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تشكيل شده استفاده كرده و ولتاژ ) چاپر(ولتي توسط يك اينورتر تريستوري كه از چهار مبدل جريان مستقيم  240از يك منبع جريان مستقيم 
مطلوبست . ميكروهانري قرار مي دهند L=6/8ميلي اهم و R=50هرتز را دو سر بار مصرفي با مشخصات  50ولت با فركانس  110متناوب 
  :محاسبه 

  زمان وصل و زمان قطع هر مبدل جريان مستقيم را)1

  را) چاپر(مقدارجريان موثر عبوري از بار مصرفي و همچنين جريان متوسط هر مبدل ) 2

  جريان عبوري در مصرف كننده يو شكل تقريب هارموني هاي ولتاژ دو سر بار مصرفي) 3

  مقدار توان كشيده شده از منبع جريان مستقيم و همچنين مقدار جريان آن را) 4

  .هرتز رسانده جريان منبع و توان تلفاتي در بار مصرفي را با حالت قبلي مقايسه نمائيد 60اگر فركانس دو سر بار مصرفي را به ) 5

 240هانري با منبع  L=25/0ز بار مصرفي حذف نمايند و از اينورتر فوق الذكر استفاده گردد بطوريكه يك پيچك اگر سلف فوق الذكر را ا) 6
  :ولتي سري گردد، مطلوبست 

  آيا در اينحالت ديودهاي موازي با مبدل هاي جريان مستقيم نياز مي باشد؟) 1-6

در اينحالت . ات اهمي در اينحالت برابر باشد زمان وصل و قطع كليدها چقدر باشداگر بخواهند مقدار تلفات در بار مصرفي فوق الذكر با تلف) 2-6
  )هرتز باشد 50فركانس تغذيه بار مصرفي (جريان كشيده شده از منبع چقدر است؟ 

مدار اضافه گردد  اگر بجاي يك مقاومت از سه مقاومت مشابه كه اتصال ستاره دارند مورد استفاده قرار گيرد و يك شاخه چاپري ديگر به) 3-6
آمپر از هر بار مصرفي  100بطوريكه اينورتر سه فازه منبع جريان داشته باشند، مطلوبست زمان هدايت و زمان قطع چاپرها وقتي جريان موثر 

  .عبور نمايد

  .در اينحالت جريان متوسط عبوري از منبع و از هر چاپر را محاسبه نمائيد

افزودن يك شاخه تريستوري به اينورتر سه فازه منبع ولتاژ تبديل نمايند و سه بار اهمي القائي فوق الذكر را كه اگر اينورتر فرض يك را با ) 7
. يكسان گردد) 6-3(اتصال مثلث دارند تغذيه نمايند، مطلوبست زمان هدايت و زمان قطع چاپرها براي اينكه تلفات اهمي در اينحالت با حالت 

  .شيده شده از منبع جريان مستقيم و مقايسه آنها در دو فرض اخيرمطلوبست محاسبه قدرت هاي ك


