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  1. Как се определя резонансната честота на трептящия кръг?

            
           

Τ

f = 2π LC         

Τ

f = 1/2π√LC         

Τ

f = 2ωLC
2.Схема Дарлингтон представлява и усилва по:

   А) два разнотипни биполярни  транзистора образуващи усилвателен прибор с три     
       извода; усилва по U;
   Б) два eднотипни  биполярни  транзистора образуващи усилвателен прибор с три     
        извода; усилва по I;
   В) два MOS  биполярни  транзистора образуващи усилвателен прибор с три   извода;          
       усилва по U;
   Г) два MOS  биполярни  транзистора образуващи усилвателен прибор с три  извода;   
       усилва по I;
3.Комплиментарният съставен транзистор представлява и усилва по:
   А) два разнотипни биполярни  транзистора образуващи усилвателен прибор с три     
       извода; усилва по U;
   Б) два разнотипни биполярни  транзистора образуващи усилвателен прибор с три     
       извода; усилва по I;
   В) два MOS  биполярни  транзистора образуващи усилвателен прибор с три   извода;          
       усилва по U;
   Г) два MOS  биполярни  транзистора образуващи усилвателен прибор с три  извода;   
       усилва по I;

12.   При последователно включване в електрическата верига резисторът:

а) ограничава тока;  

б) резисторът е делител на напрежение;

 в ) нито едното от двете.

2.   Колко ома е резистор обозначен 4К7 ?

а) 0.47К  ;

:

 б) 4.7К ;

:

в) 47К .

:

3.   От какво зависи капацитетът на кондензатора?

а) от приложеното върху него напрежение;  

 б) от геометричните размери;

 в) нито едното от двете.

4.   За какво се използва ценеровият диод ?

      а) за изправяне на променливия ток;

б) за усилване на слаби сигнали;



 в) за стабилизация на напрежението.

25.  Кой от трите тока на транзистора е най-голям?

а) IE

б) IC

 в) IB

6. Какви стойности може да заема коефициентът 

∆

?

а) 

∆! �

б) 

∆� �

 в) 

∆ �

 17. Коя от статичните характеристики на транзистора е линейна?

а) входната характеристика ;

б) изходната характеристика;

 в) характеристика на правото предаване по ток.

         8. Дефазиран ли е изходния сигнал по отношение на входния при схема 

               ОЕ?

а) изходният сигнал е във фаза с входния;

б) изходният сигнал е дефазиран на 180о спрямо входния;

 в) изходният сигнал е дефазиран на 90о по отношение на входния;

 9. На какво се основава управлението на тока на полевия транзистор?

 а) на изменение на ширината на прехода и сечението на канала при изменение на входното напрежение ;

 б) на изменение съпротивлението на канала вследствие на промяна на концентрацията  на инжектираните 
токоносители;

 в) на изменение на капацитета на прехода.

10. Кой от посочените режими е недопустим за трансформатора?

 а) празен ход;              

 б) работа с товар;                      

 в) късо съединение

14. Диодът е включен в права посока когато :



а)  към анода е свързан положителният полюс на източника

б)  към анода е свързан отрицателният  полюс на източника

в)  към анода е свързан товарът

г) към катода е свързан положителният полюс на източника

24. Тригерите са електронни устройства :

а)  с две устойчиви състояния

б)  с две устойчиви състояния и с два изхода

в)  с две устойчиви състояния и с един изход

г)  с едно устойчиво състояние и с два изхода

15.Биполярните транзистори служат :

а)  да  усилват постояннотокови сигнали

б)  да усилват ниско и високочестотни променливотокови сигнали

в)  да  усилват постояннотокови и ниско и високочестотни променливотокови сигнали

г)  да преобразуват постояннотокови сигнали в променливотокови

13. Полупроводниковият изправителен диод е :

а)   елемент с два извода и с еднопосочна проводимост на електрическия ток

б)   с два извода (анод и катод)

в)   елемент, който променя формата на електрическия сигнал

г)   елемент, който провежда само постоянно напрежение

15.   На входа на мостовата изправителна схема е приложено синусоидално напрежение U.

      Един от диодите  VD1, VD2, VD3 и VD4 е свързан неправилно. Посочете кой е този диод :
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                   а)  VD1           б)  VD2          в)  VD3           г)  VD4

1.Транзистор свързан по схема общ емитер, има базов ток Iв = 100 μA и коефициент на 

усилване (предаване) по ток  h 21 = 150. Стойността на изходния колекторен ток  Iс е:
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                а)  Ic = 15mA        б)  Ic = 0,15mA         в)  Ic = 1,5mA       г)  Ic = 15μA   

2.Колко p – n  прехода има полупроводниковият елемент – тиристор?

                     а)  един           б)   два         в)   три      г)   четири

3.Коя е най-често използуваната  схема на свързване на биполярен транзистор ?

                      а)  обща база        б)  общ дрейн        в)  общ колектор        г)   общ емитер

1. Какво ще бъде показанието на амперметъра от схема 1, ако диода е силициев:
A  )   4,3   mA  
Б) 5 mA
В) 0,2 mA
Г) 0 mA

сх1

2. Какво ще бъде показанието на волтметъра от схема 1, ако диода е силициев:
А) 0,3 V
Б)   0,7 V  
В) 5 V
Г) 2,5 V

3. Ако диода е силициев:Г) трите тока имат еднакви стойности;Какво ще бъде показанието на 
амперметъра от схема 2, ако диода е силициев:

А) 2,15 mA
Б) 2,5 mA
В) 1,4 mA
Г)   0   mA  

сх2

4.На входа на мостовата изправителна схема  е приложено синусоидално напрежение  U.За означения 
на схемата поляритет на напрежението да се посочи през кои диоди ще протича ток?

                                 

BR2
2W08G R1

130k

U
VD1

VD2

VD3

VD4

R

+

_

VU5V

1k
A

D

I

V5V

2k
A

D

I

U



         

          а)  VD1 и VD2         б) VD1 и  VD4        в) VD2 и VD3         г) VD3 и  VD4  

10.   Представената волтамперна характеристика е на следния полупроводников елемент :

                                           

U

I

min

I

I

max

     а) изправителен диод     б) ценеров диод         в) тиристор       г) биполярен транзистор

1.  Как се включва кондензатор и индуктивност по отношение на товара в най-простите филтри

за изглаждане на пулсациите на изправеното напрежение?

       а)  кондензатора се включва паралелно, а индуктивността последователно на товара

       б)  кондензатора и индуктивността се включват паралелно на товара

       в)  кондензатора и индуктивността се включват последователно  на товара

       г)  кондензатора се включва последователно, а индуктивността паралелно на товара

2. С какво съпротивление се характеризира схемата на емитерния повторител?

            а)  малко входно и малко изходно съпротивления

            б)  голямо входно и малко изходно съпротивления

            в)  малко входно и голямо изходно съпротивления

            г)  голямо входно и голямо изходно съпротивления

3. Показаното означение е на елемента :

                                        

X1

CRYSTAL

а)  кондензатор   б)  електролитен кондензатор   в) кварцов резонатор    г) реле
1. Кои формули са правилни ?

a. I=U.R б) R=
Sl.

ρ

в)R=
I
U

    г)P=
R
U 2

2. 10 Aµ  е равно на:
а )1000mА ; в) 10mA
б)10.10-6 А; г)1.10-3 А;

3. Как ще се измени съпротивлението на проводник ако намалим дължината му?
а )намалява в) променя знака си
б)увеличава се г) няма да се промени



4. Да се изчисли еквивалентния капацитет на кондензаторите  по схемата. 
C1

C2

C3

10n

22n

47n

а )7 nF б)9 nF в) 69 nF г)79 nF                                                                                  

5. 5mV е равно на:

а )5000V ; в) 5.103

б)5.10-6 V; г) 5.10-3 V;

6. Коя от двете схеми е вярна?

                

DC

V

 а) 

DC RV
б)

7. Коя от двете схеми е вярна?

                  а)   б)
   
8. Да се намери падът на напрежение в краищата на едно съпротивление R =15 k

:

, ако през него протича ток 
с големина І = 2 mA.

а) 30 V;
б) 3 V;
в)  300 mV.

9.  Посочете уредите с които се измерва електрически ток:
                   а )  волтметри ; в) ватметър

б)амперметри; г)омметри;

     10. Означете типа на транзисторите?



                           

а )биполярен NPN

б) биполярен PNP

в) полеви P канален

г) полеви N канален

По първия закон на Кирхов за електрическите вериги се сумират :

а) напрежения    б) мощности     в) токове     г) енергии

Електрическото съпротивление R на един проводник зависи от :

а) сечението и дължината на проводника

б) материала, сечението и дължината на проводника

в) само от дължината на проводника

г) материала и сечението на проводника

Кое от посочените вещества не може да се използва като електроизолатор (не е диелектрик):

а) въздух      б) порцелан      в) живак      г) каучук

Честотата на напрежението на електроенергийната система на България е:

а) 100 Hz        б) 314 Hz        в) 60 Hz       г) 50 Hz

Когато два еднакви по стойност резистора се свържат последователно, еквивалентното им 

съпротивление е 12 Ω. Колко е еквивалентното съпротивление, ако същите резистори се 

свържат успоредно :

       а) 24 Ω         б) 3 Ω         в) 4 Ω         г) 12 Ω

6.  На схемата е показана част от електрическа верига, през която тече ток  I = 8 mA.

     Всички резистори имат еднакво съпротивление R. Съпротивлението на амперметъра се       

     пренебрегва. Каква е стойността на тока, измерван от амперметъра :



R1 10R

R2 10R

R3 10R

R4 10R

R R

R

R

A

I
8 mA

          а)  2 mA       б)  4 mA       в)   8 mA     г) 16 mA

  

7.  Кондензаторна батерия се състои от два последователно свързани кондензатора с капацитети

С1 = 3 μF  и  C2 = 2 μF. Към батерията е приложено напрежение U = 100 V. Каква е стойността

     на напрежението U1 върху кондензатора С1.

а)  20 V         б)  60 V          в)  100 V            г)  40 V

 Токът, протичащ през двата резистора на показаната схема е  4А. Ако съпротивлението на 

 първия резистор R1 е 1Ω, а приложеното напрежение U = 6 V, то определете пада на 

 напрежение  върху резистора  R2.

                                  

R5 10R

R6 10R
R1 R2

I=4A

U=6V

        а)  6 V          б)  4 V           в)  2 V          г)   0 V

 Волтметър има равномерна скала от 30 деления и номинален обхват 120 V.При измерване 

      стрелката му се е отклонила до 20 деление. Колко е стойността на измереното напрежение :

              а) 20 V        б)  30 V            в) 80 V       г)   12 V

 По коя от показаните схеми може да се измери стойността на резистора:

           

R5

10R

A

B1

12V

A

B2

12V

R7

10R

B3

12V

R6

10R

V V
Rx Rx Rx

схема 1 схема 2 схема 3

            а)  и по трите схеми

            б)  схема 3

 в)  схема 1

 г)  схема  2



 Полупроводниковият диод е: 

         а) елемент с два извода и еднопосочна проводимост

б) елемент, който има двупосочна проводимост

в) елемент с два извода

г) елемент, провеждащ само постоянно напрежение

 Един нагревател има мощност 2 kW. Колко време трябва да работи, за да изразходва 

eнергия  6 kWh.

     а)  6 часа       б)  12 часа      в) 3 часа    г) 2 часа

   Тиристорът има 3 електрода. Два от тях се наричат анод и катод. Как се нарича третия електрод:

           а)  база          б)  управляващ електрод      в)  дрейн        г) подложка

 Показаното означение е на :                  

                                                             

Q1

2N1711

B

C

Е

         а) униполярен транзистор

         б) биполярен п-р-п транзистор

         в) MOS транзистор

         г)  биполярен р-п-р транзистор

 При свързване на акумулатор към зарядно усстройство :

  а) положителният полюс на акумулатора се свързва с отрицателния полюс на зарядното

       устройство

  б) положителният полюс на акумулатора се свързва с положителният полюс на зарядното

       устройство

  в) поляритета се спазва само при бързо зареждане на акумулатора

  г)  не е необходимо да се спазва поляритета


