
 یصنعت کیالکترون نام درس:

 :شرح مختصري از درس ) در حد يك پاراگراف(

قدرت،  یهاد مهین یدهایبر انواع کل دیآن ها با تاک یو کابردها یکیاستات یبا اجزا و انواع مبدل ها ییآشنا

 .زمان یآن ها، حفاظت و مدارها یمشخصه ها

 : سيالبس درس

 کینامیو د کیاستات یمشخصه ها ،یستوریرانزدو ت یمدلساز ،یساختمان داخل ستور،یتر .1

 و حفاظت آنها انیاشتراک ولتاژ و جر یمدارها ستورها،یکردن تر یو مواز یسر. 2

با  یعملکرد سهیروشن روشن و خاموش کردن و مقا ،یکینامیو د یکیاستات یقدرت، انواع آن، مشخصه ها . 3

 سهیروشن روشن و خاموش کردن، مقا ،یکینامیو د یکیاستات یو انواع آن، مشخصه ها IGPT قدرت ستوریترانز

 MOSFET و ستوریبا ترانز یعملکرد

موج، تمام موج،  میانواع ن یها( و معرف کسوکنندهی) AC-DC یانواع مبدل ها یمعرف ،یکیاستات یمبدل ها . 4

 کنترل مهیکنترل شده، بدون کنترل و ن

و ولتاژ  انیو جر یو ولتاژ خروج انیجر یکل موج هاو ش AC-DC یانواع مبدل ها یعملکرد مدار یبررس. 5

  اجزاء مختلف آن

 یاعوجاج بی، ضرTuF استفاده از ترانس بیضر کسوکنندهی یمبدل ها یو خروج یورود تیفیک بیضرا. 6

 رهی، و غPF توان بی، ضرTHD کیهارمون یکل

 رمستقل،یغ ینورترهایمختلف ا یها در صنعت و عملکرد مبدل در ربع ها کسوکنندهی یکاربرد یمثال ها. 7

 مستقل ریغ ینورترهایدر ا یداریکاربرد آن ها در صنعت، پا

 مستقل ینورترهایدر مورد کابرد ا ییها مثال ها کیو کاهش هارمون یکنترل شکل موج خروج یروش ها . 8

 ورستیتر تیگ یو مشخصه ها یتلفات داخل ستور،یخاموش کردن تر یروش ها ستور،یروشن کردن تر. 9



و  انیولتاژ و جر عیسر راتییاضافه بار و اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ، نرخ تغ یها انیحفاظت در مقابل جر. 10

 یحفاظت حرارت

 یمشخصه ها ،یقدرت، ساختمان داخل ستوریترانز ره؛ی، و غTriac ،Gto مثل ستورهایانواع مختلف تر . 11

 ،یمشخصه عملکرد یعملکرد مطمئن، اثر بار رو هیروشن روشن و خاموش کردن، ناح ،یکینامیو د یکیاستات

 آن بیو معا ایو مزا نگتونیدارل شیآرا

 هاآن سهیو مقا تالیجیفرمان، انواع آنالوگ و د یمدارها. 12

و  هوستیپ تیمختلف عملکرد هدا یهاالمان نیب ونیدر کموتاس AC  منبع یاندوکتانس نشت ریتاث یبررس. 13

  یعموم طیدر شرا یمتوسط خروج انیو محاسبه ولتاژ و جر وستهیپ ریغ

 یموج مربع یزن دیتک فاز و سه فازه با کل ینورترهایا یمستقل( معرف ینورترهای)ا AC-DC یهامبدل .14

ها و کاربرد آن یچهار ربع یانواع برشگرها و عملکردها یمعرف DC یبرشگرها ای DC-DC یهامبدل . 15

 کرها در صنعتبرش

 

 

 

 

 


