
  

 



 

 
  96سال الکترونیک -کنکور ارشد برق

1)   

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

https://amoozesh.live/courses/%D69819DB98C%

D698%9D6989-

%D89A%9D698%9DA%A69D89AA%D89B19D698

89D69899DB98C%DA%A6-

%DA%A69D69899DA%A69D69889D89B1-

%D89A%9D89B19D89B%9D89AF-

%D89A89D89B19D6989 

 

 

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

A%9D698%9DA%A69D89AA%D89B19D69889D69899

DB98C%DA%A6 

 

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


 

 
  96سال الکترونیک -کنکور ارشد برق

  آل(؟را به وجود آورد )دیود ایده شدهدادهخروجی  تواندیماز مدارها  کیکدامباشد  V𝑐𝑐از  تربزرگورودی یک موج سینوسی با دامنه  کهیدرصورت (1

 

1) b , a 

9) c , a 

3) d , b  

%) d , c 

 

𝑉𝑖 صورتبهورودی  ولتاژآل بوده و سیگنال در شکل ایده 𝐷9و  𝐷1دیودهای  (9 = 191 sin 𝜔𝑡  است. برای چه مقدار𝑉𝑖  شیب مشخصه انتقال𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟  مدار

 خواهد بود؟ 1برابر با 

1) 111𝑉 >  𝑉𝑖 > 99𝑉 

9) 91𝑉 >  𝑉𝑖 > 1 

3) 111𝑉 >  𝑉𝑖 > 91𝑉          

%)191𝑉 >  𝑉𝑖 > 111𝑉  
 

باشد چقدر است؟ )افت ولتاژ دیودها در  شدهمیتنظ 𝐴در حالتی که ولتاژ نقطه  𝐼𝐿 شبکه زیر حداکثر جریان بار قابل تحویل  در (3

  .(شوندیمکافی بزرگ فرض  اندازهبه هاخازنو  𝑉%/1حالت مستقیم 
 

   صفر  (1

9)  38 𝑚𝐴 

3) 11 𝑚𝐴   

%) %9 𝑚𝐴 
   

و جریان مینیمم الزم برای شکست دیود زنر  𝑉 91تا  𝑉 1%. ولتاژ رگوله نشده ورودی دارای تغییرات کندیمتغییر  𝐾Ω 1تا  Ω 111بین  𝑅𝐿در مدار رگوالتور شکل زیر مقاومت  (%

9 𝑚𝐴  است. مقاومت𝑅𝑏  را طوری تعیین کنید که توان مصرفی دیود زنر مینیمم باشد𝛽 =   .باشدیم 91

1) 1/99%𝐾Ω   

9) 1 ΚΩ    

3) 1/9ΚΩ    

%) 1/99%ΚΩ 

 

 

    جریان بار را محاسبه کنید.مدار شکل مقابل  در (9

1) 111 𝑚𝐴  

9) 18 mA 

3) 91 mA  

 نامشخص  (%
 

 

ناچیز  هامقاومتترانزیستور و  𝛽. )تغییرات حرارتی ولتاژ منبع، کندیمبه شرح زیر تغییر  𝐵و  𝐴شود ولتاژ نقاط  ترگرمدر مدار شکل زیر اگر محیط  (9

  .(گرددیمفرض 

1) 𝐵 ↑ 𝐴 و  ↑  

9) 𝐵 ↓ 𝐴 و  ↑ 

3) 𝐵 ↑ 𝐴 و  ↓ 

%) 𝐵 ↓ 𝐴 و  ↓ 

 

به حالت اشباع خواهد  هاآناز  کیکدامزیاد شود که یکی از ترانزیستورها اشباع شود،  قدرآنافزایش و  جیتدربه 𝑉𝑖در شکل هستند. اگر ولتاژ  شدهدادهمشابه و دارای مقادیر   𝑇9و  𝑇1در شکل زیر ترانزیستورهای  (%

 چقدر است؟ 𝑉1رفت و مقدار 

1)𝑇1  اشباع و𝑉1 = 1/1𝑉 

9) 𝑇9  اشباع و𝑉1 = 1𝑉 

3) 𝑇1  اشباع و𝑉1 = 1/8𝑉 

%)   𝑇9  اشباع و𝑉1 = 1/1𝑉 

 

 

است، ترانزیستور توان  𝑊/℃ 9( مربوط به یک ترانزیستور ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑘)مقاومت حرارتی بین محل پیوند و  𝜃𝑗ℎمقاومت حرارتی  (8

11 𝑊  است. مقاومت حرارتی  ℃191و درجه حرارت پیوند  ℃99، درجه حرارت محیط کندیمرا مصرف𝑇1  مقاومت حرارتی بین(𝑇1 چقدر است؟ )و محیط 

1) 19/9 ℃/𝑊 

9) 6/9 ℃/𝑊 

3) %/9 ℃/𝑊 

%)   %/99 ℃/𝑊 
𝛽9تفاضلی شکل زیر یکسان باشد. ) کنندهتیتقورا چنان تعیین کنید که جریان نقطه کار ترانزیستورهای مدار  𝑅مقدار مقاومت  (6 = 911 , 𝛽1 = 111)  

 



 

 
  96سال الکترونیک -کنکور ارشد برق

1) 99 Ω    

9) 91 Ω    

3) %9 Ω    

%) 111 Ω 

 

  .دیینماکند انتخاب  نیتأمخازن نرم که شرط فوق را  نیترکوچکگردد.  𝑇1را چنان تعیین کنید که فرکانس قطع پایینی مدار حداقل  𝑇1در مدار شکل زیر خازن  (11

 

1) 9% 𝜇𝐹 

9) 98 𝜇𝐹  

3)111 𝜇𝐹 

%) 331 𝜇𝐹 

 

𝑁𝑃𝑁 : 𝑉𝐵𝐸؟ مشخصات ترانزیستورهای دهدیممدار شکل زیر به چه مقاومت باری حداکثر توان بدون اعوجاج تحویل  (11 = 1/%𝑉, 𝑉𝐶𝐸(𝑠𝑎𝑡) = 1/3𝑉, 𝛽 = 111    .

𝑃𝑁𝑃:   𝑉𝐵𝐸مشخصات ترانزیستورهای  = 1/%𝑉, 𝑉𝐶𝐸(𝑠𝑎𝑡) = 1/3𝑉, 𝛽 = 91 

 1) 39 Ω 

9) 3%/9 Ω 

3) %11 Ω 

%)    %91 Ω  

 

 

ه بشوند بهره ولتاژ مدار را  فرضدر فرکانس کار اتصال کوتاه  هاخازن، مطابق شکل زیر مفروض است. هرگاه کنندهتیتقویک مدار  (19

  آورید. دست

 

1) −9/9    

9) −3/9    

3) −9/9   

%) −3/9 

 

ℎ𝑓𝑒ترانزیستورها دارای  کهنیاشکل مقابل، با فرض  کنندهتیتقودر  (13 = 991 ،ℎ𝑖𝑒 = 91 ΚΩ  وℎ𝑜𝑒 =
9𝜇Α

𝑉
𝐴𝑑هستند گین دیفرانسیل مدار   =

𝑣1

𝑣𝑖1
−𝑣𝑖9

 برابر است با: 

(ℎ𝑟𝑒 = 1)  

 

1) 991  
9) 911 

3) 199  

%)   1111 

 

𝑉𝐵𝐸در مدار شکل مقابل اگر ترانزیستورها مشابه و دارای  (1% = 1/%𝑉  و𝑉𝐶𝐸 𝑠𝑎𝑡 = ( در 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑀𝑜𝑑𝑒باشند محدوده ولتاژ مدمشترک ) 1

  ورودی برابر است با:

 

 محدودیتی ندارد (1

9) ±19 V 

3) ±111 V 

%)    01/7 V  01−تا 𝑉 

 

در ناحیه اکتیو  𝐽𝐹𝐸𝑇را طوری تعیین کنید که  𝑅𝐿. حدود مقاومت کندیمتغییر  V 9و  V 0بین دو مقدار  𝑉𝑖در  مدار شکل مقابل ورودی  (19

  باشد.

 

1) 𝑅𝐿 < 6/9 ΚΩ 

9) 𝑅𝐿 < 3/5 ΚΩ 

3) 𝑅𝐿 < 5/9 ΚΩ 

%)    𝑅𝐿 < 2/5 ΚΩ 
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𝑉𝐵𝐸رای اد 𝑄1، ترانزیستور 𝑉 9ولتاژ شکل زیر، دیود دارای ولتاژ شکست معکوس  کنندهتیتثبدر  (19 = 1/9𝑉 ،𝑉𝐶𝐸 𝑠𝑎𝑡 = 1/9𝑉 ترانزیستور ،𝑄9  دارای𝑉𝐵𝐸 = 1/%𝑉، 

𝑉𝐶𝐸 𝑠𝑎𝑡 = 9𝑉  و𝑂𝑃 − 𝐴𝑀𝑃  دارای𝑉1(𝑚𝑎𝑥) = 13/9𝑉  و𝑉1(𝑚𝑖𝑛) = 1/9𝑉  است. ولتاژ خروجی𝑉1 :برابر است با  

 1) 11 V 

9) 19/9 𝑉 

3) 13 V 

%)    13/8 V 

 

به مقدار کافی در نظر  V𝑖𝑛ولتی است و 9ولتاژ ثابت  کنندهمیتنظ 819%: )شدهداده یهاپاسخاز  کیکدامولتاژ خروجی در شکل مقابل برابر است با  (1%

  .(شودیمگرفته 

 

1)9 V 

9) 11 V 

3) 19 V 

 هیچکدام   (%

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟تابع انتقالی ) اندشدهآل فرض عملیاتی ایده یهاکنندهتیتقودر مدار شکل مقابل دیودها و  (18 − 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛.مدار را رسم نمائید )  

1)     9)  

3)      %)    
 

 به ازای چه مقادیری از ولتاژ ورودی دیود در حالت وصل قرار دارد؟ (16

1) V𝑖 > %/9𝑉 

9) V𝑖 ≥ 3/%9𝑉 

3) V𝑖 > 1 

%)  1 ≤ V𝑖 ≤ 3/%9𝑉  

 

A𝑣در مدار شکل مقابل بهره ولتاژ  (91 =
𝑣1

𝑣𝑖
  آورید. دست بهرا  

1)−
9𝑅9

𝑅1
 

9) −
%𝑅9

3𝑅1
 

3) −
3𝑅9

𝑅1
 

 هیچکدام (%

 


