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نمك جهت استحصال گاز كلر، از يك مبدل يكسوسازي ديودي نيم موج استفاده مي گردد، براي اين منظور دو الكترود مثبت و منفي را در ظرف آب و  )مسئله اول
وليه و زيگزاگ در ثانويه دارد و ترانسفورماتور سه فازه تغذيه كننده اتصال مثلث در ا. ولت مي باشد 32كيلوآمپر و  21قرار مي دهند، جريان و ولتاژ مورد نياز به ترتيب 

  :مطلوبست. ولت است 53) خروجي(كيلوولت و در طرف ثانويه  20ولتاژ خط طرف اوليه 

  .محاسبه ولتاژ بي باري خروجي يكسوساز ديودي را) الف

  .حالت بي باري و اين حالت وجود دارددر هنگامي كه جريان مورد نظر را استفاده مي نمايند و ولتاژ در حد مطلوب قرار مي گيرد، چرا تفاوت بين ) ب

  .را بدست آوريد و زاويه هدايت تداخلي را نيز محاسبه كنيد (LC)مقدار اندوكتانس ) ج

  .لسه باقي بماندآيا اگر ولتاژ مورد نظر كامالً صاف باشد بهتر است و يا اينكه به همين شكل سه پا. ولتاژ اعمالي به ظرف الكتروليز را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد) د

  را پاسخ دهيد و ضمناً غير از گاز كلر چه محصوالت ديگري بدست خواهد آمد؟) د(سوال ) كتاب ها و مقاالت(با مراجعه به مبحث الكتروليز ) هـ

  .جريان فازي طرف اوليه و همچنين جريان خط شبكه سه فازه چقدر خواهد بود) و

  )با فرض قوي بودن شبكه(مي گردد  چه هارموني هائي به شبكه سه فازه تزريق) ز

  .شبكه را محاسبه نمائيده بتوان هاي اعمالي ) ح

  .افت ولتاژ هر ديود را يك ولت و از افت ولتاژ اهمي صرفنظر نمائيد :تذكر

در . هرتز متصل مي گردد 50ولت  380ازه دارد به شبكه سه ف (Z)در اوليه و در ثانويه اتصال زيگزاگ ) λ(ترانسفورماتور سه فازه اي كه اتصال ستاره  )مسئله دوم
  .ولت خواهد بود 100اينحالت ولتاژ خطي خروجي آن در بي باري 

درجه به سه تريستوري كه كاتد مشترك دارند  120در خروجي اين ترانسفورماتور سه جفت تريستور بصورت موازي، معكوس قرار مي گيرند ابتدا سه پالس با فاصله 
  آزمايش ها تكرار   آزمايش هاي ذيل انجام مي شوند و در مرحله بعد سه تريستوري كه آند مشترك مي باشند پالس دريافت مي نمايند و مجدداًاعمال مي گردد و 

آزمايشاتي كه . نمائيدآيا در نتايج آزمايشات بايد فرقي ايجاد شود يا خير، چرا؟ و مقادير جريان ها چگونه هستند؟ قدرت هاي اعمالي به شبكه را محاسبه . مي شوند
  :انجام شده اند عبارتند از 

  .اهمي بعنوان بار مصرفي در خروجي يكسوساز قرار گرفته است 12/0يك مقاومت )1

  .هانري بصورت سري بعنوان بار مصرفي قرار گرفته است 2/0اهمي و يك سلف  12/0يك مقاومت )2

در خروجي آن قرار گرفته است بطوريكه اين ماشين  (E)هانري و يك نيروي ضد محركه يا نيروي محركه  2/0اهم و سلف  12/0يك ماشين الكتريكي با مقاومت )3
مي تواند  Eي را انتخاب كرده ايم كه در اين آزمايش ها نقطه كار. مي تواند بصورت موتور و يا ژنراتور عمل نمايد و جريان تحريك آن نيز مي تواند مثبت و منفي گردد

  .درجه باشند Ψ=32ولت و زاويه آتش ها  - 45ولت و يا + 45

  .بطور ويژه مرحله سوم را تحليل نمائيد و نتايج گرفته شده را اعالم نمائيد) 4

  )رجهد Ψ =144(بعنوان مثال زاويه آتش . درجه رساند 90چه وقت بايد زاويه آتش تريستورها را به بيش از ) 5


