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آرد                                     ش  و  بار دا ی را                                                                                                    ت  و ی خ    )ق. هـ 481- 394(ناصرخسرو                                         ز آوری 

  .ها بطور کامل بررسی گرددشود شبیه سازي هر دانشجو فقط بر روي دو فرض عمیقاً کار تحلیلی انجام دهد و سعی :تذکر

، اما از )بار ج(هرتزي یک بار حساس که باید طبق استاندارد بین المللی تغذیه شود وجود دارد  50ولتی  6300مطابق شکل ذیل از یک شبکه 
کشیده شده از آن تقریباً صاف و  گردد که جریانجریان مستقیمی از یک یکسوساز تمام موج تریستوري تغذیه میهمان شبکه یک بار مصرفی 

  ).ببار مصرف (باشد وقتی زاویه آتش تریستورها صفر باشند آمپر می 1200برابر 

دیگري که بر روي این شبکه سه فازه وجود دارد یک بار سه فازه متقارن و متعادلی است که اتصال ستاره دارد و مقدار امپدانس هر  مصرفی بار
  )بار الف(باشند پس فاز می 87/0اهم و ضریب قدرت  15/0بار 

اهم و ضریب  25/0ن گفت مقدار امپدانس آن به تواکند که میاما گاهی به دالیل مختلفی فاز دوم این بار مصرفی وضعیت دیگري پیدا می
حتی گاهی . رسدپیش فازي می 8/0اهم و ضریب قدرت  12/0شود و گاهی نیز فاز سوم به همان دالیل به مقدار پس فاز تبدیل می 45/0قدرت 

  .ممکن است هر دوي این فازها با هم به این مقادیر برسند

  .دنباشدر حال کار می اًسر راه بار حساس که دائمهائی که مزاحمتهاي رفع عیوب همطلوبست بررسی تحلیلی دقیق و پیشنهاد را

در آن شبکه باشد و کامالً متقارن و ) الف(هاي بار حساس را مورد تحلیل دقیق قرار گیرد وقتی بار مصرفی وضعیت ولتاژها و جریان )1
 .نمایدمتعادل عمل می

 .در فاز دوم نامتعادل عمل نماید) الف(ورد تحلیل دقیق قرار دهید وقتی بار مصرفی هاي بار حساس را موضعیت ولتاژها و جریان )2

 .نامتعادل عمل نماید) 3(با فاز ) الف(هاي بار مصرفی حساس مورد تحلیل قرار گیرد وقتیکه بار مصرفی ریانجوضعیت ولتاژها و  )3

نامتعادل ) 3(و ) 2(با فازهاي ) الف(آنگاه که بار مصرفی  ،دهاي بار مصرفی حساس را مورد تحلیل قرار دهیجریان ووضعیت ولتاژها  )4
 .کندکار می

بطور . نمائیدهائی را پیشنهاد میتوان وضعیت را متعادل کرد چه راه حلقرار گیرد آیا می) 2(در وضعیت فرض ) الف(در صورتیکه بار  )5
 .دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید

 توان از اثرات  مضر آن جلوگیري کرد؟ چگونه؟قرار گیرد آیا می) 3(فرض در وضعیت ) الف(بار در صورتیکه  )6

 .توان مشکالت را کمتر کرد و یا از بین بردقرار گیرد چگونه می) 4(در وضعیت فرض ) الف(بار مصرفی در صورتیکه  )7



مورد بررسی قرار دهید، وقتی زاویه هاي بار مصرفی حساس را عمل نمایند وضعیت ولتاژها و جریان) ج(و بار ) ب(در صورتیکه بار  )8
 .آمپر گفته شده در باال باشد 1200آتش تریستورها صفر درجه باشد و جریان کشیده شده همان 

 .درجه گردد Ψ=14را مورد بررسی قرار دهید وقتی زاویه آتش تریستورها برابر ) 8(همان فرض  )9

 .ددرجه گرد 42وقتی زاویه آتش تریستورها برابر ) 8(همان فرض  )10

 .درجه باشند 63وقتی زاویه آتش تریستورها برابر ) 8(همان فرض  )11

 .با هم کار کنند) 8(و فرض ) 4(وقتی فرض  )12

 .با هم عمل نمایند) 9(و فرض ) 3(وقتی فرض  )13

 .با هم کار می نمایند) 10(و فرض ) 2(وقتی فرض  )14

 .نمایندبا هم عمل می) 11(و فرض ) 1(وقتی فرض  )15

- میلی هانري می 2/1اهم و اندوکتانس آنها برابر  78/0بار مصرفی با اتصال مثلث است که مقاومت هر کدام ضمناً بار حساس داراي سه 
  .باشند
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