
 بسمه تعالي

  
  دانشكده مهندسي برق

 
  آزمون الكترونيك صنعتي        

 )ساعت 5/2وقت آزمون حداكثر (      

 
 1395/خردادماه/25

  مراجع كامالً آزاد                                      

ن   از   عمل                                                             ی        م    طا ت   حا ورد                                                                                                ش       )ش. هـ   589-670سعدي (                                                                      رد    و

ها آمپر و فاصله پالس 1530يك توان پالسي با عرض يك ميلي ثانيه و دامنه جريان حدوداً  به اهم R=12/0خالص با مقدار يك مصرف كننده اهمي :  مسئله
  .دميلي ثانيه از يكديگر نياز دار 10قاً دقي

  :براي اين منظور دو پيشنهاد داده شده است

ولت و يك يكسوساز تمام موج نيمه تريستوري و يك  420و خروجي  220با ولتاژ ورودي  ولتي و ترانسفورماتوري 220 هرتز تكفازه 50ستفاده از شبكه ا)1(
  .كه در ثانويه ترانسفورماتور قرار گيرد (C1)خازني با مقدار 

ولت و داراي سروسط و يك يكسوساز نيم موج تريستوري و دو  840و با ثانويه  220با ولتاژ  ولتي و ترانسفورماتوري 220 هرتز تكفازه 50استفاده از شبكه ) 2(
 .ترانسفورماتور قرار گرفته باشندهاي هكه در ثانوي (C2)خازن با مقدار 

  .مطلوبست رسم اين دو مدار پيشنهادي )الف

  .نحوه كار و زاويه آتش تريستورها چگونه خواهد بود )ب

  .دهيد؟ چرا؟ توضيح دهيدشما كدام مدار را ترجيح مي )ج

  .گردد چقدر خواهد بودبه شبكه تحميل مي در نهايت مقدار توان هر پالس چقدر است و مقدار تواني كه )د

  كنند؟ چرا؟ها كمكي مياين توان را بدهد آيا خازن ه باشند شبكه با اغتشاش كمترياگر خواست )هـ

  .دهيدها را چقدر پيشنهاد ميمقادير خازن )و

  .ولتلژها و عناصر انتخابي توضيح دهيد در مورد رسم نمائيد و (UJT)مدار فرمان مدار مورد انتخابي خود را با عناصر ديود زنر و ترانزيستور با اتصال واحد  )ز

قرار (AC/AC) يك مبدل جريان متناوب تكفازه تريستوري  (AC/DC)بجاي مبدل  د و در خروجي ترانسفورماتوروآيا چنانچه از پيشنهاد اول استفاده ش )ح
  نهايت هم اگر متفاوت باشد آيا نتيجه مقدار توان يكسان خواهد بود؟ چرا؟در  آيد يا با نتيجه فوق متفاوت خواهد شد؟ چرا؟داده شود همين نتيجه بدست مي

  كند؟ چرا؟از ديد شبكه آيا وضعيت فرقي مي )ط

  باشد؟ها در چه جاهائي ميتفاوت. را نيز رسم نمائيد) ح(مدار فرمان تريستورهاي بند ) ز(مشابه بند  )ي

  چرا و چگونه؟بدست آورد؟  )DC/DCمبدل (يك كنترل كننده جريان مستقيم توان اين تغذيه را با همين مقدار توان پالسي با آيا مي )ك

  .باشدمهم ميچرائي و چگونگي اي دست يافت، اعالم توان به چنين تغذيهتكفازه نيز مي )DC/AC( ينوسان آيا از مبدل )ل


