
 " بسمه تعالی"  

 (2قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک )
 کتاب آقای  دکتر  میر عشقی  - 2جزوه الکترونیک  -مراجع:  جزوه  تدریس شده در  کالس های  روزانه و  مجازی  

نمره) بددون   توویدل  تکدالیف دسدتی       3تکالیف دستی  و  اسپایس   الف(بارم نمرات: 

 نمره 17ب(  امتوان  پایان ترم   منونی بر  نمره نهایی  اعمال  نخواهد  شد( 

 : درس  سیالبس

} نقاط کار، گین ولتاژ و جریان، امپدانس ورودی   BJTآنالیز مدارات ترانزیستوری  -1

 {  CE,CC,CB,CE+Reبرای  رسم خط بار M.S.Oی، و خروج

} نقداط  ، دارلینگتون، بوت اسدتر،،    BJTآنالیز مدارات چند طبقه ترانزیستوری  -2

 { M.S.Oکار، گین ولتاژ هر طبقه و کل مدار، امپدانس ورودی و خروجی، 

} نقاط کار، گدین ولتداژ و جریدان،      MOSFET +JFETآنالیز مدارات ترانزیستوری  -3

 نس ورودی و خروجی، رسم خط بار{امپدا

 { نقطه کار و مدار معادل }آنالیز JFETو  MOSFET و  BJTمنابع جریان  -4

بدرای   تورسد بدا اندوات ترانزی  یک یا چندد طبقده   طراحی مدارات تقویت کننده  -5

 {Av<10000, 50 OHM<Ri<2MOHM, Vcc/2 -1 > M.S.O>2>0.9}مفروض:ت مشخصا

و  مواسبه و  رسم   ساده صفر و قطب مدارات ترانزیستوری ،مواسبه تابع تبدیل  -6

 تابع تبدیل

در  مدد مشدترو و     یدک و  جندد  طبقده    تولیل  تقویت کننده های  تفاضدلی    -7

 و  بارهای  مقاومتی  و  منابع جریان  DC , acبا  کوپالژ   تفاضلی  

 توان  کالس  آ ،  آّب مکمل  و  دارای  ترانستولیل  تقویت کننده های   -8

ی  دارای  فیدبک منفدی(  ) خطی  و  غیر خط و طراحی مدارات  کاربردی  تولیل  -9

و  اشدمیت   عملیاتی  و  حل  معدادتت  دیفرانسدیلی بدا  آن   تقویت کننده های  

 تریگر

دارای  فیدبک منفی  بروش   جدول  خدود  تولیدد  و   تولیل  تقویت کننده های   -11

 طراحی  مسیر های  فیدبک ساده

 

 17/15/1397: آخر وقت سری  می باشند 8که مجموعا  مهلت توویل تکالیف ( *



 –مسائل آنالیز و طراحی داده شده در تکالیف، مثال هدای کالسدی،    ( نمونه سواتت: **

نمونه آزمون های  سالهای  گذشته -2 جزوه الکترونیک ،   2کتاب مبانی الکترونیک جلد 

 ، در  آدرس 
http://ee.sut.ac.ir/admin/ShowCourse.aspx?stat=del&id=130&fileid=1797 

استفاده از ماشین حساب موبایل یا ماشدین حسداب مشدترو    در  امتوان نهایی ( ***

ب های کامدل و  نمره فقط  به جوا .همراه داشته باشید ماشین حساب دمجاز نیست با خو

 تعلق می گیرد. یک رقم اعشار   دقت  حداقل  تزم  با دمواسبه اعدا

 

------------------------------------------------------. 

به اسدتاد   ****( برای  دانشجویان مجازی که قصد دارند  این درس را بصورت  معرفی  

فصدل  مربدوط بده  تقویدت      متن  مطالعه  و  سری  توان ، تکالیف  امتوان دهند  مسایل

 تدرم  مشدمول  سدواتت نخواهدد  بدود.     کننده توان  الزامی نبوده و  در  آزمون پایدان  

بصدورت    حدل شدده     دسدتی تکدالیف   همچنین برای  معرفی به استاد  بدون توویدل  

 امتوان  اخذ  نمی شود .   ،حضوری

 

 نجفی اقدم  –موفق باشید 


