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 63کیلوولت و از طریق خط طوالنی  63/20با ولتاژ نامی  T1هرتز توسط ترانسفورماتور  50با فرکانس  Sکیلوولتی  20در شکل زیر شبکه 
اهم  RL=2/2(نماید کیلوولتی بارهاي مصرفی را تغذیه می 6/6به  T3  ،63باشد و توسط ترانسفورماتور می LLو  RLکیلوولتی که امپدانس آن 

  )باشدمیلی هانري می LL=56و 

  .روز داشته باشدتواند سه وضعیت را در طول شبانه بارهاي مصرفی می

  پس فاز 82/0مگاولت آمپر با ضریب قدرت  5/11قدرت ظاهري )1

  پس فاز 57/0مگاولت آمپر با ضریب قدرت  75/6قدرت ظاهري ) 2

  پس فاز 92/0مگاولت آمپر با ضریب قدرت  25/1قدرت ظاهري ) 3

  .نندبرسا 98/0ضریب قدرت شبکه مصرف را باید به  C2هاي و خازن M2اوالً توسط مبدل 

  .دو وضعیت را داشته باشد M1در صورتیکه مبدل . کیلوولت را باید کاهش دهند 63اندوکتانس خط  M1و مبدل  C1هاي نزثانیاً با خا

  .از تریستور استفاده شده باشد) الف

  .استفاده گردیده باشد GTOاز ) ب

 .استفاده گردد C3و خازن  (VSI)از اینورتر منبع ولتاژ  M1ثالثاً اگر بجاي مبدل 

  :مطلوبست 

  .میلی هانري باشد LS=5مورد استفاده قرار نگیرند و  (VSIC3)و  (M1C1)، (M2C2)شبکه را مورد مطالعه قرار دهید وقتی ) الف

  .مورد استفاده قرار گیرد (M2C2)باشد و فقط  LS=0چنانچه ) ب

 .مورد استفاده قرار گیرد (M1C1)باشد و فقط  LS=0چنانچه ) ج

  .استفاده شود (VSIC3)باشد و از  LS=0هنگامی که ) د

  .باشد LS=0استفاده نمایند و  (M1C1)و  (M2C2)از هر دوي ) هـ

  .باشد LS=0رار دهند و را مورد بهره برداري ق (VSIC3)و  (M2C2)) و

  



  

  

 

درجه و در مدت زمانی که بارها در   72درجه و یا  19اگر طرح استفاده از یک مبدل یکسوسازي تمام موج تریستوري را که با زاویه آتش ) ز
مگاوات مصرف گردد را پیاده  2/4درجه قدرتی معادل  72قرار گرفته است را مورد بهره برداري قرار دهند، بطوریکه در زاویه آتش ) 3(وضعیت 

  )گرددمشخصات بار مصرفی در هر دو زاویه آتش ثابت فرض می. (سازي نمایند

  .باشد LSحضور داشته باشد و یا در غیاب  LSقرار گرفته باشد و ) الف(شبکه وقتی در حالت مطلوبست مطالعه 

  :مطلوبست. گرددفرض درجه  7/1درجه زاویه هدایت تداخلی  19در فرض باال و با توجه به اینکه در زاویه آتش ) ح

  کیلوولت جلوگیري نمود 63روي خط شبکه  ولتاژ بر توان از انتشار اعوجاجاتبررسی ا ینکه چگونه می

مطلوبست بررسی ولتاژ شبکه . وجود داشته باشد و با فرض اینکه از انتشار اعوجاجات هدایت تداخلی جلوگیري شده باشد LSاگر ) ح(در فرض ) و
S توان با تغییر شکل ولتاژ این شبکه مبارزه کردچگونه می. را.  

  .ا بطور تحلیلی و یا توسط شبیه ساز مورد تعمق و بررسی بیشتري قرار دهیدتوانید این مسئله رتا حدي که می: گرددتوصیه می

  

  

  

  


