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 .باشد هرتز يك تأسيسات صنعتي داراي مصارف ذيل مي 50ولت سه فازه  380شبكه - 1
  پس فاز 64/0كيلوولت آمپر با ضريب قدرت  325مصارف زيربنائي به مقدار ) الف
  پس فاز 96/0مگاولت آمپر با ضريب قدرت  25/1مصارف توليد حرارت به مقدار ) ب
  پس فاز 72/0مگاولت آمپر با ضريب قدرت  48/5مصارف موتوري صنعتي به مقدار ) ج

ه و تعيين مطلوبست بررسي علمكرد اين دو را. دو راه پيشنهاد گرديده است 85/0به مقدار و رسيدن جهت اصالح ضريب قدرت 
كيلوولت  20ولت  شبكه  380ها ، ميزان اطمينان كاري و همچنين كمتر مغشوش كردن شبكه  اولويت يكي از آنها با عنايت به هزينه

هاي فوق را  مگاولت آمپر مصرف كننده 6مگاولت آمپر و  5/1 كيلوولت آمپر ، 400هاي  ر با قدرتاصلي كه از طريق سه ترانسفورماتو
  .يندنما تغذيه مي

تحت كنترل قرار  AC/ACاستفاده از يك مقدار خازن ثابت و سه عدد سلف با مقدار ثابت كه از طريق يك كنترل كننده : پيشنهاد اول 
  .بطوريكه با هر تغييراتي در مصارف اعم از كاهش بار يا قطع آن ، ضريب قدرت را در حد مورد نظر تثبيت نمايد. گيرند مي

  .از يكسوساز ديودي و مبدل اينورتر منبع ولتاژ تريستوري و ترانسفورماتورهاي ارتباطي سري يا موازياستفاده : پيشنهاد دوم 
همچنين ديودها ، تريستورها و نحوه كنترل . ها هاي آن ضمناً نوع گروه ترانسفورماتورهاي مورد نياز ، مقادير خازن ، سلف و ظرفيت

  .اند مبدل ها را بعهده شما گذارده
  
دور در دقيقه يك تأسيسات صنعتي را به  180الي  150قطب قرار است با سرعتي بين  8ولتي القائي ،  6300ر سه فازه يك موتو- 2

: مطلوبست. شود ي تقريب زده ميميلي هانر L=22اهم و  R=4/1مدارمعادل اين موتور از ديد شبكه سه فازه با مقاومت . حركت درآورد
 :هاي پيشنهادي عبارتند از  ن موتور بزرگ صنعتي ، روشتعيين بهترين روش براي بكارگيري اي

  استفاده از سيكلوكانورتر سه فازه) الف
  انداز سرخود استفاده از اينورتر منبع جريان با راه) ب
  استفاده از اينورتر منبع ولتاژ) ج

ه فازه و با اتصال و نسبت مناسب بكار باشد كه از طريق ترانسفورماتور س هرتز مي 50كيلوولت  20بديهي است تغذيه كننده يك شبكه 
  .شود گرفته مي

آنها و همچنين مزايا و معايب سه روش  و حفاظت مطلوبست انتخاب ترانسفورماتور ، مبدل ، نحوه كنترل و عناصر الكترونيك قدرت
  نمائيد ، چرا ؟ در مجموع كدام روش را پيشنهاد مي. فوق الذكر
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تني را به حركت  40كوموتيو ولت يك ل 750زي شده ، تحت ولتاژ يك موتور سري كه عكس العمل آرميچر آن كامالً جبران سا - 3

 η=95/0مجموعه  بازدهي دور اين چرخ نسبت به دور موتور و،  K=6تبديل  ضريب متر و D=1هاي اين وسيله  قطر چرخ. آورد مي
  .باشد مي

هاي الكتريكي و مكانيكي نشان  اندازه گيري. دور در دقيقه Nn=1200دور نامي آمپر و  IA=150مشخصات نامي موتور عبارتست از 
  :دهند  مي
هاي جمع كننده  ها و تيغه ساز و مقاومت جاروبك بندي جبران هاي كمكي ، سيم مقاومت قطب. (اهم Ra=15/0مقاومت آرميچر ) الف

  .ددرگ يم ضرف مها Rs=07/0 كيرحت چيپ ميس تمواقم و  )جريان
  :تحريك جداگانه عمل شده ، عبارتست از  ريان در بي باري كه بامشخصات ولتاژ ، ج) ب

  

870  770 615 375 150  E0 [V]  
200  150 100 50 20  IA [A] 

  

  .وات Pmec=2000شود با سرعت متناسب است ، برابر  ميتلفات مكانيكي كه فرض ) ج
  .وات Pf=2100تلفات آهني ماشين با فرض رابطه مستقيم داشتن با سرعت و با مجذور چگالي شار مغناطيسي برابر ) د
  .باشد كيلوگرم بر تن مي  P=2/4اي مقاومت سيستم در مقابل حركت برابر  در شرايط محيطي و جاده) هـ

  .نمايد حمل مي% 2تن را بر روي ريل در جاده افقي و يا با شيب  Mباري با وزن  اين لكوموتيو
مطلوبست تعيين منحني سرعت بر حسب كيلومتر در ساعت اين سيستم را ، در جاده افقي ، در جاده سرباالئي و همچنين سراشيبي 

  ).تن M+ تن  40(برحسب وزن كل 
  تواني كه بايد از اين ماشين در سراشيبي جذب شود چقدر است؟. ت شودضمناً حد سرعت بايد در هر سه نوع جاده رعاي
  .اگر بخواهيم تلف نمائيم ، مقاومت چقدر باشد
  :هاي الكترونيك قدرت گردد و دو راه احتماالً وجود داشته باشد پيشنهاد گرديده است اين سيستم تجهيز به مبدل

  .و غيره  DC/DCاستفاده از مبدل ) و راه دوم AC/DCهاي  استفاده از مبدل) راه اول
  :مطلوبست بررسي و پيدا كردن پاسخ براي سؤاالت ذيل 

 .از روش دوم استفاده شود) 3. (از روش اول استفاده گردد) 2(اصالً به فكر تجهيز باشيم ؟ )1(
 .داليل ، مزايا و معايب را دقيقاً بررسي فرمائيد

عدد بطور موازي در يك لكوموتيو استفاده نمائيم ، وضعيت سرعت و قدرت حمل بار چگونه خواهد  6الذكر  چنانچه از موتور فوق
  شد؟

  .تسا هديدرگ ماجنا هقيقد رد رود 1500 رد )د( و )ج( ياه شيامزآ و هقيقد رد رود 1000 رد )ب( شيامزآ :ركذت


