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  1395/مهرماه/04:تاریخ تحویل

ود                   ر و وا ب   و د ش  ه  ن  ر                                                                                                                                                                                         ا ا و ود  د ش  ند  ن ت    )ش. هـ   589- 670سعدي (                   
  

، امکان تغییرات ولتاژ )2(و ) 1(هاي ولتاژ براي بارهاي مصرفی هاي قدرت براي هر سه شبکه، محدودیتمحدودیت) 1(در شکل  :مسئله اول
  .مشخص گردیده است) 2(و ) 1(و قدرت مورد نیاز مصارف  S2و  S1براي منابع 

  )باشدتحلیل مداري، فیزیکی و کامپیوتري مدنظر می(مطلوبست بررسی دقیق مطالب ذیل 

  .باشد) 1(تواند پاسخگوي نیازهاي بار مصرفی شماره می VSبسته شود، آیا منبع  K1و  KSاگر کلیدهاي )الف

  بعنوان کمک استفاده گردد، نسبت تبدیل ترانسفورماتوري در اینحالت چقدر باید باشد؟ T1توان از ترانسفورماتور اگر جواب منفی است آیا می) ب

  در اینحالت چقدر باید باشد؟ T2توانند؟ نسبت تبدیل ترانسفورماتور استفاده نمایند آیا می T2و ترانسفورماتور  S2اگر خواسته باشند از شبکه ) ج

 توان همزمان از هر سه شبکه استفاده کرد، چگونه؟ و با چه شرایطی؟اگر بنا باشد هر دو بار مصرفی تغذیه شوند، آیا می) د

  
هرتز و زمان هدایت به یک دوره تناوب  1000با فرکانس کلیدزنی ) چاپرها(م ل کننده جریان مستقیکلیدهاي کنتر) 2(در شکل  :مسئله دوم

  .باشدمی 75/0کاري آنها برابر 

  :مطلوبست . باز باشند K2و  K1بسته و کلیدهاي  K5و  K  ،KS  ،K3  ،K4در صورتیکه کلیدهاي ) الف

  .را Bو  Aهاي و سر ترمینالد u(t)تعیین شکل ولتاژ )1



  

  

  چقدر است؟ I0(t)و جریان عبوري از زمین  IL(t)جریان عبوري از بار مصرفی ) 2

  .چقدر است VS2و  VS1توان کشیده شده از هر کدام از منابع ) 3

  )دامنه و  اختالف فاز(باشد؟ هاي ولتاژي دو سر بار مصرفی میچه هارمونی) 4

  .را CH1و چاپر  D1نیز باز شود، مطلوبست بررسی وضعیت ولتاژ دو سر بار مصرفی و جریان عبوري از دیود  K5چنانچه کلید ) ب

  .شودچگونه می) ب(نیز باز شود وضعیت ولتاژهاي دو سر بار مصرفی نسبت به حالت  Kچنانچه کلید ) ج

  .شودگردد، وضعیت جریان و ولتاژ دو سر بار مصرفی چگونه می ازب K3کلید ) ب(اگر در بند ) د

  .گرددچگونه می C1شود وضعیت ولتاژ و جریان بار مصرفی تابعی از مقدار  ازنیز ب K4کلید ) د(اگر در بند ) هـ

  .بدست آورید C2شود وضعیت ولتاژ و جریان بار مصرفی را تابعی از مقدار  بسته K1کلید ) ج(اگر در بند ) و

 .د، وضعیت مدار و شکل ولتاژ دو سر بار مصرفی را بدست آوریدگردباز  KSکلید ) الف(چنانچه در بند ) ز

  
  


