
 

  
ساقهاي مختلف ) sa,sb,sc(سيگنالهاي كليدزني . يك اينورتر سه فاز در حالت موج مربعي با توالي ولتاژ خط مثبت مفروض است -1

 . را براي ولتاژ خط بدست آوريدdhضريب . را مشخص كنيد و نمودار ولتاژ خط سه فاز را رسم كنيد

 براي تابع مرجع سينوسي 0.8و هرتز و انديس مدوالسيون  كيل10 با فركانس كليد زني PWMيك اينورتر سه فاز در حالت  -2
 كيلوهرتز و براي انديس 10همين كار را براي فركانس . طيف فركانسي ولتاژ خط خروجي را محاسبه كنيد. مفروض است

 . كيلوهرتز تكرار كنيد1 با فركانس 0.5 و براي انديس مدوالسيون 0.5مدوالسيون 

در هر دو مسئله فوق از نرم افزار  *  .سينوسي اصالح شده تكرار كنيد و نتايج را   با قبل مقايسه كنيدمسئله فوق را براي تابع مرجع  -3
MATLABاستفاده كنيد . 

 .سيگنال كليد زني كليدهاي مختلف را نمايش دهيد. يك مبدل ماتريسي سه فاز به سه فاز مفروض است -4

اگر شكل .  كنترل مي شودPPWMولت را در نظر بگيريد كه با روش   540 برابر DC با ولتاژ لينك PWMيك اينورتر تكفاز   -5
 ولت باشد و دو 200 را طوري بدست آوريد كه دامنه مولفه اصلي برابر x3 تا x1 بصورت زير باشد زواياي Aفرمان ساق 

 )MATLABبا كمك . ( هارمونيك بعدي صفر شوند

  

 
در زواياي آتش . ساخته شده با ترياك بار بار مقاومتي در نظر بگيريد كه با ورودي برق شهر كار مي كند تكفاز AC/ACيك مبدل  -6

 .  جريان ورودي را حساب كنيدTHD درجه مقدار موثر ولتاژ خروجي و 90 و 30

مقدار . هر كار مي كند مقاومتي در نظر بگيريد كه با ورودي برق ش- تكفاز ساخته شده با ترياك با بار سلفي AC/ACيك مبدل  -7
 درجه اوال زاويه خاموش شدن را حساب كنيد و مقدار موثر ولتاژ 90در زاويه آتش .  است10mH اهم و مقدار سلف 10مقاومت 

 ).از كتاب استفاده كنيد(خروجي را بدست آوريد 

 . درجه رسم كنيد110 درجه و 20 سه فاز با ترياك و بار مقاومتي ولتاژ خروجي را براي زواياي آتش AC/ACبراي يك مبدل  -8

 . در كتاب را ثابت كنيد 15,5رابطه  -9

در يك دستگاه زماني .  درجه و بار مقاومتي رسم كنيد60 پالسه را به زاويه آتش 3نمودار ولتاژ خروجي يك يكسوساز سه فاز  -10
 آمپر اگر در مسير 10روجي مبدل برابر با فرض ولتاژ ورودي برابر برق شهر سه فاز و جريان خ. نمودار جريان خط را نيز رسم كنيد

متوسط آنرا محاسبه كنيد و مقدار .  سلف سري وجود داشته باشد مجددا ولتاژ خروجي را رسم كنيد1mHتغذيه سه فاز در هر فاز 
 .زاويه همپوشاني را بدست بياوريد


