
 2مدارهای الکتریکی  نام درس:

 

 :شرح مختصري از درس ) در حد يك پاراگراف(

کامپيوتری اعم از سخت افزار و الکترونيک، قدرت، سيستمهای در زمينه های روزافزون امروزه با گسترش سریع و 

 به عنوان یک درس پایه Iنياز مدار با پيش IIباشيم. درس مدار روبرو مینرم افزار، مخابرات دیجيتال و علم کنترل 

 هایجهت گسترش تمامی فنون فوق محسوب گردیده و از فارغ التحصيالن رشته مهندسی برق و دیگر رشته

مربوطه انتظار ميرود که با تکنيکهای مطرح شده در این کالس بطور کامل آشنا گردیده تا پس از اشتغال به کار 

اقص فرد از مطالب تحت پوشش در این مند گردند. الزم به ذکر است درک ناز آن بهرهدر صنایع و کارخانجات 

تواند مشکالت کالس نه تنها آینده شغلی شخص را در رشته مهندسی برق به مخاطره انداخته، همچنين می

 ای را در محيط کاری برای وی ایجاد نماید.عدیده

اه از خطی با استف مبانی مدارهای سه فاز، استفاده از تبدیل الپالس در تحليل مدارها، پاسخ سيستمدر این درس 

ا استفاده ها بهای خطی، تحليل مدارها و شبکهها با استفاده از نظریه گرافانتگرال کانولوشن، تحليل مدارها و شبکه

 از معادالت وضعيت، مدارهای چند قطبی و حساسيت سيستم ارائه خواهد گردید.

 

 سیالبس درس: 

 
 مدارهای سه فاز  .1

 تحليل مدارهای سه فاز 

  توان متوسط در مدارهای سه فازتوان و اندازه گيری 

 استفاده از تبدیل الپالس یک طرفه در تحليل مدارها .2

 تبدیل الپالس و خواص آن 

 تشکيل جدول تبدیل الپالس 

  حل مدارهای الکتریکی با استفاده از تبدیل الپالس و روشهای بدست آوردن پاسخ زمانی با استفاده از

 تبدیل معکوس الپالس

  مقدار اوليه و توابع ضربهقضایای مقدار نهائی و 

 ای و کار با آنهاتوابع تبدیل، نماهای جعبه 

 پاسخ سيستم با استفاه از انتگرال کانولوشن .3

 انتگرال کانولوشن 



 های عملی کانولوشنای از جنبهپاره 

  پاسخ سيستمهایLTI  کانولوشنبا استفاده از 

 های خطیها با استفاده از نظریه گرافتحليل مدارها و شبکه .4

 بيان قوانين مدارهای الکتریکی با استفاده از ماتریس تالقی 

 بيان قوانين مدارهای الکتریکی با استفاده ا زماتریس حلقه 

 بيان قوانين مدارهای الکتریکی با استفاده از ماتریس مجموعه های قطع شونده 

 حالتها با استفاده از معادالت تحليل مدارها و شبکه .5

 مرتبه پيچيدگی مدار 

 انتخاب متغيرهای حالت 

  حالتحل معادالت 

  حل معادالت دیفرانسيل مرتبهn –  حالتام با استفاده از روش متغيرهای 

 مدارهای چند قطبی .6

 های دوقطبیشبکه 

 هااتصال دوقطبی 

 هاای از مشخصات دوقطبیپاره 

 حساسيت .7

 تعریف حساسيت 

 حساسيت نرماليزه 

 بدست آوردن حساسيت 

 مينيمم سازی حساسيت 

 


