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ولید هارمونیک بررسی منابع ت -1

در سیستم های  هارمونیک هاوتاثیر

 قدرت

 

 کارشناسی 1

تاژ و جریان در سیستمهای قدرت وجه به اینکه دو نوع هارمونیک ولبا ت

د وبا توجه به اینکه این اعوجاج ناشی از عواملی است که نپدید می آی

بطور دایم در شبکه ها وجود دارند لذا تجهیزات مورد استفاده در سیستم 

طور دایم در معرض اعوجاج های موجود در سیستم های برق رسانی ب

می باشند در نتیجه الزم است تاثیر هارمونیک ها بر تجهیزات مورد بررسی 

 قرار گیرد.

ن گذاری و تاثیر آن مزایای خاز -2

در سیستم های توزیع جهت بهبود 

 ضریب قدرت

 

 

 کارشناسی 1

توان راکتیو باعث ایجاد مشکالتی نظیر: ایجاد جریان اضافی در خطوط برق 

الف ات، ، محدودیت در انتقال انرژی، مشکالت در نیروگاهها و پستهای برق 

ده از خازنها ا.استفو.... می شود رارتی در خطوط و دستگاههای مصرفی ح

جلوگیری  و به عنوان تولید کننده بار راکتیو به منظور تنظیم و کنترل ولتاژ

ضریب قدرت در مصرف کننده  از نوسانات قدرت در شبکه ها و تصحیح 

ها به علت ارزانی وسادگی سیستم آن، بسیار متداول است.تصحیج ضریب 

 دیها و مخصوصا انرژی می شود.توان جهت کاهش هزینه تجهیزات، ها

 تایمر چراغ خواب -3

 

 

 دانیکار 1

دقیقه ای مناسب جهت اتاق خواب می باشد.یکی از ویژگیهای  30یک تایمر 

دقیقه پایانی از مدار می باشد. هدف از ساخت این مدار  10این تایمر در 

این است که برق المپ یا هر دستگاه دیگری پس از فعال شدن مدار برای 

  بماند وسپس بطور خودکار قطع گردد. دقیقه( وصل 30زمان معینی )

 زمان بندی
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 زارش پیشرفت پروژه و رفع اشكالگ 9 26/7/94 یکشنبه دوم

 پروژه %25زارش گ 9 10/8/94 یکشنبه سوم

 زارش پیشرفت پروژه و رفع اشكالگ 9 17/8/94 یکشنبه چهارم

 پروژه %50زارش گ 9 24/8/94 یکشنبه پنجم

 زارش پیشرفت پروژه و رفع اشكالگ 9 8/9/94 یکشنبه ششم
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