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  خازن خروجي پل ديودخازن خروجي پل ديودخازن خروجي پل ديودخازن خروجي پل ديود    ههههببببسسسسااااححححمممم

  

  اوژن كي نژاد: نويسنده

  

 DCسبب افزايش سطح  Peak detectorقرار دادن يك خازن در خروجي يكسو كننده هاي تمام موج، به عنوان يك مدار 

 تروصب اهدربراك يخرب رد دناوت يم هدش داجيا ژاتلو .مورد نياز را فراهم مي كند DCخروجي مي گردد و امكان تامين تغذيه 

  .دوش يم لامعا اهروتالوگر يدورو هب رتشيب تيبثت يارب مه دراوم زا يرايسب رد و دريگب رارق هدافتسا دروم ميقتسم

                                              

                                                 
  

خروجي  Peakاگر مقدار حداكثر . ، توجه به نكاتي ضروري استتحمل براي انتخاب خازن مورد نظر از نظر ظرفيت و ولتاژ قابل

  :بصورت تقريبي برابر است با dcبناميم، مقدار متوسط ولتاژ  �Vو دامنه نوسانات ناشي از تخليه خازن را  �Vپل ديود را 

 

V��=V� –V� / 2  

  

با زمان نيم سيكل از شكل برابر بصورت تقريبي اگر زمان تخليه خازن را  .دش دهاوخ راب رد  ��Iنايرج داجيا ببس ژاتلو نيا هك

با حاصلضرب تغييرات  تسا، در اينصورت بار تخليه شده خازن برابر )براي سهولت در محاسبات(موج سينوسي در نظر بگيريم 

  :ولتاژ دو سر خازن در ظرفيت آن

 

∆Q= V� . C 

  

 هب رجنم هك  ��Iجريان متوسطو اين تغييرات بار  نامز تدم ناونع هب يسونيس جوم لكش زا لكيس مين نتفرگ رظن رد ضرف اب

  :مي شود راب رييغت نيا

 

ΔQ= V� . C = I�� . ( T / 2 ) 

  

است و بنابراين براي انتخاب خازن بر حسب جريان متوسط مدار و حداكثر  T=0.02sهرتز براي برق شهر،  50فركانس  يازا هب

  :مقدار ريپل مجاز مي توان نوشت

 

C =  
�.�
 .I�

V�

 



2 

KnowledgePlus.ir 

  

ولت  220نبايد ولتاژ  ،است كه در طراحي مدارات در محيط هاي صنعتين نكته ضروري در انتخاب ولتاژ ريپل مجاز، توجه به اي

 ياهراب زا يشاندر شكل موج سينوسي و افت دامنه آن  بلكه با فرض وجود اعوجاج. شود هتفرگ رظن ردبه عنوان ولتاژ مبنا  اموزل

نكته بعدي توجه به حداقل ولتاژ  .ولت هم كاهش يابد 170ممكن است اين ولتاژ تا مقاديري مانند  ... و هكبش تالكشم و يلحم

، حداقلي براي ورودي اين 78xx مجاز در طبقه بعد از پل ديود و خازن است كه مثال در صورت وجود يك رگوالتور از خانواده 

و بيشترين جريان  ستا Peakرگوالتور در اطالعات آن مشخص شده كه در بدترين شرايط كه برق شهر داراي كمترين مقدار 

  .، نبايد ورودي رگوالتور از حداقل مقدار مجاز كمتر شودكشي هم توسط مدار وجود دارد

و يك پل ديود براي تامين ولتاژ  220:9ولت است، اگر يك ترانس  7كه حداقل ورودي مجاز حدود   7805به عنوان مثال در

ولت افت كند، خروجي ترانس برابر با  170يم برق شهر تا نض كمورد استفاده قرار بگيرد، در بدترين شرايط كه فر

(170/220).9=6.95v حداكثر و . خواهد بودPeak  ولت آن روي پل ديودها افت مي  1.4ولت است كه  9.83اين ولتاژ برابر

  :دو سر خازن برابر است با زاجمبنابراين حداقل ولتاژ . كند

 

7805 minimum input voltage = 9.83 - 1.4 - V� ≥ 7v 

  

�V  دياب روتالوگر حيصحد ركلمع يارب بنابراين � 1.43v با قرار دادن اين مقدار در فرمول محاسبه خازن و به ازاي . شداب

��I جريان متوسط  � 1A،  7000مقداري حدودµF نيا .براي خازن بدست خواهد آمد كه مقدار بزرگي محسوب مي شود 

شرايط صنعتي نيست و  رد رادم نيا براي براي تغذيه ورودي، انتخاب مناسبي 220:9مي دهد استفاده از ترانس  ناشن هبساحم

  . انتخاب شود) 220:12مثال (ترانس  يجورخالزم است ولتاژ بزرگتري براي 

براي انتخاب ولتاژ مجاز خازن و رعايت ضريب اطمينان بايد حداكثر ممكن براي برق شهر و خروجي ترانس در نظر گرفته شود 

 يبه ولتاژ 220:9براي ترانس ) لحاظ افت روي پل ديود با(برق شهر را در نظر بگيريم ولت براي  250حداكثر  اگر مثالكه 

 ناوت يم لوا دروم رد نانيمطا بيرض تياعر يارب .دش دهاوخ رجنم تلو 17.8به ولتاژ  220:12 ولت و براي ترانس 13 دودح

 هدودحم هب هجوت اب باختنا نيا هك درك هدافتسا تلو 25 زاجم ژاتلو اب ينزاخ زا مود دروم رد و تلو 16 زاجم ژاتلو اب ينزاخ زا

   .دوش يم ماجنا رازاب رد تيلورتكلا ياه نزاخ يارب دوجوم ياه ژاتلو

  

  )نقل مطالب با ذكر منبع آزاد است(

  


