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التوصيف
يغطي املقرر املواضيع التالية :تعريف طالب قسم هندسة امليكاترونيك على أسس اختيارالعناصرااللكترونية املستخدمة في االلكترونيات الصناعية-
دارات املبدالت األحادية والثالثية األطوار -مقطعات التياراملستمر -عمل املبدالت في نظام القلب -دارات القالبات وطرق تنظيم جهد خرجها.
التحكم بالقدرة الكهربائية باستخدام وسائط األجسام الصلبة ،الديودات (املتصالت الثنائية) ،التانزيستور ،الترياك ،التحليل الرياض ي للدارات
الحاوية على هذه الوسائط  ،التحكم بالقدرة وتحويلها ،أدوات أنصاف النو اقل لقيادة املولدات (املحركات).
املحتوى
عملي :ساعتان

املتطلب السابق:

CECC602

 .1العناصر االلكترونية املستخدمة في الكترونيات الطاقة.
• ترانزستورات الطاقة.
• الدياك والترياك
• الثايرستورات .SCR ; GTO
 .2املبدالت الثايرستورية .AC/DC
• عمل دارات املبدالت أحادية الطور على حمولة تحريضية.
عمل املبدلة أحادية الطور على حموالت تسلسلية مختلطة  -مبدلة نصف موجة  -مبدلة موجة كاملة (جسريه) أحادية الطور – تطبيقات.
• عمل دارات املبدالت ثالثية األطور على حمولة اومية.
العمل على حمولة أومية بمنبع مثالي  -العمل على حمولة أومية بمنبع مثالي وبوجود مكثفات تعويض.
• عمل دارات املبدالت ثالثية االطور على حمولة تحريضية.
العمل بمنبع مثالي و حمولة بمحارضة عالية -تطبيقات -العمل على حموالت مختلطة تسلسلية مع منبع مثالي -العمل على حموالت مختلطة
تسلسلية مع قوة محركة كهربائية عكسية )𝐄( وبمنبع مثالي -العمل على حموالت بمحارضة عالية وبوجود ممانعة للمنبع-تطبيقات.
 .3مقطعات التياراملستمر . DC/DC
• مبدأ عمل املقطعات الخافضة.
• نظام عمل املقطعات الخافضة على أحمال مختلطة ()R.L
• مبدأ عمل املقطعات الر افعة للجهد.
• تصنيف املقطعات.
• نظام التحكم بلحظة الفصل للمقطع.
• مقطع تضعيف.
• مقطعات التقوية.
• مقطعات تقوية – تضعيف.
• مقطعات تقوية -تضعيف مع مكثف لنقل الطاقة.
• مجاالت استخدام املقطعات.

.• دارات املقطع الثايرستوري
.• مقطعات التبديل النبضية
.INVERTERS AC/DC/AC  القالبات.4
.• القالبات أحادية وثالثية الطور
.• أنواع املفاتيح اإللكترونية املستخدمة في القالبات
.• طريقة تشكيل القالبات األحادية والثالثية األطوار
.• إشارات جهود خرج القالبات
.120 • نظام عمل قالبة نصف جسرية بفترة توصيل
.180 • نظام عمل القالبة بفترة توصيل
.)180;120( • مقارنة بين نظامي عمل القالبة
.)N=6 ( • خواص تو افقيات اإلشارة ذات التدريجات الستة
.)N=12 (• خواص تو افقيات اإلشارة املثالية ذات التدريجات
على حمولة تسلسلية مختلطةN=6 • عمل قالبة جهد ذات التدريج
.• طرق التعديل املستخدمة في تنظيم جهد خرج القالبات
.• تنظيم جهد خرج القالبات األحادية الطور
. • التعديل العرضاني لنبضة مفردة
)MPWM( • التعديل العرضاني لعدة نبضات
)SPWM(.• التعديل النبض ي العرضاني الجيبي
.)SPWM( • تقنيات التعديل النبض ي العرضاني الجيبي
MSPWM • التعديل العرضاني الجيبي املنظم
.• التحكم بإزاحة الطور
.• تنظيم جهد خرج القالبات ثالثية األطوار
.• تخفيض أثر التو افقيات على إشارة جهد خرج القالبات
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