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 ,20KVA, 2400V/240Vنتايج آزمايش مدار باز و اتصال كوتاه يك ترانسفورماتور تكفاز  -1
60 Hzبه شرح زير است . 

240V, 1.066A, 126.6W 
57.7V, 8.34A, 284W 

  
  .مدار معادل منعكس شده به سمت فشار قوي را محاسبه كنيد

  
از تغذيه كند ولتاژ اوليه را  پس ف8/0 فوق اگر ثانويه بار نامي را در ضريب توان فوردر ترانس -2

 .نمودار فازوري ترانس را رسم كنيد. محاسبه كنيد
 .در مسئله فوق محاسبه را براي بار پيش فاز تكرار كنيد -3
سپس اين شار را براي بار .  شار هسته را در بي باري محاسبه كنيد1براي ترانسفورماتور مسئله  -4

 .قايسه كنيدما هم ومتي مجددا محاسبه كرده و نتايج را بانامي مق
 اهم 10 ولت و امپدانس سلفي 2400 از طريق شبكه اي با ولتاژ مدار باز 1ترانسفورمر مسئله  -5

 كيلووات وصل باشد تنظيم ولتاژ در 10اگر ثانويه ترانسفورمر به بار اهمي . تغذيه مي شود
 .ثانويه را بدست آوريد

را تغذيه كند ضريب توان بار ي را  يك بار با توان ظاهري نامي 1اگر ترانسفورمر مسئله  -6
 .محاسبه كنيد كه در افت ولتاژ ترانسفورمر صفر مي شود

 chapman  كتاب3-2 , 4-2 , 6-2مسائل  -7
  
 
 به شـرح زيـر مـي     kVA, 2400/240V 10مقادير  تلفات هسته و مسي يك ترانسفورمر تك فاز -8

  : باشد
 100W: تلفات هسته در ولتاژ نامي

  60W: جريان ناميتلفات مسي در نصف 
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 پـس فـاز باشـد محاسـبه         0.9 بازده ترانسفورمر را وقتي ترانسفورمر داراي بار نامي با ضريب تـوان              -الف
  .نماييد

 پس فاز باشـد     0.9 در چه درصدي از بار نامي بازده ماكزيمم خواهد بود؟ اگر ضريب توان همچنان                  -ب
  بازده ماكزيمم چند درصد است؟

 ساعته آن به شرح زيـر باشـد محاسـبه           24 ساعتي ترانسفورمر را در صورتي كه چرخه  بار         24 بازده   -پ
  .نماييد

  بي باري :  ساعت6
   پس فاز0.8 بار نامي با ضريب توان %70:  ساعت10

   پس فاز0.9 بارنامي با ضريب توان %90:  ساعت8
  
  
  يك بانـك ترانـسفورمر  سـه    z  60 H ،  7970: 440 V  ،  ; 750 kVAسه ترانسفورمر تكفاز  -9

فـشار  (سيم پيچ هـاي اوليـه   .   است pu 0.12هر ترانسفورمر  داراي  راكتانس سري .  فاز را مي سازند
  .   وصل شده اندHz ،  13.8 kV 60  وصل شده و مستقيما به منبع سه فاز Yبه صورت ) قوي
 ∆ و اتـصال ثانويـه       y دو حالـت اتـصال ثانويـه          نسبت تبديل و توان نامي ترانسفورمر سه فاز را در          -الف

  . تعيين كنيد
 وصل شده باشند وپايانه هاي  هـاي ثانويـه بـه هـم اتـصال      Y  اگر سيم پيچ هاي ثانويه به صورت –ب

  .كوتاه شوند،  اندازه مقدار موثرجريان اوليه و ثانويه را بر حسب آمپر به دست آوريد
  به هم وصل شده و پايانه هاي سه فاز ثانويه به هم اتـصال   ∆   اگر سيم پيچ هاي ثانويه به صورت- پ

  كوتاه شوند، اندازه جريان هاي پايانه  ثانويه چند آمپر خواهد بود؟
 


