
 .در دیودهای بازیابی معکوس، حداکثر جریان ......... و حداکثر ولتاژ ......... است

 ☑  ولت کیلو 3 حدود –چند صد آمپر -1

 ولت کیلو 05 حدود –چند صد آمپر -2

 ولت کیلو 3 حدود –چند هزار آمپر -3

 ولت کیلو 05 حدود –کمتر از یکصد آمپر -4

  

 :به صورت زیر تعریف می شود TUF در یکسو کننده ها

 خروجی یکسو کنندهdc  به کننده تغذیه ترانسفورماتور آمپر –نسبت توان ولت -1

 ورودیac  خروجی به توانdc  نسبت توان-2

 ورودی  dcخروجی به توان ac نسبت توان-3

 ☑ غذیه کنندهت ترانسفورماتور آمپر –خروجی یکسو کننده به ولت   dcنسبت توان-4

  

  

 کدام یکسوساز دارای کمترین ریپل ولتاژ در خروجی است؟

 یکسوساز تک فاز نیم موج دیودی-1

 یکسوساز تک فاز تمام موج دیودی-2

 ☑ یکسوساز سه فاز نیم موج دیودی-3



 تفاوتی با هم ندارند-4

  

ترل است. همچنین شبیه به دو تریستور آنتی پارالل است و قابل کن .......................

 ....... مشابه با یک تریستور است که با جریان گیت می توان آن را روشن و خاموش کرد

 دایاک –ترایاک -1

 ترایاک –دایاک -2

3-GTO – ترایاک 

 ☑ GTO – ترایاک-4

  

  

در یکسوسازهای سه فاز نیم تریستوری، بیشترین مقدار متوسط ولتاژ خزوجی به ازای 

 زاویه تاخیر( بدست می آید؟کدام زاویه آتش )

 درجه 1-180

 درجه 2-90

 درجه 3-30

 ☑ صفر درجه-4

  

 در مبدل تمام موج تریستوری سه فاز کدام مورد صحیح است؟



 فرکانس ولتاژ خروجی برابر فرکانس برق ورودی است-1

 برابر فرکانس برق ورودی است 3فرکانس ولتاژ خروجی -2

 ☑ برابر فرکانس برق ورودی است 6فرکانس ولتاژ خروجی -3

 برابر فرکانس برق ورودی است 12فرکانس ولتاژ خروجی -4

  

  

وجود یک .................. است که علت آن ساختمان MOSFET  یکی از خصوصیات

......... می داخلی این عنصر می باشد این ............. برای عملکرد به عنوان سوئیچ ..........

 باشد

 ☑ مناسب – ذاتی دیود –دیود ذاتی -1

 مضر – ذاتی دیود –دیود ذاتی -2

 مناسب – ذاتی خازن –خازن ذاتی -3

 مضر – ذاتی دیود –خازن ذاتی -4

  

 کدام یک از روشهای کموتاسیون زیر برای انتقال جریان بین دو بار به کار می روند؟

 کموتاسیون پالس تشدید-1

 ن ضربهکموتاسیو-2

 ☑ کموتاسیون مکمل-3



 کموتاسیون پالس خارجی-4

  

 کدام گزینه در مورد حفاظت المانهای نیمه هادی قدرت صحیح است؟

 .ها تحت شرایط خطای کوتاه بسیار ساده است  MOSFETمحافظت از-1

با انتخاب دقیق فیوزها می توان المانهای نیمه هادی قدرت را در برابر اتصال کوتاه -2

 ☑ .کرد  حفاظت

بهتر از مدارهای اسنابر  dv / dt کارایی دیودهای سلنیوم در محدودسازی تغییرات آنی ولتاژ-3

 .است

 .اتالف انرژی در دیودهای سلنیوم با افزایش زیاد دما همراه است-4

  

  

هنگامی که جریان اعمالی به یک تریستور از جریان .................... بیشر شود، تریستور 

روشن نگه داشته می شود و هنگامی که جریان اعمالی از جریان ...................  در حالت

 .کمتر گردد، تریستور خاموش می گردد

 نگهدارنده –نگهدارنده -1

 ☑ نگهدارنده –تثبیت کننده -2

 کننده تثبیت –نگهدارنده -3

 کننده تثبیت –تثبیت کننده -4

  



 مبدل کامل مبدلی است که در آن ولتاژ خروجی ............................ و جریان خروجی

........................... 

 .باشد منفی یا مثبت تواند می –فقط یک جهت دارد -1

 ☑ .دارد جهت یک فقط –می تواند مثبت یا منفی باشد -2

 دارد جهت یک فقط –فقط یک جهت دارد -3

 .باشد منفی یا مثبت تواند می –مثبت یا منفی باشد  می تواند-4

  

  

در کنترل کننده های ولتاژ متناوب، اگر کلیدهای تریستوری، بار را برای چند سیکل 

ولتاژ ورودی به منبع متناوب وصل کنند از کنترل ...................... استفاده شده است و اگر 

ی به منبع متناوب متصل نمایند از کنترل بار را در قسمتی از هر سیکل ولتاژ ورود

 ........................ استفاده می نمایند

 سویه دو کنترل –کنترل زاویه فاز -1

 ☑ فاز زاویه کنترل –کنترل قطع و وصل -2

 وصل و قطع کنترل –کنترل زاویه فاز -3

 سویه دو کنترل –کنترل قطع و وصل -4

  

.............. کموتاسیون جریان و به کموتاسیون ........................ به کموتاسیون ..................

 .گویند می هم  کموتاسیون ولتاژ



 ضربه کموتاسیون –کموتاسیون پالس خارجی -1

 مکمل کموتاسیون –کموتاسیون پالس خارجی -2

 ☑ ضربه کموتاسیون –کموتاسیون پالس تشدید -3

 تشدید پالس کموتاسیون –کموتاسیون مکمل -4

  

  

 کدام گزینه در مورد حفاظت ولتاژ عناصر نیمه هادی قدرت صحیح است؟

 بزرگ می باشند VBO دیودهای سلنیوم دارای ولتاژ مستقیم-1

 .اتالف انرژی اضافی در دیود سلنیوم با افزایش زیاد دما همراه است-2

داخلی بزرگ از  به دلیل داشتن خازن dv - dt کارایی دیودهای سلنیوم در محدود کردن-3

 .مدارهای اسنابر بیشتر است

ذرات اکسید فلزی در وریستورها توسط یک قشر اکسید، عایق شده اند که با افزایش ولتاژ -4

 ☑ .اعمالی، این قشر هادی می گردد و جریان افزایش می یابد

 


