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         احمد خواجهنام ونام خانوادگي مدرس:  

  تمرين) - نحوه ي ارزيابي دانشجو (كوئيز -مبحث    تمرين) - رزيابي دانشجو (كوئيزنحوه ي ا -مبحث  
  مقدمه  جلسه اول 

  كاربردهاي الكترونيك صنعتي
  مد اينورتري -كانورترهاي عملي -اثر سلف در كموتاسيون  جلسه هفدهم

 جلسه هجدهم جلسه دوم  كانورترهاي سه فاز -زاويه خاموشي
 بازيابي معكوس-هاي ديودهامشخصه -ديودهاي قدرت جلسه سوم

  اتصال سري و موازي -ديودها مقادير نامي-دهاي قدرتاع ديوانو
  PSIMآموزش نرم افزار شبيه سازي  جلسه نوزدهم

 جلسه بيستم جلسه چهارم  هاشبيه سازي يكسوكننده
 ناحيه كار ايمن-هامشخصه -قدرت BJT -مدارهاي ديودي جلسه پنجم

  طراحي مدار اسنابر براي ترانزيستورها
  روشهاي كموتاسيون تايريستور  جلسه بيست و يكم

  جلسه بيست و دوم  جلسه ششم  كموتاسيون تكميلي -كموتاسيون با پالس تشديدي
  روشن شدن تايريستور -تايريستور -IGBT -قدرت MOSFET  جلسه هفتم

  مدار درايو گيت -ديمر -انواع تايريستور
  مفاهيم پايه اينورترها -اينورترها  جلسه بيست و سوم

  جلسه بيست و چهارم جلسه هشتم  سينوسيمدوالسيون پهناي پالس  -اينورتر تك ساق پايه
 مفاهيم پايه يكسوكننده-هاهاي عملكردي يكسوكنندهشاخص جلسه نهم 

  اثر سلف ورودي در كموتاسيون -هاهارمونيك -فازپل ديودي تك
  روش كليدزني موج مربعي -فوق مدوالسيون  جلسه بيست و پنجم

  ست و ششميجلسه ب جلسه دهم  اينورتر تمام پل -اينورتر نيم پل -فازاينورترهاي تك
اعوجاج ولتاژ-فاز عمليپل تك-فازكموتاسيون در پل ديودي تك جلسه يازدهم 

  پل سه فاز ديودي -دوبرابر كننده ولتاژ -خط
  قطبي تك DC- PWMجريان سمت  -دوقطبي PWM  جلسه بيست و هفتم

  جلسه بيست و هشتم  جلسه دوازدهم  فازريپل در خروجي اينورتر تك -موج مربعيروش 
  حل تمرين  جلسه سيزدهم

  يكسوسازهاي كنترل فاز با فركانس خط
  اينورترهاي سه فاز  جلسه بيست و نهم

 جلسه سي ام جلسه چهاردهم  هاي مدوالسيون اينورترهاي سه فازروش
  تريگر گيت تايريستور -مدارهاي پايه تايريستوري  جلسه پانزدهم

  هاهارمونيك -جريان خط -فازككانورترهاي ت
  DC-DCبرشگرهاي   جلسه سي و يكم

 جلسه سي و دوم مجلسه شانزده  بوست- برشگر باك، بوست و باك


