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ّذف کلی درس :

رئَس هطالب
ّفتِ اٍل

هقذهِ ای بر الکترًٍیک قذرت ٍ اخسای تطکیل دٌّذُ دیَدّا ٍ عولکرد دیَدّا

ّفتِ دٍم

هطخصِ ّای بازیابی هعکَس دیَدّا  ،اًَاع دیَدّا ٍ هَازی ٍ سری کردى دیَدّا ٍ هسائل هربَط بِ آى

ّفتِ سَم

هذارّای دیَدی ٍ یکسَکٌٌذّای ًین هَج ٍ توام هَج با تراًس سر ٍسط ٍ پل دیَدی ٍ هذارّای RL,RC

ّفتِ چْارم

هعیارّای ارزیابی هَج ضریب ضکل  ٍFFضریب اعَخاج  ٍRFهحاسبِ بذتریي ٍلتاش هعکَس دٍ سر دیَدّا

ّفتِ پٌدن

هذار ٍیالرد ٍ هذار ٍالتي کَکرافت ٍ هسایا ٍ هعایب ٍ کاربردّای آى

ّفتِ ضطن

هقذهِ ای بر سیستن ّای سِ فاز ٍ چٌذ فازُ ٍ یکسَکٌٌذّای چٌذ فازُ با ًَل ٍ یکسَکٌٌذُ ّای سِ فازُ بذٍى ًَل

ّفتِ ّفتن

ضکل هَج یکسَکٌٌذّای سِ فاز ٍ دلیل کاربرد آى در سیستوْا ٍ دستگاُ ّای پسضکی – تریستَرّای قذرت

ّفتِ ّطتن

هطخصِ تریستَرّا ٍ رٍضْای رٍضي کردى تریستَرّا ،زاٍیِ آتص ٍ رٍش ّای خاهَش کردى آى

ّفتِ ًْن

اًَاع رٍضْای کوَتاسیَى ،ضربِ ای ،پالس تطذیذی ،هکول با هٌبع خارخی ٍ کورتاسیَى طرف خط

ّفتِ دّن

اًَاع رٍضْای دادى پالس ٍ اًَاع پاسلْای فرهاى بِ تریستَرّا یا هذارات دیگر ٍ تدیسات هختلف سَئیچْای الکترًٍیک
صٌعتی

ّفتِ یازدّن

اًَاع تریستَر  ٍIGBT, Triac, GTOتعریف  ٍMOSFETدیگر سَئیچْای هرسَم در الکترًٍیک صٌعتی

ّفتِ دٍازدّن

ضٌاخت ایٌَرترّا ٍ هذا ر ایٌَرترّای تکفاز ٍ سِ فاز  081درخِ

ّفتِ سیسدّن

ضکل هَج خرٍخی هذارات ایٌَرترّای تکفاز ٍ سِ فاز با پالسْای ٍرٍدی هتفاٍت ٍ هقایسِ  021 ٍ 081درخِ

ّفتِ چْاردّن

ایٌَرترّای چٌذ سطحی  ٍMLIضٌاخت کلی ایي هذارات ٍ هذار ٍ تحلیل هذار سِ سطحی با آًالیس پالسْای فرهاى آى

ّفتِ پاًسدّن

هذار ٍ تحلیل ضکل هَج MLI inverterبرای پٌح سطحی ٍ ّفت سطحی

ّفتِ ضاًسدّن

هثالْایی در هَرد هذارات هختلف ٍ رفع اضکال ٍ ایٌَرترّایPWM

تَخِ:
ًحَُ ارزضیابی فعالیت داًطدَ در طی دٍرُ:

در صَرت تغییر هباحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هربَطِ هدذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ خْت بِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

هٌابع هطالعاتی:

