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Analog Circuits  Spring 2018 

 باسمه تعالی

 7931ترم بهار  –مدارهای آنالوگ  مسوتمرین سری 

 7931 اسفند 71موعد تحویل : شنبه 

 

 شود. Vx=0ای تعیین کنید که  را به گونه Vدر مدار شکل زیر، مقدار _ 1

 

 

نمودار ولتاژ دو سر خازن بر حسب زمان نشان داده شده است. اگر  q-vبرای یک خازن غیرخطی منحنی _ 2

 نشان دادن مقادیردر خازن را با های زیر باشد، نمودار جریان عبوری از خازن و انرژی ذخیره شده  مطابق شکل

 رسم کنید.

 

یک سلف باشد و جریان گذرنده از سلف مطابق شکل ولتاژهای فوق باشد،  i-φباال، منحنی  q-vمنحنی اگر 

 منحنی ولتاژ سلف در هر مورد چگونه خواهد بود؟
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دو سلف غیرخطی )با جریان اولیه صفر( به صورت زیر است. ترکیب  i-φمشخصه ( 93-94)میان ترم _ 3

ذکر به صورت زیر است. با  io(t)موج جریان ایم. شکل  متصل کرده io(t)موازی دو سلف را به منبع جریان 

 های زیر را رسم کنید: قادیر مشخصهم

 مشخصه ترکیب موازی دو سلف. الف(

 .i2(t)و جریان  v(t)ب( شکل موج ولتاژ 

 

 

 را بیابید. i2و  v1اند. مقادیر  های زیر استفاده شده ر مدار شکل زیر، دو عنصر غیر خطی با منحنید_ 4
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نصر غیرخطی توسط معادله داده شده توصیف شده است. مطلوب شکل زیر عمدار در ( 99-99)میان ترم _ 5

کیلواهمی  4جریان مقاومت  Eاز ، به ازای چه مقادیری ولتی باشد Eیک باتری  Vs(t)منبع ولتاژ . اگر است

 مستقل از مقدار منبع ولتاژ است؟

 

 

 اند: کل زیر عناصر غیرخطی فرضی توسط معادالت داده شده توصیف شده( در مدار ش99-91)میان ترم _ 6

 

 را محاسبه کنید.دو عنصر غیرخطی  )مقدار ولتاژ و جریان( نقطه کار الف(

 ب( مقدار تقریبی ولتاژ مقاومت خطی را بدست آورید.

 



4 

Analog Circuits  Spring 2018 

آل به حالت استقرار رسیده است )و خازن  د ایدهمدار شکل زیر قبل از تغییر وضعیت کلی( 91-92)میان ترم _ 7

C3 ها پیش از بسته شدن کلید ) ولتاژ خازنباشد(. مقدار  دارای بار نمیt = 0
( و بالفاصله پس از تغییر وضعیت - 

 t = 0کلید )
 ( را بدست آورید.+

 

 

ها را  ولتاژ خازنمقدار باز بوده است. ر حالت ددر مدار شکل زیر کلید به مدت طوالنی ( 99-99)میان ترم _ 9

 t = 0) کلیدبالفاصله پس از بسته شدن 
 محاسبه نمایید. (+

 


