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 تقدیم به 

به ویژه در زمینه تحصیلی و کسب علم و دانش  امای در تمام ابعاد زندگیپدر و مادر عزیزم که پشتوانه   

    فتیم.کران معرفت و دانش را فراگرای از دریای بیها جرعه اند. همچنین اساتید بزرگواری که به همت آنبوده
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 تقدیر و تشکر

های بی دریغ ایشان، توانستم این ها و کمککه با مشاوره مرتضی اسالمیاندکتر جناب آقای با تشکر از 

ها و راهی را در دو منهای موثر ایشان بیافزایم. کمک خود دانش و آگاهینامه را به اتمام برسانم و برپایان

 نامه یاری کرد.تکمیل این پایانهای پیش آمده در حین گمراهی
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 چکیده

با عنوان دانش فنی   )1IPT(فاز ترانسفورماتورهای بینتوضیحاتی از مبانی طراحی ابتدا در این پروژه 

های دیودی و تریستوری به صورت جدا و در یکسوکننده سازیسپس به شبیه و کنیمرا بیان می IPTطراحی 

مشاهده نتایج خروجی ولتاژ و  ها وپردازیم و در ادامه به موازی کردن این یکسوکنندهحالت تک مداره می

ها در مدار موازی شده یکسوکننده IPTپردازیم و در مرحله آخر با وارد کردن می های مختلفجریان در المان

های مختلف و تاثیر کلی آن برروی بهبود های خروجی المانبرروی ولتاژها و جریان IPTتاثیر  سازیبه شبیه

 پردازیم. عملکرد مدار می

IPT  های رکیبتمزایایی را در مقایسه با توان مناسب بین سیم پیچی و خروجی، با هارمونیک کم، نسبت

 باشد.دیگر دارا می

 

  ها، یکسوساز IPT ،  ترانسفورماتورهای کلیدی : واژه

                                                           
1 Interphase transformer (IPT) 
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 چکیده 1-1

به صورت خالصه   IPTو اهداف نگارش پروژه و توضیحاتی در رابطه با  IPTدر این فصل به بیان مبانی 

ی یکسوساز کنندهبرای ترانسفورماتور تغذیه IPTپردازیم و همچنین به ضرورت تدوین دانش فنی طراحی می

 مطرح شده و در ادامه به معرفی اجمالی مباحث مطرح در فصول پیش رو خواهیم پرداخت.

 مقدمه  2-1

. برای این منظور، الزمه توسعه اقتصادی هر کشوری، تامین توان الکتریکی مطمئن و با کیفیت است

نان باال و قابلیت توسعه و گسترش در آینده در یک سیستم داشتن تجهیزات الکتریکی با قابلیت اطمی

 .باشدقدرت، کامال ضروری می

ای کلیدی در تولید، انتقال و توزیع انرژی ی این تجهیزات، نکتهعملکرد مداوم، مطمئن و بدون وقفه

مراحل طراحی، ساخت، ی کند که دقت بسیار باالیی در کلیه. چنین جایگاه و اهمیتی ایجاب میالکتریکی است

 .ها لحاظ گرددبهینه سازی و بهره برداری انواع ترانسفورماتور

ها، بسیار امروزه بحث بهینه سازی و افزایش راندمان سیستم های قدرت، خصوصا در رابطه با ترانسفورماتور

ها ج موازی سازی سیستمها و قابلیت تعمیم نتایتواند عامل مهمی در بهبود و کاهش هزینهبا اهمیت بوده و می

 .قلمداد شود

ی یکسوسازها و به طور کلی برای پیکربندی مجموعه های طوالنی و تغذیهضرورت انتقال انرژی در مسافت

ها از یکسوکننده، به ویژه برای پشتیبانی از یک سیستم یکسوکننده و فراهم نمودن اتصاالت بین دیود

 شود.می( استفاده IPTترانسفورماتور بین فاز )

های یکسوکننده به یک همچنین این سیستم برای گسترش ترانسفورماتور بین فاز و دیود )تریستور(

 ترکیب موازی است.



 

3 
 

  IPT مبانی 3-1

توان از آن های کاربردی که میها وجود دارد، یکی از روشی یکسوسازهای مختلفی برای تغذیهروش

دو ترانسفورماتور دارای آرایش ستاره که نقاط نوترال آنها به  ی یکسوساز شش پالسه بااستفاده کرد تغذیه

 به هم متصل شده است. (IPT)فاز کمک یک ترانسفورماتور بین

IPT های مختلفی داشته باشد. در اصل تواند آرایشباشد که خود مییک ترانسفورماتور تکفاز می

 گیرد.های دو ستاره قرار میفازی است که بین نولترانسفورماتور بین

کننده هستند شود که دارای دو یا چند سیستم یکسوهایی استفاده میفاز در سیستمهای بینترانسفورماتور

 ند به صورت موازی به یکدیگر متصل شده شوند.خواهکه می

ی نوترال از طریق ترانسفورماتور باشند که دو نقطهفاز با دو ترانسفورماتور اتصال ستاره میهای سهیکسوساز

های ثانویه در دو سیستم به هم پیوسته پیچهای مربوط به سیماند. قطبفاز )راکتور( به هم متصل شدهبین

فاز یکسوکننده حداقل باشد، ولتاژ باشد، به طوری که اگر ولتاژ خروجی یک قسمت سهبرعکس یکدیگر می

شود ولتاژ خروجی، فاز باعث میباشد. ترانسفورماتور بینی قسمت دیگر حداکثر میخروجی یکسوکننده

 ها شود.های یکسوکنندهمیانگین ولتاژ

ها را با یکدیگر موازی داد بیشتری از ترانسفورماتورها، دو یا تعترانسفورماتور های بزرگبار برای تغذیه

 گیرد :کنند. موازی کردن چند ترانسفورماتور معموال با اهداف زیر صورت میمی

 باال رفتن راندمان-1

 پذیری سیستمافزایش دسترس-2

 افزایش قابلیت اطمینان-3

 پذیری سیستمافزایش انعطاف-4
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مهم موازی کردن دو ترانسفورماتور، وجود ولتاژ یکسان در اولیه و همانگونه که میدانیم یکی از شرایط 

گیرند، ترانسفورماتوری که دارای تپ باالتری که دو ترانسفورماتور در حالت موازی قرار میباشد. زمانیثانویه می

گردد. ها میماتوررانسفوربرابری ولتاژ موجب ایجاد جریان گردشی بین تباشد. این نااست دارای ولتاژ باالتری می

شود. بنابراین کنترل ولتاژ های حفاظتی را موجب میرخشی بیش از حد مجاز امکان عملکرد رلهجریان چ

باشد. امر مهم و ضروری میرخشی سان جهت جلوگیری از ایجاد جریان چهای موازی در تپ یکترانسفورماتور

ایجاد  AVRناشی از معیوب بودن رله  ،هاترانسفورماتورتواند در صورت یکسان نبودن تپ رخشی میجریان چ

 شود.

توان به مزیت اقتصادی، های فرکانس باال مزایای زیادی دارد که از جمله آن میموازی سازی یکسوکننده

 افزایش راندمان الکتریکی، کاهش حجم و افزایش قابلیت اطمینان اشاره کرد. 

سفورماتور اصلی با استفاده از یک نوار باند استاندارد انجام در این سیستم اتصاالت خروجی برای تران

های همگرا به یک فاز خاص شود و خروجی هر ترانسفورماتور به یک پشتیبانی مشترک برای تمام دیودمی

 .متصل است

های همگرا به وجود وجی دیودفاز در ترمینال خرهای بینبرای تعادل مدار ضرورت ایجاد ترانسفورماتور

دو یکسوکننده موازی شده، در هر لحظه مساوی  DCشود که ولتاژ است. این تعادل وقتی برقرار می آمده

توان ی این شرایط را میها نیز همزمان باشد که همهها برابر باشد و ریپل ولتاژباشد یعنی مقادیر متوسط آن

 فاز بدست آورد.های بینبه کمک ترانسفورماتور

 وژهاهداف نگارش پر 4-1

شود. یاستفاده م یمدرن امروز یقاتیو تحق یصنعت یهاکننده مبدل با قدرت باال در کاربردیکسو یستمس

بزرگ دارد. هر  یهمنبع تغذ یستمدر س یها، نقش اساسآن یندر ب یاشتراک فعل یلمبدل به دل یعملکرد مواز

 یانجر یاشتراک گذار به یتحقق عملکرد مواز یشبکه مشترک همگام شود. برا یکدر  یدمبدل با یخروج
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. یمدار ییبه مراقبت باال یازولتاژ در هر لحظه، ن ییرتغ ینکمتر یلکننده مبدل، به دلیکسو یستمس ینباال از ا

 مختلف قابل جذب است. یماتدر حالت تنظ (IPT) فازبین توسط ترانسفورماتور یولتاژ ییرتغ ینچن

های قدرت دارد تا به سطح باالیی از جریان برسیم که از به دلیل اهمیت باالیی که انتقال توان در سیستم

پردازیم می IPTسازی ی اهداف الکتروشیمیایی و الکترومتالوژی است به بررسی و شبیهالزامات فعلی در کلیه

های موازی و استفاده از یکسوکننده DCریان زیرا برای افزایش راندمان و کاهش تلفات و در مواقع مورد نیاز ج

پیچی برای تغذیه خروجی فراهم امکان موازی کردن در سیم IPTنیاز داریم چرا که بدون استفاده از  IPTبه 

 شود.نمی



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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