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 گیراه علم و دانش یاری کرده و در لحظات سخت زند عزیزم که مرا در خانوادهاز 
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 که مهرداد بابازادهدکتر و سپاس فراوان از استاد گرانقدر 

نامه از بدیل را در اختیار من قرار داده و برای تکمیل این پایان، این عنصر بیوقت خویش

 هیچ کمکی دریغ نکردند
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 مقدمه

انرژی الکتریکی وابسته هستند. با توجه به گستردگی این صنایع نیاز به وسایل و  صنایع به یامروزه تمام

،مبدل  DCبه  DCهای مختلفی مانند مبدل است.الکترونیک قدرت در زمینهادوات الکتریکی گسترده شده

AC  بهAC های ولتاژ و یکسوسازها کاربرد دارند.اوب سازها ، منابع تغذیه ، کنترل کنندهن، مت 

شوند.این امر موجب گستردگی یکسوسازها شده است. یکسوسازها با تغذیه می DC صنایع بسیاری با ولتاژ

شوند.یکسوسازهای پیشرفته کاربردهای بسیاری مانند ئه میمدارهای مختلف برای کاربردهای مختلف ارا

 تغییر سطح ولتاژ، تغییر سطح جریان و همچنین بهبود و یا تغییر ضریب توان دارند.

ریزی طراحی شود که بتوان کنترل بیشتری بر فاز قابل برنامهدر این پروژه سعی برآن بوده که یکسوساز سه

 PWMین وسیله بازده را باال برده. این پروژه شامل دو روش یکسوسازی روی یکسوساز داشت تا بتوان به ا

 شود.است که آسانترین روش از بین این دو روش برای پیاده سازی انتخاب می

باشد و برای توسعه دادن این یکسوساز یک مدار واسط نیز برای می PLC Logoواحد مرکزی این یکسوساز 

 شده است. لوگو استفاده برای PWMپالس ساخت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل اول

 معرفی یکسوسازها
  



 

 

  معرفی یکسوسازها

ها شوند موجب افزایش استفاده از یکسوسازتغذیه می DCهای الکتریکی که با ولتاژ فزون دستگاهافزایش روزا

 و است. یکسوسازها بسته به دستگاه الکتریکیاست. این امر باعث گوناگونی مدارهای یکسوساز شدهشده

 اند.کاربرد آنها از قطعات و مدارهای مختلفی تشکیل شده

پردازیم.فاز میدر این بخش به معرفی یکسوسازهای مختلف تکفاز و سه  

شود که شده تقسیم میبندی کلی به یکسوسازهای دیودی و یکسوسازهای کنترلیکسوسازها در یک دسته

شوند که در ادامه توضیح مختصری فاز تقسیم میو سهها به یکسوسازهای تکفاز بندیهر یک از این دسته

شود.ارائه می  

یکسوساز دیودی1-1  

شوند.فاز تقسیم مییکسوساز دیودی به دو دسته تکفاز و سه  

فاز به یکسوساز موج و یکسوسازهای سهموج و یکسوساز تکفاز تمامیکسوسازهای تکفاز به یکسوساز تکفاز نیم

شوند.بندی میموج دستهفاز تمامز سهای و یکسوسافاز ستارهسه  

موجیکسوساز تکفاز نیم1-1-1  

شود. با ترین نوع یکسوساز است، اما در کاربردهای صنعتی از آن استفاده نمیموج تکفاز سادهیکسوساز نیم

ی، سیکل مثبت ولتاژ وروداین وجود در فهم اساس کار یکسوسازی بسیار مهم است. در این مدار در اثنای نیم

کند و سیکل منفی دیود هدایت نمیشود و در نیمکند و ولتاژ ورودی دو سر بار ظاهر میدیود را هدایت می

ای با بار مقاومتی از این نوع یکسوساز مدار ساده 1-1شود. در شکل الف ولتاژ صفر روی دو سر بار ظاهر می

دهد.جی را نشان مینیز شکل موج ولتاژهای خرو 1-1است. و در شکل بنشان داده شده  



 

 )الف(مدار

 

 )ب(شکل موجها

موج تکفازیکسوساز نیم 1-1شکل   

 



 موجیکسوساز تکفاز تمام2-1-1

 دهد.در این مدار هر ترانسفورمر موج را با ترانسفورمر سروسط نشان میمدار یکسوساز تمام 1-2در شکل الف 

 1-2موج در شکل ب و خروجی یکسوساز تمام کندموج عمل میبه همراه دیودش مانند یک یکسوساز نیم

 شود.نمایش داده می

 

 )الف( مدار

 

 

 
 )ب( شکل موجها

موج با ترانسفورمر سروسطیکسوساز تمام 1-2شکل   



است که به جای استفاده از ترانسفورمر سروسط از چهار موج پل نشان داده شدهیکسوساز تمام 1-3در شکل 

کنند و کار هدایت می D1 , D2سیکل مثبت دیودهای این یکسوساز در نیمدیود استفاده شده است. در 

 دهند.کار هدایت ولتاژ را انجام می D3,D4سیکل منفی دیودهای انتقال توان را بر عهده دارند و در نیم

 

 )الف( مدار

 

 )ب( شکل موجها

موج پلیکسوساز تمام 1-3شکل   

مقایسه 3-1-1  

شود اما در یکسوسازهای تمام موج تمام توان یک نیم سیکل توان انتقال داده می موج تنهادر یکسوساز نیم

موج و تمام موج پل به اندازه در یکسوساز نیم (PIV)کند. همچنین فراز ولتاژ معکوس دیود انتقال پیدا می

𝑉𝑚 2موج با ترانسفورمر سروسط برابر و در یکسوساز تمام𝑉𝑚 رای طراحی یکسوساز است. به این ترتیب ب



موج با ترانسفورمر سروسط باید دیودها دو برابر دیگر یکسوساز توانایی تحمل فراز ولتاژ معکوس را داشته تمام

 باشد.

 فازای سهیکسوساز ستاره 9-1-1

 تسیکل از هر فاز را هدایکند و هر دیود تنها نیمموج در تکفاز عمل میاین نوع یکسوساز مانند یکسوساز نیم

 کنند.می

 

 )الف( مدار

 

 )ب( شکل موجها

 فازای سهیکسوساز ستاره 1-9شکل 

 فازیکسوسازهای پل سه 5-1-1

م سیکل هدایت ولتاژ را انجاکند و هر دیود در دو نیمدر این نوع یکسوساز تمام توان شکل موج انتقال پیدا می

 دهد.می



 

 )الف( مدار

 

 )ب( شکل موجها

 فازسهیکسوساز پل  1-5شکل 

 مقایسه 6-1-1

ولت  222شود و بیشینه ولتاژ اعمالی به بار برابر سیکل از توان انتقال داده میای تنها نیمدر یکسوساز ستاره

ولت است و  382آید که فاز بیشینه ولتاژ از اختالف ولتاژ دو فاز بدست میباشد، اما در یکسوساز پل سهمی

ای ساز پل دو برابر فرکانس قوس بیشینه ولتاژها در یکسوساز ستاره( در یکسوarcها)همچنین فرکانس قوس

 سه فاز است.

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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هوشمند،مسعود(، _باغبانی،خلیل_نیا،حمیدرضارضایی _آبادی،محمدرضامحمد ح.رشید)موسوی تقی[1]

 1342الکترونیک صنعتی)فصل ششم و دهم(،ویرایش سوم،ایران، انتشارات خراسان،بهار 

،چاپ هشتم،ایران،مجموعه کتابهای PLC SIMATIC step7غریبی،راهنمای جامع هادی-غریبیید[سع2]

 42مثلث نارنجی،زمستان 

،ویرایش MATLABعلمدار،کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی نسرین-اکبرعلمدار[علی3]

 84دوم،ایران،انتشارات نگارنده دانش،بهار 

های عملیاتی و کاربردآنها،ویرایش دوم،ایران،انتشارات کنندهیتتقو Op Ampsزینالی،مهدی-[یاشارسرباز9]

 42فدک ایساتیس،تابستان 

 

 




