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 مدرسان: دکتر امید شعاعی و دکتر شاهین جعفرآبادی آشتیانی

 شایان زهره ای -احسان شاه پروری-زبیر ابراهیمی –فرهاد بیرقدار  –امیر آقاجانی  –دستیاران آموزشی: امید اسماعیلی 

 

 آزمایشگاه مدارات پیشرفته"در  شایان زهره اینحوه تحویل : به صورت حضوری تحویل آقای 

 واقع در طبقه صفر ساختمان جدید برق"مخابرات داده 

 

 پنجم آبانشنبه زمان تحویل : 

 

 



 

به مانند یک ترانزیستور با عرض  Lو طول کانال یکسان  2wو  1wنشان دهید که دو ترانزیستور موازی با عرض های  -۱

2w +1w شوند. تمام مشخصات دیگر ترانزیستورها را یکسان در نظر بگیرید.مدل می 

 

 

 

 2L +1Lبه مانند یک ترانزیستور با عرض  wو عرض یکسان  2Lو  1Lنشان دهید که دو ترانزیستور سری با طول های  -۲

 شوند. تمام مشخصات دیگر ترانزیستورها را یکسان در نظر بگیرید. مدل می

 

 

به صورتی تعریف می شود که در آن بهره جریان سیگنال کوچک ترانزیستور به مقدار MOSFETفرکانس گذار یک  -۳

 واحد افت می کند ،

 به زمین متصل هستندacدرحالیکه پایه های سورس و درین از نظر 

 : کنید که الف : ثابت



 

  ترانزیستور را در ناحیه زیر آستانه حساب کنید. Tfب: 

 

 .را نشان می دهد و پارامترهای ترانزیستور و ابعاد آن داده شده است NMOSشکل زیر یک ترانزیستور  -۴

مدل کامل سیگنال کوچک شامل خازن های پارازیتی را بدست  v 1.6=  GVو  v 1.8=  DV , v 0.5=  SV الف:  به ازای

 آورید.

وجود دارد. با فرض  velocity saturation ب: فرض کنید اثر 
𝑉

𝐶𝑚
 410×4=  cE  مقدارsxR  وmg  موثر ترانزیستور را

 بدست آورید.

 
 

 

 با مشخصات زیر داریم.  NMOSترانزیستوری  -۵

 بدست آورید. eff= V DSVالف: جریان ترانزیستور را در 

 ولت افزایش پیدا کند بدست آورید. DSV ۰.۳مقدار جدید جریان را اگر  λب: با فرض ثابت ماندن 



قبلی استفاده کنید.   λاز بدست آورید.  ef= V DSVدر  شوند رامی dsrو  mg , sgج: پارامترهای فرکانس پایین که شامل 

 باشد.می v 1= sbVبرای این قسمت 

 

 

را بر Vxدر مدارات زیر ولتاژ اولیه خازنها مشخص می باشد و مشخصات ترانزیستورها نیز داده شده است . نمودار  -۶

 .نمایید حسب زمان رسم

 

 

 

(a)                                                                      (b)                                  

 

و  باشد به طور پارامتری بدست آوردهمی DDV<  inV > 0به عنوان تابعی از که راVoutبرای هر یک از مدارهای زیر  -۷

 رسم نمایید.

  



 

                                   (a)                                                                        (b)                                           


