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 های کاربردیمهارت :زیرگروه مقدماتی :سطح دوره یمقدمات نگیچیسوئ هیمنابع تغذ :عنوان دوره

 ساعت 84 :مدت دوره عملی :نوع دوره داردن :نیازپیش

 یمقدمات نگیچیسوئ هیدوره منابع تغذ

 
 :سرفصل دوره 
 

 ساختار اتم یبررس 
  یکیالکتر  لیاختالف پتانس و انیبار، جر  فیتعر 
  منابع حیتشر DC 
  قرائت آن ۀنحو و یکیمقاومت الکتر  فیتعر 
 ولتاژ و...( می، تقس)اهم یکیمدار الکتر  هیپا نیقوان 
 متریو مولت هیبرد، منبع تغذکار با برد آموزش 
 انیو جر  ولتاژ یو عمل یتئور  یر یگبرد و اندازهبرد یبر رو یمدار مقاومت یساز ادهیپ 
 آن یساز ها و سادهمقاومت معادل مدار محاسبه 
  قواعد خازن لیو تحل فیتعر 
 شارژ و دشارژ خازن یمنحن یسربر 
 لوسکوپیو آموزش کار با اس یمعرف 
 ژنراتور گنالیس کار آموزش 
 عملکرد خازن در ولتاژ متناوب یسربر 
 کیها در الکترونلتریانواع ف فیو تعر  یمعرف 
 یهالتریف یبررس RC گذرگذر و باالنییپا 
 یپاسخ فرکانس یو بررس گذرگذر و باالانیم لتریف یساز ادهیو پ یطراح 
  انواع آن سهیسلف و مقا فیتعر 
 سلف در مدار نیقوان یبررس DC و AC 
 گذر و باالگذرنییپا لتریف یطراح RL 
 لتریف کی بستن RL گنالیآن با استفاده از س یپاسخ فرکانس یمنحن یسربرد و بربرد یبر رو 

 لوسکوپیژنراتور و اس
 با مدار تیفیک بیضر  فیو تعر نگذر انیگذر و مانیم لتریف یطراح RLC 
 لتریمدار ف بستن RLC لوسکوپیمشخصه پاسخ فرکانس آن با اس یمنحن یسربردبرد و بر یبر رو 
 هاو انواع آن چیئو، رله و سوزیقطعات ف یمعرف 
 هایهادمهیو ن ودیساختار د یبررس 
 و ...( ی، شکست بهمنینشت انی)جر  ودیخاص در د یهاحالت یررسب 
 زنر و ودید یبررس LED 
 زنر ودیدهنده با دمدار برش یساز ادهیو پ یطراح 
 فازفاز و چندتک کسوسازیبر مدارات  یامقدمه 
 یو سلف یخازن یاهم ،یمفاز با بار اهموج تکمیساز نکسویمدار  بستن 
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 به دوفاز با ترانسفورماتور سر وسط فازکیموج تمام لیتبد 
 یسلف یو اهم یخازن ی، اهمیاهم یفاز با بارهادو کسوسازیمدار  بستن 
 ودیپل د یمعرف 
 مختلف یهابا بار یودیفاز با پل دموج تکساز تمامسوکی بستن 
 فازسه کسوسازی یبرس 
 کیآن در الکترون یهاو کاربرد ستوریانواع ترانز  یمعرف 
  یدوقطب یستورهایترانز BJT ساختمان آن عملکرد و لیبه همراه تحل 
 ستوریآ استابل با ترانز  التوریاس یساز ادهیو پ لیتحل 
 (کلکتور مشترک ،مشترک سی، بمشترک تریام) ستوریمختلف ترانز  یهاشیاآر یبررس 
 آن یمختلف بر رو یو نواح ستوریمشخصه ترانز  یهایمنحن لیتحل 
  نقطه کار و خط بار و معادالت آنها فیتعر 
 ۀ کنندتیتقو یهاکالس یمعرفA ،B ،C... ، 
 ستوریها و ولتاژها در ترانز انیمحاسبه جر  ۀنحو 
 مشترک تریام ۀکنندتیتقو یبررس 
 کالس ۀکنندتیتقو کی یساز ادهیو پ یطراح A مشترک تریام شیبا آرا 
 مشترک سیب شیبا آرا ۀکنندتیتقو یسربر 
 کلکتور مشترک شیبا آرا ۀکنندتیتقو یسربر 
 کلکتور مشترک شیکننده با آراتیتقو یساز ادهیو پ یطراح 
 یدانیاثر م یوندیپ یستورهایترانز  یمعرف JFET 
 یمعرف MOSFETها 
 پل وتسون یو تست عمل لیتحل 
 ریگو انتگرال ریگمدار مشتق یساز ادهیو پ یطراح 
 ولتاژ ۀکنندبرابر مدار چند یساز ادهیو پ لیتحل 
 با اپتوکوپلر یچند مدار کاربرد لیو تحل یمعرف 

 
 
 

 دوره یهانیها و تمر پروژه: 
 

 فانکشن ژنراتورلوسکوپی، اسمتری، مولتردبا بردب ییآشنا ، 
 پل وتستون تست 
 یمدارها شیآزما RL ،RC  وRLC 
 باالگذر لتری، فگذرنییپا لتریف شیآزما 
 ریگو انتگرال ریگمدار مشتق یطراح 
 و کابل می، سبا انواع کانکتور ییآشنا 
 موجموج و تماممین ۀکسوکنندی یطراح 
 مدارات یطراح Clipper ،clamper  ولتاژ ۀکنندو چندبرابر 
 یستورهایبا ترانز  ییآشنا BTJ   وFET 
 ستوریبا ترانز  چیمدار سوئ یطراح 

 

 


