
 مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشکده  – 1مدارالکتریکی طرح درس 

 موضوع جلسه

 ای معرفی، مقدمات، جهت قراردادی، جریان الکتریکی، ولتاژ الکتریکی، توان لحظه )فصل اول(  1

  های مدارقوانین کرشهوف ، معرفی المان  2

 های مدار، معرفی عناصر مدار الکتریکی)مقاومت، سلف، خازن ومنابع(بندی المانطبقه  3

 شکل موج در مدار   4

 مدار معادل و رسم مشخصه مدار، اتصال های مدار )سری، موازی، ستاره، مثلث، ترکیبی(   5

 تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان، تحلیل اساسی گره )فصل دوم(   6

 ادامه تحلیل اساسی گره، تحلیلی اساسی حلقه  7

 انتخاب روش مناسب تحلیل مدار ،ثابتادامه تحلیل اساسی حلقه، تحلیل حلقه با جریان   8

 DC، قضیه انتقال بیشترین توان در حالت جمع آثار، معادل تونن و نرتن  9

 ، *تحلیل مدار از روش تقارن  10

 ( )تقویت کننده عملیاتی(Op-Ampمعرفی آپ امپ ) )فصل سوم(  11

 تحلیل مدارهای آپ امپی  12

تخلیه مدارهای مرتبه اول، مدارهای  معرفی،  **حل معادله دیفرانسبل مرتبه اول خطی مرتبه اول چهارم()فصل   13

 خازنی و سلفی و شارژ

های تحلیل مدارهای مرتبه اول)روش معادل سازی، روش سریع، روش معادله روشای، مدار معادل لحظه  14

 دیفرانسیل(

 مرتبه اولدر مدارهای رکیبی شارژ و تخلیه، پاسخ پله و پاسخ ضربه ، مدار تثابت زمانی دو مدارهای  15

 *، ناپیوستگی در شرایط اولیه*مدار معادل لحظه ای تعمیم یافته  16

و انواع  RLC، معرفی مدارهای مرتبه دوم، مدارهای تخلیه **حل معادله دیفرانسیل مرتبه دوم (پنجم)فصل   17

 پاسخ آن

 پله و پاسخ ضربه مدارهای مرتبه دوم، پاسخ مدار شارژ مرتبه دوم  18

 *، پاسخ ضربه مدارهای خطی در حالت کلیDام با اپراتور -nتحلیل مدارهای مرتبه  )فصل ششم(  19

پاسخ مدار خطی به ورودی سینوسی، بدست آوردن پاسخ حالت ماندگار سینوسی ، **اعداد مختلط (هفتم)فصل   20

 از معادله دیفرانسیل

 تعریف فازور، مفهوم امپدانس و ادمیتانس،  تحلیل مدار در حالت دائمی سینوسی  21

 در حالت دائمی سینوسی  مدار تشدید، توان در حالت دائمی سینوسی، قضیه انتقال بیشترین توان متوسط  22

 معرفی سلف های تزویج شده، روش محاسبه عالمت ضریب تزویج  )فصل هشتم(  23

 آلتحلیل مدارهای سلف تزویجی، معرفی ترانسفورماتور ایده  24

 آل، خاصیت تغییر دهندگی امپدانس در ترانستحلیل مدارهای ترانسفورماتور ایده  25
 در صورت داشتن وقت کافی تدریس خواهد شد* 

 مباحث مربوط به دروس گذشته است که تا حد امکان یادآوری می شوند. **


