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عامل موجك .  موج انجام دهدنيماين مبدل را طوري كنترل مي كنيم كه با ورودي سينوسي يكسو سازي . مبدل پايه را در نظر بگيريد - 1

  .  نتيجه را با يكسوسازي تمام موج مقايسه كنيد. مبدل را با بار مقاومتي محاسبه كنيدولتاژ خروجي
 ولتاژ خروجي نصف حداكثر مقدار DCدي سينوسي طوري كنترل مي كنيم كه مولفه اين مبدل را با ورو. مبدل پايه را در نظر بگيريد - 2

سپس شكل . در اين حالت اگر از روش كنترل فاز استفاده كنيم اوال شكل موجهاي فرمان كليد هاي مبدل را رسم كنيد. ممكن باشد
 . بار مبدل جريان ثابت است. موج جريان و ولتاژ ورودي را رسم كنيد

 . با اندوكتانس بسيار بزرگ باشد تلفات مقاومت بار را محاسبه كنيدRLفوق اگر بار بصورت بار در مسئله  - 3
 . را با بار جريان ثابت دوباره حل كنيد و جواب را با حالت قبل مقايسه كنيد1مسئله  - 4
 .محاسبه كنيد عامل موجك ولتاژ خروجي را 2براي مسئله  - 5
 .هارمونيكهاي ولتاژ خروجي را محاسبه كنيد. ج مربعي بكار مي رودمبدل پايه در وضعيت اينورتري با كنترل مو - 6
جوابها .  حداكثر مقدار ممكن باشد دوباره حل كنيد10/1 ولتاژ خروجي DC را دوباره با اين فرض كه مي خواهيم دامنه مولفه 5مسئله  - 7

 .قايسه كنيدرا با هم م
اگر روش كنترل بصورت كنترل فاز باشد شكل .  مي خواهيم مولفه اصلي ولتاژ خروجي نصف حداكثر مقدار ممكن باشد6در مسئله  - 8

 . موجهاي فرمان كليد ها را رسم كنيد
 .بار اينورتر مقاومتي است. ريان كليدها را محاسبه كنيد مقدار موثر ج 8در مسئله  - 9

اكنون مقدار موثر آنها را بدست آوريد و . مقدار متوسط انها را مقايسه كنيد. ست كليدها در دو مبدل بصورت زير اشكل موج جريان - 10
دامنه (  درصد طوري تغيير دهيم كه مقدار متوسط جريان آنها ثابت باشد 10 درصد تا 90كليدها را از ) D(اگر دوره كار . مقايسه كنيد

 چه نتيجه اي ميگيريد؟.  رسم كنيدD جريان كليدها را بر حسب I/Ipنمودار ) جريان متفاوت
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