
  

 



 

 
  سال الکترونیک -کنکور ارشد برق

1)   

https://amoozesh.live/courses/col?type=رایگان 

https://amoozesh.live/courses/%D%9819DB98C%

D%98%9D%989-

%D89A%9D%98%9DA%A%9D89AA%D89B19D%98

89D%98%9DB98C%DA%A%-

%DA%A%9D%98%9DA%A%9D%9889D89B1-

%D89A%9D89B19D89B%9D89AF-

%D89A89D89B19D%989 

 

 

https://amoozesh.live/courses/col?keywords=%D89

A%9D%98%9DA%A%9D89AA%D89B19D%9889D%98%9

DB98C%DA%A% 

 

https://www.telegram.me/liveamooz 

https://www.instagram.com/liveamooz 

https://amoozesh.live/courses/col?type=رایگان
https://amoozesh.live/courses/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://amoozesh.live/courses/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://amoozesh.live/courses/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://amoozesh.live/courses/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://amoozesh.live/courses/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://amoozesh.live/courses/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://amoozesh.live/courses/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://amoozesh.live/courses/col?keywords=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://amoozesh.live/courses/col?keywords=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://amoozesh.live/courses/col?keywords=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://www.telegram.me/liveamooz
https://www.instagram.com/liveamooz


 

 
  سال الکترونیک -کنکور ارشد برق

R𝐿 بارکیرا برای  I𝑐𝑐و  V𝑐𝑐توان شکل زیر مقادیر  کنندهتیتقودر  (1 = 8Ω  11و W .انتخاب نمایید  

1) V𝑐𝑐 ≈ %% 𝑉 

     𝐼1 ≈ 81 𝑚𝐴    

9)  V𝑐𝑐 ≈ 11 𝑉 

     𝐼1 ≈ 99 𝑚𝐴    

3)  V𝑐𝑐 ≈ 1% 𝑉 

     𝐼1 ≈ 81 𝑚𝐴     

%)  V𝑐𝑐 ≈ 91 𝑉 

     𝐼1 ≈ 99 𝑚𝐴    

 

βرا محاسبه کنید. 𝐼1مشابه باشند مقدار  کاملا  𝑄9و  𝑄1با فرض اینکه ترانزیستورهای  (9 = 𝑉𝐸𝐵و  111 = 1.% 𝑉 

1) 𝐼1 ≈ %% 𝑚𝐴 

9) 𝐼1 ≈ 9% 𝑚𝐴 

3) 𝐼1 ≈ %9 𝑚𝐴          

  .باشدینم محاسبهقابلبه علت مشخص نبودن بار (%
 

ℎ𝑓𝑒 کهیدرصورتزیر،  کنندهتیتقودر مدار  (3 = ℎ𝑖𝑒و  111 = ℎ𝑟𝑒و  111 = ℎ𝑜𝑒 = و ترانزیستورها مشابه باشند، مطلوب است تعیین مقدار  1

  گردد. 𝐻𝑧 11پایین مدار  𝑑𝐵 3فرکانس  کهیطوربه 𝐶𝑏خازن 

 

1) 1/88%𝜇𝐹  

9)9/3𝜇𝐹 

3)%/9𝜇𝐹    

%) 1%𝜇𝐹 
   

 Ω 911ولتاژ خروجی آن را توسط مداری که دارای مقاومت ورودی  میخواهیماهم است. 911داخلی  مقاومتمنبع ولتاژی دارای  (%

 Ω 911با اعمال فیدبک مقاومت ورودی را به  میخواهیم. باشدیم 𝐾Ω 9امیتر مشترک با مقاومت ورودی و خروجی  کنندهتیتقوطبق شکل یک  شدهاستفاده. مدار میینمااست تقویت 

  .دیینمابرسانیم. نوع فیدبک را انتخاب کرده و مقدار مقاومت فیدبک را برای ایجاد شرایط فوق محاسبه 

1) 9 𝐾Ω  

9) 11 𝐾Ω    

3) 91 𝐾Ω    

 کدامچیه (%

 

  برابر است با: تفاضلیبهره ولتاژ  در مدار شکل زیر (9

1) A𝑑 = %%  

9) A𝑑 = 39 

3) A𝑑 = −%%  

%)  A𝑑 = −39 

 

 

و ظرفیت  11/9KΩ یک سیگنال کوچک  11/9KΩ  کهیدرصورتدر مدار زیر  11/9KΩ مطلوب است تعیین نسبت  (%

  کافی بزرگ باشند.)دیود موجود در مدار از جنس سیلیکن است.( اندازهبه هاخازن

1)1/199     

9) 1/9    

3)1/%     

 کدامچیه (%
 

 

𝑃𝑖𝑛𝑐ℎولتاژ  JFETدر یک ترانزیستور  (% − 𝑜𝑓𝑓 ( ولت %−برابر )هرگاه باشدیم .𝑉𝑔𝑠 = −3 𝑉  ولتاژ ازباشد، به ازای چه مقداری drain از  میتوانیم

𝐼𝑑                                   معادله = 𝐼𝑑𝑠𝑠(1 −
𝑉𝑔𝑠

𝑉𝑝
 استفاده کنیم؟ 9(

 صفر ولت(1

 3 ولت (9

 ولت % (3

 کدامچیه(%

 

𝑅𝑠 = 1 𝐾Ω , 𝑅𝑐 = %/% 𝐾Ω , 𝑅𝑏 = 18 𝐾Ω 

𝑅𝑠 = 911 Ω , ℎ𝑜𝑒 = 1 , ℎ𝑓𝑒 = 111 

𝐼 = 11 mA , 𝑅 = 111 Ω  
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𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡آورید. ترانزیستور از جنس سیلیکن ) دست بهرا  𝑉1مقدار ولتاژ  برسدولت  9هرگاه ولتاژ ورودی در مدار شکل زیر به  (8 = 1/9𝑉  و𝑉𝐶𝑢𝑡−𝑖𝑛 = 1/%𝑉 و دیود از جنس )

𝑉𝐶𝑢𝑡−𝑖𝑛ژرمانیم ) = 1/9𝑉.در نظر بگیرید )   

1) 1/9𝑉 

9) 1/9𝑉 

3) 1/%𝑉 

%)   1/%𝑉 

 

 

 

ا یتقرمقاومت خروجی مدار شکل زیر  (%   برابر است با: با

1) 𝑅1 = %1 𝐾Ω    

9) 𝑅1 = 91 𝐾Ω    

3) 𝑅1 = 911 𝐾Ω    

%) 𝑅1 = 991 𝐾Ω 

 

𝑅1مداری طرح کنید که دارای منحنی مشخصه  (11 = %1 𝐾Ω  را ایده آل فرض کنید. شدهاستفادهزیر باشد، تمام عناصر   

1)     9) 

     

3)     %)  

 

 

𝑉𝑐𝑐 = 9 V  

𝛽 = 111  

𝑅𝑐 = 1 𝐾Ω 

𝑅𝑏 = 11 𝐾Ω 

 


