
  بسمه تعالي
 
 

1394/بهمن ماه/11  

  
  

  درس الكترونيك صنعتي
)1(تمرين شماره   

  
 دانشكده مهندسي برق

 

ی               و  ی   ت،   ع ید  درش  ت و  ش ا ب  و ش  ل  طا و ی را  دا یت  ون  ت و  یا مد  ح ذاترود  س . آید  پس   
ود  و ت  ع بدو  ی وا ت ش ع ت و      .ا

آید                                                                                                         ت و زبان   ش   آید                                                                                                                                                                                      از د ھده ش  .  
"گلستان سعدي"  

 

هرتزي يك بار اهمي با مقدار  50ولت  220از شبكه  1/1 ترانسفورماتور تك فازه با نسبت تبديل )1
1/0=R  اهم كه با يك ديود(D1) مطلوبست محاسبه دامنه . سري شده را تغذيه مي نمايد

مقدار توان اكتيو و راكتيو . گرددهاي جريان تا ده مرتبه اول را كه به شبكه تزريق ميهارموني
 .راكتيو اعوجاجي را محاسبه نمائيدهارموني اول جريان و همچنين مقدار توان 

 

مقدار جريان حداكثر . ميلي هانري را سري نمايند L=50اگر با بار اهمي فوق يك سلف با مقدار  )2
 .عبوري از ديود و مدت زمان هدايت آنرا محاسبه نمائيد

 

را موازي نمايند مقدار جريان حداكثري و حداقلي  (D2)يك ديود ) 2(اگر با بار مصرفي حالت  )3
 .باشدچقدر است، در اينحالت توان مفيد كشيده شده از شبكه چه مقدار مي 

 

را حذف نمايند، ديود چه مدت زماني هدايت دارد و مقدار جريان  Rمقاومت ) 2(اگر در حالت  )4
- مايند، چه مدت زماني طول ميرا اضافه ن(D2)حداكثري آن چقدر است؟ اگر به موازات سلف ديود 

 .آمپر برسد 120كشد تا جريان كشيده شده از شبكه به مقدار 
 

ولت قرار گيرد، مقدار تلفات اهمي و  E=150و  Lو  Rيك موتور با همان مقدار ) 3(اگر در حالت  )5
 .همچنين مقدار توان خروجي بر روي محور چقدر خواهد شد اگر سيستم را آرماني فرض نمائيم

 

 .نمائيد بررسيهاي پنج شكل جريان پشت صفحه را محاسبه و صحت ضرائب را مونيهار )6
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