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ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻧﺸﺮ
درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ "ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮوزاﻧﻲ و ﺣﻨﻴﻒ ﻓﺮوزاﻧﻲ

" و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از

ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا :زﻫﺮه ﻗﺰﻟﺒﺎش
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﺷﻤﺎ داﻧﺶﭘﮋوه ﮔﺮاﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس
) dibagaran.mft.infoارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي( ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان را ﻛﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ،
ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان

bookmarket@mft.info

تقدیم به مادر عزیزمان...

مقدمه مولف
الکترونیک قدرت يکی از شاخههای پرکاربرد مهندسی برق است که در زمینههای مختلف صنعت بروز و ظهور میکند .با
توسعهی صنايع مختلف و افزايش نیاز به انرژی ،نیاز به تجهیزات با بازده باال ،نیز به طور فزايندهای در حال رشد میباشد.
انرژی الکتريکی به صورتهای مختلف ،تولید و ذخیره شده و انتقال میيابد .در تمام اين مراحل شاهد تبديل پارامترهای
مختلف ولتاژ و جريان الکتريکی هستیم .ممکن برق به صورت  ACتولید شود و انتقال پیدا کند اما مصرف کنندهی نهايی به
ولتاژ  DCبرای تغذيهی خود نیاز داشته باشد؛ مثالً زمانی که شما از کامپیوتر خود استفاده میکنید و منبع تغذيهی آن را به
برق شهری متصل میکنید ،عمالً در حال تبديل ولتاژ  ACبه ولتاژ  DCهستید؛ فرايندی که به آن يکسوسازی يا
رکتیفیکیشن گفته میشود .ممکن است برق به صورت  DCتولید و ذخیره شود ولی به صورت  ACمصرف گردد؛ مثال بارز
اين نوع تبدل ،سیستمهای فوتوولتائیک میباشد؛ تجهیزاتی که تبديل ولتاژ  DCبه  ACرا انجام میدهند ،اينورتر نامیده
میشوند .ممکن است يک منبع تغذيهی  DCوجود داشته باشد ولی مصرف کننده به ولتاژ  DCکمتر يا بیشتری نیاز داشته
باشد؛ در اين صورت بايد يک تبديل  DCبه  DCصورت گیرد .يا اينکه ممکن است نیاز به تبديل  ACبه  ACباشد؛ به
طور مثال میخواهیم از شبکهی برق سراسری که فرکانس آن در هر کشوری  50يا  60هرتز میباشد ،برای تأمین انرژی
موتورهای کشندهی لوکوموتیوهای برقی استفاده کنیم؛ در اين صورت بايد فرکانس را تا حدود  16الی  17هرتز کاهش دهیم
که اين خود يک تبديل  ACبه  ACمحسوب میشود .بنابراين تديل انرژی الکتريکی ،يک امر اجتنابناپذير میباشد؛ زيرا
همواره در زنجیرهی تولید و مصرف انرژی الکتريکی ،تقاضاها و کاربردهای متفاوتی از حیث نیاز به نوع ولتاژ و جريان مصرفی
وجود دارد.
حال چالشی مهندسی در اين حوزه ،نه فقط طراحی مبدلهای توان الکتريکی بر اساس نیاز سیستم بوده ،بلکه دستيابی به
باالترين بازده در اين تجهیزات میباشد ،به نحوی که هم تبديل توان به بهترين شکل صورت گیرد و هم کمترين تلفات روی
دهد .وقتی که قرار است يک تبديل توان در سیستمهای قدرت با ولتاژهای باال صورت گیرد ،هر درصد تلفات بیشتر يعنی
هدر رفت بیشتر انرژی و پول که به هیچ نحو مورد تأيید نمیباشد .برای روشن شدن موضوع يک مثال ساده از تبديل ولتاژ
 DCبه  DCرا در نظر بگیرد .فرض کنی میخواهیم يک ولتاژ  24ولتی را به يک بار مقاومتی متصل کنیم ،اما منبع تغذيهی
که در دست داريم  48ولتی میباشد .چند روش برای اين تبديل ولتاژ وجود دارد که در فصل يک کتاب در مورد آن توضیح
دادهايم .در اين جا بدترين روش با کمترين بازده و روش سوئیچینگ را در نظر بگیرد .سادهترين روش استفاده از يک تقسیم
ولتاژ مقاومتی است .در اين روش ،کافی است از يک مقاومت مساوی با مقاومت بار به صورت سری با آن ،بهره بگیريم .مشخص
است که نیمی از توان منبع به صورت ناخواسته در مقاومتی که از آن برای تقسیم ولتاژ استفاده میشود ،هدر میرود .اين
مسأله يک ضعف برای چنین مبدل توانی ،محسوب میشود.سؤالی که امکان است در ذهن طراح ايجاد شود اين است که حاال
که قرار است از منبع  48ولتی برای تأمین تغذيهی  24ولتی استفاده شود ،آيا نمیتوان از خاموش و روشن کردن اين منبع
و میانگین زمانی گرفتن از شکل موج خروجی ،به هدف خود برسیم؟
پاسخ به اين سؤال قطعاً مثبت است و ايدهی پیادهسازی چنین طرحی ،در اصل به پیريزی سیستمهای مبدل توان سوئیچینگ
منجر میشود .اگر يک سوئیچ ايدهآل با تلفات توان صفر داشته باشیم ،عمالً توانستهايم يک مبدل کاهندهی  DCبه DC
بسازيم که بازده آن صد در صد میباشد .البته در عمل هیچ چیزی ايدهآل نمیباشد ،لیکن زمانی که از عناصر نیمههادی به
عنوان کلیدهای قدرت استفاده میکنیم ،به دلیل تلفات کم اين سوئیچها ،بازده مبدلهای توان بسیار بهبود میيابد.

سیستمهای الکترونیک قدرت ،مبتنی بر نیمههادیهای توان باال مانند BJTها و ماسفتهای قدرتIGBT ،ها ،تريستورها،
تراياکها و دياکها طراحی میشوند .پارامتر ديگری که در کنار بهبود بازده در چنین سیستمهايی حائز اهمیت میباشد،
فرکانس سوئیچینگ میباشد .مسلماً يک فرکانس کلیدزنی يکی سوئیچ نیمههادی قدرت (در اينجا عمدتاً MOSFETها و
IGBTها مدنظر میباشند ).در مقايسه با يک سوئیچ مکانیکی باالتر است و تعداد دفعات بیشتری میتوان در يک ثانیه ،آن
را خاموش و روشن نمود .افزايش فرکانس سوئیچینگ از اين حیث که منجر به کوچک شدن سايز المانهای مداری خصوصاً
سلفها و ترانسفورماتورها میشود ،برای طراحان و مهندسان نقش کلیدی ايفا میکند .کوچک شدن سايز المانهای مداری
يعنی ارزان شدن محصول نهايی و کنترل هزينههای تولید و اين مسأله در کارهای فنی يک پارامتر مهم میباشد .البته فرکانس
سوئیچینگ در نیمههادیهای قدرت تحت تأثیر تکنولوژیهای ساخت اين المانها ،دارای محدويتی در مرتبهی مگاهرتز
میباشد .عمدهی طراحیهای با کیفیت در زمینهی طراحی و ساخت مبدلهای سوئیچینگ در مرتبهی چند صد کیلوهرتز،
کار میکنند .در کنار محدوديتهايی که سوئیچهای نیمههادی اعم از MOSFETها و IGBTهای قدرت در افزايش فرکانس
سوئیچینگ ايجاد میکنند ،پارامترهای ديگری نظیر افت بازده و افزايش تلفات توان ،افزايش حساسیت سیستم به نويزهای
فرکانس باال و مسائلی نظیر تداخالت الکترومغناطیسی ،از عوامل ايجاد محدوديت در فرکانس سوئیچینگ میباشد؛ بنابراين
يک مهندس طراح مبدلهای سوئیچینگ بايد بین فرکانس کلیدزنی با بازده تبديل توان و مهار نويز و تداخالت
الکترومغناطیسی ،يک تعادل ايجاد کند و نقطهی بهینهی طرح خود را بیابد.
با عنايت به آنچه در باال به آن اشاره شد ،میتوان دريافت طراحی و ساخت سیستمهای الکترونیک قدرت چالشهای خاص
خود را دارند و پیش از طراحی يک چنین سیستمی نیاز به دانش کافی در حوزههای -1تحلیل مدار-2 ،پايدارسازی سیستم
و -3پیادهسازی میباشد .اگر بخواهیم اين موضوع را بهتر تبین کنیم به نوعی به انگیزهی نگارندگان اين کتاب برای تألیف
کتاب ”روشهای کنترلی در سیستمهای الکترونیک قدرت“ پی خواهیم برد .اجازه دهید ابتدا زيرشاخههای اکترونیک قدرت
را بررسی کنیم.
الکترونیک قدرت به طور کلی شامل  3شاخهی اصلی است که هر يک از آنها خود به زيرشاخههای ديگری تقسیم میشوند.
سه شاخهی اصلی الکترونیک قدرت به شرح زير هستند:


شناخت ادوات نیمههادی و مغناطیسی به همراه تحلیلهای مدرای (بخش الکترونیک)



پايدارسازی سیستمهای الکترونیک قدرت به کمک روشهای کنترلی و طراحیهای فیدبکدار (بخش کنترل)



کاربردهای حوزهی قدرت اعم از طراحی منابع تغذيهی صنعتی ،مبدلهای موجود در شبکهی قدرت و مواردی نظیر درايور
و کنترل ماشینهای الکتريکی (بخش قدرت)
هر سه شاخهی فوق شامل مباحث تئوری و عملی میباشد و زمینههای تحقیقاتی مناسبی در آنها وجود دارد .اما آنچه بیش
از هر چیز ديگری نیاز صنعت میباشد ،دستيابی به يک سیستم پربازده ،کم تلفات و پايدار است .بنابراين غور در فیزيک
نیمههادی و تکنولوژیهای ساخت يا تحلیلهای صرفاً رياضی برای طراحی کنترلکننده و يا مدلسازی بسیار دقیق يک موتور
الکتريکی ،اگرچه زمینههای مناسبی برای پژوهشهای دانشگاهی و نیاز آيندهی کشور میباشد ،اما در شرايط فعلی و وضعیت
موجود نیازهای فعلی صنايع را مرتفع نمیسازد .آنچه ما در شرايط فعلی بدان نیاز داريم ،به اين شرح است:
 -1شناخت سوئیچهای قدرت پرکابرد و تکنیکهای راهاندازی (درايو) آنها ،تحلیلهای مداری به منظور دستيابی به مدلهای
ساده اما کاربردی مدارهای مبدلهای سوئیچینگ
 -2توانايی طراحی کنترلکنندههای خطی  PIDبرای پايدار سازی سیستم (بر اساس مدل سادهی رياضی استخراج شده از
تحلیلهای مداری) و استفاده از فیدبکهای ولتاژی و جريانی برای تنظیم خروجیهای سیستم

 -3ديجیتالسازی کنترلکنندهی طراحی شده در نرمافزار و پیادهسازی آن بر روی سختافزارهای طراحی شده به کمک
DSCهای که در اصل نسل نوين میکروکنترلرها میباشند و بهتر است آنها را کنترلکنندههای سیگنال ديجیتال بدانیم.
برای فردی که در صنعت کشور فعال میباشد ،اين سه مرحله ضروری و تحلیلهای بیشتر از آن کار پژوهشگران و دانشگاهیان
است .شايد در دانشگاه در شاخهی کنترل ،دهها و صدها تکنیک کنترلی پیشرفته برای انواع پديدههای و کاربردها ،مبتنی بر
دانش غنی رياضی ،مورد مطالعه قرار گیرد؛ لیکن زمانی که صنعت کشور ما تشنهی مهارت طراحی کنترلکنندههای خطی از
نوع  PIDبرای رفع نیازهای خود میباشد ،برخی از افراد مانند ما و شما بايد برای افزايش تخصص و مهارت خود در اين
زمینههايی که شايد ساده و پیشپا افتاده فرض شود ،پیش قدم شويم .افرادی که در صنعت دارای تجربه در زمینهی طراحی
و ساخت منابع تغذيه و درايورهای انواع موتور میباشند ،قطعاً به حداقلی از دانش کنترل و پايداریسازی سیستمهايی که
طراحی میکنند ،نیاز دارند .از سوی ديگر بدون تحلیلهای مداری اعم از تحلیلهای حالت گذرا و حالت مانا و موارد مرتبط
با راهاندازی سوئیچهای قدرت ،نمیتوان مدل مداری سادهای در دست داشت که به کمک آن به طراحی جبرانساز و
کنترلکنندهی  PIDبه پردازيم .دست آخر تمام اين موارد بايد در عمل پیاده شود؛ بنابراين بايد به ديجیتالسازی
کنترلکنندهای که طراحی کردهايم ،بپردازيم تا برنامهی آن مناسب پروگرام شدن روی میکروکنترلرها يا DSCها باشد.
در جلد اول از کتاب ”روشهای کنترلی در سیستمهای الکترونیک قدرت“ که اکنون در دست داريد ،به تحلیلهای مداری
پرداختهايم و تمام نکات الزم برای طراحی يک مبدل سوئیچینگ را در خالل فصلهای اين جلد از کتاب طرح کردهايم .هر
جا که به شبیهسازی نیاز شده است به سراغ نرمافزار قدرتمند  LTSpiceرفتهايم .اين نرمافزار و سورس تمام برنامههای
مربوط به اين کتاب را میتوانید از بخش ”کتابها“ در سايت  www.INeee.irدانلود کنید.
در جلد دوم از کتاب ”روشهای کنترلی در سیستمهای الکترونیک قدرت“ که هم اکنون در دست تألیف است و پس از چاپ
جلد اول ،چاپ و منتشر میگردد ،بر روی بحثهای طراحی جبرانسازها و کنترلکنندههای و روشهای تنظیم پارامترهای
خروجی مبدلهای به کمک تکنیکهای فیدبکدار ،تأکید شده است .در جلد دوم نیز تحلیلهای مورد نیاز در حوزهی زمان
و فرکانس ،نمودار بُد ،نمودار نايکوئیست ،تحلیلهای قطب و صفر ،طراحی کنترلکنندههای خطی  ،PIDپیشفاز و پسفاز بر
روی مدلهای مداری استخراج شده از مبدلهای سوئیچینگ ،همگی بر اساس نرمافزار قدرتمند  LabVIEWطرح گرديده
است تا به تعبیری يک تیر و سه نشان زده باشیم .با مطالعهی جلد دوم ،اول با اصول طراحی جبرانسازها و تکینکهای تنظیم
سیستمهای الکترونیک قدرت بر اساس فیدبک آشنا خواهید شد ،دوم مهارت برنامهنويسی خود در يک زبان برنامهنويسی
صنعتی به اسم  LabVEIWرا در خود ارتقا خواهید داد و سوم درمیيابید که چگونه میتوان از مدلهای مداری که در جلد
ال
يک به آن دست يافتهايد به مدلهای رياضی مورد نیاز برای طراحی کنترلکنندههای خطی ،برسید .اين سه ،نه تنها کام ً
کاربردی مطرح میگردند ،بلکه شما به عنوان يک فرد متخصص در صنعت توانايی طراحی جبرانسازها را به صورت گام به
گام را میآموزيد .الزم نیست مهندس کنترل باشید تا لزوم توانايی طراحی کنترلکنندههای خطی را در پروژههای خود
احساس کنید؛ بنابراين جدای از اينکه مهندس قدرت يا مهندس الکترونیک میباشید ،جلد دوم کتاب بخش عمدهای از نیاز
شما به کسب دانش و مهارت در طراحی کنترلکنندههای خطی را برطرف خواهد ساخت .در مورد جلد سوم در مقدمهی جلد
دوم توضیحات مقدماتی را مطرح خواهیم نمود .اين امکان وجود دارد که جلد دوم کتاب در يک بخش يا در چند بخش مجزا
آماده گردد .در اين ارتباط اگر ايدهای داريد ،حتماً به ما انتقال دهید.
نظرات و پیشنهادت خود را از طريق ايمیل  info@ineee.irبا ما در میانبگذاريد و در صورت تمايل برای دريافت دهها

آموزش تخصصی در زمینهی برنامهنويسی با برنامهی قدرتمند  ،LabVIEWعضو سايت ما به نشانی www.INeee.ir
و کانال تلگرامی ما به نشانی  @LabVIEW_Workshopشويد تا پیش از چاپ جلد دوم با اصول و تکینیکهای
برنامهنويسی به اين زبان آشنا گرديد.

