
  بسمه تعالي

  دقيقه  45دو ساعت و : زمان   منابع آزاد  1387/ماه بهمن/2چهارشنبه  Iآزمون الكترونيك قدرت 

  

موازي با منبع  CHهانري و يك چاپر  =L 1/0ولت و يك سلف  =E 110يك چاپر افزاينده كه از منبع جريان مستقيم  - 1

نمايد تشكيل گرديده است ، در صورتيكه براي صاف  اهم را به منبع جريان مستقيم وصل مي =75/0Rو ديودي كه بار 

ميكروفاراد را با بار اهمي موازي نمائيم و فركانس كار چاپر  =1000Cكردن ولتاژ دو سر بار مصرفي يك خازن 

500fCH=  57/0هرتز و زمان هدايت به زمان انجام وظيفه چاپر برابرD.C.= لوبست باشد ، مط: 

  محاسبه ولتاژ متوسط دو سر بار مصرفي) الف

  .را Rولتاژ دو سر بار مصرفي  (Ku)محاسبه ضريب ضربان ) ب

  

 6300هرتز با ولتاژ مؤثر خطي  50يك ترانسفورماتور با اتصال اوليه ستاره و ثانويه زيگزاگ واسط بين شبكه سه فازه  - 2

هانري را  =35/0LLاهم و  =25/1RLو اين مجموعه بار مصرفي  دباشولت و يك يكسوساز تريستوري سه فازه نيم موج 

. آمپر باشد 12000و جريان عبوري از آن برابر درجه  42نمايد در صورتيكه وقتي زاويه آتش تريستورها برابر  تغذيه مي

  .مؤثر خطي خروجي آنرا و ولتاژ (KT)ترانسفورماتورمطلوبست تعيين نسبت تبديل 

از افت  درجه باشد و 2/4ميكروهانري و زاويه هدايت تداخلي  =50Lمعادل ترانسفورماتور در صورتيكه اندوكتانس 

  .و عناصر نيمه هادي صرفنظر شود ولتاژهاي اهمي

  

 140جريان ولت و  1200هرتز استفاده شده و براي مصرف يك كارخانه صنعتي ولتاژ  50كيلوولت  230از شبكه  - 3

 .ار ترانسفورماتور و دو مبدل يكسوساز ديودي دوازده پالسه آماده سازي شده استهكيلوآمپر را توسط چ

  .شماي يك چنين مداري را رسم نمائيد:  اوالً 

  .چقدر باشد هانسبت تبديل ترانسفورماتور: ثانياً 

دانيد محاسبه و توضيح  ه ؟ در اين مورد هرچه الزم ميهاي سر وسط دار استفاده نمائيم يا خير ؟ چگون آيا از سلف: ثالثاً 

  . دهيد

  .ولتاژ دو سر مصرف كننده داراي چه ضريب ضرباني خواهد بود: رابعاً 

  .باشد چقدر مي ولتكيلو 230جريان گرفته شده از شبكه : خامساً 

  يده است ، چيست؟پالسه استفاده نگرد 6و باالخره داليل اينكه چرا از يك ترانسفورماتور و يك مبدل 

  

  



  

  

  

هرتز و  50نمايد ، فركانس ولتاژ خروجي  چاپر تريستوري بصورت سه كليده عمل مي 6اينورتر سه فازه منبع ولتاژ با  - 4

ولت  8900در صورتيكه ولتاژ ورودي اين اينورتر . گردد فرض مي% 50هر چاپر  ، زمان هدايت به دوره تناوبي كاري

 =R 1/0در صورتيكه بار مصرفي اين اينورتر عبارت باشد از. مصرفي را محاسبه نمائيد ولتاژ فازي دو سر هر بار ، باشد

. هرتز باشد 50ولت مؤثر و فركانس آن  5800منبع سه فازه اي كه ولتاژ خط آن برابر  Eهانري و   = 01/0Lاهم ، 

 :مطلوبست  

  .فاز بار مصرفي راجريان ورودي اينورتر منبع ولتاژ ، جريان هر چاپر و جريان هر ) الف

يك چنين  ر داشته باشيم ، شما بعنوان طراحميكروثانيه در اختيا 85و  15برابر   tqدر صورتيكه  تريستورهائي با 

  نمائيد ، چرا ؟ سيستمي كداميك از تريستورها را انتخاب مي

هاد شما در استفاده بهتر از اين اينورتر پيشن. استفاده از اين اينورتر براي بار مصرفي فوق الذكر چه مزايا و يا معايبي دارد

  .چه هست

هانري قرار دهيم چه مزايا و معايبي نسبت به قسمت الف اين مسئله  5/0اگر در ورودي اين اينورتر يك سلف بزرگ ) ب

  اين اينورتر را ارتباط داد و استفاده كرد ، چگونه ؟ ، توان به مصرف كننده فوق الذكر دارد و آيا مي

  .هاي نرم افزاري و سخت افزاري بايد داشته باشيم اين مسئله چه حفاظت) ب(و ) الف(در قسمت 

  هاي اين اينورتر چيست ؟ نظرتان در مورد فرمان


