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 راDC   به AC شما هم بارها و بارها در زندگی روزمره خود نمونه های تبدیل

آیا می دانید علت   .دیده اید اما شاید به سادگی از کنار آن رد شده باشید

 در این مقاله سعی  استفاده از این تبدیل چیست و چه کاربردهایی دارد؟

 تا انتهای   مداریم به زبان ساده و با ذکر مثال درباره این تبدیل صحبت کنی

 .مقاله همراه ما باشید

 سیگنال برق  DC به  AC علت نیاز به تبدیل 
 دسترس نیست ولی برق شهری اغلب در  در هرجایی در DC برق مستقیم یا

شرایطی قرار می گیریم، باید    چنینزمانی که در    .همه جا در دسترس است

 .تبدیل کنیم DC را به AC بدانیم که چطور سیگنال

از   .با پیشرفت علم، ماژول هایی با کاربردهای مختلف در بازار وجود دارند

 .اشاره کرد DC به AC پرکاربردترین ماژول ها، می توان به ماژول تبدیل برق

 است و برق مستقیم که مثال به باطری ها وصل AC برق شهری مانند برق

 DC مدارهای الکترونیکی به طور عمده از برق  .نام دارد DC می شود برق

 ستگاهی رابرای همین است که زمانی که می خواهید د  استفاده می کنند و

اندازی AC به برق شهری که راه  از مبدل برای    است وصل کنید، استفاده 

 .دستگاه الزامی است 
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  از یک ترانسفورماتور، یک دیود  AC از سیگنال DC به منظور تولید سیگنال

خازن با ظرفیت باال بسیار    زیرا  ؛و یک خازن با ظرفیت باال استفاده می کنیم

مثال زمانی که شما قصد اتصال    .ت پایین استپرکاربردتر از خازن با ظرفی

 تلویزیون و یا کامپیوتر خود به برق را دارید، برق وارد یک مدار می شود که 

 این مدار کار تبدیل را انجام می دهد و اگر چنین مداری در دستگاه ها وجود

 .نداشته باشد، هیچ گاه مدار اصلی تلویزیون نمی تواند کار کند

 در الکترونیک  DC به  AC بدیل روش عملکرد ت 

 
کاربردها  از  بسیاری  در  قطعا  کنند  می  کار  الکترونیک  حوزه  در  که    افرادی 

 به همین دلیل هم اگر کارگاه   خواهند بود و DC به AC نیازمند یک مبدل

  یک یا چندین منبع تغذیه   های الکترونیک را مشاهده کنید، خواهید دید که
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  به AC دارد که منبع تغذیه یک وسیله برای تبدیل  در این کارگاه ها وجود

DC چنین کاهش ولتاژ است و هم. 

سیگنال  ایجاد  ترانسفورماتور AC به DC برای  یک    (Transformer)  از 

 ای تغییر سطحاکثر افراد از ترانسفورماتور بر  .و خازن استفاده می کنیم دیود

پس نسبت تعداد سیم پیچ های ترانسفورماتور   .استفاده می کنند AC ولتاژ

  در سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور  AC ولتاژ  را به صورتی قرار می دهیم که

  بعد از آن شما می توانید جریان سیم پیچ   .با کمترین مقدار همراه باشند

ط در خروجی ولتاژهای مثبت  فق ثانویه را با یک دیود یکسو سازی کنید که

  در نهایت با استفاده از خازن، سیگنال یکسو شده فیلتر می شود تا  .باشد

 .میانگین آن افزایش چشم گیری داشته باشد

باید توسط متخصصان  DC به AC تبدیل سیگنال   فرایند خاصی دارد که 

درباره در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطالعات بیشتری    .انجام شود

 .به دست آورید DC به AC تبدیل

 و پایین آوردن ولتاژ ضربان، از پل دیود در DC برای افزایش ولتاژ خروجی 

  حدودا دو برابر است،  DC مداری که ولتاژ چنینبا  .مدار خود استفاده کنید

و در نیم    ۴و    ۲در نیم سیکل مثبت دیودهای    .ولتاژ ضربان نصف می شود

https://namatek.com/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%af/
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بعد از آن در مدار جریان بار،    .هدایت می کنند  ۱و    ۳سیکل منفی دیودهای  

 .مثبت و منفی هر دو نیم سیکل برقرار می شود

 آموزش ساخت ماژول مبدل ولتاژ 

 
نیاز به     خرید منبع تغذیه ای که قیمت بسیار باالیی دارد، در برخی مواقع 

  فقط نیاز به یک ماژول تبدیل برق متناوب به مستقیم داریم. در   نیست و

ماژول مبدلی را که نیاز داریم   این مواقع باید خودمان دست به کار شویم و

 .بسازیم

 ماژولی که در این آموزش به ساخت آن خواهیم پرداخت عالوه بر این که 

توانایی کنترل جریان را هم خواهد داشت   ،می باشد DC به AC بدلیک م

از این ماژول هستید و   و  این بدین معنی است که شما قادر به استفاده 
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را کاهش و یا افزایش دهید  DC رموتو طور مثال می توانید سرعت یکه ب

  زیرا خروجی مداری که از آن استفاده  ؛طور کل دور موتور را کنترل کنیده ب و

چنین با استفاده از این ماژول می توانید نور المپ   مه .است DC می کنیم

در نظر داشته باشید که با تغییر در قطعات این    .ها را هم کم و زیاد کنید

به طور مثال با گذاشتن خازن های    .کامل تر کنیدماژول می توانید آن را  

  ولتاژ   چنین  عبوری و هم جریان  سرامیکی و مقاومت های با اهم باال شدت 

 .خروجی را کم کنید

 نکته مهمی که در مورد این ماژول باید در نظر داشته باشید این است که 

  را انجام می دهد و  DC به AC این ماژول به طور کل فقط کار تبدیل برق

چرا که ولتاژ خروجی این    ؛پس مراقب باشید  .توانایی کاهش ولتاژ را ندارد

بسیار خطرناک   DC ولتاژ باالی  خواهد بود که DC ولت  ۳۰۰ار حداقل  مد

 .است

 DC   به  AC مدار تبدیل 
  قطعاتی وجود دارد که نقش مهمی DC به AC در مدارهای تبدیل سیگنال

دارند تبدیل  فرآیند  تبدیل  .در  مدار  قطعات  به  DC به AC از  توان   می 

  در ادامه وظایف آن   اشاره کرد که  رگوالتور  ، فیلتر وپل دیودی   ،ترانسفورماتور 

 .خواهیم شمرد ها را بر

https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-dc/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-dc/
https://namatek.com/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/
https://namatek.com/%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%da%98/
https://namatek.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/
https://namatek.com/%d9%be%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%af%db%8c/
https://namatek.com/%d8%b1%da%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%da%98/
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  وظیفه پل دیودی   .وظیفه ترانسفورماتور تبدیل یک ولتاژ به ولتاژ دیگر است

به مستقیم است فیلتر که معموال یک خازن  و  .تبدیل ولتاژ متناوب  ظیفه 

 وظیفه رگوالتور تنظیم ولتاژها در سیگنال  است، کنترل ولتاژ خروجی است و

 .مناسب است

 سخن پایانی 
  همراه شما بودیم و شما را با  DC به  AC در این مطلب با موضوع تبدیل

  در آموزش این ماژول به شما   .ساخت ماژول این دستگاه نیز آشنا کردیم

  را انجام می دهد و  DC به AC که این ماژول فقط کار تبدیل سیگنالگفتیم  

دهد نمی  انجام  را  ولتاژ  کاهش  مراقب   هم  .کار  همواره  باید  شما  چنین 

حداقل    ؛باشید دستگاه  این  خروجی  ولتاژ  و  DC ولت  300زیرا   است 

 .این ولتاژ بسیار خطرناک است

  انجام می دهد و را   DC به AC چنین منبع تغذیه کار تبدیل سیگنال  هم

کرد به ماژول های دستی دلخوش  نیستند  ؛نباید  باالیی  ثبات  دارای   .زیرا 

روش خاصی دارد که حتما باید توسط متخصصان انجام  DC به AC تبدیل

 .شود

اگر به این نوع کارها عالقه دارید می توانید اقدام به یادگیری این مباحث 

 .الکتروتکنیک کنیدو مطالعه بیشتر در حوزه های الکترونیک و 


