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 1394/بهمن ماه/27

  
 Ψ=42را قرار دهند و زاويه آتش برابر  (Th)تريستور  (D1)بجاي ديود ) 1(اگر در تمرين شماره ) 1

  .نمايدهاي مختلف آن مسئله ميهائي در فرضگردد چه تفاوت
  
هرتز متصل و ثانويه آن داراي دو  50ولت و فركانس  380كه اوليه آن به ولتاژ  يك ترانسفورماتور) 2

دهد و دو تريستور به دو سر خروجي آن ولت با سر وسط را در اختيار مصرف كننده قرار مي 124مقدار 
گيرد، متصل و بار مصرفي بين نقطه كاتد مشترك دو تريستور و سر وسط ترانسفورماتور قرار مي

ميلي هانري باشد، مطلوبست محاسبه  L=75اهم و  R=75/0بار مصرفي داراي مشخصات چنانچه 
مقادير جريان متوسط عبوري از بار مصرفي، جريان موثر ثانويه و اوليه ترانسفورماتور و همچنين 
حداكثر ولتاژ دو سر تريستورها در جهت معكوس و در جهت هدايت وقتي زاويه آتش تريستورها 

0= Ψ  درجه باشند 144و يا  63و يا.  
  
اگر از سر وسط ترانسفورماتور فوق الذكر استفاده نكرده و چهار ديود در دو سر خروجي آن قرار ) 3

مقادير متوسط ولتاژ و جريان دو سر بار مصرفي را محاسبه كرده و با حالت قبل مقايسه   دهند
  .ررسي گرددضريب ضربان ولتاژ و جريان در هر دو حالت نسبت به هم ب.نمائيد

  
دو تريستور قرار دهند و زاويه آتش آنها را همان مقادير ) 3(اگر بجاي دو ديود آند مشترك در بند ) 4

63 =Ψ  درجه بگيرند شكل جريان در ثانويه و اوليه ترانسفوماتور را رسم و مقادير متوسط و  144و يا
  .موثر آن را محاسبه نمائيد

  .را با هم مقايسه نمائيد) 4(الي ) 2(ه شبكه، در حاالت هاي تحميلي بضمناً در جدولي قدرت
  
 Ψ =72هر چهار ديود را برداشته و تريستور قرار دهند و زاويه آتش تريستورها برابر ) 3(اگر در بند ) 5

هاي تحميلي به شبكه درجه قرار گيرد، وضعيت جريان و ولتاژ دو سر بار مصرفي و همچنين توان
  .ه و تحليل قرار دهيدولتي را مورد تجزي 380
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 1394/بهمن ماه/27

  
 Ψ=42را قرار دهند و زاويه آتش برابر  (Th)تريستور  (D1)بجاي ديود ) 1(اگر در تمرين شماره ) 1

  .نمايدهاي مختلف آن مسئله ميهائي در فرضگردد چه تفاوت
  
هرتز متصل و ثانويه آن داراي دو  50ولت و فركانس  380يك ترانسفورماتور كه اوليه آن به ولتاژ ) 2

دهد و دو تريستور به دو سر خروجي آن سر وسط را در اختيار مصرف كننده قرار ميولت با  124مقدار 
گيرد، متصل و بار مصرفي بين نقطه كاتد مشترك دو تريستور و سر وسط ترانسفورماتور قرار مي

ميلي هانري باشد، مطلوبست محاسبه  L=75اهم و  R=75/0چنانچه بار مصرفي داراي مشخصات 
ط عبوري از بار مصرفي، جريان موثر ثانويه و اوليه ترانسفورماتور و همچنين مقادير جريان متوس

 حداكثر ولتاژ دو سر تريستورها در جهت معكوس و در جهت هدايت وقتي زاويه آتش تريستورها
 0= Ψ  درجه باشند 144و يا  63و يا.  

  
در دو سر خروجي آن قرار اگر از سر وسط ترانسفورماتور فوق الذكر استفاده نكرده و چهار ديود ) 3

مقادير متوسط ولتاژ و جريان دو سر بار مصرفي را محاسبه كرده و با حالت قبل مقايسه   دهند
  .ضريب ضربان ولتاژ و جريان در هر دو حالت نسبت به هم بررسي گردد.نمائيد

  
را همان مقادير  دو تريستور قرار دهند و زاويه آتش آنها) 3(اگر بجاي دو ديود آند مشترك در بند ) 4

63 =Ψ  درجه بگيرند شكل جريان در ثانويه و اوليه ترانسفوماتور را رسم و مقادير متوسط و  144و يا
  .موثر آن را محاسبه نمائيد

  .را با هم مقايسه نمائيد) 4(الي ) 2(هاي تحميلي به شبكه، در حاالت ضمناً در جدولي قدرت
  
 Ψ =72داشته و تريستور قرار دهند و زاويه آتش تريستورها برابر هر چهار ديود را بر) 3(اگر در بند ) 5

هاي تحميلي به شبكه درجه قرار گيرد، وضعيت جريان و ولتاژ دو سر بار مصرفي و همچنين توان
  .ولتي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد 380

  



  
  
ولت  E=200ميلي هانري و  L=175اهم و  R=05/0اگر يك موتور جريان مستقيم با مشخصات ) 6

شود، وقتي زاويه هاي تحميلي به شبكه چگونه ميمقدار توان. قرار گيرد) 5(بعنوان بار مصرفي در بند 
  .درجه باشد Ψ =23آتش برابر 

  
شرايطي قرار گيرد كه مشخصات اهمي و القائي آن تغيير نكند اما اگر اين ماشين الكتريكي در ) 7

مقدار زاويه آتش تريستورها چقدر بايد باشد تا اينكه همان مقدار متوسط . ولت گردد E= -200ولتاژ 
  .جريان در ماشين تبادل گردد

  
و زاويه آتش  دو تريستور را بصورت موازي معكوس قرار دهند) 1(از مسئله شماره ) 1(اگر در بند ) 8

  هاي شبكه چگونه خواهد شد؟درجه باشد، وضعيت توان Ψ =33تريستورها برابر 
  
ميلي هانري اضافه  گردد و زاويه آتش  L=5/0به بار مصرفي اندوكتانسي برابر ) 8(اگر در بند ) 9

-درجه اعمال گردد وضعيت توان  2Ψ =63درجه و  1Ψ =45تريستورها در دو مرحله آزمايشگاهي 
  شود؟هاي شبكه تغذيه كننده چگونه مي

  
بخواهيم ضريب ضربان ولتاژ نصف حالت فعليش گردد، چه خازني را با بار مصرفي ) 3(اگر در بند ) 10

  .موازي نمايند
 
 

  
  
ولت  E=200هانري و ميلي  L=175اهم و  R=05/0اگر يك موتور جريان مستقيم با مشخصات ) 6

شود، وقتي زاويه هاي تحميلي به شبكه چگونه ميمقدار توان. قرار گيرد) 5(بعنوان بار مصرفي در بند 
  .درجه باشد Ψ =23آتش برابر 

  
اگر اين ماشين الكتريكي در شرايطي قرار گيرد كه مشخصات اهمي و القائي آن تغيير نكند اما ) 7

ر زاويه آتش تريستورها چقدر بايد باشد تا اينكه همان مقدار متوسط مقدا. ولت گردد E= -200ولتاژ 
  .جريان در ماشين تبادل گردد

  
دو تريستور را بصورت موازي معكوس قرار دهند و زاويه آتش ) 1(از مسئله شماره ) 1(اگر در بند ) 8

  هاي شبكه چگونه خواهد شد؟درجه باشد، وضعيت توان Ψ =33تريستورها برابر 
  
ميلي هانري اضافه  گردد و زاويه آتش  L=5/0به بار مصرفي اندوكتانسي برابر ) 8(گر در بند ا) 9

-درجه اعمال گردد وضعيت توان  2Ψ =63درجه و  1Ψ =45تريستورها در دو مرحله آزمايشگاهي 
  شود؟هاي شبكه تغذيه كننده چگونه مي

  
فعليش گردد، چه خازني را با بار مصرفي بخواهيم ضريب ضربان ولتاژ نصف حالت ) 3(اگر در بند ) 10

  .موازي نمايند
 
 

 


