
به نام خداوند بخشنده مهربان
۱ مدار الکتریکی ۱تکلیف شماره 

 (کولن). باری که از یک المان می گذرد، عبارت است از ۱
 حداکثر بار عبوری در چه (ثانیه) بار عبور کرده چقدر است؟ ب) در فاصله الف) در 

 را به دست آورید و منحنی تغییرات بار و جریان نسبت به زمان را رسملحظه ای اتفاق می افتد و چقدر است؟ 
کنید.

 باشد،  باری که در فاصله آمپر و بار دیگر اگر جریان یک المان ۲
 از المان می گذرد را به دست آورید.

 است. و برای المان شکل زیر ۳
 چقدر انرژی به عنصر داده چقدر است؟ ب) در فاصله الف) توان المان در 

می شود؟ 

 در هر یک از حالت های زیر توان را در لحظه برای المان مسأله قبل، ۴
به دست آورید:

   ج)   ب) الف) 

 تا چه فرکانسی فشرده است؟مدار الکتریکی با بعد ماکزیمم  ۵ 

مدار الکتریکی زیر را در نظر بگیرید:۶
 رابنویسید.KVLالف) حداقل در پنج مسیر بسته معادلت 

،  با استفاده از معادلت و ب) اگر 
KVL.اختلفا دو سر همه المانها را به دست آورید ،

A را گره مرجع در نظر بگیرید و ولتاژ گره های Cج) گره 
 را به دست آورید. سپس اختلفا پتانسیل هایBو 

به دست آمده قسمت ب را یکبار دیگر با استفاده از
 به دست آورید .C و B و Aولتاژهای گره های 

 و همچنینC و B و A را در گره های KCLد) معادلت 
 بنویسید.BC و AC و ABدر ابر گره های

 باشد، دو و  و ه) اگر 
جریان دیگر را به دست آورید.

المانهای زیر را از نظر ایده ال بودن، خطی یا غیر خطی بودن، متغیر با زمان یا نامتغیر با زمان بودن بررسی کنید.۷
برای المانهای ایده آل تعیین کنید که آیا المان مقاومت، خازن یا سلف است.

 (الف (ب



 (ج
 (ه (د

 رادر مدار شکل مقابل، ولتاژ منبع ولتاژ مستقل ۸
 مطابق شکلطوری بیابید که ولتاژ دو سر خازن 

زیر بشود. جواب را با توجه به رابطه ولتاژ و جریان
 در مسیرKVLخازن و مقاومت و همچنین با استفاده از 

بسته مدار به دست آورید.
 رسم کنید.توان لحظه ای و انرژی خازن را نسبت به 

 

 و ولتاژ دو سر آناگر جریان گذرنده از یک المان، متناوب و  به صورت ۱۰
 ضرایب ثابت هستند و دوره و  و  و  باشد که در آن ضرایب 

 است:تناوب هر دو تابع 
 رسم کنید. را به دست آورده و بر حسب الف) توان لحظه ای 

ب) با توجه به رابطه بین توان متوسط در یک دوره تناوب و توان متوسط، نشان دهید که 

 به و  و  اهم به ازای جریان های توان متوسط مقاومت ۱۱
 ضرایب ثابت هستند). و  و  و  می نامیم (ضرایب  و  و ترتیب 

الف) این توانها را به دست آورید.
 می شود؟ بررسی کنید. باشد، توان مقاومت ب) آیا اگر جریان مقاومت 
 می شود؟ بررسی کنید. باشد، توان مقاومت ج) آیا اگر جریان مقاومت 


