
 بسمه تعالي

هفتمتمرين سري  - درس مدارهاي الكترونيكي فركانس باال  

  1سوال 

  تقويت كننده مايكرويو شكل مقابل را درنظر بگيريد.
  در اين تقويت كننده داريم:
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  را محاسبه كنيد. AGو  TG ،PGبهره هاي  - الف
را  LPو  AVSP ،IP ،AVNPباشد  =01E1اگر  -ب

 كنيد. محاسبه

ضريب عدم تطبيق را در ورودي و خروجي محاسبه  -ج
,??كنيد.   Ls MM  

 

  2سوال 

اين ترانزيستور به  Sدر تقويت كننده شكل مقابل پارامترهاي 
  شرح زير است:

 
مدار تطبيق اين تقويت كننده سبب شده است كه ضريب 

شود.  بهره هاي  0.5LΓ=90انعكاس در سمت بار برابر با 
TG ،PG  وAG .را محاسبه كنيد   

  3سوال 

اين ترانزيستور در يك تقويت كننده مايكرويو استفاده . در چندين فركانس به شرح زير است GaAsيك ترانزيستور  Sپارامترهاي 
  شده است.

دواير پايداري ورودي را به ازاي فركانس هاي مختلف رسم كنيد و در پايان مشخص كنيد كه در يك صفحه اسميت چارت  - الف
  ، در همه فركانس هاي داده شده، تقويت كننده پايدار است. sZبه ازاي چه امپدانس هاي 



كه به ازاي  در يك صفحه اسميت چارت دواير خروجي  را به ازاي فركانس هاي مختلف رسم كنيد و در پايان مشخص كنيد -ب
  ، در همه فركانس هاي داده شده، تقويت كننده پايدار است. LZچه امپدانس هاي 

  
  4سوا ل 

را  sΓدر شكل زير دايره هاي پايداري ورودي يك تقويت كننده مايكرويو رسم شده است. در هر يك از موارد زير محدوده  
  مشخص كنيد كه به ازاي آن پايداري تقويت كننده تضمين شود.

  



  5سوال 

را  LΓدر شكل زير دايره هاي پايداري خروجي يك تقويت كننده مايكرويو رسم شده است. در هر يك از موارد زير محدوده  
  مشخص كنيد كه به ازاي آن پايداري تقويت كننده تضمين شود.

  
  6سوال 

  به شرح زير است: MHz 750ترانزيستور مورد استفاده در يك تقويت كننده مايكرويو در فركانس  sپارامترهاي 

  
با استفاده از يك مقاومت سري در ورودي و يك مقاومت موازي در خروجي اين ترانزيستور، تقويت كننده مايكرويو را به 

  صورت نامشروط پايدار كنيد.

  
  7سوال 

طراحي كنيم. امپدانس بار و منبع  MHz 900مي خواهيم يك تقويت كننده مايكرويو با حداكثر بهره ممكن در فركانس 
  به شرح زير است:   MHz 900ترانزيستور در فركانس  Sاهم است. پارامتر هاي  50به صورت اهمي و برابر با 

  
  TG  ?=.حداكثر بهره قابل حصول را محاسبه كنيد - الف

روجي طراحي كنيد كه ما را به يك مدار تطبيق مايكرواستريپ در ورودي و يك مدار تطبيق مايكرواستريپ در خ -ب
  خواسته فوق برساند.


