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Power Electronics اسم المادة: 

 :مقررالفصل 

 تعليم الطالب نظريات التصميم وبناء أنواع مختلفة من مجهزات القدرة

الليزريةوخاصة مجهزات القدرة للمنظومات   :ةاهداف الماد 

تشمل المادة دوائر الكترونيات القدرة مثل دوائر تحويل القدرة 

المتناوبة الى مستمرة ودوائر التحويل من مستمر الى المستمر ودوائر 

تحويل القدرة من مستمر الى متناوبة ودوائر السطرة عالى القدرة 

 .المتناوبة

 :ةالتفاصيل االساسيه للماد

 :ةهجيالكتب المن 

Power Electronics circuits and applications 

 by Mohammed Rashid 
 :ةالمصادر الخارجي

5,21: درجة النظري للفصل االول   

5,21:درجة العملي للفصل االول   :تقديرات الفصل 

 :ةمعلومات اضافي 
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Power Diode 

characteristics 

The power diode 

characteristics 
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Thyristor 

characteristics Thyristor (SCR) 10/10/2012 2 

 
Single phase 

rectifier/Half wave 

rectifier 

AC-DC converter " 

Rectifiers"/ Single 

phase half wave 

rectifier with R-load 
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 Voltage doubler 
Single phase  wave 

rectifier with RL-load 
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 Exam 1 Voltage doubler 7/11/2012 5 

 
Single phase 

rectifier/full wave 

rectifier 

Multistage voltage 

multiplier   
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Three phase 

rectifier/Half wave Exam1 21/11/2012 7 

 
Three phase 

rectifier/full wave 

Single phase full wave 

rectifier 
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 Exam 2  
Three phase half wave 

rectifier 
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Single phase controlled 

rectifier/Half wave 

rectifier 

Three phase full wave 

rectifier 
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Single phase controlled 

rectifier/full wave 

rectifier-semi 

controlled 

Single phase half wave 

controlled rectifier 
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Single phase controlled 

rectifier/full wave 

rectifier-fully 

controlled 

Single phase full wave 

controlled rectifier 
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Three phase controlled 

rectifier/Half wave 

rectifier 

Three phase half wave 

controlled rectifier 
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Three phase controlled 

rectifier/full wave 

rectifier 

Three phase full wave 

controlled rectifier 
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