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همانطوریکه مشاهده . باشدولت می 600هرتز متصل و ثانویه آن  50 و فرکانس ولت 380 با ولتاژ  S1 به شبکه Tدر شماي ذیل ترانسفورماتور 
 R1و همچنین بار مصرفی  L2سلف  ، C2و  C1هاي خازن ، Th2و  Th1دو تریستور  ،جهت قطع و وصل K7الی  k1کنید تعداد هفت کلید می
  .وجود دارند L1و 

هاي مختلف و همچنین مطلوبست در کلیه حاالت ذیل وضعیت شبکه را در طرف ثانویه و اولیه ترانسفورماتور به لحاظ جریان، ولتاژ و توان
  .هاي جریانی و ولتاژي مورد بررسی قرار گیردهارمونیک

میلی هانري  L1=57/2اهم و  R1=25/1باز باشند ضمناً مقدار  K3  ،K4و k2بسته باشند و کلیدهاي  K5و  k1  ،K6در صورتیکه کلیدهاي )1
  .باشند

  .مورد بررسی قرار دهید C1را نیز باز نمایند وضعیت برحسب مقادیر مختلف  K5در صورتیکه کلید ) 2
  .مورد بررسی قرار دهید C2را ببندند وضعیت را برحسب مقادیر مختلف  K4کلید ) 1(اگر در فرض ) 3
  .درجه است Ψ=42زاویه آتش تریستور . باز باشند و بقیه کلیدها بسته باشند K8و  K2و  K1اگر فقط کلید ) 4
 .را نیز باز نمایند K3کلید ) 4(اگر در فرض ) 5
  .باشدبرابر یک میکروفاراد می C1باز شود، مقدار  K5کلید ) 5(اگر در فرض ) 6
  .میکروفاراد قرار گیرد 500برابر  C2ار بسته شود، مقد K4کلید ) 4(اگر در فرض ) 7
  .نانوهانري باشد 10برابر  L2نیز باز شود و مقدار  K6کلید ) 7(اگر در فرض ) 8
  .درجه باشند Ψ =57باز و بقیه بسته باشند و زاویه آتش تریستورها برابر  K2 و K1اگر فقط کلیدهاي ) 9

  .را نیز باز نمایند K3کلید ) 9(اگر در فرض ) 10
  .درجه باشد Ψ =27زاویه آتش تریستور ) 10(اگر در فرض  )11
  .را نیز باز نمایند K6کلید ) 11(اگر در فرض ) 12
  .را ببندند چه اثراتی دارد K4کلید ) 11(اگر در فرض ) 13
  .را باز نمایند K5کلید ) 11(اگر در فرض ) 14
  نگردد چه باید کرد؟ (S1)هاي جریانی وارد شبکه بخواهند هارمونی) 9(اگر در فرض ) 15
  

  


