
        Otázky z předmětu "X13KVE"

    1. Propustná charakteristika výkonových diod a její závislost
      na konstrukčně-technologických parametrech

    2. Závěrná charakteristika výkonových diod a její závislost na
      konstrukčně-technologických parametrech

    3. Dynamické procesy ve výkonových diodách. Ovlivnění procesu
      závěrného zotavení parametry diodové struktury.

    4. Výkonový tranzistor.  Statické charakteristiky a jejich 
      závislost  na konstrukčně-technologických parametrech

    5. Výkonový tranzistor. Dynamické parametry a jejich ovlivnění
      konstrukcí a technologií.

    6. Výkonový tranzistor. Bezpečná pracovní oblast (FBSOA, RBSOA).

    7. Tyristorová struktura a její základní vlastnosti               
        (dvoutranzistorová analogie)

    8.  Závěrné a blokovací charakteristiky tyristoru.

    9. Statické a dynamické propustné charakteristiky tyristoru

   10. Dynamické procesy při zapínání tyristoru [zapínání řídicím 
         signálem, (dUD/dt)crit, (dIT/dt)crit)]

   11. Vypínání tyristoru komutací proudu v obvodu.

   12. Vypínání tyristoru řídicím signálem. Tyristory GTO a GCT

   13. Základní struktura a funkce výkonových MOSFET.

   14. Nejdùležitější  statické a dynamické parametry výkonových 
       tranzistorù MOS. Souvislost parametrù s konstrukcí a technologií

   15. Tranzistory IGBT. Struktura, statické parametry.

   16. Tranzistory IGBT. Dynamické parametry, ovlivnění konstrukcí      
           a technologií

   17. Výkonové integrované struktury (PIC, SMART POWER)

   18. Výkonové moduly, hybridní integrované součástky a IPM

   19. Tepelný prùraz výkonových polovodičových součástek 



    20. Pouzdra a chladiče výkonových polovodičových součástek

    21. Chlazení a proudová zatižitelnost výkonových polovodičových 
       součástek

    22. Tepelný odpor a přechodová tepelná impedance. Vliv 
       konstrukce a technologie
       
    23. Proudová zatižítelnost výkonových polovodičových součástek

    24. Paralelní řazení výkonových polovodičových součástek v  aplikacích
 
    25. Sériové řazení výkonových polovodičových součástek v aplikacích

    26. Řídicí obvody, zásady konstrukce a technologie

    27. Přepětí a přepěťové ochrany.
          
    28.  Odlehčovací obvody, základní zapojení, požadavky na pasivní
         komponenty

    29. Proudová přetižitelnost součástek a nadproudové ochrany

    30. Pasivní komponenty pro výkonovou elektroniku – rezistory

    31. Pasivní komponenty pro výkonovou elektroniku – kondenzátory

    32. Pasivní komponenty pro výkonovou elektroniku – cívky, tlumivky, tranformátory

    33. Technologie vodivých spojù v obvodech s výkonovými 
         polovodičovými součástkami

    34. Kabely a vedení

    35. Provozní spolehlivost výkonových polovodičových součástek a zařízení
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