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اگر بار را بصورت .  آمپري را تغذيه مي كند20 يك بار سلفي IXFH13N80 به شماره MOSFETيك  -1

 قطع شدن كليد حداكثر ولتاژ بازه را طوري طرح كنيد كه اوال در RCDاسنابر منبع جريان در نظر بگيريم 
  . ) ولت است500 ذيه مدارغولتاژ ت(  كليد آسيب نبيند، ولت شود و ثانيا در لحظه وصل كليد400كليد 

 .جريان كليد را بر حسب ولتاژ كليد در مدت خاموش شدن كليد رسم كنيددر مسئله فوق نمودار  -2

 . مجدد حل كنيدRCمسئله فوق را براي اسنابر از نوع  -3

 30 درجه با مقدار حراكثر 120 جريان مستطيلي APT5010JN با شماره MOSFETيك كليد از نوع  -4
 .ن تلفاتي آنرا محاسبه كنيدتوا. آمپر را عبور مي دهد

مجددا توان تلفاتي انرا .  آمپر عبور مي دهد120 درجه را با مقدار حداكثر 30همين كليد جريان مستطيلي  -5
حال مقدار متوسط و موثر جريان را در دو حالت باال با هم مقايسه كرده و در مورد نتيجه بحث . محاسبه كنيد

 .كنيد
 درجه با فركانس 60 آمپر را بصورت مستطيلي 80 جريان BSM100GB120DLC به شماره IGBTيك  ‐6

 ولت باشد توان تلفاتي هدايت و سوئيچينگ كليد را 600ولتاژ قطع كليد اگر .  كيلو هرتز عبور مي دهد5
دماي . ( درجه باالتر نرود محاسبه كنيد120هيت سينك مناسب را براي اينكه دماي پيوند از . محاسبه كنيد

  چه مقدار خواهد بود؟Caseبا اين هيت سينك دماي ). 40= محيط 

 آمپر را 10 درجه با مقدار حراکثر 180 جريان سینوسی IRFP450 با شماره MOSFETيک کليد از نوع  ‐7

.  درجه باالتر نرود محاسبه کنید120هیت سینک مناسب را برای اينکه دمای پيوند از . عبور می دهد

 )40= دمای محيط (

دمای . ( درجه باالتر نرود محاسبه کنید90 از Caseمسئله باال را برای وقتی که بخواهيم درجه حرارت  ‐8

 )40= محيط 

 درجه با فرکانس 90 آمپر را بصورت مستطيلی 60 جريان BSM50GB120DN2 به شماره IGBTيک  ‐9

 اهم باشد و دمای پيوند در 22 ولت و مقاومت گيت 600اگر ولتاژ قطع کليد .  کيلو هرتز عبور می دهد4

  . را محاسبه کنيدCaseحداکثر مقدار خود قرار گيرد، دمای 

  


