
 بسمه تعالی
 شرقتهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 تاداره امتحانا

                                                                            (99-1400سال تحصیلی   نیمسال اول)                                              تولید جهشسال  

 شماره صندلی: مهندسی برق رشته:   شماره دانشجویی:    نام و نام خانوادگی:

 جزوه  آزاداست             دقیقه   استفاده از ماشین حساب       100   وقت:               27/11/99:تاریخ امتحانحاجی پور     نام استاد: 2الکترونیک  نام درس:

 9 مجموع بارم از:              4تاریخ اعالم نمره اولیه :              تاریخ اعالم نمره نهایی:            تعداد سوال:     
 

بهادر  نهام ونهام خانوادگی،شهماره دانشهجویی ونهام درس درسهامانه دان        A4خودرابصورت برگهه  دانشجوی گرامی پس ازپاسخ دهی به سواالت ،برگه پاسخنامه 

حتماًبهه ایمیهل اداره   آپلودکرده وبطورهمزمان به ایمیل اعالمی استادارسال نمائید.درصورت عدم موفقیت به ارسال پاسخنامه به ایمیل استادمربوطه ،پاسهخنامه را 

 ذکراست به پاسخنامه های ارسالی بعداززمان مقرر امتحان ترتیب اثرداده نمی شود. الزم به نمائید. ارسالEmtehanat@iauet.ac.irآدرسامتحانات واحدبه 

 نمره( 5/3؟ ) باشد، بدست آورید hfe=50و  hie=1Kبهره ولتاژ، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی را در صورتیکه در شکل  .1

 
 نمره( 5/1؟ )بدست آورید n=1و  m=2به ازای را  Ioو  Irefدر شکل زیر رابطه  .2

 
 

hoe را در صورتیکه  CMRRمقدار در شکل زیر  .3
-1

=30k و hfe=80 نمره(5/2؟  )دباشد، بدست آوری 
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 )راهنمایی: در ابتدا در هر نیم سیکل وضعیت خاموش و روشن بودن دیودها تعیین گردد( ؟ترسیم نماییدرا  Voمدار شکل زیر در  .4

 نمره( 5/2 )

 
 

 pedram7079@gmail.comایمیل استاد: 
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