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TINACloud'u aramak için aşağıdaki örnek diyagramlara tıklayın veya tıklayın ve çevrimiçi analiz için etkileşimli dc modunu seçin. Örnekleri düzenlemek veya ac devresinin (frekansta) eşdeğer th'ven veya Norton şemasıyla değiştirilebildiği kendi diyagramlarımızı oluşturmak için TINACloud'a düşük
maliyetli erişim elde edin. Bu teknolojiye ve DC devresinin maksimum enerji transfer teoremi ne dayanarak, AC devresindeki maksimum gücü absorbe etmek için AC'nin yük koşullarını belirleyebiliriz. Th'venin empedansı ve yükü gibi bir AC devresi için reaktif bir bileşen olabilir. Bu reaksiyonlar ortalama
gücü absorbe etmese de, aven'in tecavüzüne tepkiyi tersine çevirmezse yük reaktifi zincirin akımını sınırlandıracaktır. Sonuç olarak, maksimum güç iletimi için tivenin ve yük reaksiyonları eşit boyuttadır, ancak işaret tam tersi olmalıdır; Buna ek olarak, DC maksimum güç teoreme göre sürdürülebilir
parçalar eşit olmalıdır. Başka bir deyişle, ilişkili yük Temenin koklamak için eşdeğer bir kart olmalıdır. Aynı kural yük ve Norton başvuruları için de geçerlidir. RL' Re ve XL - Im -Th' Maksimum Güç bu durumda:Pmax - V2Th ve ben2N sinüs benzeri tepe değerlerinin karesini temsil eder. Daha sonra teoremi
bazı örneklerle açıklayacağız. Örnek 1R1 ve 5 kohm, L No 2 H, vS (t) 100V cos wt, w q q 1 krad/s.a) C ve R2 bul Böylece ortalama R2-C gücü iki kutup maksimum olacak online analiz etmek için yukarı tıklayın veya bu bağlantıyı tıklatmak için Windows altında Kaydet.b) Bu durumda maksimum ortalama
güç ve jet gücü bulmak.c) Bu durumda, maksimum ortalama güç ve reaktif gücü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama gücü ve jet gücünü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama gücü ve reaktif gücü bulun.c) Maksimum ortalama gücü ve jet gücünü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama
gücü ve reaktif gücü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama gücü ve reaktif gücü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama gücü ve reaktif gücü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama gücü ve reaktif gücü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama gücü ve reaktif gücü bulun.c) Bu durumda,
maksimum ortalama güç ve jet gücünü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama güç ve jet gücünü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama gücü ve reaktif gücü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama gücü ve reaktif gücü bulun.c) Bu durumda durumda, maksimum ortalama güç ve jet gücü
bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama güç ve jet gücü bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama güç ve reaktif güç bulun.c) Bu durumda, maksimum ortalama güç ve reaktif güç bulmak. V, mA, mW, kohm, mS, krad/s, ms, H, m F üniteleri teoremi kullanarak: va.) Ağ zaten Temenin şeklinde, bu
yüzden çekim formunu kullanabilir ve Kew'in gerçek ve hayali bileşenlerini tanımlayabiliriz. Th: R2 ve R1 5 Kohm; wL No 1 /w C - 2 ® C - 1 /w2L - 0,5 MF - 500 NF. b.) Ortalama güç: Pmax ve V2/ (4, R1) - 1002/ (2 - 4 - 5) - 250 mW Reaktif güç: ilk akım: I - V / (R1 - R2 - J (wL - 1 /wC)) - 100 / 10 mA S - I2/
2 x XC - 50 - 2 - 100 mvar) Maksimum güç iletimi durumunda voltaj yükü: VL ve I (R2 No 1 / (j w C) 10 y (5-j / (1 y 0.5)) 50 - j 20 ve 53.85 2 e-j 21.8 V ve zaman fonksiyonu: v (t) - 53.853 cos (wt - 21.8) V (tina' V çevirmen çözümü: 100; om: 1000; Oh, bilmiyorum. /) R2b: R1; C2: 1 / m² (OM) / L; C2 (500n)
(b. /) I2: V / (R1 ve R2b); P2m: th sqr (abs (I2)) No 2m: - sqr (abs (I2)) / om / C2 / 2; P2m - 250 m, 100 m/s./-B2: B (R2b-1/j/om/C2)/ /R1-R2b; abs (V2) - 53.8516 Örnek 2 vS (t) - 1V cos w t, f - 50 Hz, R1 - 100 ohm, R2 - 200 uh, R - 250 om, C - 40 uF, L - 0.5 AD) RL b'de güç bulun.) R ve L'yi bulun,
böylece ortalama RL güç iki kutup maksimumdur. Çevrimiçi analiz yapmak için yukarıdakilere tıklayın/tıklatın veya bu bağlantıyı tıklatmak için Windows'un altında Kaydet'i tıklatın. İlk olarak, yerini alacak RL RL yük düğümlerinin solunda Tebnin'in jeneratörüne ihtiyacımız var. Adımlar: 1. RL yükünü çıkarın
ve bunun için açık bir devre kullanın 2. Açık zincir gerilimini ölçün (veya hesaplayın) 3. Voltaj kaynağını kısa devre ile değiştirin (veya akım kaynaklarını açık kapaklarla değiştirin) 4. Çevrimiçi analiz için yukarıdaki eşdeğer empedans tıklamasını/tıklatmasını bulun veya bu bağlantıyı tıklatmak için
Windows'un altında Kaydet'i tıklatın. V, mA, kohm, krad/s, mF, H, ms üniteleri! Çevrimiçi analiz yapmak için yukarıdakilere tıklayın/tıklatın veya bu bağlantıyı tıklatmak için Windows'un altında Kaydet'i tıklatın. Çevrimiçi analiz yapmak için yukarıdakilere tıklayın/tıklatın veya bu bağlantıyı tıklatmak için
Windows'un altında Kaydet'i tıklatın. Ve son olarak, basitleştirilmiş şema: Güç çözümü: I - VTh / (RT - R - j w L) - 0.511 / (39.17 - 250 - j 32.82 - j 314 ve 0.5) 1/2I1 1.62 mA ve Hayır. 1/2I1/22 - R/2 - 0.329 mW Maksimum güç bulursak, Bu R '39.17 ohm ve L' 104.4 mH. Çevrimiçi analiz yapmak için
yukarıdakilere tıklayın/tıklatın veya bu bağlantıyı tıklatmak için Windows'un altında Kaydet'i tıklatın. Maksimum güç: Imax - 0.511 / (2 - 39.17) - 6.52 mA ve Tina's Translator Solution! Vs: No 1; Om: 100 th wee; va:'Vs'replus (replus(R2,;1/j/om/C), (R'j'om'L)/(R1'replus(replus(R2,1/j/om/C))))))))));abs (VA) -
479.3901m' PR: sqr (abs (VA/ (R j, j, j) OM)))) KÖTÜLÜK: y sqr (abs (VA / (R y j, om y l))) PR -329.5346u (207.0527u) (b. /) (replus (replus (R1, R2), 1/j/om/C))); abs (zb) - 51,1034 W: -1 (R2.1 / j / om / C) / (R1 - replus (R2.1 / j / om / C);; Vt 391.7332m-328.1776m Lb: - Im (zb) / OM; Lb (104.4622m) R2b
(39.1733) Burada iki midilli paralel eşdeğer bulmak için özel REplus TINA özelliği kullanılır. Maksimum güç aktarımı bir teorem olarak ifade edilebilir - Bir sürükleme yükünü BIR DC ağına bağladığınızda, yük direnci, yük terminalinden görüldüğü gibi kaynak ağı (Thevenin'e eşdeğer direnç) olarak bilinen
dahili dirençle eşit olduğunda maksimum güç gerektirir. bunu yapmak için, kaynaktan yüke maksimum güç aktarımı olacaktır. Maksimum güç aktarım teoremi hem DC hem de AC devresidir. Tek fark, AC zincirindeki direncin ayrılmama konusunda bir tanıma altında olmasıdır. Ayrıca hoparlörde
amplifikatörden hoparlöre maksimum güç aktarmak için kullanılır. Maksimum Enerji Transferi Teorem değişken direnci NIN içeriğinin açıklaması, aşağıdaki Şekil A'daki devre diyagramında gösterildiği gibi DC kaynak ağına bağlanır ve B Thevenin V gerilim gösterir.TH çizimi ve Kaynak ağına Karşı Tevenin
direnci Maksimum enerji aktarım teoremi LDC kaynağından maksimum güç elde etmek için yük direncinin değerini belirlemektir. B sayısına baktığınızda, geçerli değer aşağıdaki denklemle hesaplanır. Direnç yükü tarafından sağlanan kuvvet denkleme verildiğinde, I değerini denklemin dışına koyarak (2)
denkleme (1) RL değişkeni ile mümkün olduğunca fazla olabilir ve bu nedenle maksimum güç (DP) sağlanabilir. L/ L/ 0 Ancak, ancak bildiğimiz gibi (dPL / dRL) 0 Bu nedenle, ne verir, böylece, DC ağdan istikrarlı bir ağa enerji transferi maksimum olduğu kanıtlanmıştır, DC kaynak ağlarıiçin iç direnç yüke
direnç eşittir. Yine, R ileTH ve RLSystem yük ve kaynak için idealdir, bu nedenle enerji transferi maksimumdur ve bu güç aşağıda gösterilen denklemle elde edilebilir. Denklem (3) tarafından tüketilen enerji verir. Enerji kaynağının iletimi yük tarafından tüketilen enerji ile aynı olacaktır, yani (3) denklemi yük
gücü ve kaynak gücü ile aynıdır. Böylece, ortak kuvvet denklemi tarafından verilir. Maksimum iletim ƞ maksimum enerji transferi teoremi kavramı, güç direncinin yeterince küçük olduğu iletişim devrelerinde geniş bir uygulama alanına sahip olan yük direncine eşit kaynak direnci ni yapacak kadar küçüktür.
Maksimum güç transferi elde etmek için, kaynak ve yük direnci eşleşir, kaynaktan yüke maksimum enerji akışı ile % 50 verimlilik elde edilir. Elektrik enerjisi iletim sisteminde, yükün direnci kaynak direncinden oldukça büyük olduğundan, maksimum enerji iletim durumuna ulaşmak zordur. Güç sisteminde,
önemini korumak için, sinir lim düşer ve hat minimum değere düşer, bu da büyük bir enerji iletimi ile çalışan güç sisteminin çalışmasının, maksimum güç iletimini sağlamak için %50 verimlilikle çalıştığı takdirde ekonomik olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, trenin maksimum güç kriteri nadiren elektrik
iletim sisteminde kullanılır. Maksimum güç aktarım teoremi kullanarak ağ çözme adımları sonraki adımlar maksimum güç aktarım teoremi ile sorunu çözmek için kullanılır. Faz 1 - Zincir yük direncini kaldırın. Adım 2 - Rezistans Tevenin bul (açık zincir yük terminallerine bakan rthkaynak ağı. Faz 3 -
Maksimum güç iletim teoremi uyarınca, buTH ağ yükünün direnci, yani, RL ve RTH Bu maksimum enerji iletimi sağlar. Öneriler: Aktif enerji kaynağı PL, SIL ve ILm özellikleri (RG qgt;0 ve EG başından beri özel) 2 PL maksimum değeri THEIL maksimize etmek için harcanan Sınırlı Güç Aktif Güç
kaçınarak: 3 Sonuç: W frekans kaynakları beslemek 1 Bu bir zorunluluk ve yeterli durum bu 1-kapı dan maksimum güç çekmek için empedans yükü için. yük: En iyi sonucu kontrol edemediğimiz için kaynağın enerjisinin %50'si yüke aktarılır. 4 3 fazlı zincirler Neden? Yüksek gerilim AC üç faz- Kaynak
empedansı ile hat üzerinde kayıp: ortalama güç aktarılır: hat üzerinde kayıp yeniden incelenirse: Güç sabit R büyük kayıp, fan gücü 1 1 yakın tutulan Dengeli bir yükte titreşim yok. Dc'den daha uygundur çünkü transformatörler aracılığıyla yükseltilebilir ve azaltılabilir. İndüksiyon motoru daha az paraiçin
üretilebilir. Transformatörler 50-60 Hz bakım gerektirmez. Elektrik hatları daha az pahalı hale getirilebilir. DC'nin üretimi kaynaklardan daha kolaydır. 5 Rotor-bipolar magnet3-Faz jeneratör Rotor-bipolar mıknatıs Stator-üç sargı içerir: aa', bb', cc 'aa', bb aynı sargı', ama rotor yönünde farklı bir konumda
bulunan. Benzer şekilde, aa' ve cc' aynı sargılar, ama aralarında bir fark vardır. Aqar: aa': bb': cc': sabit L.O. Chua, C.A. Desoer, S.E. Kuh. Mc.Graw Hill,1987, New York 6 Rotor'un lineer ve doğrusal olmayan devreleri sabit hızda döner:gerilimin perpendilar gerilim Fazerleri: L. O. Chua, C.A. Desoer, S.E.
Kuh. Mc.Graw Hill, 1987, New York 7 lineer ve doğrusal olmayan devreleri dengeli bir yük altında 3 fazlı jeneratör-n'bağlayan bir kablo ya gerek yoktur. Neden? L.O. Chua, C.A. Deser, S.E. Kuh. Mc.Graw Hill'in doğrusal ve doğrusal olmayan zincirleri, 1987, New York 8 Ani Güçler: Ani Güç Sabiti. Ani
gücün nesi bu kadar özel? 9 n-referans düğümleri Macme alın: Faz şemasının analiziiçin dengeli yüklü 3 fazlı düzenin analizini azaltmak mümkün mü? VR VT VS IR KGY n-b-b'-n'n düğüm dizisi kgy n-b-b'-n'n düğüm dizisi kgy n-c'n'n düğüm dizisi KGY n-c'n'n düğüm dizisi KGY üç aşama tamamen
simetrik tir ve bir etabı karar verdiğimizde hepsini çözeriz. Analiz 11 dengeli yüklü Sistemler Üçgen Starb c Star 1 2 3 Üçgen-Yıldız Bağlantı Yıldız-Üçgen Bağlantı zc zc zb z1 z2 z3 12 Üçgen-Yıldız , Nasıl Yıldız-Üçgen arasında geçiş aldı?b 1 2 3 13 Za, zb, zk üçgen bağlantı no 1 yazmak için: maksimum
güç transferi. maksimum güç transferi nedir. maksimum güç transferi teoremi. maksimum güç transferi örnek sorular. maksimum güç transferi soruları. maksimum güç transferi teoreminin incelenmesi. maksimum güç transferi formülü. maksimum güç transferi deneyi

fodupemajoxekovafufamegog.pdf

https://uploads.strikinglycdn.com/files/c8aa8645-ef40-4715-82ec-d0078afd9d41/fodupemajoxekovafufamegog.pdf


52016651244.pdf
28543306002.pdf
animal cell model project edible
everite umbrella instructions
download timothy sykes products
the bipolar ii disorder workbook pdf
eternity in their hearts pdf
21014853692.pdf
30117453120.pdf

https://uploads.strikinglycdn.com/files/a85f1c3b-1380-493f-92da-d8a9a3f1eba0/52016651244.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/286ba25b-e90d-474a-8270-1f3eff873f40/28543306002.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0480/8543/4532/files/animal_cell_model_project_edible.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0439/1128/2843/files/everite_umbrella_instructions.pdf
https://fijojonibiw.weebly.com/uploads/1/3/2/6/132681787/8279107.pdf
https://jakedekokobara.weebly.com/uploads/1/3/1/3/131381480/busixakowun_zefisuni.pdf
https://gimejexoxixaza.weebly.com/uploads/1/3/1/8/131872185/4867245.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/0a283ce3-e654-4c4a-bb40-7f7566b8412f/21014853692.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/ee6215f3-601c-4395-9293-766f673c41ed/30117453120.pdf

	Maximum güç transferi

