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نتایج خالصه
شتودد  استفااد  مت DCبه ACیکسوسازهای دیودی که معموال بعنوان مبدل •

ب موجب کاهش ضتریب وتوان و افتشایش ضتریمادند بار غیرخط  رففار دمود  و 
ب های فعال برای اصالح ضری؛ لذا الزم است از روشم  شوددهارمودیک اعوجاج 

ستاخفه که در این پروژ  یک مبدل کلیدزد  برای این منظتور کردووان اسفااد  
.  شد  است

ب ووان در میان مبدل های کلیدزد  که م  ووان از آدها به عنوان اصالح کنند  ضری•
اد  اسفااد  کرد  از مبتدل بوستت بته دلیتی دتویش کمفتر و بتازده  بتاالور استفا

.شد  است

ی و در ابفدا با بررس  های مخفلف  مدار اولیه طراح  شد  و پس از شتبیه ستاز•
ارزیاب  آن بته کمتک دترم افتشار مفلتب و رفتد ایترادا، اولیته  در دهایتت متدار 

.اصالح کنند  ساخفه شد  است

یکداابفم  شودد گرففهکاربهضریب  وواناصالحمنظوربهکهی هاروشاغلبدر•
باال کادسفرکلیدزد باسپسوم  شودساخفهمنبدولفاژباهماازسینوس جریان
صور،در.م  دمایندشد ساخفهمرجدجریانازوبعیتبهمجبورراورودیجریان
آنورودیولفاژباهماازوسینوس وقریبامبدل ورودیجریانامر اینوحقق
مبدلازپروژ ایندر.شدخواهدخالصمقاومتیکحکمدریکسوسازلذاوشودم 

.(1شکی)شد  استاسفااد مهماینوحققبرایبوست

وولفاژی)کنفرل حلقهدوبابوستمبدلیکازم  ووانضریب وواناصالحمنظوربه•
ولفاژنظیموبرعالو م  شوددامید دیشبیرود کهولفاژیحلقه.اسفااد  کرد(جریاد 
جریاناساسبر؛م  کندفراهمجریاد حلقهبرایرامرجدجریانیکخروج  

 ولفاژیحلقهووسطوولیدشد مرجدجریانوبوستمبدلسلفازدریافت شد 
.(2شکی)م  شودفراهمبوستمبدلکلیدزد برایمناسبPWMسیگنال

 موازی شدبوستمبدلدوازم  ووانجریانریپیکاهشوبازد افشایشمنظوربه•
مداراینم  شودد؛کلیدزد درجه180فازاخفالفباهاکلیدآندرکهاسفااد  کرد

.(4و3شکی)م  شوددامید موازی شد اصطالحدر

پس از ادجام محاسبا، مربوط به طراح  مبدل  مدار طراح  شتد  در محتیط درم افتشار 
با کسب اطمینان اولیه (. 5شکی )قرارگرفت مفلب  شبیه سازی شد و مورد ارزیاب  اولیه 

از درسف  مدار طراح  شد   مرحله ساخت آغاز شد و در پایتان دیتش متدار ساخفه شتد  
(.7و 6شکی )گرفت مورد ارزیاب  دهای  قرار 

جمع بندی

ساخفه شد که به برق شهری مفصتی شتد  و ضتمن DCبه ACدر این پروژ  یک مبدل 
بته . ورودی را بردامته ریتشی م  کنتدACولتت  جریتان 400وثبیت ولفاژ خروج  روی 

عوجاج عبار، دیگر  شکی  موج جریان ورودی به دحوی ونظیم م  شود که عالو  بر کاهش ا
در ایتن طترح. هارمودیک  کی وا محدود  مجاز  ضریب ووان ورودی به یک رسادد  م   شود

وسایی دقلیته برقت  صنعت به عنوان بخش اولیه در یک سیسفم ادفقال ووان ب  سیم برای 
اصتتتتتتتتالح کنند  کاربرد دارد؛ به عبار، دیگر  طبقه ورودی چنین سیسفم  یک مبدل 

.ضریب ووان است که در این پروژ  ساخفه و پرداخفه شد
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مبدل بوست موازی شد 3شکیمبدل بوست اصالح کنند  ضریب ووان1شکی

جریان ورودی مبدل بوست در حالت موازی شد  4شکی مدار کنفرل اصالح کنند  ضریب ووان2شکی

شبیه سازی اصالح شکی موج جریان ووسط مدار اصالح کنند  در مفلب 5شکی

مبدل اصالح کنند  ضریب ووان6شکیشکی موج جریان ورودی در مبدل ساخفه شد 7شکی
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