
 تِ ًام اٍ کِ تلٌدهزتثِ است

 ًام استاد: خاًی     1توزیي ّای درس هدارّای الکتزیکی  اٍلسزی 

تاشد، تَاى هصزفی )جذب شدُ( تَسط ّز ػٌصز را تدست آٍرید. ب(  VR=10V  ٍVx=2Vدر هدار سیز الف( اگز  -1

یک ػٌصز فؼال )تَلید کٌٌدُ ٍاقؼی تَاى( یا یک ػٌصز غیز فؼال )هصزف کٌٌدُ ٍاقؼی تَاى( هی  Aآیا ػٌصز 

 تاشد. ج( ًشاى دّید هجوَع تَاى تَلید شدُ تَسط ّوِ ػٌاصز هدار تزاتز صفز هی تاشد.

 
 را تیاتید. v1تاشد، ٍلتاص  v2=33i2  ٍ i2=100mAهدار سیز دارای یک هٌثغ جزیاى ٍاتستِ تِ ٍلتاص است. اگز  -2

 

تزای هحافظت اس ػٌاصز الکتزیکی در هقاتل ایٌکِ تیش اس ظزفیت آًْا تَاى تِ آًْا تحَیل دادُ ًشَد، هؼوَال اس  -3

دارد ٍ در اثز ػثَر جزیاى تیش اس آًچِ تزای آى طزاحی شدُ است، فیَس استفادُ هی شَد کِ هقاٍهت ًاچیش 

صَرت سزی تا ػٌصز هَرد ًظز ٍصل هی شَد تا ّواى جزیاًی  سَختِ ٍ ػٌصز را اس هدار خارج هی کٌد. فیَس تِ

هتصل شدُ تاشد ٍ کوتزیي  12Vکِ اس ػٌصز رد هی شَد اس فیَس ًیش تگذرد. اگز ػٌصز هداری هَرد ًظز تِ ٍلتاص 

را تاید تزای  1A ،4A  ٍ10Aتاشد، کداهیک اس فیَسّای  12W  ٍ100Wٍ تیشتزیي تَاى هصزفی آى تِ تزتیة 

 را تحول ًکزدُ ٍ هی سَسد(. 2Aجزیاى تیش اس  2Aز تِ کار تزد؟ )یادآٍری: فیَس حفاظت ػٌص

 را تیاتید. ixرا تَلید هی کٌد، در ایي صَرت هقدار جزیاى  1Wدر هدار سیز هٌثغ ٍلتاص ٍاتستِ تِ جزیاى تَاى  -4

 



درصد  5اّوی تا تَلزاًس  1اقؼی هقدار دقیق ًداشتِ ٍ دارای تَلزاًس هی تاشٌد. هثال هقاٍهت هقاٍهتْای ٍ -5

اّن داشتِ تاشد. ٍلتاص دٍ سز یک هقاٍهت  1.05تا  0.95دقیقا یک اّن ًثَدُ ٍ هی تَاًد ّز هقداری تیي 

10KΩ  1را ٍقتی جزیاى ػثَری اس آى الف(  %5تا تَلزاًسmA  )4بsin(44t) ست آٍرید.تاشد، تد 

 V، ج( 1V-، ب( 2mVالف( را تدست آٍرید اگز ٍلتاص دٍ سز آى:  10mSجزیاى ػثَری اس یک رساًایی تا هقدار  -6

100e-2t )5، دsin(5t)V  )ُ ٍ0V .فزض کٌید قزارداد ػالهت غیزفؼال تزای جْت جزیاى ٍ قطة ّای  تاشد(

 ٍلتاص رػایت شدُ است.(

 ٍ تَاى هصزفی تَسط ّز هقاٍهت را تیاتید. Iدر هدارّای سیز هقدار جزیاى  -7

 

 در هدار سیز تا استفادُ اس قضیِ تلگي )هجوَع تَاى هصزفی ّوِ ػٌاصز هدار تزاتز صفز است( ًشاى دّید:  -8

  
 تَجِ: در جلسِ شٌثِ ایي راتطِ را کِ تِ قاًَى تقسین ٍلتاص هؼزٍف است اس راّی دیگز اثثات خَاّین کزد. 

 


