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  به نام خدا

  اه هدننك وسكي :مششفصل 

  :بتوانند به سواالت زير پاسخ دهند) مطابق جزوه كالسي( مشش رود دانشجويان محترم پس از مطالعه فصل انتظار مي

  ديود هرزگرد چيست و به چه منظوري استفاده مي شود؟ )1

  ؟تسيمنظور از انرژي گير افتاده در يك سلف چ )2

  شود؟ چطور انرژي گير افتاده به وسيله ديود آزاد مي )3

 چيست؟  كننده يكسو )4

 .دينك نايب ار اه هدننك وسكي ياهدربراك )5

 .دينك ركذ ار اه هدننك وسكي يدنب هتسد عاونا )6

  .ديهد حيضوت ؟تسيچ اه هدننك وسكي رد هتفر راكب نويساتومك عون )7

 .دينك نايبرا  اه يكسو كنندهيي اپارامترهاي كار )8

  ؟تسيچ يزاسوسكي نامدنار اي هدزاب زا روظنم )9

 ردقچ لا هديا هدننك وسكي يارب رتماراپ نيا رادقم .يكسو كننده را بيان كنيداهميت ضريب شكل  )10

  ؟تسا

 ردقچ لا هديا هدننك وسكي يارب رتماراپ نيا رادقم .يكسو كننده را بيان كنيداهميت ضريب ريپل  )11

  ؟تسا

  ؟تسيچ هدننبيان كنضريب كاركرد ترانسفورماتور  )12

  .ضريب توان ورودي را تعريف كنيد )13

 .تعريف كنيد را )HF(ضريب هارمونيك  )14

  ؟تسيچ يداه همين ناملا )PIV( سوكعم جوا ژاتلو )15

 .كننده نيم موج با تمام موج را بيان كنيد تفاوت ميان يكسو )16

  ؟تسيچ هدشن لرتنك و هدش لرتنككننده  تفاوت ميان يكسو )17

  .ديروآ تسدب اركننده نيم موج تكفاز  يك يكسو dcولتاژ خروجي  )18

  .ديروآ تسدب اركننده تمام موج تكفاز  يك يكسو dcولتاژ خروجي  )19

 يفلس اًديدش راب اب هدشن/هدش لرتنك جوم مين زافكت هدننك وسكي رد سنارت هيوناث نايرج جوم لكش )20

 ؟تشاد دهاوخ يتارثا هچ نايرج عون نيا ؟تسا هنوگچ
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 ار يفلس اًديدش راب اب هدشن لرتنك جوم مامت زافكت هدننك وسكي رد سنارت هيوناث نايرج جوم لكش )21

 .ديروآ تسدب ار هدش ديلوت ياه كينومراه و هداد طسب هيروف يرس اب ار نآ و مسر

 مسر ار يفلس اًديدش راب اب هدش لرتنك جوم مامت زافكت هدننك وسكي رد سنارت هيوناث نايرج جوم لكش )22

  .ديروآ تسدب ار هدش ديلوت ياه كينومراه و هداد طسب هيروف يرس اب ار نآ و

  .كننده تكفاز را بيان كنيد يكسو سه فاز نسبت بهكننده  يكسوهاي  مزيت )23

  ؟تسيچ هكننده نيم موج چند فاز يكسومعايب  )24

 .بيان كنيد اراي شش فاز  كننده ستاره يكسوبه  تبسنكننده پل سه فاز را  يكسوهاي  مزيت )25

 .ديهد حيضوت .دنهد يم رييغت ار زاف هس ياه هدننك وسكي ياه سنارت هيوناث يچيپ ميس عون ارچ )26

 صلاخ يمها راب يارب ار هدشن لرتنك جوم مين زاف هس هدننك وسكي يجورخ نايرج و ژاتلو جوم لكش )27

 .دينك مسر

 صلاخ يمها راب يارب ار هدشن لرتنك جوم مامت زاف هس هدننك وسكي يجورخ نايرج و ژاتلو جوم لكش )28

 .دينك مسر

 مسر صلاخ يمها راب يارب ار هدش لرتنك جوم مين زاف هس هدننك وسكي يجورخ نايرج و ژاتلو جوم لكش )29

 .دينك

 صلاخ يمها راب يارب ار هدش لرتنك جوم مامت زاف هس هدننك وسكي يجورخ نايرج و ژاتلو جوم لكش )30

  .دينك مسر

 يفلس اًديدش راب يارب ار هدشن لرتنك جوم مين زاف هس هدننك وسكي يجورخ نايرج و ژاتلو جوم لكش )31

 .دينك مسر )تباث راب(

 يفلس اًديدش راب يارب ار هدشن لرتنك جوم مامت زاف هس هدننك وسكي يجورخ نايرج و ژاتلو جوم لكش )32

 .دينك مسر )تباث راب(

 راب( يفلس اًديدش راب يارب ار هدش لرتنك جوم مين زاف هس هدننك وسكي يجورخ نايرج و ژاتلو جوم لكش )33

 .دينك مسر )تباث

 يفلس اًديدش راب يارب ار هدش لرتنك جوم مامت زاف هس هدننك وسكي يجورخ نايرج و ژاتلو جوم لكش )34

 .دينك مسر )تباث راب(

 ار يفلس اًديدش راب اب هدشن لرتنك جوم مين زاف هس هدننك وسكي رد سنارت هيوناث ياه نايرج جوم لكش )35

  .ديروآ تسدب ار هدش ديلوت ياه كينومراه و هداد طسب هيروف يرس اب ار نآ و مسر
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 يفلس اًديدش راب اب هدشن لرتنك جوم مامت زاف هس هدننك وسكي رد سنارت هيوناث ياه نايرج جوم لكش )36

 .ديروآ تسدب ار هدش ديلوت ياه كينومراه و هداد طسب هيروف يرس اب ار نآ و مسر ار

 ار يفلس اًديدش راب اب هدش لرتنك جوم مين زاف هس هدننك وسكي رد سنارت هيوناث ياه نايرج جوم لكش )37

  .ديروآ تسدب ار هدش ديلوت ياه كينومراه و هداد طسب هيروف يرس اب ار نآ و مسر

 ار يفلس اًديدش راب اب هدش لرتنك جوم مامت زاف هس هدننك وسكي رد سنارت هيوناث ياه نايرج جوم لكش )38

 .ديروآ تسدب ار هدش ديلوت ياه كينومراه و هداد طسب هيروف يرس اب ار نآ و مسر

 راب اب هدشن لرتنك جوم مني زاف هس هدننك وسكي رد ثلثم لاصتا اب سنارت هيلوا ياه نايرج جوم لكش )39

 .دينك مسر ار يفلس اًديدش

 راب اب هدشن لرتنك جوم مامت زاف هس هدننك وسكي رد ثلثم لاصتا اب سنارت هيلوا ياه نايرج جوم لكش )40

 .دينك مسر ار يفلس اًديدش

 راب اب هدش لرتنك جوم مني زاف هس هدننك وسكي رد ثلثم لاصتا اب سنارت هيلوا ياه نايرج جوم لكش )41

 .دينك مسر ار يفلس اًديدش

 راب اب هدش لرتنك جوم مامت زاف هس هدننك وسكي رد ثلثم لاصتا اب سنارت هيلوا ياه نايرج جوم لكش )42

 .دينك مسر ار يفلس اًديدش

 


