
 

 مهندسی مکانیک  گروه

 

 2 مبانی مهندسی برقعنوان درس: 

 محمدعلی حیدری –طاهره فنایی مدرسان: 

 88-89 و بهار زمستان
 

 شرح و اهداف درس

 می شود:ارائه  ماشین های الکتریکیو  کیالکترون یدر دو بخش اصل رسد نیا 

  یکی، مدارات دیودی و ترانزیستوری وهای الکترونهای الکتریکی و افزارهآشنایی دانشجویان با سیگنال اولهدف بخش 

کی را های الکترونیدانشجویان اهمیت و ارتباط سیستمدر این بخش باشد. تجزیه و تحلیل و طراحی الکترونیک قدرت می

 خواهند کرد.کاربردی مانند مهندسی مکانیک درک علوم های ر زمینهسایبا 

  موضوع تبدیل انرژی الکترومکانیکی یکی از مباحثی پردازد.های الکتریکی میبه بیان اصول عملکرد ماشینعمدتاً  دومبخش 

 یکی از نقاط ارتباط بین مهندسیمورد توجه قرار گیرد، چرا که بایست می غیر برقیاست که به خصوص توسط مهندسین 

 ی،های کنترل صنعتسیستمهای الکترومکانیکی به طور معمول در طراحی مبدل باشد.های مهندسی میبرق و دیگر رشته

 دهند.گیرد و اساس بسیاری از وسایل رایج را تشکیل میمورد استفاده قرار میهوافضا و کاربردهای زیست پزشکی 

 

 :منابع 

 برای بخش الکترونیک:مرجع اصلی  .1

 Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith, Microelectronic circuits, 6th Edition, 2009  

 مرجع دیگر:

Giorgio Rizzoni and  James A. Kearns, Principles and Applications of Electrical 

engineering, McGraw-Hill, 6th Edition, 2015 

 های الکتریکی مرجع اصلی برای بخش ماشین .2

Edition, 2011. th5 ,Electric Machinery FundumentalsStephen j.Chapman,  

 
 

 

 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت



 1 یابیارز: 

 % :11تمرینات 

  01(: %تا آخر دیود اول بخشمیانترم )امتحان 

 56(: %بخش دوم: کامل-بخش اول: ترانزیستور) امتحان پایان ترم 

 2یابیارز: 

 % :11تمرینات 

 86(: %و دوم بخش اول) امتحان پایان ترم 

و  1 دانشجویان میتوانند بین دو نوع ارزیابینمره اضافی و برای کمک به دانشجویان در نظر گرفته شده است. همچنین  %5: نکته

 انتخاب کنند.امتحان پایان ترم(  برگزاری یکی را )پس از ،2

 سر فصل مطالب 

 هفته بخش اول فصل

 1 یاساس میو آنالوگ و مفاه تالیجید یها گنالی: سکیالکترون ای برقدمهم 1

  2  ولتاژ-مشخصه جریان :دیود واقعی -هادیو دیود نیمه pn ، اتصالها و دیودها:هادینیمه 3

 0 انواع دیود، دیود زنر - دیودی dcتحلیل مدارهای برای دیود:  های مداریمدل 3

 4 تحلیل سیگنال بزرگ مدارهای دیودی: مدارهای برش 3

 6 دیتحلیل مدارهای سیگنال کوچک دیو 3

 5 صافی، تنطیم کننده ولتاژهای دار و م کاربرد دیود: یکسوکننده ها 3

 BJT 16 یطباتصال دو ق ستوری، ترانزچیکننده و سوئ تیبه عنوان تقو ستورهای: ترانزستوریترانز یمبان 5

 MOSFET  15دانیم ی اثرستورهایترانز 4

 دومبخش 

 7 هیسترزیسمنحنی ،  B-Hمنحنی ، بندی مواد مغناطیسیتعاریف مقدماتی، دسته 1

 9 ، قوانین تحلیل مدارات مغناطیسی، انواع مدارات مغناطیسیمدارات مغناطیسی 1

 8 تلفات انرژی درهسته، تحلیل چند مدار مغناطیسی  1

 11 ترانسفورماتور: انواع، ساختمان، مدار معادل، آزمایش بی باری و اتصال کوتاه، راندمان 2

 11 ستاره و مثلث اتوترانسفورماتور، ترانسفورماتور سه فاز، انواع اتصالات 2

 DC 12اصول عملکرد ماشین های  7

 10 با تحریک مستقل، موازی، سری، مرکب DCژنراتورهای  8

 14 با تحریک مستقل، موازی، سری، مرکب DCموتورهای  8

 


