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 ولت از طريق يك تريستور به يك موتور جريان مستقيم كه 220 هرتز با ولتاژ 50شبكه يكفازه : مسئله اول 
  :تحريك مستقل به اين شرح مي باشد مشخصات موتور .  متصل مي گردد ،ديودي به موازات آن است

2/0=Rm 25/0 اهم و=Lm 75 هانري و=Em 42 ولت مي باشد ، در صورتيكه زاويه آتش تريستور= و Rm و Em 
، مقدار انرژي كه قابليت تبديل به انرژي مكانيكي  Rm مطلوبست محاسبه مقدار انرژي مصرفي در .ثابت فرض شوند

  . و همچنين مقدار انرژي گرفته شده از شبكه جريان متناوب را در هر سيكل كاري پايدار اين سيستمرا دارد
  

يك ترانسفورماتور سه فازه با اتصال طرف اوليه مثلث و طرف ثانويه زيگزاگ و از طريق يك يكسوساز : مسئله دوم 
 انتقال مي دهد وقتي سيستم بي بار است  قدرت الكتريكي را به طرف جريان مستقيم ،تريستوري سه فازه نيم موج

 آمپري 2500 ولت و وقتي جريان تقريباً ثابت 1500 درجه است ، ولتاژ متوسط خروجي برابر 33برابر و زاويه آتش 
در صورتيكه افت ولتاژ هر تريستور .  ولت است1475عبور مي نمايد ولتاژ متوسط خروجي در همان زاويه آتش برابر 

 و زاويه هدايت همزماني Lc ولت و از افت اهمي صرفنظر نمائيم ، مطلوبست محاسبه مقدار 2/1ابر در اين شرايط بر
  همچنين تعداد حلقه هاي اوليه و ثانويه ترانسفورماتور را تابعي از  .راk) محاسبه نمائيد) تعداد دور بر ولت.  

  
 ميلي هانري L=5 اهم و R=75/0تكفازه ، يك بار مصرفي با مقدار يك كنترل كننده جريان متناوب : مسئله سوم 

ثر دو سر در صورتيكه ولتاژ مو. يه مي نمايد ولت تغذ380ثر  هرتز با ولتاژ مو50جريان متناوب را از طريق يك شبكه 
 ظاهري ، مفيد  هايو مقدار قدرت) (مطلوبست محاسبه زاويه آتش تريستورها .  ولت باشد120بار خروجي برابر 

  .شبكه و ضريب قدرت آن را) راكتيو(و غيرمفيد 
  

 500 ولتي ، ولتاژ جريان مستقيم 220در صورتيكه بخواهيم در مسئله اول بجاي ولتاژ متناوب : مسئله چهارم 
 6/0 هرتز ونسبت زمان هدايت به دوره تناوب برابر 500بطوريكه تريستور با فركانس . ولتي به ورودي اعمال نمائيم

 و (ID)ان متوسط عبوري از ديود  ، جري(Im)مطلوبست محاسبه جريان متوسط عبوري از موتور . قطع و وصل گردد
مقدار قدرت اخذ شده از شبكه جريان مستقيم چقدر است؟ مدار كامل را ترسيم و  . را(IS)جريان متوسط شبكه 

  . را مورد بحث كوتاه و مفيد قرار دهيد هانحوه فرمان ها و حفاظت
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 12 كه با استراتژي فرمان دو پالسه و يا يك كنترل كننده جريان متناوب سه فازه تمام تريستوري: مسئله پنجم 
 درجه به سه 102 ولت را با زاويه آتش 380پالسه در هر دوره تناوب كار مي كند شبكه سه فازه با ولتاژ خطي موثر 

 دوره تناوب 5 پالس اعمال و يا 60 اهم متصل مي نمايد، در صورتيكه فقط 6/0بار اهمي خالص با مقدار هركدام 
  .يدا كند مقدار حرارت توليدي را محاسبه نمائيدتغذيه ادامه پ

  
 ميلي هانري از طريق يك اينورتر منبع ولتاژ L=5/9 اهم و R=95/0با مقدار  سه بار اهمي القائي :مسئله ششم 

 ولتي كه از طريق يك يكسوساز ديودي سه فازه ايجاد شده 500ترانزيستوري سه فازه به شبكه جريان مستقيم 
با فرض آنكه ضربان اين ولتاژ ناچيز و استراتژي كليدزني اينورتر دو كليده و فركانس كليدزني برابر . متصل مي گردد

  . كيلوهرتز باشد5
 ولت 140مطلوبست محاسبه جريان عبوري از هر بار و مقدار موثر آن ، وقتيكه ولتاژ موثر دو سر هر بار مصرفي برابر 

  يده شده از منبع جريان مستقيم و قدرت اخذ شده چقدر است؟جريان كش.  هرتز باشد25و فركانس آن برابر 
سيستم را بطور حفاظت ها و فرمان هاي اين . زمان هدايت و زمان قطع هر كليد ترانزيستوري را مشخص نمائيد

  .خالصه بررسي و شرح دهيد
  


