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רשת חשמל

עמדות טעינה 
רכב חשמלי

מחשבים

UPS

מזגנים

אי עמידה בתקני איכות חשמל מזהמת  
!!!את הרשת בהרמוניות לא רצויות

אינוורטורים



PFCR – Power Factor Correction Rectifier   מיישר עם תיקון גורם הספק

על מנת להקטין זיהום רשת בהרמוניות לא  
PFCR-משתמשים בכל מוצר ב, רצויות

מתח רשת-צהוב זרם נצרך  -ורוד

מתח חילופי-סכמה טיפוסית של צרכן מתח ישר

PFCדרגת  ממיר המתממשק לצרכן



PFC  טופולוגיות של

Double-boost bridgeless PFCTotem-pole bridgeless PFC

: דבר אחד הינו משותף לכולם. לכל אחת יתרונות וחסרונות משלה. PFCקיימות מספר טופולוגיות של 

Conventional boost PFC

קבל או סוללת קבלים אלקטרוליטיים



!!! ככל שההספק של הממיר עולה כך נדרש קיבול גדול יותר

לשמור על איזון הספק רגעי בזמן שינויים פתאומיים בעומס•

DCהקטנת אדווה במתח •

THDהקטנת –הקטנת הרמוניות לא רצויות •

:שימוש בקבל גדול

מייקר את המערכת•

מעלה את נפח הממיר•

מוריד אורך חיים•



קבל אלקטרוני

. מהקבל הקונבנציונלי10הקטן עד פי , קבל אלקטרוני מהווה ממיר מתח ישר דו כיווני וביציאה שלו מחובר קבל עזר

1kW-ל500uF-600uF-קיבול כ 1kW-ל50uF-60uF-קיבול כ



קבל אלקטרוני

:  יתרונות

הדמיית התנהגות של קבל אמיתי•

הגדלת אורך חיים•

הקטנת גודל פיזי•

הוזלת מחיר•

קיים ללא שינויים בכרטיס מודפס PFCהתקנה לתוך •

(Plug and Play)

שינוי ערך על פי הנדרש•

:חסרונות

hold-up timeמוגבל בשימוש ביישומים עם דרישת •



?איפה ניתן להשתמש בקבל אלקטרוני

,  כעיקרון ניתן להתקין קבל אלקטרוני במערכות בהן אין שינויים עומס פתאומיים

:למשל

אינוורטורים במערכות פוטווולטויות•

מטענים חד פאזיים עבור רכבים חשמליים•

תאורה•



Led Driverלתאורת חוץ

Led Driverמקורי עם קבל אלקטרוליטי Led Driverעם קבל אלקטרוני



Led Driverתוצאות ניסוי של 

Led Driverעם קבל אלקטרוליטי

THDלכן הקטנת אדווה תגרום להקטנת , ביחס הפוך לאדווה של מתח היציאהTHD, כידוע

Led Driverעם קבל אלקטרוני



3.3KW charger for electric vehicle battery

כל אחד680uFזוג קבלים אלקטרוליטיים בעלי ערך 
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122.5x103 mm3 30x103 mm3

3.3kWהשוואה בין קבל אלקטרוני לקבל אלקטרוליטי עבור הספק 

שעות2000עבור קבלים בעלי אורך חיים של $ 12-כ
שעות  5000עבור קבלים בעלי אורך חיים של $ 20-כ

מחיר

נפח

שעות15000עבור קבלים בעלי אורך חיים של $ 12-כ



תוצאות סימולציה של קבל אלקטרוני עבור מטען רכב חשמלי

מטען עם קבל אלקטרוליטי מטען עם קבל אלקטרוני

.קטן יותר6כאשר במקרה של קבל אלקטרוני משתמשים בקבל פי , THD~3%בשני המקרים 



סיכום

:מאפשר, קבל אלקטרוני מהווה אלטרנטיבה לקבל אלקטרוליטי•

הגדלת אורך חיים1.

הקטנת גודל פיזי2.

הוזלת מחיר3.

PFCשיפור ביצועים של 4.

יורד ככל שהספק עולה1kW-מחיר ל5.



?שאלות


