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ی تاد وز   ا ی   آب   ورد                                                                      ی   طا    ا   آ ند       ز ت    ب   )ق.هـ 722-653پورياي ولي (                                                                ا

ولت را خواهند داشت در اختيار  95دو سيم پيچ كه هركدام ولتاژ  داراي ولت و ثانويه 380سه دستگاه ترانسفورماتور تكفازه كه اوليه آن ولتاژ 
  .بندندمينمايند و ثانويه را اتصال زيگزاگ هرتزي متصل مي 50ولت  380اوليه را با اتصال مثلث به شبكه سه فازه  .باشدمي

  .موثر خروجي چقدرخواهد بود ولتاژ فازي) الف

اگر خروجي اين ترانسفورماتور را به سه عدد ديود مجهز نمايند ولتاژ يكسوشده خروجي داراي چه مقدار متوسطي خواهد بود و ضريب ضربان ) ب
  .باشدچقدر مي آنولتاژ 

اين يكسوساز قرار دهند مقدار متوسط، بيشينه و كمينه ميلي هانري را در خروجي  L=5/0اهم و  R=25/0اگر يك بار اهمي القائي با مقدار ) ج
  .جريان خروجي و ضريب ضربان اين جريان را محاسبه نمائيد

اهم اضافه نمايند مقادير جريان خروجي وضريب ضربان آن  R=05/0ميلي هانري و  L=100اگر به بار فوق الذكر يك پيچك القائي با مقدار ) د
  .را محاسبه كنيد

درجه قرار گيرد، مقدار متوسط ولتاژ خروجي چقدر خواهد  Ψ=42برابر  بجاي آن قرار دهند و زاويه آتشها را برداشته و سه تريستور اگر ديود) هـ
  را به خروجي اين يكسوساز متصل نمايند، وضعيت جريان خروجي چگونه است؟) د(شد و اگر بار مصرفي بند 

  ها در شبكه اوليه چگونه خواهد شد؟درجه برسانند وضعيت توان Ψ =110زاويه آتش را به ) هـ(اگر در بند ) و

مطلوبست محاسبه توان تبادلي با شبكه سه . قرار گيردولت  E=40هانري و  L=2/0اهم،  R=2/0ژنراتور جريان مستقيمي با ) و(اگر در بند ) ز
  فازه ورودي

در خروجي آن قرار داده شود، ) د(ج ديودي ايجاد گردد و بار بند در هر فاز دو ديود قرار گيرد و يك يكسوساز تمام مو) ب(اگر در فرض ) ح
  .مقايسه نمائيد) ج(و ) ب(هاي ولتاژ و جريان خروجي را و همچنين با بندهاي جريان وضريب ضربان ،مطلوبست بررسي ولتاژ

  .را بطور كامل رسم و تحليل نمائيد )هـ(جريان و ولتاژ و همچنين مدار فرمان مدار بند  يمطلوبست محاسبه و طراحي مدارهاي حفاظت) ط
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