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 چکیده

یک منبع تغذیه با دامنه و فرکانس  ,مبدل ماتریسی به عنوان نسل جدیدی از مبدل های الکترونیک قدرت 

ولتاژ خروجی  Mولتاژ ورودی مستقیماٌ و بدون استفاده از عناصر ذخیره کننده انرژی به  Nمتغیر است که 

تبدیل می کند. این مبدل شامل ماتریسی از کلیدهای دوطرفه با کموتاسیون اجباری بوده و هر کدام از پایانه 

یانه های خروجی در محل تقاطع خطوط به هم وصل می کند. به عبارتی مبدل های ورودی را به هر کدام از پا

ارائه می دهد به طوری که برخالف سیستم های  acبه  acسیلیکانی برای تبدیل  ماتریسی یک راه حل کامالٌ

این مبدل دارای ساختاری یک طبقه بوده و نیاز به عناصر ذخیره کننده  ,اینورتری( –کالسیک )یکسوکننده 

مبدل قادر به انتقال انرژی دوطرفه خواهد  ,می باشد. با چنین آرایشی از کلیدها DCانرژی  نداشته و فاقد رابط 

 بود.

 واژه های کلیدی :

 ریاینورت – یکسو کننده -سیستم های کالسیک -سیلیکانی -پایانه های ورودی و خروجی -کموتاسیون
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  AC/ACمبدلهای  -1-1

در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای را در الکترونیک قدرت به خود اختصاص  ACبه  ACمبدلهای فرکانسی 

درایوهای موتورهای القایی و مبدلهای مربوط به ژنراتورهای  ,از این مبدلها میتوان در رگوالتورهای توان ,داده اند

 بادی و... استفاده شود. 

ان را عالوه بر یک طرفه بودن دارند. باتوجه به روند روبه رشد تکنولوژی این مبدلها قابلیت انتقال دوجهته تو

این مبدلها  ,کلیدهای توان باال و استراتژی های کموتاسیون و تکنیکهای مدوالسیون و کلیدزنی متناسب با آنها

. مبدلهای [1]ندراندمان و کاهش تلفات و هزینه روز به روز بهبود می یاب ,در راستای افزایش کیفیت تبدیل توان

AC/AC :از نظر ساختاری به دو قسمت اصلی طبقه بندی می گردند 

شامل مبدلهای اینورتر  ,با ذخیره کنندگی انرژی DC: مبدلهای دارای رابط  (AC/DC/AC)الف( ساختار 

می باشد. به عنوان نمونه اینورتر  (CSR/CSI)و اینورتر منبع جریان  (VSR/VSI)منبع ولتاژ 

(VSR/VSI) ( 3-3مطابق شکل)   در ساختار خود دارای یک طبقه یکسوساز و یک طبقه اینورتر است. این

دو طبقه توسط یک المان ذخیره کننده انرژی بزرگ و گران قیمت از قبیل خازن و سلف به همدیگر کوپل می 

 [2]گردند.

 

 AC/DC/ACمبدل فرکانس با ساختار    3-3شکل 
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(VSR/VSI) ژ ها دارای لینک ولتاDC  و المان خازن موازی بوده و(CSR/CSI)  ها دارای رابط جریان

DC به المان های فیلترکننده  ,و المان سلف سری می باشد. عالوه بر این المان های واسط این دسته از مبدلها

اضافی برای حذف هارمونیک ها و تجهیزات استراتژی کموتاسیون ها و غیره مجهز گشته اند. بنابراین اصالح 

ضریب توان در این مبدلها قابل توجه می باشد و راه حل هایی چون استفاده از واسط های رزونانس و فرکانس 

 د.باالی برای این مبدل ها پیشنهاد می گردن

شامل سیکوکانورترها و  ,و بدون ذخیره کنندگی انرژی  DCمستقیم: مبدل های فاقد رابط  (AC/AC)ب( 

مبدلهای ماتریسی که دارای دو ساختار مستقیم و غیرمستقیم می باشند. سیکوکانورترها و مبدلهای ماتریسی 

می باشند  (ZES)ننده انرژی و المان های ذخیره ک DCکه فاقد واسط  ACبه  ACبه دسته دوم از مبدلهای 

تعلق دارند. سیکلوکانورترها دارای دو نوع سه فاز و تک فاز در سطوح مختلف بوده که اغلب به صورت سه فاز 

(. در این مبدلها فرکانس 2-3برای کاربردهای توان باال و فرکانس پایین مورد استفاده قرار می گیرند )شکل 

 ند. خروجی کسری از فرکانس ورودی می باش

 

 سیکلوکانورتر سه فاز پالسی  2-3شکل 
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 جریان( هستند. این مبدلها حتی-به طور طبیعی سیکلوکانورترها قادر به عملکرد مطمئن در هر چهارربع  )ولتاژ

 میتوانند به کار خود با افزایش اعوجاج کم دامنه ادامه دهند.  SCRبا وجود اشکال 

خالف اینورترها به صورت مستقیم و با کیفیت جریان خروجی در این مبدلها بر ACهمچنین تبدیل توان 

 ,عالوه بر حجیم بودن و دارا بودن محدوده فرکانس خروجی کم ,مناسب صورت می پذیرد. از معایب این مبدلها

و پیچیدگی سیستم کنترل آنها را میتوان شمرد. این مبدلها مانند یکسوکننده  SCRاستفاده از تعداد زیادی 

دارای ضریب توان ورودی پایین هستند. تصحیح ضریب توان آنها پرهزینه و مشکل است زیرا  ,فاز های کنترل

مبدل فرکانس با توان باال به فیلتر ورودی با اندازه متناسب نیاز دارد. بنابراین بهینه کردن خصوصیات و معایب 

 امید. مربوط به سیکلوکانورترها به ظهور و تکامل تدریجی مبدلهای ماتریسی انج

 

 های ماتریسی مبدل -1-2

 تاریخچه -1-2-1

تحت عنوان یک مفهوم  Pullyو  Gyagyبرای نخستین بار ساختار مبدل ماتریسی توسط  , 3576در سال 

جهت بدست آوردن ولتاژ خروجی  ,با انگیزه بهینه سازی عملکرد اصولی سیکلوکانورترها ,هوشمندانه صرفا نظری

 با فرکانس نامحدود و تبدیل مستقیم با استفاده از کلیدهای دو طرفه قابل کنترل ارائه گردید.

مبدلهای ماتریسی اولیه با معایبی همچون وجود هارمونیک های ناخواسته بزرگ در ولتاژ خروجی و جریان 

 Vemturiniتوسط  3581شوند. این مشکل در سال  ورودی همراه بود که به آسانی توسط فیلترها حذف نمی

 حل گردید.  (PWM)با ارائه روش مدوالسیون جدید با استفاده از تکنیک مدوالسیون پهنای پالس  Al sinaو 
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در آن زمان به علت معضالت کموتاسیون جریان و پیچیدگی الگوریتم کنترل آن کاربردهای عملی این مبدل 

تداوم تحقیقات در این زمینه کاربردهای عملی این مبدل در حال بهبود می باشد.  خیلی محدود بود. البته با

لذا محققین به آنالیز روابط ریاضی و بررسی مبدل در فرکانس های پایین پرداخته اند. لیکن با ارائه یک روش 

رائه گردید مدار قدرت مبدل به صورت یک ماتریس از کلیدهای دوطرفه کنترل شونده ا ,مدوالسیون مناسب 

مبنای الگوریتم  Landmarkو مبدل ماتریسی را با روش مستقیم معرفی نمودند. چندی بعد این نظریه توسط 

 کنترل و توابع ریاضی قوی تربیان گردید. 

مجازی ارائه  DCیک تکنیک کنترل متفاوت مبتنی بر رابط  Rodriguezتوسط  3581تا این که در سال 

حین خطوط ورودی که مینیمم  PWMهر خط خروجی با استفاده از تکنیک  گردید در این روش کلیدزنی

 (1-3کلید می گردید. این روش تبدیل غیرمستقیم هم نامیده می شو.)شکل  ,مقدار را دارا می باشند

 

 مبدل ماتریسی با ساختار غیر مسقیم  1-3شکل 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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