
  بسمه تعالي
  اول ين سريتمر  تكنيك پالسدرس  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

  1سوال 
 تابع تبديل مـدار شـكل زيـر را بنويـسيد و آن را               -الف

  .رسم كنيد
 اين مدار يك فيلتر باال گذر است يـا پـايين گـذر؟              -ب

  .فركانس قطع آن را محاسبه كنيد
 مقابـل    پاسخ ايـن مـدار را بـه قطـار پـالس شـكل              -ج

  )حالت دائمي. (محاسبه و رسم كنيد
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  2سوال 

در شكل مقابل يك منبع پالس نشان داده شـده اسـت            
  . كه به سه بار مشابه متصل شده است

  .ولتاژ روي بارهاي موازي را بيابيد -الف
  .زمان صعود ولتاژ روي بار را محاسبه كنيد -ب
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  3سوال 

بـه ورودي   اگر بخواهيم پاسخ اين مدار      .  است Ω20kو مقاومت ورودي آن      Fµ10خازن تزويج ورودي يك تقويت كننده       
  . داشته باشد، حداقل فركانس موج ورودي بايد چقدر باشد1 كجي5%موج مربعي، كمتر از 

  4سوال 
با كجي  در صفحه اسيلوسكوپ      به اسيلوسكوپ تزويج شده است،     Fµ7.4كه از طريق يك خازن      ي ايده آل    يك موج مربع  

  .ورودي اسيلوسكوپ را محاسبه كنيدمقاومت . داده مي شود نمايش %4
  5سوال 

  .ت آوريدشكل موج خروجي را به دس. فيلتر پايين گذر شكل  مقابل يك بار مقاومتي را درايو مي كند

                                                 
1 Tilt 



 
  6سوال 

بـا اسـتفاده از خـازن و    .  را به دست آوريم50% 1 و زمان وظيفهkHz 10مي خواهيم انتگرال يك موج مربعي با فركانس 
  . يك انتگرال گير مناسب طراحي كنيد،مقاومت

  7سوال 
.  باشـد  Lnfو  ... ،  1Lf  ،2Lfكانس قطع پايين ايـن فيلتـر هـا         اگر فر  . گذر پشت سر هم بسته شده اند       باال فيلتر   nبه تعداد   

  :اثبات كنيد كه فركانس قطع فيلتر پايين گذر معادل از رابطه زير به دست مي آيد
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  8سوال 

ا اعمال موج مربعي ايده آل به ورودي اين سيستم ها مالحظه شـده اسـت كـه       ب.  را در نظر بگيريد    H2 و   H1دو سيستم   
 . است2% و 1% كجي ولتاژ خروجي آنها به ترتيب برابر اندازه
اندازه كجـي شـكل     . اين دوسيستم را پشت سرهم ببنديم و به ورودي آن يك موج مربعي ايده آل اعمال كنيم                گر   ا -الف

   .كنيدموج خروجي سيستم مذكور را محاسبه 
انـدازه كجـي    .  اعمال كنـيم   1,5% اگر اين دوسيستم را پشت سرهم ببنديم و به ورودي آن يك موج مربعي با كجي                  -ب

  .شكل موج خروجي سيستم مذكور را محاسبه كنيد
  9سوال 

 كـه  با اعمال موج مربعي ايده آل به ورودي اين سيستم ها مالحظه شـده اسـت     .  را در نظر بگيريد    H2 و   H1دو سيستم   
 . استns 18 و ns 15 ولتاژ خروجي آنها به ترتيب برابر 2اندازه زمان صعود

 زمـان صـعود   اندازه  .  اگر اين دوسيستم را پشت سرهم ببنديم و به ورودي آن يك موج مربعي ايده آل اعمال كنيم                  -الف
   .شكل موج خروجي سيستم مذكور را محاسبه كنيد

انـدازه  .  اعمال كنـيم ns 12با زمان صعود م و به ورودي آن يك موج مربعي  اگر اين دوسيستم را پشت سرهم ببندي-ب
  . شكل موج خروجي سيستم مذكور را محاسبه كنيدزمان صعود

  10سوال 
  .در مدار مقابل ولتاژ خروجي را محاسبه كنيد
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1 Duty cycle 
2 Rise time 


