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  دقيقه 120:    مدت زمان 
  همراهي منابع و محاسبگر آزاد

 

 

 15/0تا  1/0با مقدار متغير بين  Rهانري و  L=2/0در يك سيستم صنعتي بار مصرفي عبارتست از يك بار اهمي سلفي با مقدار  - 1
پالسه  6ساز براي اين منظور از يك سستم يكسو.كيلوآمپر تغذيه گردد 12تقريباً ثابت  DCاهم اين بار مصرفي بايد با جريان 

مطلوبست تعيين نسبت تبديل و  .كيلوولت است 20هرتز  50شود و منبع تغذيه كننده يك شبكه سه فازه  تريستوري استفاده مي
از افت ولتاژهاي  .مچنين قدرت ظاهري ترانسفورماتور مورد نياز و تعيين زاويه آتش حدي جهت تغذيه اين سيستمه

 .يكسوساز و ترانسفورماتور صرفنظر نمائيد
  .كيلوولت را بررسي و مقايسه كنيد 20هاي جرياني تزريق شده به شبكه  هاي تحميلي و هارموني توان

 .هرتز بكار گرفته شده است 50ولت  380مصارف ذيل مي باشد كه در شبكه سه فازه يك تأسيسات صنعتي  داراي  - 2
  .پس فاز 8/0كيلوولت آمپر با ضريب قدرت  150مصارف زيربنائي به مقدار ) الف
  .پس فاز 75/0مگاولت آمپر با ضريب قدرت  2/3مصارف موتوري صنعتي به مقدار  ) ب
  .پس فاز 98/0ولت آمپر با ضريب قدرت به مقدار يك مگا ، مصارف توليد حرارت) ج
در اينحالت . نگهدارد 87/0بطور ثابت در شبكه قرار داده شود تا ضريب قدرت را در حد  (QC)چه مقدار بار خازني ) د

  .چقدر است (C)مقدار ظرفيت خازن 
  .را به شبكه وصل مي نمائيم Lاز يك كنترل كننده جريان متناوب سه فازه استفاده شده و سه بار سلفي خالص با مقدار ) هـ

و يا هر دو نباشند ضريب قدرت شبكه ) ج(يا ) ب(اي محاسبه نمائيد كه در شرايطي كه يكي از مصارف  را به گونه Lمقدار 
  .ها بررسي و بحث جامع داشته باشيد ها و خازن ، نوع اتصال سلف ها در موردنحوه كليدزني و فرمان .باقي بماند 87/0در حد 

 800 ستواند با فركان هانري و يك چاپر تريستوري كه مي L=25/0ل كننده جريان مستقيم افزاينده از يك سلف يك كنتر - 3
 R=25/1بار مصرفي يك مقاومت . باشد ميكروفاراد مي 1200مقدار هرتز قطع و وصل گردد و خازن مورد استفاده داراي 

داراي بيشترين مقدار متوسط و  Rينكه ولتاژ دو سر بار مطلوبست تعيين مدت زمان وصل و قطع چاپر براي ا. اهمي است
 .كمترين ضربان باشد

هرتز با ولتاژ خط  50ضمناً ولتاژ ورودي اين كنترل كننده از خروجي يك يكسوساز سه فازه تمام ديودي كه به منبع سه فازه 
 .گردد ولت ، متصل است تأمين مي 40
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در صورتيكه ولتاژ ورودي اين  ،نمائيم مي اينورتر منبع ولتاژ تك فازه آماده استفاده و يك IGBTاز چهار عدد ترانزيستور  - 4
 .ولت باشد 60ري و با مقدار اينورتر باط

   :مطلوبست محاسبه 
 L=1اهم و  R=1فرمان به اين اينورتر براي اينكه بار مصرفي كه عبارتست از يك مقاومت با مقدار  نحوه كليدزني و) الف

  ..كيلوهرتز تغذيه نمايد 5ميلي هانري را با فركانس 
به زمان كارش برابر  IGBTدر اينحالت مقدار توان مصرفي در بار چقدر خواهد بود ، در صورتيكه زمان هدايت هر كليد  

  .باشد 57/0
  .ولتاژ مؤثر در دو سر بار اهمي و سلفي را بطورجداگانه محاسبه نمائيد) ب
  .در صورتيكه يك خازن را با اين بار سري نمائيم بطوريكه در فركانس مورد نظر به حالت تشديد قرار گيرد) ج

  .را براي خازن محاسبه نمائيد (QC)و  (C)مقدار 
را بطور جداگانه بدست آوريد،  Lو  Cدو سر بار  مصرفي را محاسبه و ولتاژ بيشينهبار در اين صورت مقدار توان رسيده به ) د

 .باشد مي) الف(در اينحالت شرايط كليدزني همان شرايط بند 
  
  


