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      انجمــن بــــرق نیــز ماننــد ســایر انجمـــــــن هــای علمــی می 
کوشــد در راســتای ارتقــای ســطح علمـــی دانشگــــاه و گــروه برق، 
ــن  ــرق در ای ــمن ب ــد. انجـ ــام ده ــی را انج ــای متنوع ــت ه فعالی
دوره ، هــم زمــان بــا انتخــاب اعضــا، فعالیــــت خــود را از آذرمــاه 
شــروع کــــــرده اســت. ســجاد سلیمانـــی )دبیــر انجمــن(، ســید 
علــی مصطفــوی اســکویی )نائــب دبیــر(، عرفـــان وجــدی و امیــن 
شــیخلو اعضــای انجمــن مــی باشــند. انجــــمن علمی مهندســــی 
بــرق تحــت حمایــت هــای دکتــر اســماعیلی )مدیرگــروه بــرق(، 
کار خــود را در ایــن دوره بــا برگــزاری دوره مقدماتـــــی و آشــنایی 
بــا نــرم افــزار مــــتلب )بــا تدریــس دکتـــــر اســماعیلی( بــود آغاز 
ــنهادات  ــه پیش ــیدگی ب ــرای رس ــدیرگروه ب ــا مـ ــت ب ــرد. نشس ک
ــروه  ــن و گ ــرد انجم ــه عملک ــبت ب ــویان نس ــادات دانشجـ و انتق
بـــرق در اســفندماه برگـــــزار شــد. برگـــــــزاری دو دوره مهــم و 

کــــاربردی آشنایـــی و کار با میکروکنتــرلرهای AVR و آمــوزش 
کاربــردی نــرم افــزار متلــب از دیگــر فعالیــت هــای انجــام شـــده 
ــی مــورد اســتقبال دانشــجویان رشــته هــای  مــی باشــد کــه حت
ــرای  ــک ب ــای رباتی ــروه ه ــکیل گ ــت. تشــ ــرار گرف ــز ق ــر نی دیگ
آشنایــــی بیشــتر دانشــجویان بــا کارهای عمـــلی، طراحــــی ربات 
و برگــزاری دوره هــای »ایــن قطعــه چیســت؟« از دیگــر فعالیــت 
هایـــی اســت کــه بــه یــاری دانشــجویان در حــال انجــام اســت. 
ــت در  ــرق توانس ــی ب ــن مهندس ــراوان، انجم ــای ف ــاش ه ــا ت ب
ــه چــاپ رســانده و در  اردیبهشــت مــاه، اولیــن نشــریه خــود را ب

اختیــار دانشــجویان قــرار دهــد.
ــن  ــه ایــ ــا را در تهی ــه م ــه ب ــانی ک ــی کس ــم از تمام     در آخره

ــم. ــی نمایـیـ ــی م ــکر و قدردان ــاندند، تش ــاری رس ــه ی مجموع
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      نــرم افــزار Orcad PSpice از بهتریــن و قدرتمنــد تریــن 
نــرم افــزار هــا در زمینه طراحــی و تحلیــل مدار هــای الکتریکی 
و الکترونیکــی مــی باشــد. اســاس تحلیــل در ایــن نــرم افــزار 
تحلیــل گــره و دارای تمامــی قطعــات جهــت تحلیــل مــدار هــا 
مــی باشــد. هــر دانشــجوی مهندســی بــرق بایــد حداقــل بــا 
یــک نــرم افــزار تحلیــل کامپیوتــری مــدار، آشــنا باشــد. بهتــر 
ــرد، آن را در  اســت هــر مهندســی قبــل از ایجــاد مــدار روی ب
نــرم افــزار رســم و تحلیــل کــرده و در صــورت گرفتــن خروجــی 
مــی توانــد مــدار را بــه صــورت عملــی روی بــرد ایجــاد کنــد. 
ــد  ــی و ارش ــی دروس دوره کارشناس ــزار در تمام ــرم اف ــن ن ای
ماننــد مدارهــای الکتریکــی 1و2، الکترونیــک 1و2و3، تکنیــک 
  Orcad PSpice پالــس و... کاربــرد فراوانــی دارد. نــرم افــزار
ــل  ــره، تحلی ــل گ ــه تحلی ــی از جمل ــل های ــد تحلی ــی توان م
فرکانســی،  تحلیــل AC و DC و تحلیــل زمانــی مــدار را در دمــا 
هــای مختلــف و شــرایط گوناگــون انجــام دهــد، امــکان ایجــاد 
ــم شــده اســت.  ــز فراه ــد نی ــای جدی ــی ه ــا ویژگ ــات ب قطع
ــط  ــزار محی ــرم اف ــن ن ــارز ای ــم و ب ــای مه ــی ه ــر ویژگ از دیگ
کاربــری ســاده و کاربرپســند مــی باشــد. لینــک دانلــود نــرم 

افــزار در کــد زیــر قــرار گرفتــه اســت.

ــی  ــای عمل ــروژه ه ــد پ ــی خواهن ــه م ــانی ک ــرای کس      ب
وبســایت   ببندنــد،  الکترونیکــی  مــدار  یــک  و  کننــد  کار 
»engineersgarage.com« مــی توانــد گزینــه مناســبی 
ــی و  ــای الکتریک ــروژه ه ــواع پ ــایت  ان ــن وبس ــد. در ای باش
الکترونیکــی، پــروژه هایــی بــا انــواع میکروکنترلرهــا از جملــه 
میکروکنترلرهــای AVR و ARM قــرار داده شــده اســت. ایــن 
ســایت دارای تصویــری از شــماتیک مــدار و مــدار بســته شــده 
و تســت شــده ، کــد هــای نوشــته شــده بــرای میکروکنترلرهــا 
ــی  ــا م ــروژه ه ــواع پ ــه در ان ــه کار رفت ــات ب و دیتاشــیت قطع
باشــد، هــم چنیــن مــی توانیــد بــه قســمت پرســش و پاســخ 
هــای رایــج  در وبســایت رفتــه  و ســواالت خــود را  پرســیده  و 
 »engineersgarage.com«  پاســخ دریافــت کنید.وبســایت
یــک وبســایت بــه زبــان انگلیســی مــی باشــد، لــذا کســی کــه 
مــی خواهــد بــا ایــن وب کار کنــد بایــد  تســلط کافــی بــه زبــان 
انگلیســی داشــته باشــد. فرامــوش نکنیــد کــه بــرای اســتفاده 
از تمامــی امکانــات ســایت فــوق بایــد در آن ثبــت نــام کنیــد   
ــه ایــن ســایت  ــد ب ــر، مســتقیما مــی توانی ــا اســکن کــد زی ب

ــد. ــات آن اســتفاده کنی متصــل شــده و از امکان

سید علی مصطفوی
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     کنتاکتــور یــک کلیــد مغناطیســی اســت کــه وقتــی ولتــاژ مــورد 
نظــر بــه آن اعمــال مــی شــود یــک ســری کنتاکــت )کلیــد( بــاز 
ــا  ــه ب ــد ک ــی کن ــاز م ــت بســته را ب ــک ســری کنتاک را بســته و ی
اســتفاده از ایــن خاصیــت مدارهــای مختلفــی مــی تــوان طراحــی 

کــرد.
 

       ساختمان کنتاکتور
ــت  ــی ثاب ــه یک ــا U ک ــه شــکل E ی ــد از دو هســته ب ــن کلی     ای
و دیگــری متحــرک اســت و در میــان هســته ثابــت یــک بوبیــن 
یــا ســیم پیــچ قــرار دارد، تشــکیل شــده اســت. وقتــی بوبیــن بــه 
ــی،  ــت مغناطیس ــتفاده از خاصی ــا اس ــود ب ــی ش ــل م ــرق وص ب
نیــروی کششــی فنــر را خنثــی مــی کنــد و هســته فوقانــی را بــه 

ــرده باعــث ــی متصــل ک هســته تحتان
می شود که تعدادی کنتاکت عایق شده
از یکدیگر به ترمینـــال های ورودی و 
خروجی کلیـد متصـل شود و یا باعث
باز شدن کنتاکـت های بسته کنتاکتور
گردد. در صورتی که مدار تغذیـه بوبین
کنتاکتـــور قطع شود، در اثـــر نیروی
فنری که داخــل کلید قرار دارد هسته 
متحـــــرک دوباره به حالــت اول باز

می گردد.

       مزایای استفاده از کنتاکتور
- مصرف کننــده می توانــد هم از راه 
دور و هم از چنـد محل کنتــرل گردد. 
- امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک 
برای مراحل مختلف کار مصـرف کننده

وجود دارد.
- سرعت قطع و وصل کلید زیاد و استهاک آن کم می باشد.

ــر  ــوده و عمــر موث ــر ب ــر و کامــل ت ــن ت ــی مطمئ - از نظــر حفاظت
ــد. ــتری دارن بیش

- هنــگام قطــع بــرق، مــدار مصــرف کننــده نیــز قطــع مــی گــردد 
ــرات وصــل  ــد؛ در نتیجــه از خط ــی کن ــدا م و اســتارت مجــدد پی

ــد. ــری می کن ــتگاه جلوگی ــی دس ناگهان

       اجزای کنتاکتور
1- تیغه  اصلی

تقســیم می شــود.  بخــش  دو  بــه  کنتاکتــور  هــر  تیغه هــای 
ــی تیغه هــای  ــٔه اصل ــدرت و تیغه هــای فرمــان. وظیف تیغه هــای ق

ــک  ــار تحری ــر ب ــس از ه ــی پ ــان الکتریک ــت جری ــدرت، هدای ق
شــدن بوبیــن از خــود اســت. تیغه هــای فرمــان نیــز همانطــور کــه 
از نامشــان مشــخص اســت بــرای اســتفاده در مــدار فرمــان بــه کار 
می رونــد. تیغه هــای فرمــان بــه دو صــورت نرمالــی بــاز و نرمالــی 
ــا  ــن تیغه ه ــده اند. ای ــه ش ــور تعبی ــه کنتاکت ــر روی بدن ــته ب بس
پــس از هــر بــار تحریــک شــدن بوبیــن تغییــر وضعیــت داده و بــه 

ــد. ــت می دهن ــر وضعی ــس تغیی ــت عک حال

2- بوبین
ــن یــک هســته مغناطیســی ســیم پیچــی شــده اســت کــه  بوبی
اتصــال فیزیکــی کنتاکت هــای هــادی  بــرای  را  نیــروی الزم 

الکتریســته فراهــم می ســازد.

3- محفظه    
این بخش، برای ایزوله کردن بخشهای    
هادی و خطرنــاک کنتاکتـــور و حفظ    
جان کسانی که با کنتاکتـــور ســـــر و    
کار دارند، به کار می رود. جنس محفظه    
معمواًل از مواد عایـق الکتریسیته مانند    
Nylon و پاستیک های سفت شونده    

در برابر حرارت است.     

4- تیغه کمکی    
تیغه های کمکی، تیغه های فرمان )آمپر    
پایین( نرمـــالی باز و نرمـــالی بسته     
می باشند که باالی بدنه کنتاکتـــور و یا    
در بعضی از مدل های آن در کنار بــدنه      
کنتاکتور نصب می شوند و بدین ترتیب     
با هر بار تحریک شدن بوبین کنتاکتور،     
ایـن تیغه ها تغییر وضعیــت می دهند.    

5- رله حرارتی
معمــواًل بــرای حفاظــت از بارهایــی کــه بــه کنتاکتــور بســته 
ــن  ــال اســتفاده می شــود. ای ــی مت ــا ب ــی ی ــه حرارت می شــود از رل
ــه  ــه تعبی ــر روی بدن ــور ب ــواع کنتاکت ــی از ان ــا در برخ ــوع رله ه ن
شــده اند و در انــواع دیگــر بــه صــورت اختیــاری بــر روی کنتاکتــور 
ــی  ــور جریان ــه کنتاکت ــده ب ــته ش ــار بس ــر ب ــوند. اگ ــته می ش بس
بیــش از حــد مجــاز از شــبکه بکشــد یــا ولتــاژ ورودی بــه جــای 
ــه  ــد و از صدم ــی عمــل می کن ــه حرارت ــاز بشــود رل ــاز دو ف ســه ف

ــد. ــی کن ــری م ــار الکتریکــی جلوگی ــه ب زدن ب

کنتاکتــور چیست؟ 
صابر قربان نژاد
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 مصاحبــه با دکتر پورمحمود آقابابا

رضا قدیمی - سیدعلی مصطفوی

 - چرا گرایش کنترل را برای ادامه تحصیل انتخاب نمودید؟
     اولویــت انتخــاب رشــته و گرایــش بــرای ادامــه تحصیــل همانند 
شــما عزیــزان برحســب بــازار کار بــود. البتــه بنــده بــا عاقــه وارد 
ایــن رشــته شــده بــودم امــا در تــرم هــای باالتــر در اولویــت بــودن 
بــازار کار نســبت بــه عاقــه و بــه دلیــل نبــود شــغل ســازمانی بــرای 
ــاد  ــه زی ــه خاطــر عاق ــن ب رشــته مهندســی پزشــکی و هــم چنی
بــه درس کنتــرل خطــی و ریاضیــات و آســان تــر بــودن قبولــی در 
کنکــور ارشــد کنتــرل، باعــث شــد تــا رشــته کنتــرل را بــرای ادامــه 

تحصیــل انتخــاب کنــم.
ــل در  ــه تحصی ــرای ادام ــن ب ــاب م ــه در انتخ ــر ک ــل دیگ از عوام
رشــته کنتــرل تاثیرگــذار بــود، مــی تــوان بــه کاربــردی بــودن ایــن 
ــودن  ــن رشــته ای ب ــن بی رشــته در صنعــت، رباتیــک و هــم چنی

آن اشــاره کــرد. 

 - اکثــر دانشــجویان دیــد مناســبی نســبت بــه مهندســی کنتــرل 
ندارنــد بــه نظــر شــما، تعریــف یــک مهنــدس کنتــرل چیســت؟

     اجــازه بدهیــد ابتــدا تعریــف مختصــری دربــاره کلمــه کنتــرل 
ارائــه دهیــم و ســپس بــه ســراغ مهندســی کنتــرل برویــم. شــما 

ــری  ــک س ــه ی ــید ک ــته باش ــتمی داش ــک سیس ــد، ی ــرض کنی ف
ورودی و خروجــی داشــته باشــد بــه ماننــد سیســتم هــای 
صنعتــی، اقتصــادی، اجتماعــی و... ، در ایــن میــان،  بلوکــی بــه نام 
سیســتم وجــود دارد کــه روی ورودی تاثیــر مــی گــذارد و خروجــی 
ــرل، از روی خروجــی،  ــدس کنت ــد. مهن ــد مــی کن ــوب را تولی مطل
ورودی را طــوری تنظیــم مــی کنــد کــه سیســتم خروجــی مطلــوب 
را تولیــد کنــد. همچنیــن توجــه کنیــم پیــاده ســازی ایــن سیســتم 
هــا در مهندســی بــرق، بــا المــان هــای الکتریکــی و الکترونیکــی 
ــرل  ــدس کنت ــن مهن ــد، بنابرای ــی باش ــا  م ــد میکروکنترلر ه مانن

بایــد دیــد الکترونیکــی هــم داشــته باشــد.

 - بــه نظــر شــما، امــروزه چالــش هــای علمی و مهندســی بــه روز 
در مهندســی کنترل چیســت؟

ــک، از  ــرد، ی ــوان بررســی ک ــی ت ــدگاه را م ــن جــا دو دی      در ای
دیــد صنعتــی کــه در کشــور مــا صنعــت موجــود، تقریبــا ضعیــف 
ــرل،  ــدس کنت ــک مهن ــرای ی ــاز ب ــورد نی ــات م ــت؛ پس اطاع اس
ــه  ــا تجرب ــی باشــد. در کشــور م ــی م در حــد لیســانس هــم کاف
فاکتــور مهمــی اســت. دو، از دیــد علمــی، یــک مهنــدس کنتــرل

ــو  ــا، عض ــود آقاباب ــد پورمحم ــر محم دکت
ــگاه  ــرق دانش ــکده ب ــی دانش ــت علم هیئ
ــی  ــرل م ــش کنت ــه درگرای ــی ارومی صنعت
ــود را در  ــی خ ــان دوره کارشناس باشد.ایش
ســال 1384 در رشــته مهندســی پزشکی از 
دانشــگاه اصفهــان بــه اتمــام رســانده انــد. 
دکتــر پورمحمــود در ســال 1386 در رشــته 
ــرق گرایــش کنتــرل از مقطــع  مهندســی ب
ارشــد و درســال 1389، در همیــن گرایــش 
از مقطــع دکتــری از دانشــگاه تبریــز فــارغ 
التحصیــل شــده انــد. ایشــان هــم اکنــون 
ــن دانشــیار کشــور  ــوان جــوان تری ــه عن ب
صنعتــی  دانشــگاه  بــرق  دانشــکده  در 
ارومیــه درحــال تدریــس مــی باشــند. 
ــی2،  ــای الکتریک ــی، مداره ــه نویس برنام
کنتــرل مــدرن و دروس مقطــع ارشــد 
جــزو دروســی هســتند کــه تاکنــون توســط 
ــده  ــس ش ــکده تدری ــن دانش ــان درای ایش
اند.نــگارش بیــش از 71 مقالــه ISI و 4 
مقالــه کنفرانــس بیــن المللــی و عضویــت 
ــه هــای علمــی  ــور در مجل ــوان ادیت ــه عن ب
بیــن المللــی از جملــه فعالیــت هــای 
دکتــر پــور محمــود مــی باشــد و هــم 
اکنــون ســمت مدیــر امــور پژوهــش و 

ــد. ــده دارن ــگاه را برعه ــاوری دانش فن
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بایــد از نظــر ســواد ریاضــی و برنامــه نویســی در ســطح مطلوبــی 

قــرار داشــته باشــد.

ــرای خیلــی از دانشــجویان شــما مطــرح   - شــاید ایــن ســوال ب
باشــد، چــرا خــارج از کشــور را بــرای ادامــه تحصیــل و کار انتخــاب 

نکردیــد؟
     زبــان مــادری، همشــهری هــا و هموطنانــم، مذهــب و کشــورم 
فاکتور هــای بســیار مهمــی بــرای مــن هســتند. البتــه از نظــر مــن، 
بــرای یــک دوره کوتــاه ادامــه تحصیــل و یــا کار در خــارج از کشــور 
ــتای  ــد در راس ــا بای ــا حتم ــد، ام ــی باش ــه خوب ــد تجرب ــی توان م

خدمــت بــه کشــور خــود باشــد.

 - بــا توجــه بــه دغدغــه زیــاد دانشــجویان، بــه نظــر شــما، ورودی 
ســال هــای مختلــف دانشــگاه صنعتــی از لحــاظ علمــی در چــه 

ســطحی قــرار دارنــد؟
      در ســال هــای اخیــر، ســطح علمــی دانشــجویان تغییر چندانی 
ــی  ــر محسوس ــل،  تغیی ــال قب ــا 15 س ــه ب ــا در مقایس ــرده ام نک
ــت کــه، دانشــجویان  ــت و دلیــل ایــن امــر آن اس ــته اس داش
پشــتکار و انگیــزه کافــی ندارنــد. یــک راه حــل خــوب بــرای ایــن 
ــی  ــد کار آفرین ــی توان ــه، م ــم در جامع ــه وضــع حاک کار نســبت ب
باشــد کــه مــن اســتاد بــا ایجــاد چنیــن فضایــی بــه دانشــجویان 
کمــک کنــم. توجــه کنیــم اولیــن هــدف مــا در دانشــگاه،  تربیــت 
یــک مهنــدس بــا ســواد اســت، لــذا خــود دانشــجویان هــم بایــد 
ــتکار و  ــا پش ــته و ب ــار گذاش ــی را کن ــت زدگ ــت  و سیاس سیاس

ــزه در راســتای احقــاق ایــن هــدف تــاش کنیــم. انگی

 - اشــکالی کــه امــروزه اکثــر دانشــگاه هــا از برنامــه درســی وزارت 
علــوم مــی گیرنــد، کــم بــودن تعــداد واحــد هــای آزمایشــگاهی و 

عملــی اســت، آیــا شــما هــم موافــق هســتید؟
      بلــه، مطمئنــا همین طــور اســت؛ در وضعیــت فعلــی بــا  توجــه 
بــه اینکــه ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت کــم اســت،  بهتریــن فرصــت 
بــرای دانشــجویان اســتفاده از دوره هــای کارآمــوزی اســت و نیــز 
ــرق دوره  ــا همــکاری انجمــن علمــی ب ــد ب دانشــجویان مــی توانن
ــه وزارت  ــد. البت ــزار کنن ــد PLC و AVR را برگ ــی مانن ــای عمل ه
علــوم نیــز چنــد ســالی اســت کــه ســعی در اضافــه کــردن واحــد 

هــای عملــی و آزمایشــگاهی در مقطــع ارشــد را دارد.

 - نــرم افزار هایــی کــه یــک دانشــجو در ســطح کارشناســی بایــد 
بلــد باشــد، چــه نــرم افزار هایــی هســتند؟

ــبیه  ــاظ ش ــه لح ــا ب ــجو دارد، ام ــش دانش ــه گرای ــتگی ب      بس
 PCB ســازی: نــرم افــزار متلــب، از لحــاظ عملــی: نــرم افزار هــای
 PSpice بــرای تحلیــل مــدار مــی تــوان از نــرم افــزار ،Proteus و
ــد  ــی مانن ــرم افزار های ــه ن ــدرت،  ب ــش ق ــرد و در گرای اســتفاده ک

Eplan و طراحــی روشــنایی اشــاره کــرد؛ همچنیــن یــک مهنــدس 
بــرق، بایــد حداقــل بــه یــک زبــان برنامــه نویســی تســلط داشــته 

باشــد.
 - آیــا شــما و هیئــت علمــی بــرق برنامــه ای بــرای ایجــاد گرایش 
ــر  ــه اکث ــت ک ــن جه ــد؟ از ای ــی داری ــع کارشناس ــرل در مقط کنت
ــا  ــجویان ب ــوند، دانش ــی ش ــه نم ــک ارائ ــورت ترمی ــه ص دروس ب

ــادی مواجــه هســتند. مشــکات زی
     بــه تازگــی وزارت علــوم در مــورد ایجــاد رشــته و گرایــش جدیــد 
در مــورد همــه مقاطــع ســختگیرانه عمــل مــی کنــد امــا بــا توجــه 
بــه اینکــه ایــن گرایــش در دانشــگاه هــای مجــاور ماننــد دانشــگاه 
ــش  ــی، گرای ــای آت ــدارد، در تاشــیم در ســال ه ــه وجــود ن ارومی
کنتــرل را در مقطــع کارشناســی در دانشــگاه صنعتــی ایجــاد کنیــم. 
ــت  ــه صــورت ترمیک، عل ــه نشــدن دروس ب ــورد مشــکل ارائ در م
ــم  ــر بتوانی ــد و اگ ــی باش ــجویان م ــم دانش ــداد ک ــی آن تع اصل
گرایــش کنتــرل را ایجــاد کنیــم، ایــن مشــکل رفــع خواهــد شــد 
ــد  ــی ارش ــای تخصص ــه درس ه ــا ارائ ــم ب ــن در صددی و همچنی
ــدرن،  ــرل م ــد کنت ــاری مانن ــورت اختی ــه ص ــرل، ب ــش کنت گرای

ــا گرایــش کنتــرل آشــنا ســازیم. دانشــجویان را ب

امکانــات  کمبــود  از  بــرق،  دانشــجویان  اکثــر  متاســفانه   -  
آزمایشــگاهی گلــه مندنــد، برنامــه ای بــرای بهبــود ایــن وضعیــت 

ــد؟ داری
ــزات  ــد تجهی ــرای خری ــی ب ــه کاف ــگاه بودج ــفانه دانش      متاس
آزمایشــگاهی در اختیــار مــا نمــی گــذارد امــا در تاشــیم امســال 
 FPGA ــت ــد س ــدی مانن ــزات جدی ــرق تجهی ــکده ب ــرای دانش ب
ــاز را  ــورد نی ــگاهی م ــزات آزمایش ــر تجهی ــک و دیگ AVR، رباتی

ــم. ــداری نمایی خری

 - و در آخر، اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
ــار  ــه دانشــجویان در کن ــی باشــد ک ــده م ــه خرســندی بن      مای
ــد و  ــی پردازن ــی م ــیه ای علم ــای حاش ــه کاره ــم، ب ــل عل تحصی
انجمــن علمــی نیــز در ایــن راســتا بــا برگــزاری دوره هــای عملــی، 
نقــش بســزایی دارد و بنــده از شــما عزیزانــی کــه اولویــت اول خود 
ــجویان  ــم. دانش ــی کن ــکر م ــد، تش ــرار داده ای ــم ق ــل عل را تحصی
بــرق توجــه داشــته باشــند کــه رشــته بــرق، ویتریــن رشــته هــای 
ــدن ،   ــا درس خوان ــم ب ــی باشــد، لذا ســعی کنی ــگاه م ــک دانش ی
فعالیــت در انجمــن علمــی و تشــکیل تیــم هــای پژوهشــی، اجــازه 
ندهیــم کــه ایــن ویتریــن در دســت رشــته هــای دیگــر باشــد. هیچ 
ــد خــود را از دســت بدهــد بلکــه  ــزه و امی ــد انگی دانشــجویی نبای
ــرای  ــدی ب ــرد مفی ــده ف ــاش خــود در آین ــا ت ــد ب ــد ســعی کن بای

جامعــه خــود باشــد.
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     بــدون شــک یکــی از پرطرفدارتریــن 
و ســاده تریــن مــدارات الکترونیکــی، مــدار 
هــای شــارژر باطــری اســت. بــا صــرف 
هزینــه ای کمتــر از خریــد آداپتــور، خودتــان 
مــی توانیــد شــارژر بســازید؛ حتــی بــه 
جــای شــارژر مــی توانیــد از ایــن مــدار بــه 
ــده  ــاف ش ــا ص ــه کام ــع تغذی ــوان منب عن
بــرای تغذیــه IC هــا و کاربــرد هــای دیگــر 

ــد.  ــتفاده کنی اس

       لیست قطعات مورد نیاز
 1 عدد ترانسفورماتور کاهنده 220 به 12

LM2575 1 عدد آی سی رگوالتور 
 1 عدد هیت سینک آی سی رگوالتور

1N4001 4 عدد دیود 
1N5819 1 عدد دیود زنر 

25V 100µF 1 عدد خازن 
25V 1mF 1 عدد خازن 

25V 330µF 1 عدد خازن 
 1 عدد سلف 330µH بشکه ای

هزینه تقریبی قطعات ~ هشت هزار تومان

      تحلیل و بررسی مدار
   ورودی مــدار، بــرق شــهری بــا ولتــاژ 
تقریبــی 220 ولــت و فرکانــس 50 هرتــز 
ــاژ ورودی  ــه ســیگنال ولت ــی باشــد. دامن م
بــا اســتفاده از ترانســفورماتور، از 220 بــه 12 
ــپس ورودی  ــد. س ــی یاب ــش م ــت کاه ول
سینوســی بــه قســمت یکسوســاز تمــام 
مــوج، منتقــل مــی شــود. حــال بــا اســتفاده 
از خــازن ، شــکل مــوج ســیگنال صــاف تــر 
و بــه شــکل مــوج DC نزدیــک تــر خواهــد 
شــد. در آخــر مــدار آی ســی رگوالتــور بــرای 

ــت ــا صــاف و ثاب ــن خروجــی کام گرفت
 )5 ولت( استفاده می شود.

       به نکات زیر توجه کنید
- بــرای شناســایی پایــه هــای دیــود توجــه 
کنیــد، ســر ســفید رنــگ دیــود همــان  ســر 

منفــی )کاتــد( مــی باشــد.

ــل  ــه در پ ــه کار رفت ــای ب ــود ه ــدل دی - م
دیــودی، 1N4001 مــی باشــد.

- در تصویر زیر پایه های رگوالتور مشخص 
شده   اند.

- هیــت ســینک آی ســی رگوالتــور را حتمــا 
نصــب نماییــد تــا از داغ شــدن بیــش از حــد 

آن جلوگیــری کنــد.
ــرق  ــه ب ــل ب ــفورماتور متص - ورودی ترانس
شــهری مــی باشــد،  لــذا هنــگام کار مواظــب 

باشــید.
- خروجــی مــدار را مــی توانیــد بــه مادگــی 
USB وصــل کنیــد و یــا بــه ســوکت  شــارژر 
گوشــی هــای اندرویــد یــا هــر گوشــی 
توجــه  فقــط  نماییــد.  متصــل  دیگــری 
داشــته باشــید در هــر دو صــورت، خروجــی 
ــال  ــوکت اعم ــمت POWER س ــه قس را ب

ــد. کنی
ــرای شــارژ ایمــن و  - از آنجــا کــه شــارژر ب
محافظــت شــده باطــری هــا طراحــی شــده 
ــه  ــوده کــه آســیبی ب اســت و هــدف ایــن ب
ــان  ــت زم ــن اس ــذا ممک ــد، ل ــری نزن باط

ــی باشــد. شــارژ کمــی طوالن
ــم مــی باشــد،  ــدار بســیار مه - GND در م
 GROUND بــا توجــه بــه شــماتیک، در

ــد.  ــت نمایی ــات دق ــردن قطع ک

چگونه شارژر بسازیم! 
رضا قدیمی



7

      نیــروگاه مجموعــه ای از تاسیســات صنعتــی اســت کــه بــرای 
تولیــد انــرژی الکتریکــی از آن اســتفاده مــی شــود. نیــروگاه هــا 
بســته بــه نــوع تکنولــوژی بــه کار رفتــه در آنهــا و منابــع انــرژی در 

دســترس، متفــاوت هســتند. 
ــرژی از دیگــر شــکل        وظیفــه اصلــی یــک نیــروگاه تبدیــل ان
هــای آن ماننــد انــرژی شــیمیایی و انــرژی  هســته ای و انــرژی 
ــت. وظیفــه  پتانســیل گرانشــی و... بــه انــرژی الکتریکــی اس
ــور  ــا ژنرات ــد ی ــده مول ــر عه ــروگاه هــا ب ــا در همــه نی ــی تقریب اصل
ــرژی  ــه ان ــیال را ب ــم س ــرژی جس ــه ان ــین دواری ک ــت. ماش اس
ــی  ــای مختلف ــور از راه ه ــک ژنرات ــدن ی ــرای چرخان ــاز ب ــورد نی م
ــان  ــر راندم ــور انجــام حداکث ــه منظ ــا ب ــی شــود و غالب ــن م تامی
و حداقــل نمــودن هزینــه هــا و همچنیــن میــزان دسترســی  بــه 
منابــع مختلــف انــرژی در آن منطقــه و دانــش فنــی گروه ســازنده 

ــتگی دارد. بس

 
ژنراتــور: ژنراتورهــا یــا مولــد هــا در حقیقــت ماشــین هــای 
الکتریکــی هســتند کــه بــا گردانــدن شــیفت، البتــه بــا یــک ســری 
ــور،  ــرق تولیــد کــرد. معمــول تریــن ژنرات ــوان ب ماحظــات مــی ت
ژنراتورهــای ســنکرون هســتند کــه در بیشــتر نیــروگاه هــا اســتفاده 
مــی شــوند. ســنکرون  ماشــینی اســت کــه بایــد دور آن بــا توجــه 
ــه تعــداد قطــب هــا در محــدوده ای معیــن ثابــت نگــه داشــته  ب
شــود. در ایــن ژنراتــور یــک میــدان گــردان روی ســیم پیــچ هــای 
ژنراتــور القــا مــی شــود کــه دور ایــن میــدان گــردان بــا دور روتــور 
بایــد یکســان باشــد و روتــور یــک مغناطیــس بــا اهنربــای کنتــرل 
ــاژ  ــوان ولت ــی ت ــس م ــن مغناطی ــک ای ــه کم ــه ب ــت ک ــده اس ش
ژنراتــور را کنتــرل کــرد. کابــل هــای ژنراتــور را ترمینــال ژنراتــور مــی 
ــور بایــد ولتــاژ و فرکانــس کنتــرل شــده  ــال ژنرات نامنــد. در ترمین

داشــته باشــیم.

ــزرگ  ــبکه ب ــک ش ــا در ی ــور ه ــس ژنرات ــس: فرکان ــرل فرکان کنت
ــرل مــی  ــروگاه کنت ــه صــورت هماهنــگ و مشــترک در همــه نی ب
ــرل دور  ــه کمــک سیســتم کنت ــور ب ــس ژنرات ــرل فرکان شــود کنت
ــرل  ــتم کنت ــن سیس ــداری ای ــه پای ــود ک ــی ش ــام م ــن انج توربی
ــه  ــی ک ــرل دور توربین ــتم کنت ــک سیس ــت دارد و ی ــیار اهمی بس
ژنراتــور را بــه حرکــت در مــی آورد بســیار پیچیــده اســت. امــا بــه 
صــورت ســاده اگــر بخواهیــم بــه آن اشــاره کنیــم بایــد بگوییــم بــار 
الکتریکــی ژنراتــور بــرای توربیــن ماننــد ترمــز عمــل مــی کنــد، بــه 
ایــن ترتیــب دور توربیــن در صــورت افزایــش بــار کاهــش مــی یابد 
و سیســتم کنتــرل از طریــق فرمــان بــه توربیــن دور آن را کنتــرل 
ــه دریچــه  ــان ب ــن فرم ــروگاه بخــار ای ــک نی ــا در ی ــد مث ــی کن م
ی کنتــرل بخــار اعمــال مــی شــود و دریچــه مقــدار بیشــتری بــاز 
مــی شــود تــا دور الزم را بــه توربیــن بدهــد. دور ژنراتورهــا در یــک 
ــک شــبکه  ــس ی ــذارد و فرکان ــی گ ــر م ــس تاثی ــر فرکان شــبکه ب
ــر  ــه دیگ ــد. نکت ــاوز کن ــی تج ــدوده معین ــد از مح ــتاندارد نبای اس
ــا دریچــه  ــرل ب ــوب سیســتم کنت ــرد معی ــه در صــورت عملک اینک
کنترلــی احتمــال دور گرفتــن بیــش از حــد توربیــن وجــود دارد کــه 
بســیار خطرنــاک اســت البتــه بــرای چنیــن مشــکاتی حفاظــت 
ــی در مــواردی مشــکاتی پیــش آمــده کــه  هایــی وجــود دارد ول

هــم خســارت جانبــی و هــم خســارت مالــی باالیــی دارد.
سیســتم تحریــک ژنراتــور: ولتــاژ خروجــی ژنراتــور بســیار 
ــق  ــه عای ــر رود ب ــدی فرات ــاژ از ح ــر ولت ــون اگ ــت دارد چ اهمی
ــور و تجهیــزات نیــروگاه صدمــه وارد شــده  هــای الکتریکــی ژنرات
ــه  ــتمی ک ــه سیس ــت. ب ــد داش ــنگینی در آن خواه ــارت س و خس
ولتــاژ ژنراتــور را کنتــرل مــی کنــد سیســتم تحریــک یــا AVR مــی 
ــد. سیســتم تحریــک هــم یــک سیســتم کنتــرل پیشــرفته   گوین

ــور اســت. ــاژ ژنرات ــرل ولت ــه آن کنت ــه وظیف ــت ک اس
نیروگاه شهید سلیمی نکا

ــروگاه هــای  ــوان یکــی از نی ــه عن ــکا ب ــروگاه شــهید ســلیمی ن نی
ــور  ــی کش ــای مل ــرمایه ه ــن س ــور و از مهمتری ــتراتژیک کش اس
محســوب مــی گــردد. ایــن نیــروگاه از بزرگتریــن نیــروگاه هــای 
خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود کــه در ســاحل دریــای خــزر، واقــع 
در 22 کیلومتــری شــمال شهرســتان نــکا مازنــدران و در مهــر مــاه 
ســال 1358 تاســیس شــده اســت. ایــن نیــروگاه دارای 4 واحــد 
ــی بخــار و یــک بلــوک ســیکل ترکیبــی متشــکل از 2  440 مگاوات
واحــد 136 مگاواتــی گازی و یــک واحــد 160 مگاواتــی بخــار و دو 
واحــد توربیــن انبســاطی بــه قــدرت 9/4 مــگاوات مــی باشــد و در 
ــر مجموعــه  ــدان دور در بخــش طــرح و توســعه زی ــه چن ــده ن آین
هــای تولیــدی دیگــری بــا توجــه بــه رشــد مصــرف بــرق در کشــور 

نیــز بــه ایــن مجموعــه اضافــه خواهنــد گشــت.

نیروگاه
فاطمه میادی
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           یک مرکز مخابراتی چگونه کار می کند؟!
                   مریم ابراهیمی

      همانطــور کــه احتمــااًل مــی دانیــد، هــر مشــترک تلفــن ثابــت 
ــرا ایــن  ــه نزدیکتریــن مرکــز در اطرافــش متصــل مــی شــود. زی ب
ــی آورد  ــم م ــترک فراه ــرای مش ــوق را ب ــه ب ــد ک ــی باش ــز م مرک
ــهرها و  ــز و ش ــا مراک ــترک را ب ــاط مش ــیریابی ارتب ــیله مس و بوس
کشــورهای دیگــر میســر مــی ســازد. امــا ببینیــم یــک مرکــز از چــه 
قســمت هایی تشــکیل شــده اســت: اصــواًل مرکــز تلفن ســاختمانی 
حداقــل ســه طبقــه و شــامل چهــار قســمت اصلــی بــه شــرح زیــر 
ــام دارد کــه  ــل ن ــاق کاب مــی باشــد. اولیــن قســمت یــک مرکــز ات
معمــواًل در زیرزمیــن یــا همکــف قــرار دارد.کابــل هــای بــا روکــش 
ــل  ــل مفص ــاق کاب ــه ات ــس از ورود ب ــاوم)out door(پ ــای مق ه
ــاف  ــش انعط ــا روک ــی ب ــل های ــه کاب ــادر(و ب ــل م ــورده )مفص خ
ــدی  ــد بع ــه مقص ــا ب ــود و از آنج ــی ش ــل م ــر)indoor( تبدی پذی

ــت مــی شــوند. ــاق MDF هدای ــی ات یعن
 MDF)MainDistribution Frame(قســمت بعــدی، اتــاق     
ــاط  ــزی و ارتب ــل هــای مرک ــام دارد. کاب ــی ن ــع اصل ــم توزی ــا فری ی
ــه  ــاق ک ــن ات ــل وارد ای ــاق کاب ــور از ات ــس از عب ــز پ ــه مرک ورودی ب
شــامل دو نــوع ترمینــال در دو طــرف مــی باشــد، مــی شــود.این دو 
نــوع ترمینــال شــامل ترمینــال هــای افقــی و عمــودی مــی باشــد.

زوج هــای ورودی از ســمت مشــترک بــه ترمینــال هــای عمــودی 
و زوج هــای ســمت ســوئیچ بــه ترمینــال هــای افقــی متصــل مــی 
گردنــد. 22 فیبــر نــوری نیــز مســتقیمًا بــه ســالن دستگاه)ســوئیچ(

منتقــل مــی شــوند و در آنجــا بــر روی راک هــای خاصــی بــه نــام 
ــل  ــا بالعکــس تبدی ــه الکتریکــی و ی ــوری ب OCDF تقســیم و از ن
ــیله زوج  ــی بوس ــودی و افق ــای عم ــال ه ــن ترمین ــود. ای ــی ش م
ســیم هایــی بــه نــام رانــژه بــه هــم متصــل مــی باشــند. از مزایــای 
MDF امــکان آســان تســت خطــوط در مرکــز و انجــام امــور کنترلــی 
و محــدود کننــده ماننــد قطــع بــه علــت بدهی)بوســیله ابــزاری بــه 
ــه( و در کل راحــت تــر شــدن عمــل نگهــداری و کنتــرل  ــام ایزول ن
خطــوط مــی باشــد. در ســالن MDF در ســمت مشــترک فیوزهایــی 
ــرق شــهری  ــی ب ــان ورود احتمال ــا در زم ــد ت کار گذاشــته شــده ان
توســط زوج مشــترک بــه مرکــز، ســوئیچ آســیبی نبیند.معمــواًل اتاق 
ــی  ــار آن اتاق ــرار دارد و در کن ــل ق ــاق کاب ــاالی ات ــه ب MDF در طبق
بــه نــام اتــاق PCM نیــز وجــود دارد.امــا یکــی دیگــر از مهمتریــن 
بخــش هــای یــک مرکــز کــه شــاید بتــوان نــام اصلــی تریــن واحــد 
ــالن  ــن س ــد. ای ــی باش ــتگاه( م ــالن سوئیچ)دس ــه آن داد،س را ب
ــا  ــیم ه ــرار دارد و زوج س ــاق MDF ق ــاالی ات ــه ب ــواًل در طبق معم
ــوئیچ  ــه س ــده و ب ــر وارد آن ش ــوق الذک ــل ف ــی مراح ــس از ط پ
متصــل مــی گردنــد. آخریــن بخش،اتــاق نیرو)باطــری خانــه( مــی 
باشــد کــه وظیفــه آن تأمیــن بــرق مصرفــی تجهیــزات مرکــز ماننــد 
ســوئیچ و PCMهــا و... میباشــد. معمــواًل بــرق مصرفــی آنهــا 48 
ولــت مســتقیم)DC(می باشــد. در ایــن بخــش عــاوه بــر مبــدل 
ــرای مواقــع  ــز ب ــه مســتقیم، تعــدادی باطــری نی ــاوب ب هــای متن
قطــع بــرق شــهری موجــود مــی باشــند. در یــک مرکــز بایــد یــک 
ژنراتــور دیزلــی بــرای مواقعــی کــه بــرق بــرای مــدت طوالنــی قطــع 
مــی باشــد، پیــش بینــی شــده باشــد. چندیــن مرکــز در یــک شــهر 
ــت  ــز ترانزی ــن مراک ــت متصــل هســتند و ای ــز ترانزی ــک مرک ــه ی ب

هســتند کــه بــا هــم ارتبــاط دارنــد.
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