
 بسمه تعالی

  
  دانشکده مهندسی برق

    
  آزمون الکترونیک صنعتی

  جزوه بسته )بخش اول(

  
  02/11/1395: تاریخ 

  دقیقه 60 :زمان
  

  

  
هرتز و مقدار مقاومت  50ولت و فرکانس آن  220 (VS)در مدار مقابل ولتاژ موثر منبع )1

10=R  500اهم و خازن=C شکل تقریبی ولتاژ دو سر بار اهمی را . میکروفاراد است
(UR) شفاف رسم نمائید را با دالیل. 

  

  

  
  
  

  
شبکه فوق الذکر وصل به ولت  220ولتاژ  با (T1)در شکل مقابل طرف اولیه ترانس ) 2

اهم و  R=25/0مقدار ). ثانویه ولتاژ بیشتري دارد(باشد می3شده و نسبت تبدیل آن 
190=E  درجه است 60ولت و زاویه آتش تریستورها برابر.  

  .اوالً آیا عرض پالس تریستورها در هدایت آنها اثري دارد
چگونه است و مقدار تلفات آن برحسب  Rثانیاً هنگام هدایت تریستورها، شکل جریان بار 

  .وات چقدر خواهد شد

  

  
  
  
درجه  120همان شبکه قبلی و زاویه آتش تریستورها برابر  (VS)در شکل مقابل ولتاژ ) 3

  .آمپر باشد 142برابر  (iS) شبکه در صورتیکه مقدار موثر جریان. باشدمی
 (L)مقدار اندوکتانس ثانیاً  .را محاسبه نمائیددیده شده از طرف شبکه  اوالً مقدار امپدانس

چقدرخواهد شد؟  (iS) شبکه مقدار جریاندرجه  90در زاویه ثالثاً . پیچک را محاسبه نمائید
  .هاي اهمی مدار صرفنظر نمائیداز مقاومت

  

  
  

  
  

  

   



 بسمه تعالی

  
  دانشکده مهندسی برق

    
  آزمون الکترونیک صنعتی

  جزوه و کتاب آزاد )بخش دوم(
  

  
  02/11/1395: تاریخ 

  دقیقه 90: زمان
  

  
 50ولت  220با نسبت تبدیل یک به شبکه  T1در شکل مقابل ترانسفورماتور )1

درجه و  Ψ=40در صورتیکه زاویه آتش تریستورها برابر . هرتزي وصل است
25/1=R  1/0اهم و=L  هانري باشد، مطلوبست:  
  را برحسب زمان Th1رسم شکل ولتاژ دو سر تریستور ) الف
  را برحسب وات Rمقدار توان مصرفی در ) ب

  

  
  
با فرکانس  Tکلید  ولت توسط U=400منبع جریان مستقیم  در شکل مقابل) 2
هانري و لیمی L=2/1اهم و  R=25/1 به موتوري با مشخصاتکیلوهرتز  5

225=E  است در صورتیکه نسبت زمان هدایت کلید به یک دوره  متصلولت
  .باشد K=6/0تناوب آن 

همچنین  .دو سر بار مصرفی و مقدار متوسط آن را u(t)مطلوبست رسم شکل 
  .باشدبه چه مفهومی می RI2و  EIدر این مدار 

  

  
  
میکروهانري  L=150اهم و  R=75/0ولت و  U=50در شکل مقابل ولتاژ ) 3

مدت یک میلی ثانیه روشن و بالفاصله بعد  CH4و  CH1باشند در صورتیکه می
شکل جریان بار مصرفی را . دینرا روشن نما CH2و  CH3از قطع این دو کلید 

دقت احتیاطی الزم جهت جلوگیري از . نمائید و رسم حالت پایدار محاسبه در
  .تواند باشدتخریب سیستم چه کاري می

  
  

  
  

  

  


