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 پیشگفتار:

با عنایت خداوند متعال و یاري اساتید و کمک دوستان طراحی و ساخت رکتیفایر شش پالسه به 

نیاز و پیشرفت روزافزون کشور د نیاز با موفقیت به پایان رسید، با توجه به مدارات و ادوات مور ههمرا

در صنایع شیمیایی بخصوص در صنایع الکترولیز، هدف اصلی از انجام این پروژه رسیدن به توانایی 

طراحی و ساخت رکتیفایرهاي قابل کنترل با ریپل ولتاژي و جریانی پایین و در عین حال سادگی 

ه این مهم، طراحی و ساخت رکتیفایر در امر تعمیر و نگه داري میباشد، در گام اول براي رسیدن ب

  شش پالسه دیودي در این پایان نامه به انجام رسیده است .
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  پیشگفتار
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  پیشگفتار:

متعال و یاري اساتید و کمک دوستان طراحی و ساخت رکتیفایر شش پالسه به با عنایت خداوند 

د نیاز با موفقیت به پایان رسید، با توجه به نیاز و پیشرفت روزافزون کشور مدارات و ادوات مور ههمرا

در صنایع شیمیایی بخصوص در صنایع الکترولیز، هدف اصلی از انجام این پروژه رسیدن به توانایی 

و ساخت رکتیفایرهاي قابل کنترل با ریپل ولتاژي و جریانی پایین و در عین حال سادگی طراحی 

در امر تعمیر و نگه داري میباشد، در گام اول براي رسیدن به این مهم، طراحی و ساخت رکتیفایر 

  شش پالسه دیودي در این پایان نامه به انجام رسیده است .
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  :درآمدي بر پروژه

ارزش ترین ما مملو از وسایل و ابزارآالتی است که طی فرایند هاي پیچیده اي از مواد خام تبدیل به با  دنیاي امروز

 ویژه اي را به خود اختصاص داده اند. جایگاه  بی تردید در این بین، تجهیزات الکتریکیتجهزات مبدل گشته اند، 

از  گوناگونیانواع  ،به دلیل کاربرد هاي مختلف از جمله ي مهمترین آنها میتوان ترانسفورماتورها را نام برد؛

، نیاز به خته شده اند ، در کاربرد هاي خاصطراحی و ساو کاربردهاي مختلف در توان ها ترانسفورماتورها 

، در ان به صنایع الکترولیز اشاره کرد، از جمله ي این کاربرد ها میتونیز احساس میشود ویژه ترانسفورماتورهاي 

الکترولیز از ترانسفورماتور هاي خاص تر (مثال با تعداد فاز بیشتر در خروجی) این صنایع با توجه به حساسیت 

  با جریان باال و ریپل پایین میباشد. DCیاز اصلی صنایع الکترولیز، ولتاژدریک جمله میتوان گفت: ن استفاده میشود.

باشد که در مرحله اول انجام این  کیلووات میسه  ،ساخته شده  شش پالسهرکتیفایر فورماتورتوان ترانس        

  .پروژه در بخش رکتیفایر ، یکسوسازي با استفاده از مدارات دیودي و بدون کنترل انجام شده است

ابتدا  با مبانی الکترونیک صنعتی آشنا میشویم، سپس نگاه اجمالی به انواع مبدل ها و در  اولدر فصل          

به بررسی روشهاي مختلف یکسوسازي از   دومفصل در ولتاژي مختلف میپردازیم.  DCنهایت به بررسی منابع 

 سومردازیم.درفصل جمله یکسوسازي دیودي و یکسوسازي تریستوري به صورت نیم موج، تمام موج و سه فاز میپ

در فصل  نسفورماتورها از مراحل طراحی تا ساخت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.ادر رابطه با ترموضوعاتی 

  به بررسی روند ساخت پروژه و نتایج حاصل از آن می پردازیم. هارمچ
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  اولفصل 

  الکترونیک قدرت و کاربردها
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 پیشگفتار 1-1

 

نفوذ ، ال در آمده استتوسط کاربرد هاي الکترونیک صنعتی به اشغ از دنیاي اطراف مازه بخش عظیمی امرو

برق هواپیما و شاتل هاي فضایی، قطار هاي  صنایع مختلف از جمله: دررا به وضوح میتوان الکترونیک صنعتی 

تیفیرها و صدها ، رکه ذرات ، آبکاري ، سیستم هاي سروبرقی،کامپیوترها، جوشکاري، فرستنده ها، شتاب دهند

  مشاهده کرد.کاربرد با ارزش دیگر 

  

  مبانی 2-1

 

  الکترونیک صنعتی 1-2-1

  

آغاز شد، سپس به تدریج یکسوساز تانک  1900الکترونیک صنعتی با اختراع یکسوساز کمان جیوه در سال  تاریخ

از این قطعات تا سال  شدند.فنوترون و تیروترون اختراع  ،پ خال با کنترل شبکه، سیستم جرقهیکسوساز الم ،فلزي

وسیله باردین براتین  اختراع ترانزیستور سیلیکونی در آزمایشگاه تلفن به بادر کنترل توان استفاده می شد.  1950
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، باز هم در آزمایشگاه بل، اختراع 1956تحول دیگر در سال  ،اولین تحول الکترونیکی روي داد  ،1948و شاکلی در

  معرفی شد. 1SCR بود که با نام تریستور یا یکسوساز کنترلی سیلیکنی ترانزیستور تحریک شونده 

  انواع مبدل ها 2-2-1

 

 AC-DC مبدل 1-2-2-1

  

هستند، که به دو صورت کنترل نشده(دیودي) و کنترل شده (تریستوري)  2رکتیفایرهااین مبدل ها در واقع همان 

برق  الکتریکیکاربرد هاي  بیشتراغلب مورد استفاده قرار می گیرند، اهمیت این دسته از آنجا بیشتر میشود که در 

ی آن را به برق هرتز می باشد، و براي استفاده باید ابتدا 60یا  50با فرکانس  3متناوبولتاژ به صورت  در دسترس

  تبدیل کنیم. 4مستقیم جریان و با ولتاژ

ین از آنجایی که این قسم از مبدل ها داراي کاربردهاي فراوانی می باشند و قسمتی از این پروژه بر پایه ي ا        

  صورت پذیرفته است. دوم، بررسی کامل آن در فصل نوع از مبدل ها انجام شده است

  

  

  

                                                           
1 Silicon-controlled rectifier 
2 Rectifiers (یکسوساز ھا) 
3 Alternative Voltage 
4 Direct Current & Voltage 
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 DC-DCمبدل  2-2-1-2

  

، همانگونه که رماتور در ولتاژ متناوب دانستبراي درك بهتر این نوع مبدل ها می توان آنها معادل ترانسفو

هم انجام این وظیفه   DC-DC، مبدل هاي سطح به سطح دیگر تبدیل می کنند ترانسفورماتورها ولتاژ متناوب را از

دو دسته ي ایزوله و غیر ایزوله تقسیم می  هبدل ها خود برا در ولتاژ هاي مستقیم بر عهده دارند، این نوع از م

   د.شون

  

  AC-AC لمبد3 -2-2-1

  

و سیکلو کانورتر ها (مبدل هاي چرخان) تبدیل می  acاین مبدل ها به دو دسته بزرگ کنترل کننده هاي ولتاژ 

  شوند.

  acکنترل کننده هاي ولتاژ  1-3-2-2-1

  

، مبدل هایی بر پایه تریستور می باشند که ولتاژ متناوب را به ولتاژ متناوب با مقدار acکننده هاي ولتاژ کنترل 

  برخی از کاربرد هاي این مبدل ها عبارت اند از: .ولی با همان فرکانس تبدیل می کندموثر متغیر 
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تورهاي سه فاز کاربردهاي گرمایی خانگی و صنعتی، تغییر تپ ترانسفورماتورها، کنترل روشنایی، کنترل سرعت مو

تریستورها یا تریاك ها در این مبدل ها به کار می روند و کموتاسیون  و تک فاز  و راه اندازي موتورهاي القایی.

آنها از نوع کموتاسیون خط است در نتیجه نیاز به مدارات کموتاسیون پیچیده ندارد. ایراد اصلی این مبدل ها، 

جریان خط ورودي است به ویژه هنگامی که مقدار موثر ولتاژ به میزان  هارمونیکهاي زیاد در ولتاژ خروجی بار و

  قابل مالحظه اي کاهش داده می شود.

   

  سیکلو کانورترها  2-3-2-2-1

  

، تنها در یک مرحله تبدیل می کند، سیکلوکانورتر با یک فرکانس را به فرکانس دیگريکه توان ورودي  وسیله اي

فرکانس خروجی از  ،در نوع کاهشی دو نوع کاهشی و افزایشی طبقه بندي می شوند.نام دارد. سیکلوکانورتر ها به 

برخی از کاربردهاي  میالدي برمیگردد. 1930اصول کار این مبدل به سال  کمتر است.فرکانس ورودي 
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