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  سال الکترونیک -کنکور ارشد برق

رگوالتور زیر از دیود در مدار  Zener است: حداقل مقاومت بار شدهاستفادهبا مشخصه زیر   R𝐿 )دیود ایده آل است( ؟به مدار متصل کرد چقدر است توانیمرا که     
 

%) 9/9KΩ 

9) 9/9KΩ 

3) %KΩ  

%) %/%KΩ 

 

′rدر طرح یک منبع تغذیه با مشخصات: ضریب ریپل  (% < VRدر بار کامل و ضریب تنظیم  9% <   حداکثر جریان دیود زنر برابر با: 9%1

%) %/39𝐴 

9) %%1𝑚𝐴 

3) %39𝑚𝐴          

%)981𝑚𝐴  
 

𝑉𝛾در شکل زیر دیود از نوع سیلیکن و دارای  (9 = 1/%𝑉  و𝑅𝑓 = 31Ω  و𝑟𝐵 = 9Ω ولتاژ . مقدار باشدیم

  خروجی برابر است با:

 

%)  %1/939𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡9%/9 (9    میلی ولت𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡میلی ولت   

3) %9/93𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡39%/9 (%     میلی ولت𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡میلی ولت 
   

𝛽زیر از ترانزیستوری با  کنندهتیتقودر مدار  (3 = ℎ𝑖𝑒و  991 = 1/9𝐾Ω  به ازاء فرکانس ورودی مقدار  است. شدهاستفادهدر شرایط مسئله𝑋𝑐 ≪ ولتاژ تقریبی  مطلق قدراست.  %

 چقدر است؟ کنندهتیتقو

   برابر%1 (%

    برابر%99 (9

    برابر%91 (3

 کدامچیه (%

 

𝑖در مدار شکل زیر برای  (% − 𝑣، 𝑖 − 𝑣  و𝑖 − 𝑣 بهره ولتاژ مدار برابر است با:باشدیم .  

%) −9/%  

9) −%/8 

3) −9/%  

%)  −3/% 

 

 

}برای ترانزیستور  شدهدادهدر مدار  (9
h𝑓𝑒 = %11

ℎ𝑖𝑒 = % 𝐾Ω
  برابر است با: 𝑅𝑖𝑛. مقدار باشندیم 

%) %%/9KΩ     

9) %%9KΩ    

3) 99KΩ     

%) %%KΩ 
 

 

ℎ𝑖𝑒در مدار مقابل  (% = % 𝐾Ω  وℎ𝑓𝑒 =   فرکانس قطع پایین مدار برابر است با: %11

 

%)%/9KHz 

9) 9%9 Hz 

3) %99 𝐻𝑧 

%)   398 𝐻𝑧 

 

 زیر درست است؟ یهاجواباز  کیکدامقرار دهیم  9به موقعیت  %در شکل را از موقعیت  شدهدادهولت باشد و کلید نشان 9یک موج سینوسی با دامنه  𝑣𝑖 که یصورتدر  (%

 کاهش اعوجاج در خروجی. (%

 کاهش امپدانس ورودی و افزایش امپدانس خروجی. (9

 محسوس. طوربهکاهش ضریب تقویت ولتاژ  (3

 کاهش ضریب تقویت ولتاژ و ضریب تقویت جریان.   (%
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%𝑅 روروبهدر مدار  (8 = %11 𝐾Ω،𝑅9 = 99 𝐾Ω،𝑅3 = 9/% 𝐾Ω،𝑅% = % 𝐾Ω،𝑅9 = %11 𝐾Ω،𝑅% = 99 𝐾Ω،𝑅% =

9/% 𝐾Ω،𝑅8 = % 𝐾Ω،𝑅% = %9 𝐾Ω         ،ℎ𝑓𝑒 = 911 ،ℎ𝑖𝑒 = 9 𝐾Ω کیکدامبه  کنندهتیتقو. بهره ولتاژ وسط باند این 

 است؟ ترکینزداز اعداد زیر 

%) 9/%    

9) %1    

3) %%    

%) 39 

 

  برابر است با: 𝐼𝑐مشابه هستند.  کاملا دو ترانزیستور  روروبهدر مدار  (%

    𝑚𝐴 صفر  (%

9)  1/%3% 𝑚𝐴     

3)   1/%%1 𝑚𝐴   

%)   1/%%8 𝑚𝐴 

 

 است: شدهدادهزیر  صورتبهمشخصات حرارتی یک ترانزیستور از طرف کارخانه سازنده  (%1

 

9%و درجه حرارت محیط 𝑊 99این ترانزیستور را با توان حداکثر  میخواهیم
℃

خنک -را اگر مقاومت حرارتی بدنه ترانزیستور کنندهخنکبکار گیریم. حساب کنید حداکثر مقاومت حرارتی 

1/9کننده 
℃/𝑤

 فرض شود. 

 %) % ℃/𝑤   

9) 9 ℃/𝑤  

3) 3 ℃/𝑤  

%)    % ℃/𝑤  

 

𝐼𝐶𝑄شکل زیر نقطه کار  کنندهتیتقودر مدار  (%% , 𝑉𝐶𝐸𝑄  امپدانس ورودی𝑅𝑖 امپدانس خروجی ،𝑅1  و ضریب تقویت ولتاژ𝐴𝑣 =
𝑉1

𝑒
زیر  یهاجواباز  کیکدامرا در نظر بگیرید:  

   متوسط: یهافرکانسدرست است؟ضریب تقویت ولتاژ در 

%) 𝑉𝐶𝐸𝑄 = %𝑉  و𝐼𝐶𝑄 = 9 𝑚𝐴  ،𝑅𝑖 = %991Ω ،𝑅1 = % 𝐾Ω،𝐴𝑣 = −99     

9) 𝑉𝐶𝐸𝑄 = 9𝑉  و𝐼𝐶𝑄 = 3 𝑚𝐴  ،𝑅𝑖 = 831Ω ،𝑅1 = % 𝐾Ω،𝐴𝑣 = −%3   

3)  𝑉𝐶𝐸𝑄 = %𝑉  و𝐼𝐶𝑄 = 9 𝑚𝐴  ،𝑅𝑖 = 3%1Ω ،𝑅1 = % 𝐾Ω،𝐴𝑣 = −%1    

%) 𝑉𝐶𝐸𝑄 = %𝑉  و𝐼𝐶𝑄 = 9 𝑚𝐴  ،𝑅𝑖 = 3%1Ω ،𝑅1 = 911 Ω،𝐴𝑣 = −%1   

 

 

زیر  یهاجواباز  کیکدامزیر باشد امپدانس داخلی این منبع جریان  صورتبهمدار  یهاالمانمقادیر  کهیدرصورت. باشدیم R𝐿شکل زیر مدار یک نوع منبع جریان است که بار آن مقاومت (%9

 است؟

%) 𝑟1 = %83 𝑀Ω 

9) 𝑟1 = %39 𝑀Ω 

3) 𝑟1 = %9% 𝑀Ω 

%)   𝑟1 = %%8 𝑀Ω 

 

𝑡دشارژ شده باشد در لحظه  کاملا خازن  کهیدرصورتدر مدار شکل زیر  (%3 = . میبندیمرا  𝑆کلید  1

𝑡در لحظه  = %%1 𝑚𝑠  زیر است؟ یهاجواباز  کیکدامولتاژ خازن  

%) V𝑐 = %V 

9) V𝑐 = 9V 

3) V𝑐 = %V 

%)    V𝑐 = 9.9V 

 

 

%ℎ𝑖𝑒امیتر ترانزیستورهای مدار شکل زیر به ترتیب-در صورتی که مقاومت دینامیکی بیس (%%
  ،ℎ𝑖𝑒9

ℎ𝑖𝑒3و  
باشد ضریب تقویت ولتاژ  بزرگ کنندهتیتقو Loop Gainبوده و  

𝐴𝑉کنندهتیتقو =
V1

𝑉
 از مقادیر است؟ کیکدام 

%) A𝑉 =
𝑅%+𝑅3

𝑅3
 

9) A𝑉 =
𝑅%+𝑅3+𝑅9

𝑅9
 

3) A𝑉 =
𝑅%+𝑅3

𝑅3
∙

ℎ𝑖𝑒3

𝑅%+ℎ𝑖𝑒3

 

%)    A𝑉 =
𝑅3

𝑅3+𝑅%
∙

𝑅9

ℎ𝑖𝑒3

 

 

 

  𝑃𝑐𝑚𝑎𝑥 =  %11𝑊| 
𝑇𝑐𝑎𝑠𝑒=99

°𝑐     ,    𝑇𝑗𝑚𝑎𝑥 = %%9
℃    ,      𝑅𝑇ℎ𝑗𝑐𝑎𝑠𝑒 = %/9

℃/𝑤 
 

𝑉𝐵𝐸 = 1/%𝑉 و  𝛽 = ℎ𝑖𝑒 و %11 ≃ 𝑟𝜋 = 𝛽
99

𝐼𝑐

   


