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 باسمه تعالی

 7931ترم بهار  –مدارهای آنالوگ  مهدتمرین سری 

 7931 خرداد ۵ موعد تحویل : شنبه

  

 

تمرین قبلی صورت گرفت، ضمن در نظر گرفتن  1در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله_ 1

و با فرض آنکه ولتاژ دو سر دیود و محاسبه گردید  کلیه مقادیر و شرایطی که در آن مسئله بیان شده بود

 موارد زیر را محاسبه کنید.زنر مستقل از اندازه جریان عبوری آن است 

گراد تغییر کند، با فرض آنکه محاسبات قبلی در دمای  الف( اگر دمای محیط از صفر تا صد درجه سانتی

نسبت به تغییر دما  VCCگراد بوده و همچنین حساسیت ولتاژ  درجه سانتی 52

باشد، تغییرات ولتاژ و جریان کلکتور را نسبت به دما محاسبه          -

کنید. آیا نسبت به تغییر دما حساس هستند؟ به طور کمی و کیفی بحث کنید. 

 کنند( )بقیه پارامترها تغییر نمی

         ب( بخش قبل را با فرض حساسیت ولتاژ دیود زنر با ضریب 

)بقیه پارامترها و ولتاژ تغذیه حساسیت  نسبت به تغییر دما تکرار کنید.

 دمایی ندارند(

نسبت به تغییر دما با ضریب  βبخش قبل را با فرض حساسیت ضریب ج( 

نظر از جریان بیس تکرار کنید. )سایر پارامترها و  و بدون صرف         

 ولتاژها مستقل از تغییر دما هستند(

های کلکتور به  توان نسبت مقاومت های قبل، آیا می بخشبا در نظر گرفتن هر سه ضریب حساسیت د( 

امیتر را به نحوی تعیین کرد که یکی از دو متغیر جریان یا ولتاژ کلکتور نسبت به تغییر دما حساس 

نباشند؟ پاسخ خود را با محاسبه مقادیر اثبات نموده و در صورت امکان عدم حساسیت هریک از متغیرها، 

 نسبت فوق را بیابید.

 

را  VXبر حسب  IXمنحنی مشخصه  1.8Vاز صفر تا  VX_ در هر یک از مدارهای زیر، با تغییر مقدار 5

             ) رسم کنید.
 ,              

 ,          ,           , 
 

 
 

 

    
) 

 
 )الف(             )ب(   )ج(       )د(        

 
 )ه(           )و(   )ز(    )ح(      
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 )ط(      )ی(      

 

منحنی مشخصه ولتاژ خروجی بر حسب ورودی به ازای تغییر ولتاژ ورودی از در مدارهای زیر، _ 3

 .را رسم نموده و در هر بخش، ناحیه کاری ترانزیستورها را مشخص کنید 1.8Vصفر تا 

 سایر ضرایب مانند مسئله باال هستند. و 1.8Vولتاژ تغذیه برابر ها برابر یک کیلواهم، همه مقاومت
Vb=0.9V 

 
 )الف(        )ب(          *)ج(       )د(    
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_ در هر یک از مدارهای زیر ضمن رسم مدار معادل سیگنال کوچک بهره، مقاومت ورودی و مقاومت 4

 خروجی را به صورت پارامتری بدست آورید.

 )الف(         )ب(     *)ج(      )د(   

 )ه(        )و(     *)ز(         )ح(   

 )ط(         )ی(           )ک(      *)ل(   

 

است. در   VDS≥1و   ≤VGS_ یک ترانزیستور اثر میدانی جدید ساخته شده که ناحیه اشباع آن برای 2*

         این ناحیه رابطه جریان به صورت
 Dو  Sهمانند ماسفت بین  vDS<1Vباشد. برای  می  

ترانزیستور خاموش است. این  vGS<0باشد و برای  همواره صفر می IGشود.  اتصال کوتاه می

  به کار رفته است: ستور در مداری به شکل روبروترانزی

الف( با فرض آنکه در ناحیه اشباع هستیم ولتاژ خروجی را بر حسب ولتاژ ورودی بنویسید. به 

 ماند؟ از ولتاژ ورودی در ناحیه اشباع می ای ازای چه بازه

K=1mA/Vو  RS=1kو  VDD=10Vب( با فرض 
و تقریب خطی ترانزیستور، ولتاژ ورودی  2

برای داشتن بیشترین  بیشینه viو  VBدر نظر بگیرید. مقدار  vin=VB+visinωtرا به صورت 

 دامنه ولتاژ در خروجی را محاسبه کنید. در این حالت بهره ولتاژ چقدر است؟
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 چقدر خواهد بود؟ Avmaxچقدر باید باشد؟  VBج( برای بیشترین بهره ولتاژ 

 

( یکی از دانشجویان نخبه برق شریف در آزمایشگاه ترانزیستوری ساخته و اسم 1343-44ترم  )میان_ 6

به  curve-tracerگذاشته است. دانشجوی دیگری مشخصه این ترانزیستور را بر روی  SUTFETآن را 

ولت را با استفاده از  5صورت زیر ثبت کرده است! حال از شما خواسته شده ولتاژ مثلثی ورودی با دامنه 

 این ترانزیستور تقویت کنید. مدار شکل زیر به شما پیشنهاد شده است.

چقدر باید اختیار  RDو  VIالف( به نظر شما برای آنکه در خروجی ولتاژ مثلثی با بیشترین دامنه دیده شود، 

 شود؟ در این حالت بهره مدار چقدر است؟

 است؟ VIهای اندک ورودی بهره مدار تابع  ب( آیا به ازای دامنه
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 ( در مدار شکل زیر نقطه کار و مشخصات ترانزیستورها داده شده است.1334-49 ترم _ )پایان7

 الف( مدل سیگنال کوچک مدار را رسم کنید.

ها در فرکانس کاری  ب( مقادیر بهره، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی را با فرض بزرگ بودن خازن

 مدار محاسبه کنید.

 
 

آل بودن  دهد. با فرض ایده می ( را نشان ILمنبع جریان ) ( مدار شکل زیر یک1349-41ترم  _ )پایان3

 به سواالت خواسته شده پاسخ دهید.کننده عملیاتی  تقویت
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( و یا OFFدر مدار شکل زیر، ترانزیستورهای ماسفت در حالت خاموش )( 1349-41ترم  _ )پایان4

( مدار معادل آن یک |VGS|≥| T|ترانزیستور روشن است ) که کنند. در زمانی ( کار میTriodeروشن )

است. مدار به مدت طوالنی در  VT|=1V|بین سورس و درین است. برای هر دو ترانزیستور  0.1kمقاومت 

وضعیت استقرار به ازای ولتاژ ورودی صفر بوده است. حال ولتاژ خروجی را پس از اعمال ولتاژ 

 د.ورودی مطابق شکل زیر محاسبه کنی

 
 

     و ( در مدار شکل روبرو ترانزیستورها در ناحیه اشباع 1344-42ترم  _ )پایان19
 

 
  

  

  
و  

     
 

 
    

  

  
|  |و    است.    

  مدار جدول زیر را کامل کنید. DCالف( با حل مقادیر 

ب( مدل سیگنال کوچک مدار )به همراه مدل 

 کنید.ترانزیستورها( را رسم 

ج( بهره ولتاژ، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی را 

 بدست آورید.

 


