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آك و دياك استفاده گردد، آيا با وضعيت قبلي بجاي تريستورها از تري )2(از تمرين شماره ) 8(اگر در بند )١
ضمناً بررسي نمائيد در بازار . تواند داشته باشد، شماي مدار را رسم و نحوه كار را بيان نمائيدتفاوت چنداني مي

  گردد؟آك با چه جريان و چه ولتاژي يافت ميتري
استفاده گردد  MOSFETو يا  IGBTي تريستورها از ترانزيستورهاي بجا) 2(از تمرين شماره ) 8(اگر در بند ) 2

توان وضعيت شبكه را در اينحالت و بخواهند همان مقدار توان اكتيو را داشته باشند، چگونه عمل نمايند و آيا مي
  .بهتر از حالت تريستوري نمود؟ چگونه؟ با يك مثال اثبات نمائيد

-مجدداً بخواهند از ترانزيستورها استفاده نمايند، چند ترانزيستور نياز مي) 2(از تمرين شماره ) 9(اگر در بند ) 3
درجه  1Ψ=63باشد؟ همچنين اگر خواسته باشند همان شرايط را براي بار مصرفي داشته باشند كه به ازاء 

  .شودداشتند، چگونه عمل گردد و آيا در مقدار ظاهري شبكه چند درصد تغييرات ايجاد مي
به جاي ديود يك عدد تريستور و بجاي منبع متناوب از منبع مستقيم با ) 1(از تمرين شماره ) 2(بند  اگر در) 4

شود و مقدار نهائي آن چقدر است و آيا تريستور را ولت استفاده گردد، وضعيت جريان چگونه مي U=120ولتاژ 
هاي مرسوم استفاده نكه يكي از روشاگر جواب منفي است پس چه بايد كرد؟ با توجه به اي. توان خاموش كردمي

مسئله را مورد تحليل و بررسي قرار داده و با عنايت به تريستور مناسب . باشداز سلف كوچك و خازن مناسب مي
  .نمائيد، مقادير سلف و خازن را محاسبه كنيدشرايط بار مصرفي كه انتخاب مي

ب روشن و خاموش گردد، چه مداري بايد تهيه ديد، فوق الذكر اگر خواسته باشند تريستور مرت) 4(در بند ) 5
  .باشدطراحي كامل مدنظر مي

توان برشمرد و كدام را ترجيح ترانزيستور استفاده گردد، چه مزايا و معايبي را مي) 4(اگر بجاي تريستور بند ) 6
  .دهيدمي

ساز مستقل با ان يك مبدل نوسانتوچگونه مي) 5(و ) 4(بهرحال از مبدل كنترل كننده ولتاژ مستقيم بندهاي ) 7
ولت  U=120در صورتيكه ولتاژ تغذيه كننده همان . را تغذيه كرد) 1(هرتز تهيه كرد و بار مصرفي بند  50پسامد 

  .يم باشدقتمس
در بار مصرفي فوق عبور نمايد ولي پسامد ولتاژ متناوب دو سر بار ) 7(اگر بخواهند همان مقدار جريان بند ) 8

ولت به چه مقدار بايد تغيير  120در اين صورت مقدار ولتاژ ورودي بجاي . هرتز باشد 400ز مقدار هرت 50بجاي 
  .پيدا كند
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دد، آيا با وضعيت قبلي آك و دياك استفاده گربجاي تريستورها از تري) 2(از تمرين شماره ) 8(اگر در بند )١
ضمناً بررسي نمائيد در بازار . تواند داشته باشد، شماي مدار را رسم و نحوه كار را بيان نمائيدتفاوت چنداني مي

  گردد؟آك با چه جريان و چه ولتاژي يافت ميتري
استفاده گردد  MOSFETو يا  IGBTبجاي تريستورها از ترانزيستورهاي ) 2(از تمرين شماره ) 8(اگر در بند ) 2

توان وضعيت شبكه را در اينحالت و بخواهند همان مقدار توان اكتيو را داشته باشند، چگونه عمل نمايند و آيا مي
  .بهتر از حالت تريستوري نمود؟ چگونه؟ با يك مثال اثبات نمائيد

- نمايند، چند ترانزيستور نياز ميمجدداً بخواهند از ترانزيستورها استفاده ) 2(از تمرين شماره ) 9(اگر در بند ) 3
درجه  1Ψ=63باشد؟ همچنين اگر خواسته باشند همان شرايط را براي بار مصرفي داشته باشند كه به ازاء 

  .شودداشتند، چگونه عمل گردد و آيا در مقدار ظاهري شبكه چند درصد تغييرات ايجاد مي
عدد تريستور و بجاي منبع متناوب از منبع مستقيم با به جاي ديود يك ) 1(از تمرين شماره ) 2(اگر در بند ) 4

شود و مقدار نهائي آن چقدر است و آيا تريستور را ولت استفاده گردد، وضعيت جريان چگونه مي U=120ولتاژ 
هاي مرسوم استفاده اگر جواب منفي است پس چه بايد كرد؟ با توجه به اينكه يكي از روش. توان خاموش كردمي

مسئله را مورد تحليل و بررسي قرار داده و با عنايت به تريستور مناسب . باشدك و خازن مناسب مياز سلف كوچ
  .نمائيد، مقادير سلف و خازن را محاسبه كنيدشرايط بار مصرفي كه انتخاب مي

، فوق الذكر اگر خواسته باشند تريستور مرتب روشن و خاموش گردد، چه مداري بايد تهيه ديد) 4(در بند ) 5
  .باشدطراحي كامل مدنظر مي

توان برشمرد و كدام را ترجيح ترانزيستور استفاده گردد، چه مزايا و معايبي را مي) 4(اگر بجاي تريستور بند ) 6
  .دهيدمي

ساز مستقل با توان يك مبدل نوسانچگونه مي) 5(و ) 4(بهرحال از مبدل كنترل كننده ولتاژ مستقيم بندهاي ) 7
ولت  U=120در صورتيكه ولتاژ تغذيه كننده همان . را تغذيه كرد) 1(تهيه كرد و بار مصرفي بند  هرتز 50پسامد 

  .م باشديقتمس
در بار مصرفي فوق عبور نمايد ولي پسامد ولتاژ متناوب دو سر بار ) 7(اگر بخواهند همان مقدار جريان بند ) 8

ولت به چه مقدار بايد تغيير  120تاژ ورودي بجاي در اين صورت مقدار ول. هرتز باشد 400هرتز مقدار  50بجاي 
  .پيدا كند

 
 


