و همچنین فاصله کمتر در بین هادي از عایق

شود و همچنین هزینه انتقال  محیط مشخص میهاي بیشتر در یک  کابل و همچنین امکان استفاده از هادي

  .یابد کاهش می جریان مستقیمبه صورت 

  

  :باتري و انواع آن 3-1

موسیقی با فرمت  ا دستگاه پخشی دوربین فیلمبرداري دیجیتال  گوشی موبایل،  قلب کامپیوتر لب تاب،       

ع همیشه در دسترس انرژي وسایل بدون آن، منب. باتري است    پردازنده یا نرم افزار نیست، شما فشرده

  .پرتابل الکترونیکی چیزي جز وسایل گران قیمت مگس وزن نیستند 

این باتریها . شارژ استاندارد است   ک باتري غیر قابلی متداولترین گونه باتري موجود در وسایل همراه ،       

مانند   اما وسایل همراه پراستفاده ،. یالکاالین یا لیتیم: از لحاظ شیمیایی به دو گونه عمده تقسیم می شوند 

معموال به باتریهاي قابل شارژ اتکا دارند دو نوع متمایز  کامپیوترهاي جیبیگوشیهاي موبایل و   لب تابها،

و لیتیم بنیاد شامل لیتیم ـ   شامل نیکل ـ کادمیم. نیکل ـ بنیاد : در بازار متداول است   باتریهاي قابل شارژ

  .م ـ یونیون و پولیمر لیتی
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  استاندارد باتریهاي غیرقابل شارژ

  ):  Alkaline(  ا قلیاییی الکاالین  1-3-1 

آنها طول عمر . برابر کارآمدي باتریهاي قدیمی روي ـ کربن است 10کارآمدي باتریهاي قلیایی معموال      

باتریهاي قلیایی . ندسال ذخیره حفظ کن  درصد از ظرفیت خود را پس از پنج 85بیشتري دارند و می توانند 

  . کمتر نشت می کنند و در محدوده گسترده اي از دماي محیط می توانند کار کنند

  ): Lithium(لیتیم  2-3-1

دست   باتریهاي لیتیم از لیتیم در حالت فلزي آن استفاده می کنند تا به یک چگالی انرژي بسیار باال       

باتریهاي لیتیم می . زیادي دارند) در قفسه (عمر نگهداري  در نتیجه مدت عمل طوالنی و طول  پیدا کنند،

باتریهاي لیتیم . درصد از ظرفیت اسمی خود را حفظ کنند 97توانند پس از پنج سال عدم استفاده تا 

موسیقی با فرمت دستگاهاي پخش  بهترین جایگزین براي باتریهاي قلیایی استاندارد دوربینهاي دیجیتال ،

  .ل الکترونیکی هستند سایر وسای  و فشرده

  

  : قابل شارژباتریهاي 

  ):nickel-cadmiumیا  Ni-cd(  نیکل ـ کادمیم 1- 3-3  



١٠ 
 

کادمیم سرعت شارژ شدن باالیی را فراهم می سازند و می توانند طول عمر خوبی  باتریهاي نیکل ـ        

نیکل ـ کادمیم کامال  اگر پیش از آنکه باتریهاي. دشارژ /داشته باشند با بیش از هزار چرخه شارژ

بعضی از شارژرهاي باتریهاي نیکل ـ . می آید  نشوند آنها را شارژ کنید کارآیی آنها پایین) خالی( دشارژ

باتریهاي نیکل ـ کادمیم به . آنها هستند  پیش از شارژ کردن  کادمیم داراي مداري براي دشارژ کردن باتري ،

دشارژ را پیش و  از سازندگان این نوع باتریها سه بار چرخه شارژ بسیاري. نیاز دارند  در خود شکنییک دوره 

 .از آنکه باتري به حالت بهینه خود برسد توصیه می کنند 

  

  ):nickel-metal hybridیا  NiMH(باتریهاي هیبرید نیکل ـ فلز  4-3-1

به معادلهاي ظرفیت انبارش بیشتري را نسبت   سی تا چهل درصد  هیبرید نیکل ـ فلزباتریهاي        

 500تا  300مجدد کمتري را پشتیبانی میکنند بین  دشارژ/اما تعداد چرخه شارژ نیکل ـ کادمیم دارند،

پیش از   در نتیجه می توانید به دشارژ کامل نیاز ندارند ،  باتریهاي  پیش از شارژ این  .چرخه معمول است 

تعداد دفعات زیادي بطور    باترياین اگر . یدآن را کامال شارژ کن یک استفاده طوالنی برنامه ریزي شده،

هر چند اگر گاهی اجازه دهید که کامال تخلیه شود به . شود طول عمر آن کم می شود) خالی(  کامل دشارژ

نسبت به معادل باتریهاي نیکل ـ کادمیم  باتریهاياینگونه  شارژ کردن .گونه اي بهینه کار خواهد کرد 

شوند یا در زمانی که باتري داغ است شارژ ادامه یابد احتمال دارد که   حد شارژطوالنی تر است و اگر بیش از 

خوب می توانند جلوي شارژ بیش از حد باتري را بگیرند یا  هیبرید نیکل ـ فلزشارژرهاي . خراب شوند 

  .اگر دماي داخلی باتري زیاد باشد عمل شارژ را متوقف کنند

  ):Lithium-Ion( باتریهاي لیتیم ـ یون 5-3-1

تقریبا دو برابر انرژي قابل دسترسی از .باتریهاي لیتیم ـ یون باالترین چگالی انرژي را فراهم می سازند        

نیاز ندارند و از مسئله  در خودشکنی، به دوره   آنها به دشارژ کامل نیاز ندارند. باتریهاي نیکل ـ کادمیم 
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ی یک باتري لیتیم ـ یون را بی آنکه روي کارآیی باتري اثر می توانید در هر زمان. حافظه باتري خبر ندارند 

چرخه  500تا  300دشارژ و  بگذارد شارژ کنید ، اما چون باتریهاي لیتیم ـ یون معموال داراي طول عمر شارژ

با آنکه . هستند اگر زود به زود و قبل از تخلیه ، این باتري را شارژ کنید طول عمر باتري را پایین می آورید 

سه سال ذکر می کنند ، بعضی از مصرف  طول عمر باتري را تا بسیاري از سازندگان باتریهاي لیتیم ـ یون

  .ماه را گزارش کرده اند  18کنندگان طول عمر تا 

  ):Li-Ion polymer( پلیمر لیتیم ـ یون 6-3-1

اساسا شبیه به باتریهاي  نیز مشهورند، Lipoیا  Li-Polyپلیمر لیتیم ـ یون که گاهی به  باتریهاي        

اختالف اصلی در آن است که پلیمرهاي لیتیم ـ یون بسیار نازکتر هستند، با اندازه . لیتیم ـ یون هستند

باتریهاي پلیمر لیتیم ـ یون بسیار سبک نیز هستند و در برابر شارژ بیش از . هایی به کوچکی یک میلیمتر

تولید آنها گرانتر از باتریهاي لیتیم ـ یون تمام می شود و چگالی اما . حد و نشت مواد شیمیایی نیز مقاومترند

باتریهاي پلیمر لیتیم ـ یون بیشتر در وسایل الکترونیکی سبک وزن و گران قیمت . انرژي پایین تري دارند

  .مانند گوشیهاي موبایل به کار می روند

            دقت در جابجایی

هرگز از باتري لیتیم ـ یون روي وسیله اي که براي استفاده از . نیستند همه انواع باتریها جایگزین پذیر       

معموال می توانید از باتریهاي نیکل ـ بنیاد قابل شارژ به جاي . این نوع باتري طراحی نشده است بهره نگیرید

ابل شارژ اگر به جاي باتري هاي غیر ق. باتریهاي الکاالین هم اندازه بهره بگیرید و مسئله اي پیش نیاید

. نیکل ـ بنیاد بهره بگیرید، یک شارژر با کیفیت خوب بخرید استاندارد می خواهید از باتریهاي قابل شارژ 

  . شارژرهاي باتري خوب می توانند طول عمر باتري را زیاد کنند

 ها کامپیوتربا محیط را طراحی کرده است که به  باطریهاي سازگارنوع جدیدي از  ژاپن NECشرکت        

، این باتري دمچنان به کار خود ادامه دهنها و سایر وسایل خانگی کمک می کند هنگام قطع شدن برق ه
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اش بدیع نامیده است بدلیل حساسیت محیطی ORBک با توان باال یا آن را باتري بنیادي ارگانی NECکه 

به جاي استفاده از فلزات سنگین و مضر چون جیوه، سرب و کادمیوم که  قابل شارژاین باتري  .و بکر است

معموال در ساخت باتري ها از آن استفاده می شود از واکنش الکتروشیمیایی اجزاي بنیادین موجودات آلی 

ي تولید و از زمانیکه باتریهاي خورشید 50دانشمندان از اواسط دهه ... براي تولید برق استفاده می کند 

قطع  جریان برقزمانیکه ... شدند به فکر بهبود عمر باتري ها و سازگار کردن بیشتر آنها با محیط بوده اند 

عالئمی را به  ORBق رخ می دهد دراین هنگام باتري درصدي ولتاژ بر 20می شود خاموشی یا افت 

خاموش می ها می کند و سپس از داده  پشتیبان نسخهگرفتن شروع به  کامپیوترمخابره می کند و  کامپیوتر

اونس  3که داراي  يباتر این .فراهم می کند جریان برق کامپیوتربراي اینگونه باتري در طول این مدت  .شود

قدرت  ا کوچکنسبت يباتراین  .نصب می شود دسک تاپهاي  هاي کامپیوتروزن است به راحتی در اغلب 

را به مدت یک دقیقه  دارد  ولتی 140 يکه نیاز به ولتاژ تغذیه کامپیوترکافی براي روشن نگه داشتن یک 

و سازمان توسعه انرژي  NECشرکت  .هاي ارزشمند کافی است فایلدارد که این زمان براي پشتیبانی از 

  .اندرا توسعه داده بنیادي يباترصنعتی ژاپن با کمک یکدیگر  فناوريجدید و 

  هاي یک باطري لیتیوم یونی ساختمان داخلی بسته و سلول

ارایه می شوند، اما تمامی آن ها داراي ساختمان  ايم یونی در همه شکل ها و اندازهباطري هاي لیتیو       

البته به دلیلی احتمال بروز (را از هم باز کنید  کامپیوتر قابل حملاگر یک باطري . داخلی مشابهی هستند

شاهد خواهید بود که باطري ) توصیه می کنیم که این کار را انجام ندهید صال کوتاه و آتش گرفتن باطري ات

  .تشکیل شده استاز اجزاي زیر 

ی معمول قلمی ي هاي باطر مانندیی ها استوانه صورت به هم توانندی م کهی ونی ومیتیلي باطري ها سلول  

 چهاري ها شکل به توانندی م هاي باطر نیا که استی معن نیا به نیا. شوند تولیدی سلول صورت به هم و

  .شوند دیتول زینی لیمستط ای گوش
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  فصل پنجم
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  نتیجه گیري 1-5

ولتاژ خروجی این مبدل از نوسانات پایینی برخوردار است که آن را از درجه اطمینان باالیی برخوردار می    

  .کند

ن هاي استفاده شده اندك در تبدیل ولتاژ پایین به ولتاژ باالي ساخته شده به دلیل الما DCبه  DCمبدل  

-220براي راه اندازي وسایل برقی با ولتاژ  و قیمت تمام شده ي پایین می تواندمدار با ابعاد کوچک  ساخت،

مد بوده که می توان در زمان قطعی برق شهر از آن سود ولتاژ مستقیم و توان مصرفی پایین بسیار کارآ 220

  .جست

همچنین پیشنهاد می شود براي بهبود جریان دهی در خروجی از ترانزیستور هاي قدرت یا در صورت امکان 

براي امر کلید زنی در سیم پیچ اولیه ي ترانسفورماتور استفاده  HEXFETان از بررسی شود که آیا می تو

گردد و همچنین بررسی شود آیا قرار دادن سلف در مدار ثانویه ي ترانسفورماتور اثر مطلوبی در بهبود جریان 

  دهی مبدل خواه داشت؟ 

  




