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6  ــ3ــ الگوی پرسش 
کامل کردنی

شده  کنترل  عناصری   BJT ترانزیستورهای  1ــ6  ــ3ــ 
با  ترانزیستورهای FET عناصری کنترل شده  و  با .……….. 

..………. هستند.
2ــ6  ــ3ــ مقاومت ورودی ترانزیستورهای BJT به علت 

وجود ..………. نسبتاً .……….. است.       
صحیح یا غلط

میدان  اثر  ترانزیستورهای  ورودی  مقاومت  3ــ6  ــ3ــ 
بسیار زیاد است.

صحیح                  غلط 
 )unipolar(قطبی تک  ترانزیستور  یک   FET ـ 4ــ6  ــ3ـ

است.
صحیح                غلط 

سورس  گیت  ولتاژ   ،Nکانال با   JFET برای  5  ــ6  ــ3ــ 
می تواند از صفر تا )VGS)Off + تغییر کند.

صحیح               غلط  
چهار گزینه ای

6  ــ6  ــ3ــ در یک ترانزیستور JFET کانال بین ..……. 
و ..………. ایجاد می شود.

1( گیت و درین                       2( درین و سورس
3( گیت و سورس                    4( ورودی و خروجی

7ــ6  ــ3ــ کدام گزینه در مورد اتصال پایه های JFET با 
کانال N صحیح است )بایاس  DC( ؟

1( اتصال PN گیت سورس در بایاس مخالف
2( اتصال PN گیت سورس در بایاس موافق

3( اتصال کوتاه درین به سورس
4( اتصال کوتاه درین به گیت 

8  ــ6  ــ3ــ درVGS=0  جریان درین زمانی ثابت می ماند که 
VDS برابر با ..………. شود.

1( قطع       VP)3             VDD)2        4( صفر ولت 
9ــ6  ــ3ــ ناحیٔه جریان ثابت در FET بین کدام دو ناحیه 

است؟
 )Pinch off( قطع و بحرانی )1( قطع و اشباع              2

3( صفر و IDSS                   4( بحرانی )Vp( و شکست بهمنی 
)Break down(

10ــ6  ــ3ــ IDSS   کدام است؟
1( جریان درین وقتی سورس اتصال کوتاه است.

2( جریان درین در حالتی که مدار قطع است.
3( حد متوسط )میانگین( جریان درین 

4( حداکثر جریان ممکن درین
کوتاه پاسخ

 JFET  یک datasheet 11ــ6   ــ3ــ از
 VGS )Off( = -4V استخراج شده است.
VP )ولتاژ Pinch off ( چه قدر است؟ 

منحنی   JFET در  انتقالی  مشخصه  منحنی  12ــ6  ــ3ــ 
تغییرات کدام کمیت ها نسبت به یکدیگر است؟

تشریحی
13ــ6  ــ3ــ در یک JFET  با کانال P، ولتاژگیت سورس 
از 1 تا 3 ولت افزایش می یابد.الف( آیا ناحیه تهی از بار باریک تر 

می شود یا پهن تر چرا؟ شرح دهید.
ب( آیا مقاومت کانال کم می شود یا زیاد؟ شرح دهید.

14ــ6  ــ3ــ نام پایه های JFET در شکل 26ــ3 را روی هر 
پایه بنویسید و سپس نوع کانال )PیاN( را مشخص کنید.

محاسباتی
دارای          27ــ3  شکل   JFET کنید  فرض  15ــ6ــ3ــ 
VGS )Off( =-4 ولت است. منبع ولتاژ VDDرا  افزایش    می دهیم     تا 
نقطه ای که آمپرمتر جریان ثابتی را نشان دهد. در این نقطه ولت متر 
چه ولتاژی را نشان می دهد؟ )کم ترین ولتاژ VDS که درآن مقدار 

ID  ثابت می شود.(
RD
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شکل ٢7ــ3

شکل ٢6ــ3
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می دهد. با بهبود وضعیت کانال جریان درین افزایش می یابد.
کانال  با   DMOSFET ساختمان  3ــ11ــ3ــ 
 P کانال  با   DMOSFET ساختمان   :P نوع  تهی شونده 
بلور  تهی  شونده، شبیه نوع کانال N است. مطابق شکل 66ــ3 

پایه از کریستال نوع N و کانال از نوع P است.

ID-VDS را     برای ولتاژهای     گیت        سورس مختلف نشان  می دهد. با 

منفی تر شدن ولتاژ گیت سورس، ID کاهش یافته است.

به هم  شبیه   P و   N کانال   DMOSFET دو  هر  رد  عملک
است و فقط قطب باتری هایی که به DMOSFET با کانال P وصل 

می شود برعکس DMOSFET با کانال N است.
 :DMOSFET اختـصاری 4ــ11ــ3ــ عالمـت 
در شکل 67ــ3   DMOSFET نوع دو  هر  اختصاری  عالمت 
نشان داده شده است. بلور پایه به وسیلٔه پیکانی مشخص می شود. 

بلور پایه معموالً )نه همیشه( از داخل به سورس اتصال دارد.
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 DMOSFET  5  ــ11ــ3ــ مـنحـنـی هـای مشـخصهٴ
در  می توان  شده،  داده  توضیحات  به  توجه  با   :N کـانال  بـا 
DMOSFET، به گیت سورس ولتاژ مثبت یا منفی داد. اتصال ولتاژ 
منحنی های مشخصٔه  منفی متداول تر است. شکل 68ــ3 خانوادهٔ 

در شکل 69ــ3 منحنی مشخصٔه انتقالی DMOSFET با 
کانال N رسم شده است.
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12ــ3ــ ساختمان MOSFET با کانال تشکیل شونده  
Enhancement MOSFET(EMOSFET(

کانال  با  ترانزیستور  خالف  بر  ترانزیستور  نوع  این  در 
تهی شونده، کانال را در هنگام ساخت ایجاد نمی کنند. لذا  تا  وقتی 
می ماند.  خاموش  ترانزیستور  نشود،  بایاس  ترانزیستور  گیت  که 
از  را  سورس  و  درین  که  پایه  بلور  زیاد  خیلی  مقاومت  علت  به 
با افزایش VDS جریان محسوسی از  یکدیگر جدا می کند، عمالً 

درین نمی گذرد.
شکل 70ــ3 ساختمان این نوع MOSFET را نشان می دهد. 

 P با کانال DMOSFET شکل66  ــ3ــ

شکل67  ــ3ــ عالمت اختصاری DMOSFETها

 N با کانال تهی شونده نوع MOSFET شکل68  ــ3ــ منحنی مشخصه

DMOSFET شکل 69  ــ3 منحنی مشخصهٴ انتقالی














