
 
 ب

 

 

 دانشگاه زنجان

 مهندسیدانشکده 

 پایان نامه کارشناسی گروه برق

 

 عنوان :

 سیم سیکلوکانورتر تکفازشبیه سازی، طراحی و ساخت مدار مولد فرمان بی

 

 استاد راهنما :

 دکتر مهرداد بابازاده

 نگارش :

 حسین ثمن ویشکائی

 

 

                             ۸۹۳۱ماه  مرداد



 
 ت

 

 م به :تقدی

 ی زحمات و صبر خود کردند. که در مدت آماده سازی پروژه مرا شرمنده پدر و مادر عزیزتر از جانم 

که با راهنمایی، تشویق و در اختیار قرار دادن جناب آقای دکتر مهرداد بابازاده  مو استاد عزیز و بزرگوار

 ها گردانیدند.رین کارکوچکت تجربیاتشان و همچنین صبرشان بنده را مشتاق به درست انجام دادن

نهایت از ایشان سپاسگزارم و از خداوند برایشان زندگی با عزت بی شک خود را مدیون این عزیزان دانسته، بی

 و سالمتی و شادی خواستارم.
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 چکیده

ک واژه کند و ییشود که یک پارامتر را به پارامتر دیگر تبدیل مای اطالق میبه قطعهکانورتر )مبدل( 

و یا کانورتر فرکانس به جریان. ولی اینورتر  DCبه  DCباشد؛ مثال کانورتر ولتاژ به جریان و یا کانورتر کلی می

 کند.تبدیل می ACرا به  DCشود که جریان ای گفته میفقط به طور تخصصی فقط به قطعه

به  AC مبدلی است که ولتاژ، جریان و توان منتقل شده از سمت یک منبع AC ولتاژ کنندهکنترل

های زمانی منظمی کنترل ههای الکترونیکی منبع و بار در بازرا با قطع و وصل کردن کلید AC سمت یک بار

 کند.می

تلفی مانند: مدارهای تنظیم نور و های عملی مخروش کنترل فاز استفاده AC های ولتاژکنندهکنترل

اگر چه ) AC است و خروجی نیز AC کنترل سرعت موتورهای القایی دارند. منبع ولتاژ ورودی یک منبع

 .شوندبندی میطبقه AC-AC هایغیرسینوسی( است، بنابراین این مدارها به عنوان مبدل

خاص را به جریان  فرکانسی با جریان متناوب مبدل الکتریکی است که یک AC به AC مبدل

 AC هایهای ماتریسی از اقسام مبدلو مبدل سیکلوکانورترها. کندبا یک فرکانس دیگر تبدیل می متناوبی

منبع تغذیه بدون  ،AC  های الکتریکی، خطوط انتقالردهایی مانند محرکهاز این مبدل در کارب .هستند ACبه

 .شوداستفاده می انرژی تجدیدپذیر هایستمو در سی وقفه

 به یک ولتاژ و فرکانس ،اژ خاصبرای کانورترهایی که قرار است ولتاژ متناوب را از یک فرکانس و ولت

 :توان از موارد زیر یاد کردها را میهای مختلفی از کانورترها وجود دارد که اهم آندلخواه برسانند تیپ

 .باشداینورتر می و DC لینک که برای مثال شامل رکتیفایر، AC-AC تبدیل غیر مستقیم  -  ۸

 کانورترسیکلو  - ۲

 کانورترهای ماتریس  - ۹

 کانورترهای ماتریس مختلط  - ۴

در این پروژه قرار است با استفاده از ریموت کنترل، به سیکلوکانورتر ساخته شده، فرمان تغییر 

 ها تغییر کنند.های فرمان به گیت تریستورفرکانس و زاویه آتش داده شود تا پالس
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 مفاهیم و معرفی
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 معرفی سیکلوکانورتر   ۱ – ۱

فرکانس مشخص را توسط در یک  AC،  یک تغییر دهنده مستقیم فرکانس است که توان ۸سیکلوکانورتر 

 .کنددر فرکانس دیگر تبدیل می ACه توان های واسطه، ب، و بدون نیاز به کانورترAC-ACهای کانورتر

ها، انجام داده و حداکثر فرکانس خروجی آن اسیون را به طور طبیعیها در این است که کموتیکلوکانورتراهمیت س

 کسری از فرکانس منبع است.

 های متناوب تک فازکانورتر

بل بیان است. دو کانورتر تمام قا ۸ - ۸اصول عملکرد کانورتر متناوب تک فاز به تک فاز به کمک شکل  

ها طوری است که ولتاژ خروجی کند و زوایای تاخیر آنکننده پل عمل میکنترل شده تک فاز به صورت یکسو

ه تنهایی عمل کند ولتاژ متوسط خروجی مثبت است ب Pر کانورتر یک کانورتر، مساوی و مخالف دیگری است. اگ

وجی و سیگنال شکل موج ولتاژ متوسط خر ،۲ - ۸شکل  شود.منفی می عمل کند ولتاژ خروجی، Nو اگر کانورتر 

هدایت دوم  T₀/2و کانورتر منفی در اول  T₀/2دهد. کانورتر مثبت در بت و منفی را نشان میهای مثگیت کانورتر

خیر کانورتر زاویه تا زاویه تاخیر کانورتر مثبت باشد، αᵨاگر  است. f₀ = 1/T₀د. فرکانس ولتاژ خروجی برابر کنمی

 .]۸[. ولتاژ متوسط خروجی کانورتر مثبت، مساوی و مخالف کانورتر منفی استاست n = π – αᵨαمنفی، 

Vₒ2 = - Vₒ1 

 

                                                           
1 Cycloconverter 

 کانورتر متناوب تک فاز به تک فاز – ۸ - ۸شکل 
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تواند مساوی نباشد، ای دو ولتاژ خروجی میهای دوتایی، مقادیر لحظهدر این جا نیز مشابه کانورتر

توان با جریان گردشی را می داشته باشند. ها جریان چرخشیانورترهایی با هارمونی زیاد می توانند در کجریان

ف کرد. یک کانورتر تک فاز با ترانسفورمر دهد حذخاموش کردن پالس گیت یک کانورتر که به بار جریان نمی

گروهی دارد که جریان را پیوسته نگه نشان داده شده است. این مدار یک پیچک میان ۹ - ۸دار در شکل سروسط

 کند.دارد و جریان گردشی را محدود مییم

 های متناوب سه فازسیکلوکانورتر

های ، یکسوکنندهDCبه  ACنشان داده شده است. دو کانورتر  ۴ - ۸ مدار سیکلوکانورتر سه فاز در شکل

گر یکانورتر مثبت برای نصف پریود فرکانس خروجی و کانورتر منفی برای نصف د. تمام کنترل شده سه فاز هستند

 های مثبت و منفیسیگنال گیت کانورتر و شکل موج ولتاژ متوسط خروجی ۲ – ۸شکل
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 های برای کنترل موتور تحلیل کار این سیکلوکانورتر مانند سیکلوکانورتر تک فاز به تک فاز است. کند.کار می

AC دهد. ش کانورتر سه فاز خروجی سه فاز بولتاژ سه فاز با فرکانس متغیر الزم است. سیکلوکانورتر می تواند با ش

ر الزم است. اگر از شش یکسوکننده تمام موج سه فاز استفاده تریستو ۸۱بوده و مجموعا تریستور  1هر فاز دارای 

 .تریستور نیاز است ۹1صورت به  شود در آن

 

 

 

 

اومت روتور کنترل مق،کنترل فرکانس، های القایی به منظور کنترل ولتاژکاربرد سیکلوکانورترها در ماشین

 باالی   ACهای موتور در های پایینرتر در سرعتکاربرد مهم سیکلوکانو باشد.می موتورهای روتور سیم پیچی شده

KW ۸5111  تا  1در فرکانسHz ۲1 است. 

کانورتر سه فاز به سه فاز – ۴ - ۸شکل  

Load 

 کانورتر تک فاز با پیچک میان گروهی – ۹ - ۸شکل 
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 ۸انداز اینورتریبه جای راهها های کنترل مدرن، سیکلوکانورترهای تبدیل توان و روشبا توسعه روش

ها و میکروپروسسور ع توانیهای اخیر در زمینه کلیدزنی سرروند. باوجود این، پیشرفتبه کار می ACهای موتور

رکانس با کموتاسیون اجباری های مستقیم فدهندهه برای تغییرهای تبدیل پیشرفتدهد که تکنیکاجازه می

(FDFCتحلیل و ساخته شوند تا ) ها کاهش داده شوند. توابع کلیدی برای راندمان، بهینه و هارمونیFDFCا را ه

 ریزی کرد.برنامه ACبه  DCو  DCبه  ACهای دی کانورترتوان با تلفیق اعمال کلیمی

 معرفی ریموت کنترل 2 - ۱

 ادامه در  دارد؛ نام   ASK RF – Fixed codeشود، ریموت کنترلی که در این پروژه از آن استفاده می

 پردازیم :ی این نوع از ریموت کنترل میها و خانوادهبه تشریح ویژگی

به دلیل سادگی و مقرون به صرفه بودن یکی از پرکاربردترین مدوالسیون های دیجیتال  2SKA مدوالسیون

یا همان مدوالسیون دامنه ، سیگنال های صفر و یک با تغییر دامنه ی فرکانس حامل  ASK است. در مدوالسیون

مگاهرتز  ۹۸5و  ۴۹۹ها در دو فرکانس د و معموال گیرندهکنی کار میامواج رادیویبا  ۹RF همچنین ارسال می شوند.

 د.نباشدر بازار موجود می

در ریموت کنترلرهای درب های اتوماتیک و سیستم های  ASK عمده ترین کاربردهای گیرنده های

 .امنیتی ، دزدگیر منازل و خودرو می باشد

به عنوان انکودر یا فرستنده استفاده می کنند  PT2262 ریموت کنترل های فیکس کد معموال از آی سی

نیز به عنوان دیکودر در مدار گیرنده بهره می برند. در این نوع از ریموت کنترل ها در مدار  PT2272 و از آی سی

بیتی به صورت سخت افزاری تنظیم می گردد. این کد به عنوان  ۱گیرنده معموال با استفاده از دیپ سوئیچ یک کد 

                                                           
1 inverter 
2 Amplitude-Shift- keying 
3 Radio Frequency 
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یک ریموت کنترل جدید به سیستم باید عینا کد  اضافه کردننیک گیرنده در نظر گرفته می شود. برای آدرس یو

پایه آدرس آی سی فرستنده  ۱که این کار معموال به صورت لحیم کردن  شودآدرس را در ریموت کنترل نیز وارد 

 .ت افزاری صورت می گیرداست. کلیه مراحل کد دهی در ریموت های فیکس کد به صورت سخ VCC یا GND به

آدرس یکتاست و  151۸است که برابر  ۹^۱معموال  ۸کدد آدرس های ریموت کنترل های فیکستعدا 

  به شمار می رود که می توانند ۲همین موضوع خود ضعف امنیتی این نوع ریموت در برابر ریموت های کد لرن

 .میلیون آدرس یکتا داشته باشند ۸چیزی در حدود 

افزودن ریموت کنترل جدید در این سیستم معموال با مشکالت خاص خود همراه است به گونه ای که 

افراد بدون داشتن دانش فنی الکترونیک قادر به افزودن ریموت جدید به این سیستم نمی باشند. برای افزودن 

 .ریموت ایجاد کنید ریموت جدید باید کاور ریموت را باز کنید و کد را به صورت سخت افزاری درون

داده یر تغی کد گیرنده و تمام ریموت های دیگر بایدبرای از بین نرفتن امنیت،  شودگم  وزی ریموتاگر ر

در غیر اینصورت ممکن است ریموت گم شده امنیت سیستم را به خطر بیندازد. در سیستم های فیکس  شوند.

های لرنینگ کد از جهت امنیتی بر فیکس ریموت کنترلد بنابراین کد قابلیت حذف ریموت از گیرنده وجود ندار

ه استفاده د، بوشکد برتری دارند اما با توجه به این که لزومی بر ایجاد امنیت بیشتر در ساخت این پروژه دیده نمی

 .]۹،۲[شداز ریموت کنترل فیکس کد در آن بسنده 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fixed code 
2 Code Learn 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

1 – P. D. Ziogas, S. I. Khan, and M. H. Rashid, “Some improved forced 

commutated cycloconverter structures.” 

2 –Subjects about remote control in Mehdi Damicherloo’s site : “dmf313.ir”  
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3 – Definitions about remote control in Mohammadreza Hamidi’s site : 

“diginic.net”. 

4 – communication between matlab function & Simulink & some other 

guides in Simulink in “noavarangermi.ir” site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




