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اگر اين مقاومت براي اندازه گيري جريان سينوسي .  وات كربني را نشان مي دهد8/1شكل زير امپدانس اندازه گيري شده يك مقاومت  -1

10mA 10 با فركانسMHz10اي  بكار رود ولتاژ حاصل از آن چقدر خواهد بود؟ همين محاسبه را براي فركانسهKHz و 
1000MHzچه نتيجه اي مي گيريد؟.  تكرار كنيد  

  

  
  

 AC ولت و 100 برابر DCاگر اين خازن تحت ولتاژي با مقدار . شكل زير امپدانس اندازه گيري شده يك خازن را نشان مي دهد -2
 هرتز باشد محاسبه را تكرار 50 برابر ACاگر فركانس بخش .  ولت قرار گيرد تلفات آنرا بدست آوريد10 با دامنه 100KHzسينوسي 

  چه نتيجه اي مي گيريد؟. كنيد

  
  

  . . آنرا محاسبه كنيدپارازيتر خازن مقدابراي اين اندازه گيري .  را نشان مي دهدسلفشكل زير امپدانس اندازه گيري شده يك  -3



  
اژ خازن را در حالت ايده آل و در حالت ولت.  آمپر تزريق مي كنيم2 و دامنه MHz1 يك جريان سينوسي با فركانس 2به خازن مسئله  -4

  .واقعي محاسبه كنيد
 Rise با زمان  كيلوهرتز200 آمپر و فركانس 1 درصد و دامنه 50يك مقاومت اندازه گيري جريان در مسير جريان مربعي با دوره كار  -5

ولتاژ قرائت شده .  ميكرو هانري است1 اهم و مقدار سلف سري آن 1مقدار مقاومت . رد قرار دا ns 400 برابر Fall و زمان  ns 200برابر 
 .دو سر مقاومت را محاسبه كنيد

 . اهم تكرار كنيد1 با مقدار Vishay از شركت VCS331Zمسئله فوق را براي مقاومت  -6
 . تلفات خازن را محاسبه كنيد. بكار مي رود واتي 10 براي يكسو سازي تمام موج از برق شهر با بار PED-PW 052خازن به شماره  -7
 .در مورد اين پارامتر توضيح دهيد.  استtgδيكي از شاخصهاي مدل كردن تلفات خازنها ضريب  -8



 .مدار معادل آنرا بدست آوريد. مشخصه فركانسي يك خازن بصورت زير است -9
  

  
  

  تز فيلتر شود، ريپل ولتاژ خروجي چقدر خواهد بود؟ كيلوهر100 آمپر با فركانس 10اگر با اين خازن جريان مثلثي صفر تا 
  


