
و سه فاز1بررسي سيستمهاي قدرت:درس  مدرس: دكتر قديميتمرين سري اول: اصول مقدماتي شبكه هاي تك فاز

)هاي در يك سيستم قدرت مداري با مشخصه-1 )Vtv °+= 356132 ωsin/و( ) Ati °−= 454211 ωsin/الفباشد. مي-

و قائم را با فرض مرجع بودن ولتاژ بيابيد. مقدار ماكزيمم، مقدار مؤثر مشخص نماييد مدار القايي-بو عبارت فازوري به شكل قطبي

دضريب قدرت-جباشد يا خازني مي به-مدار را بيابيد. فاز تصحيح گردد، توان راكتيو تحويل پس/850وقتي بخواهيم ضريب توان

ر را حساب نماييد. شده توسط خازن موازي با با

تك-2 =∠°فاز شكل زير جريان منبع در مدار oI ب) دياگرامVو1I،2Iاست. الف) فازورهاي 15 را محاسبه نماييد.

 را ترسيم نماييد.Vو1I،2I،Iفازوري 

RXPQكند. الف) اهم را تغذيه مي3015∠°ولتي، باري با امپدانس 220يك منبع ولتاژ تك فاز-3 و ضريب توان را,,,

ب) وو راكتيو توليد با اين بار موازي شود، توان اكتيوvar1000اگر خازني با قدرت راكتيو توليدي محاسبه نماييد. شده توسط منبع

 ضريب توان كل مدار را بيابيد.

ovE اند. اگر هم متصل شدهبهق شكل زيرمطاب با امپدانس سري از طريق يك خط انتقال2و1 دو ماشين-4 302001 −∠=

ovو oE ∠= =Ωو2002 5jZب) مشخص نماييد كه كداميك بصورت . الف) آنگاه توان راكتيو هر يك از ماشينباشند ها را بيابيد.

و كداميك بصورت ژنراتور كار مي  كنند؟ موتور

سه-5 و ضريب توان 380اسب بخار در ولتاژ50فاز با توان يك موتور القايي آن پس/850ولت و ضريب بهره فاز كار كرده

مي 90 و مختلط اين موتو درصد و راكتيو ب) با فرض اينكه اين موتور توسط يك باشد. الف) توان مصرفي اكتيو ر را بدست آوريد.

401ولت از طريق امپدانس 380منبع تغذيه /j+را اهم در هرفاز تغذيه مي و بهره انتقال توان شود. ولتاژ موتور، ضريب توان منبع ولتاژ

 بدست آوريد.

0115امپدانسو اتصال مثلثبا يك بار امپدانسي متعادل-6 j+و 220فاز از منبع اهم بر سه50ولت ل تغذيه فاز متعاد هرتز

ب) مي و توان ظاهري بار را محاسبه نماييد. و راكتيو مصرف شده توسط بار، ضريب توان بار گردد. الف) جريان خط، توان كلي اكتيو

و ولتاژبا فرض مثبت بودن  و به عنوان مبنا، دياگرام فازوري نشان دهنده جريانabVتوالي سيستم و ولتاژهاي خط منبع هاي خط

 هاي بار اتصال مثلث را ترسيم نماييد. جريان

ميو ديگري با اتصال مثلث با اتصال ستارهيكي دو بار-7 كيلووات را با ضريب15بار اوليد. باشن متعادل باهم موازي

و بار ديگر پس/850توان مي پيش/90كيلووات را با ضريب توان20فاز ولت متعادل با اتصال 480كنند. بارها از يك منبع فاز مصرف

ب) ستاره تغذيه مي كل شوند. الف) جريان منبع را بيابيد. ي بار را تعيين كنيد.ضريب توان

قديمي-پيروز باشيد
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