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 های کاربردیمهارت :زیرگروه مقدماتی :سطح دوره یکیالکتر  یدوره مدارها :عنوان دوره

 ساعت 03 :مدت دوره عملی :نوع دوره داردن :نیازپیش

 یکیالکتر  یدوره مدارها

 
 :سرفصل دوره 

 
 :هیپا میمفاه

 اتم  اختمانس 
 یکیالکتر  بار  
  یکیالکتر  انیجر  
 ولتاژ  
 یکیالکتر  مقاومت  
 اهم  قانون 

 
 :رشفیک نیقوان

 یکیالکتر  یمدارها  
 فشرده  یمدارها 
 انیولتاژ و جر  یقرارداد یهاجهت  
 رشفیک انیجر  قانون (KVL) 
 رشفیولتاژ ک قانون (KVL) 

 
 :کیبا قطعات الکترون ییآشنا

 مقاومت( هاResistors) 
 مستقل )نابسته( انیولتاژ و جر  منابع 
 خازن( هاCapacitors) 
 سلف( هاInductors) 
 شده( کنترل ای)وابسته  انیولتاژ و جر  منابع 
 یو انرژ  توان  

 
 :ساده یمقاومت یمدارها

 ها مقاومت یسر  اتصال 
 ها مقاومت یمواز  اتصال 
 گره(  لیمش و تحل لی)تحل یمقاومت یمدارها لیتحل یهاروش 

 
 ساده  یو سلف یخازن یمدارها

 ها خازن یسر  اتصال 
 ها خازن یمواز  اتصال 
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 ها سلف یسر  تصالا 
 ها سلف یمواز  اتصال 

 
 مرتبه اول )الف(  یمدارها لیتحل

 مرتبه اول  یصفر مدارها یورود پاسخ 
 مرتبه اول  یصفر مدارها یورود پاسخ(RC یخازن ـ یمقاومت ) 
 مرتبه اول  یصفر مدارها یورود پاسخ(RL یسلف ـ یمقاومت) 
 هیاول طیحسب شراصفر بر یپاسخ ورود انیب 
 مرتبه اول یحالت صفر مدارها پاسخ 
 مرتبه اول یثابت مدارها یورود پاسخ 
 معادل  مدارRC ای RL مرتبه اول یدر مدارها 
 ینوسیس یورود پاسخ  

 
 مرتبه اول )ب(  یمدارها لیتحل

 مرتبه اول  یکامل مدارها پاسخ 
 حالت گذار  پاسخ 
 حالت دائم )ماندگار(  پاسخ 
 پاسخ حالت صفر  یهایژگیو یبررس 
 بودن  یخط 
 با زمان  یر یناپذرییتغ 
 کیمرتبه  یپله مدارها پاسخ  
 کیمرتبه  یضربه مدارها پاسخ  
 یخطریغ ایبا زمان و/ ریپذر ییتغ یمدارها پاسخ  

 
 مرتبه دوم )الف(  یمدارها لیتحل

 مدار RLC با زمان  ریناپذرییتغ یخط 
 صفر  یورود پاسخ 
 حالت صفر  پاسخ 
 پله  پاسخ 
 ضربه  پاسخ 

 
 مرتبه دوم )ب(  یمدارها لیتحل

 حالت مدار  یفضا مدلRLC  
 حالت  یرهایو مس معادالت 
 یسیماتر  شینما  
 حالت  ریمحاسبه مس یبرا یبیتقر  روش 
 حالت یپاسخ کامل با استفاده از مدل فضا محاسبه 

 

 


