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Lecture 7

مقطعات التيار المستمر

D.C choppers

جامعة المنارة الخاصة
كلية الهندسة

ميكاترونيكسهندسة 
الكترونيات الطاقة

بسام عطية. د.أ
المقررمدرس 
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:Chopper classificationتصنيف المقطعات 
.يمكننا تصنيف المقطعات باالعتماد على اتجاهات جهد وتيار الحمل

سريان ألن اتجاهات جهد الحمل وتياره تكون موجبة دائما وهذا المقطع يسمح بنظرًا Aبالرمز فعلى سبيل المثال نرمز لمقطع الخفض 
.الطاقة من المنبع إلى الحمل فقط

:اعتمادا على هذا المبدأ نصنف المقطعات إلى األنواع التالية

AClass A Chopperمقطع الصنف 

BClass B Chopperمقطع الصنف 

CClass C Chopperمقطع الصنف 

DClass D Chopperمقطع الصنف 

EClass  E Chopperمقطع الصنف 

مجاالت عمل جميع أصناف المقطعات

ربيياع عمييل جميييع أ ييناط المقطعييات المييذفورا أعيي ه فيي  األمجيياالت يبييين اللييكل 
:ل المقطعتيار وجهد حم( اتجاهات)األربعة، والت  تمثل الحاالت المختلفة إلشارات 

.وسوط نستعرض فيما يل  ميزات فل  نف من هذه المقطعات
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:Aمقطع الصنف ✓

نظرًا ألن اتجاهات جهد وتيار الحمل تكون موجبة دائما ( Single quadrant chopper) يسمى هذا النوع من المقطعات بمقطع الربع الوحيد 

.كما يظهر ف  اللكل 

.سابقااستعرضناهاالت الخفضلمقطعاتمطابقAالصنفمقطعيعتبر

:Bمقطع الصنف ✓

و يسمى هذا المقطع بمقطع الربيع ( b)يكون تيار الحمل ف  هذا النوع من المقطعات سالبًا واتجاه جهد الحمل موجبًا فما يظهر ذلك ف  اللكل 

نظيرًا ألنيه يسيمح بسيريان الطاقية مين الحميل إليى المنبيع ( inverter) الوحيد أيضا ولكن يعمل ف  الربع الثان ، ويمكن أن يقال إنه يعميل فعياك  

(.D.Cحاالت الفرملة ف  محرفات )فقط 

ييار ه  جزء مين الحميل ويمكين أن تمثيل القيوا المحرفية الكهربائيية العكسيية لمحير  تEحيث أن Bالمكافئة لمقطعات الصنف الدارا يبين اللكل 

.الفرملةمستمر ف  أثناء عمله ف  نظام 
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التيارويبدأمو  S1المفتاحيكون t≤KT≥0المجالف 
iLالملفعبرماراً بالتزايدLوالمفتاحS1بالمعادلةيتحددبحيث

:التاليةالتفاضلية
0 = 𝐋

𝐝𝐢𝐋
𝐝𝐭

+ 𝐑. 𝐢𝐋 + 𝐄

I1ليمساوياً يكون t=0اللحظةف iLالتيارأنوبفرض

:التاليةبالع قةتعطى(iL)الحملتيارمعادلةفإن
0:أجلمن ≤ t ≤ KT

𝐢1 𝐭 = 𝐈1𝐞
−

𝐑
𝐋 𝐭

−
𝐄

𝐑
1 − 𝐞

−
𝐑
𝐋 𝐭

.I2بالقيمة ( t=t1) يتحدد تيار الحمل ف  نهاية هذا المجال 
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:Dمقطع الصنف ✓

بينمادائم،بلكلموجباً المقطعاتمنالنوعهذامثلف الحملتياراتجاهيكون 

مقومفالمقطععملنظامحسبسالباً أوموجباً يكون أنممكنالحملجهداتجاه

.كقالبأو

.Dالمكافئة لمقطع من الصنف الدارا يبين اللكل 

.Dالدارة المكافئة لمقطع من الصنف 

مييل تكييون اتجاهييات تيييار الحمييل وجهييده موجبيية والمقطييع يعS4وS1بتو يييل 

.كمقوم

حميل سييحاف  تييار الحميل عليى اتجاهيه نظيرًا ألن الS4وS1بفصل المفياتيح 

يؤمنيييان مسيييارًا مييين أجيييل تييييار حميييل موجيييب D3وD2واليييديودانتحريضييي  

.وجهد حمل سالب
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:Eمقطع الصنف ✓
يمكيين أن تكييون اتجاهييات تيييار الحمييل وجهييد الحمييل موجبيية أو سييالبة حسييب نظييام عمييل

(.Four-quadrant chopper)يسمى هذا المقطع بمقطع األرباع األربعة . المقطع
Eوفميا هيو واضيح مين الليكل أن المقطيع Eالمكافئية لمقطيع الصينف الدارا يبين اللكل 

Eالصنفالدارة المكافئة لمقطع .Cيتكون من دمج مقطعين من الصنف 

العنا ر الت  تعمل ف  فل ( b)اتجاهات جهود وتيارات الحمل ف  أنظمة العمل المختلفة لألرباع األربعة، فما يبين اللكل ( a)يبين اللكل 
.نظام من األنظمة األربعة لعمل المقطع

(b العناصر الت  تعمل ف   ل ن ام من ا ن مة )
 ا ر عة لعمل المقطع.

( a) اتجاهات جه د وتيارات ال مل ف  أن مة 
 العمل المختل ة ل ر ا  ا ر عة.

 (18-9ال كل )
                  . 

S4 
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تعييديل عييرض يييتم التنظيييم عييادا بواسييطة. مقطعييات التيييار المسييتمر فمنظمييات لتحويييل الجهييد المسييتمر الثابييظ إلييى جهييد  يير  ميينظمتسييتخدم 
يمكننيييا اسيييتخدام العنا ييير اإللكترونيييية التاليييية ( T=Const)وذليييك عنيييد العميييل بتيييردد ثابيييظ " " pulse-width Modulation( t1)النبضييية 

.IGBTأو MOSFETأو B J T( d c chopper)كمقطعات تيار مستمر  
مليوهة إلشيارات ف  المقطعات للحصول عليى جهيود وتييارات  ير  ثابتية بحييث تقيوم هيذه المرشيحات بإاالية التوافقييات الLCمرشحات تستخدم 

.الخر 
.يمكن أن يتوفر نظام التحكم بلحظة الفصل بلكل تجاري فدارات متكاملة

األ غري وحتى يعمل المقطع بكفاءا عالية يجب أن يكون الدور ( Vr)للمذبذب C ،Rنقوم بتحديد تردد العمل للمقطعات عن طريق ا تيار قيم 
(. الترانزستور)للمذبذب أكبر بحوال  مئة مرا على األقل من امن فتح المقطع

μsecأي إذا فان لدينا ترانزستور بزمن فتح يعادل  والذي يحيدد التيردد األعظمي  μsec50مساوياً للمذبذب سيكون األ غري فإن الدور 0.5
.KHz20والمعادلللمذبذب 

ضياع بزيادا تردد العميل الناتجة عن فترا الفصل للترانزستور بحيث يزداد هذا الالضياعاتإن رفع ففاءا عمل المقطع يتم عن طريق تخفيض 
.إضافية ف  الملفات عند العمل بترددات عاليةضياعاتللمقطع، فما ن ح  ظهور 

Switching-Mode Regulation

ن ام الت كم بل  ة ال صل للمقطع1.
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(b.ارات الت كم لت د د ل  ة ال صل للمقطع   ) (a.مخط  ن ام الت كم بل  ة ال صل للمقطع ) 
 

.يبين اللكل مخطط نظام التحكم بلحظة الفصل للمقطع

للمقطيع عين طرييق تحدييد لحظية إيياب إشيارا الخير  ( t1)يتم التحكم بتحديد لحظة الفصيل 
Vg لنظييام الييتحكم(Control ) ا عنييد تسيياوي إشييارا سيين المنلييار الناتجيية عيين المذبييذب واإلشييار
Vc  الناتجة عن مقارنة إشارا الخر  للمقطع مع جهد مرجعVr(Reference.)

.إشارات التحكم لتحديد لحظة الفصل للمقطع( b-19-9)يبين اللكل 
وبالتيال  𝑉𝑐بحييث يرتفيع الجهيد 𝑉𝑟إذا أردنا ايادا جهد الخر  نقوم بتعديل الجهيد المرجعي  

.للمقطع مع الحفاظ على تردد العمل ثابتا( t1)ايادا الزمن 

:تصنف مقطعات التيار المستمر حسب طريقة تن يم جهد الخرج  لى
.buck regulatorsمقطع تضعيف 1.
bosstمقطع تقوية 2. regulators.
-buckمقطع تضعيف وتقوية 3. bosst regulators.
Cukمقطع تضعيف وتقوية 4. regulators مع مكثف لنقل الطاقة.
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:تطبيق 
Rيغذي حمولة مختلطة VS=220 Vمقطع  افض بجهد د ل  = 5 ΩوL=7.5mH   ويعمل بترددf=1kHz وبثابظ فترا تو يل للمقطعK=0.5وE=0.

:والمطل ب
.𝐈𝟐,𝐈𝟏تحديد القيمة الصغرى والعظمى لتيار الحمل 1.
.Imax∆تحديد المجال األعظم  لتغير التيار2.
(.Ia)تحديد القيمة المتوسطة لتيار الحمل 3.
(.I0)تحديد القيمة الفعالة لتيار الحمل 4.
(.Ri)تحديد مقاومة الد ل 5.
.تحديد القيمة الفعالة لتيار المقطع6.

المعادلةنحدد القيمة العظمى لتيار الحمل من 1.
𝐈
𝟐
= 𝟎.𝟕𝟏𝟔𝟓 𝐈

𝟏
+ 𝟏𝟐.𝟒𝟕𝟑

المعادلةلتيار الحمل من األ غريةونحدد القيمة 
𝐈𝟏 = 𝐈𝟑 = 𝟎.𝟕𝟏𝟔𝟓 𝐈𝟐

𝐈: بحل المعادلتين نجد
𝟐
= 𝟐𝟓.𝟔𝟑 𝐀 ; 𝐈

𝟏
= 𝟏𝟖.𝟑𝟕 (𝐀)

:نستنتج المجال األعظم  لتغير تيار الحمل من الع قة التالية2.
∆𝐈𝐦𝐚𝐱= 𝐈𝟐 − 𝐈𝟏 = 𝟕, 𝟐𝟔 𝐀

:أننجد وباستخدام الع قة التقريبية 

:ال ل

∆𝐈𝐦𝐚𝐱=
𝐕𝐒

4. 𝐟. 𝐋
= 7,33 𝐀
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: ل القيمة المتوسطة لتيار الحمولة يمكن تحديدها بلكل تقريب  فما ي3.

𝐈𝐚 =
𝐈𝟏 + 𝐈𝟐
𝟐

=
𝟐𝟓, 𝟔𝟑 + 𝟏𝟖, 𝟑𝟕

𝟐
= 𝟐𝟐(𝐀)

:  القيمة الفعالة لتيار الحمولة4.

𝐈𝟎 =
𝟏

𝐊. 𝐓
න
𝟎

𝐊.𝐓

𝐢𝟏
𝟐. 𝐝𝐭 = 𝐈𝟏

𝟐 +
𝐈𝟐 − 𝐈𝟏

𝟐

𝟑
+ 𝐈𝟏 𝐈𝟐 − 𝐈𝟏 = 𝟐𝟐, 𝟏(A)

لتحديد مقاومة الد ل للمنبع نقوم بإيجاد القيمة المتوسطة لتيار المنبع 5.
𝐈
𝐒
= 𝐊. 𝐈

𝐚
= 𝟎, 𝟓. 𝟐𝟐 = 𝟏𝟏(𝐀)

:  وبالتال  تكون مقاومة الد ل

𝐑𝐢 =
𝐕𝐒
𝐈𝐒
=
𝟐𝟐𝟎

𝟏𝟏
= 𝟐𝟎 Ω

:القيمة الفعالة لتيار المقطع6.

𝑰𝐑 =
𝟏

𝑻
න
𝟎

𝐊.𝐓

𝐢𝟏
𝟐. 𝒅𝒕 = 𝑲. 𝑰𝟏

𝟐 +
𝑰𝟐 − 𝑰𝟏

𝟐

𝟑
+ 𝑰𝟏 𝑰𝟐 − 𝑰𝟏

= 𝑲𝑰𝟎 = 𝟏𝟓, 𝟔𝟑 (𝑨)
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:تطبيق
ويعمييل هييذا Ia=200Aوالقيميية المتوسييطة لتيييار الحمييل E=0(V)وبفييرض أن Vs=550Vوغييذي بجهييد R=0.25Ωمسيياويًا الخييافض المقطييع إذا فييان حمييل 
.Iaمن 10% للحمل حتى يكون مجال تغير التيار االعظم  يعادل Lوالمطلوب تحديد قيمة المحارضة . f=250 Hzالمقطع بتردد 

:ال ل
:بالع قة التاليةLنكتب المعادلة التفاضلية للجهد على المحارضة 

𝐔𝐋 = 𝐋
𝐝𝐢

𝐝𝐭
= 𝐕𝐒 − 𝐈𝐚. 𝐑 = 𝐕𝐒 − 𝐊.𝐕𝐒 = 𝐕𝐒 𝟏 − 𝐊

:إذا فانظ تغيرات الحمل  طية فإن
𝐝𝐭 = ∆𝐭 = 𝐭

𝟏
= 𝐊𝐓 ، 𝐝𝐢 = 𝚫𝐢

:نجدULبالتعويض ف  ع قة 

𝚫𝐢 =
𝐕𝐒 𝟏 − 𝐊

𝐋
𝐊. 𝐓 =

𝟐𝟎𝟎. 𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟐𝟎 𝑨

:يتحدد المجال االعظم  لتغير التيار باللرط التال 
𝐝(∆𝐢)

𝐝𝐤
= 𝟎 ≫ 𝐊 = 𝟎. 𝟓

:والت  تتحد بالع قة التاليةLنستنتج قيمة محارضة الملف Δiف  الع قة  K=0.5بتعويض

𝑳 =
𝐕𝐒 𝟏 − 𝐊

𝚫𝐢
𝐊. 𝐓 =

𝟓𝟓𝟎. 𝟎, 𝟓. 𝟎, 𝟓. 𝟎, 𝟎𝟎𝟒

𝟐𝟎
= 𝟐𝟕, 𝟓 𝒎𝑯
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:مبدأ عمل المقطعات الرافعة للجهد
.المكافئة للمقطعات الرافعة للجهدالدارا يبين اللكل 

.الدارة المكافئة للمقطعات الرافعة للجهد
:عمل الدارةمبدأ 

يختيزن المليف . في  نهايية هيذه الفتيراI2حتيى يصيل إليى قيمية ( i)يتزايد تيار الملف التحريضي  t<t1>0والمحصورا ف  المجال SW  ل فترا تو يل المفتاح 
tف  اللحظة. التحريض    ل فترا التو يل طاقة فهرومغناطيسية = t1 تعطى إشارا لفصل المفتاحSW ولزمن مقدارهt2.

بفييرض أن تيييار ( i)إشييارا التييياراللييكل شييكل يبييين . والحمييلD1بالتنيياقم مييارًا بالييديود ( i) يي ل هييذه الفتييرا بتفرييي  الطاقيية المخزنيية ويبييدأ التيييار( L)الملييف يقييوم 
.الحمل غير متقطع

إن الهيييدط األساسييي  مييين اسيييتخدام هيييذا النيييوع مييين المقطعيييات هيييو 
. الحصول على جهد حمل أعلى من مستوى جهد الد ل

للمقطعات الرافعة للجهد( i)  كل   ارة تيار المنبع
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Lيتحدد الجهد على الملف ( t<t1>0)  ل فترا تو يل المقطع 
:بالع قة التالية

𝐔𝐋 = 𝐋
𝐝𝐢

𝐝𝐭 𝐈∆:فما يل iويكون مجال تغيير التيار  = 𝐈𝟐 − 𝐈𝟏 =
𝐕𝐒
𝐋
𝐭𝟏

𝐕𝐎:بالع قةt2ويتحدد جهد الحمل اللحظ    ل الفترا  = 𝐕𝐒 + 𝐋
∆𝐈

𝐭2
= 𝐕𝐒 1 +

𝐭1
𝐭2

= 𝐕𝐒
1

1 − 𝐊

لحميل إذا تم تو يل مرشح سعوي بسعة عالية عليى أطيراط ا
ع فييإن كمييا هييو مبييين بييالخط الميينقط علييى الييدارا المكافئيية للمقطيي

.V0(Va=V0)جهد الخر  يمكن اعتباره ثابتًا ومساويًا لي 
ميية ثابييظ أن جهييد الحمييل يتحييدد بقينسييتنتج بمناقليية الع قيية 

Kبحيث ييزداد جهيد الحميل ميع اييادا الثابيظ( K)فترا التو يل 

.VSومساويًا لي أ غرياً يكون جهد الحمل K=0وعند 
.الخر  واص يبين اللكل 

8

6

K

V0 / VS

0

  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7 0.8  0.9   1

4

2

.خ اص الخرج  للمقطعات الرافعة للجهد
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بقيمالعملعندkراتلتغيجداوحساسجدافبيراالخر جهديكون الواحدمنقريبةk.
آ ريمكن أن تستخدم المقطعات الرافعة للجهد لنقل الطاقة من منبع  جهد إلى 

المقطعات الرافعة للجهد لنقل الطاقة من منبع  جهد منخ ض

( L) ف تيييار الملييوإشييارا المكافئيية لحيياالت عمييل المقطييع، الييدارات يبييين اللييكل 
.ف  حالت  الفصل والو ل للمقطع

i1

الدارات المكافئة ل االت عمل المقطع .ف  حالت  ال صل وال صل للمقطع( L)   ارة تيار الملف 
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𝐕𝐒:ف  حالة و ل المقطع فما يل iنكتب المعادلة التفاضلية للتيار  = 𝐋
𝐝𝐢1
𝐝𝐭

i1(t)بحل المعادلة التفاضلية نستنتج معادلة 
𝐢1 𝐭 =

𝐕𝐒
𝐋
𝐭 + 𝐈1

i1: خالل ف رة    وصيل ي ون   ز ي  ً فإنi1وب   أن    ي ر 

dt
و         0< V

s
>0

:نكتب المعادلة التفاضلية للتيار ف  حالة فصل المقطع فما يل 
𝐕𝐒 = 𝐋

𝐝𝐢2
𝐝𝐭

+ 𝐄

i2(t)بحل المعادلة التفاضلية نستنتج معادلة 

𝐢2 𝐭 =
𝐕𝐒 − 𝐄

𝐋
𝐭 + 𝐈2

𝐝𝐢𝟐وبما أن:               

𝐝𝐭
< 𝐕𝐬           فإن     𝟎 < 𝑬 

0:التاليةالمتراجحةوبالتال  فإن شرط عمل المقطع يكون بتحقيق  < 𝑽𝒔 < 𝑬
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متغيرأوثابتبجهدمنبعمنالقدرةنقليمكنناالسابقةالمتراج ةبت قيق(Vs)ثابتمستمرجهد لى(E).

م ب قلن طاقلةتمثل هذه ال الة حالة استرجا  الطاقة عند فرملة م ر ات التيار المستمر والت  يك ن عندها الم رك يعملل  م للد تيلار مسلتمر يقل  

.ال رملة بمنبع التغذية أو ت ريغها ف  مقاومة على  كل طاقة حرارية

المنبععنالناتجةالطاقةتخزن الت صيلحالةف المقطععملعندVs المخزنةالطاقةفإنال صلحالة لىالمقطع نتقلوعندماالملف،ف

.لت  نها(E)البطاريةف ت رغLالملفف 

المنبعمنالطاقةلنقلانهنالحظأنيجبVsلى E ال رط ت فرأنيجبالمقطعوج دبدونE<Vsت فرأنيجبالمقطعو  ج د 

.E>Vsال رط
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