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هرتزي  50ولت  380اهم را از شبكه  R=4/0يك كنترل كننده جريان متناوب توسط دو تريستور موازي معكوس يك بار مصرفي اهمي با مقدار 
  :كيلووات مي باشد، مطلوبست 36تغذيه مي نمايد بطوريكه توان مصرفي در مقاومت برابر 

  تعيين زاويه آتش تريستورها)1

  .مدار فرمان الكترونيكي غير ديجيتالي را براي اين كنترل كننده رسم و دقيقاً تشريح نمائيد) 2

داشته باشيم چگونه است و چنانچه بخواهند در هر نيم دوره تناوب بجاي اينكه  IGBTبه كمك دو ترانزيستور  اگر بخواهيم همين مدار را) 3
مرتبه با فاصله يكسان هدايت داشته باشد بطوريكه مقدار توان مصرفي در  3فقط يكبار هدايت نمايد هر ترانزيستور ) مانند تريستور(يك عنصر 

  .زماني ها را محاسبه نمائيد اين فاصله. بار ثابت باقي بماند

براي بهبود اين روش . آيا به لحاظ هارمونيك هاي ولتاژ در بار مصرفي و هارمونيك هاي جريان در شبكه اين عمل چقدر تأثير گذار است)4
  .ضمناً دامنه هارمونيك اول دو حالت را با هم مقاسيه نمائيد. بررسي نمائيد. نقطه نظري داريد

  .را در هر دو حالت محاسبه نمائيد ضريب قدرت شبكه) 5

را اعمال نمائيم مقدار توان مصرفي در بار اهمي و ) بند يك(يك سلف يك ميلي هانري سري نمائيم و همان زاويه آتش  Rاگر با مقاومت ) 6
  .ضريب قدرت شبكه چقدر خواهند شد

ولت تغذيه نمائيم  380اهمي را از شبكه سه فازه با ولتاژ خط  4/0مقدار  استفاده كرده و سه بار اهمي با همان) بند اول(اگر از سه مدار مشابه ) 7
  )اتصال بار مصرفي ستاره مي باشد(باشد، مطلوبست توان مصرفي از شبكه و ضريب قدرت آن را  Ψ=42بطوريكه زاويه آتش تريستورها برابر 

تريستور به شبكه  6اده كرده و با همان اتصال ستاره و از طريق ميلي هانري استف 1بجاي سه مقاومت از سه پيچك ) 7بند (اگر در مدار ) 8
درجه باشند، مطلوبست محاسبه جريان موثر كشيده شده از هر فاز شبكه و مقدار  Ψ =110وصل نمائيم بطوريكه زاويه آتش تريستورها برابر 

  .توان راكتيو شبكه را

  .از كتاب آقاي الرسون رسم و تشريح نمائيد را با استفاده) 8و  7بندهاي (مدار فرمان الكترونيكي ) 9

  .اگر بخواهيد همين مدار فرمان را از ميكروها و مدارهاي الكترونيكي ديجيتال استفاده نمائيد در اين صورت چه كارهائي بايد انجام شود) 10

  چگونه؟. راحل نمود) 6بند(مي توان استفاده كرد و مسئله  IGBTآيا از ترانزيستورهاي ) 11

تريستور را وقتي بصورت مبدل يكسوساز سه فازه و يا كنترل كننده جريان متناوب  6از همان كتاب آقاي فوق الذكر استفاده و مدار فرمان  )12
  .سه فازه استفاه مي شوند را بررسي و مقايسه نمائيد


