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  )ش. هـ   589- 670سعدي (                              هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود               

و از  (S)درجه با هم فاصله دارند به شبکه خیلی بزرگ  30که خروجی آنها از نظر برداري  ('T)و  (T)در شکل زیر دو ترانسفورماتور 
در  ('C)و   (C)اند و دو مبدل نقاط صفر این دو ترانسفورماتور به زمین متصل. اندمتصل گردیده K3و  K1طریق دژنکتورهاي 

- می Eهانري و  L=1/0اهم و  R=2/0خروجی آنها قرار گرفته است وضمناً بار مصرفی دو ماشین الکتریکی جریان مستقیم با مقادیر 
  .ولت تغییر نماید 500تا  150تواند بین 

  .باشندولت می 400بر هرتز و ولتاژ خط ثانویه ترانسفورماتورها برا 50کیلوولت و فرکانس آن  20برابر  (S)همچنین ولتاژ خط شبکه 

اي دو متوسط و موثر در نقاط مختلف شکل که نشان داده شده است و ولتاژ لحظه هاي مطلوبست تحلیل و بررسی و محاسبه جریان
هاي مختلف که به شبکه در حاالت ها و هارمونیرا و همچنین محاسبه توان Th'2و  Th1و دو سر تریستورهاي  'A'Bو  ABسر 

 .گرددذیل تحمیل می

 E=150بسته شده و  K9دهد و کلید از موتور باالئی عبور می را I9بصورت نیم موج جریان  (LC)بدون حضور  (C)وقتی مبدل -1
  .ولت است

  .بسته شده باشد K9بجاي  K8وقتی کلید ) 1(همان فرض  -2

  .بسته شوند K7و  K6کلیدهاي ) 1(چنانچه در حین کار ماشین و در فرض  -3

  .بسته شود K6فقط کلید ) 3(چنانچه در فرض  -4

  .ولت گردد E=120شروع بکار نماید و  LCبا حضور ) 1(چنانچه در فرض  -5

  .بسته باشند K7و  K6در هنگام راه اندازي کلیدهاي ) 5(چنانچه در فرض  -6

  .اتفاق بیفتد ('C)براي مبدل ) 6(الی ) 1(مشابه همان فرضیات  -12الی 7

  .باشندگانه فوق صفر درجه می 12آتش تریستورها در تمام بندهاي  زاویه: تذکر

درجه و سه تریستور دیگر با زاویه آتش  Ψ=15با زاویه آتش  Th5و  Th1  ،Th3بصورت تمام موج و تریستورهاي  Cاگر مبدل  -13
  )باشددر مدار نمی LC(ولت چگونه خواهد شد  300و  200برابر  (E)صفر عمل نمایند وضعیت موتور در دو مقدار نیروي ضد محرکه 



  )در مدار وجود دارد LC(افتد؟ وصل شوند چه اتفاقی میK7و  K6وصل شود کلیدهاي  K5قبل از اینکه ) 13(اگر در فرض  -14

  .وصل شود K6وصل نشود و فقط کلید  K7کلید ) 14(اگر در فرض  -15

  .شوددرجه عمل نمایند وضعیت چگونه می Ψ=32تورها با زاویه همه تریس) 13(اگر در فرض  -16

  .قرار گیرد وضعیت چگونه خواهد شد ('C)مبدل  (C)بجاي مبدل ) 16(الی ) 13(هاي اگر در فرض -20الی 17

با هم و در حاالت گوناگون عمل نمایند وضعیت را مورد تجزیه و تحلیل ) 12(الی ) 1(در فرضیات  ('C)و  (C)هاي  اگر مبدل -21
  .قرار دهید

عمل نمایند وضعیت شبکه را مورد مطالعه قرار ) 20(الی ) 13(هاي در حاالت گوناگون و در فرض ('C)و  (C)هاي  اگر مبدل -22
 .دهید

  .ها بطور کامل بررسی گرددعمیقاً کار تحلیلی انجام دهد و سعی شود شبیه سازي فرض دوهر دانشجو فقط بر روي  : 1تذکر 

 .ارسال نمائید در یک فایل shresearchlab@iust.ac.irها را به آدرس لطفاً حل مسئله و نتایج شبیه سازي : 2تذکر 

  


