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ی                ی  ان  ت دی ی                   و   ند آد ت    )ش. هـ   589-670سعدي (                                                شاید  
 12بجاي استفاده بعنوان نوسان ساز، جهت كنترل يك موتور جريان مستقيم ) 3(از تمرين شماره ) 7(اگر مدار بند )1

 Ra=125/0ميلي هانري و  La=150دور در دقيقه و  Nn=750آمپر،  In=200ولت،  Un=600كيلوواتي با مشخصات 
اهم قرار بگيرد، بطوريكه ولتاژ ورودي به موتور و همچنين جريان تحريك آن قابل تغيير و حتي قابل تغيير عالمت 

كاربردهاي يك چنين مداري را . باشند، رفتار اين موتور را و مشخصات خروجي آن را مورد بررسي و تحليل قرار دهيد
  .توضيح دهيد

ولت متصل و از  230هرتز و ولتاژ  f1=50با فركانس  U1ازه را به شبكه اگر يك يكسوساز تمام موج ديودي تكف )2
ولتي  U2=235يك مبدل تكفازه تمام تريستوري به يك شبكه تكفازه  و هانري L=25/0طريق يك عدد سلف بزرگ 

 ميلي  Rs2=25/2و  Rs1=75/2برابر  2و  1هرتز وصل نمايند بطوريكه مقاومت داخلي شبكه هاي  f2=60و فركانس 
مطلوبست تعيين ميزان قدرت انتقالي بين اين دو شبكه را . درجه باشند 153اهم و زاويه آتش تريستورهاي مبدل برابر 

  .بديهي است از مقاومت الكتريكي سلف بزرگ صرفنظر گردد
شود و بار  آمپر استفاده I=1200بجاي منبع ولتاژ از يك منبع جريان با مقدار ) 3(از تمرين شماره ) 7(اگر در بند  )3

مطلوبست . هرتز باشد 500بطوريكه فركانس دو سر بار مصرفي . استفاده گردد) 1(از تمرين شماره ) 1(مصرفي بند 
  .ولت باشد 72تعيين زمان هدايت و قطع هر يك از كليدهاي اين مبدل را وقتيكه ولتاژ موثر دو سر بار مصرفي برابر 

ولتي متصل كرده و در خروجي آن خازن و  380را به شبكه تكفازه  اگر يك يكسوساز ديودي تمام موج تكفازه) 4
 40قرار دهند بطوريكه در خروجي آن ولتاژي با فركانس ) 3(از مسئله ) 7(بموازات خازن يك نوسان ساز مشابه بند 

داده قرار در خروجي آن  Kسپس يك ترانسفورماتور مناسب با نسبت تبديل  ولت باشد، 120هرتز و مقدار موثر كيلو
  .دولت گرد 1680ترانسفورماتور برابر يكه ولتاژ خروجي بطور شود

  اوالً نسبت زمان هدايت كليدهاي نوسان ساز به يك دوره تناوب كاري آن چقدر است؟
  .نسبت تبديل ترانسفورماتوري چه مقداري دارد Kثانياً مقدار 

ميكروهانري قرار گيرد مقدار  L=1اهم و  R=05/0ثالثاً اگر در خروجي ترانسفورماتور يك بار مصرفي با مشخصات 
  .ولت را محاسبه نمائيد 380قدرت مصرفي از شبكه 

استفاده شود و در خروجي آن يك يكوساز ديودي تمام موج قرار گيرد، بطوريكه ) 2(شماره تمرين ) 9(اگر از بند ) 5
وجي يكسوساز در خر وبست محاسبه ولتاژ متوسط بي باري،مطل. درجه باشد Ψ=57زاويه آتش تريستورها برابر 

  را در خروجي يكسوساز قرار دهند وضعيت جريان متوسط عبوري چگونه است؟) 9(اگر همان بار مصرفي بند  .ديودي
در مسائل فوق همه عناصر را آرماني فرض كرده و بر روي كاربرد مطالب فوق كمي انديشه نمائيد و نتايج را  :تذكر

  .بر روي كاغذ بيان كنيد
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