بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :فنی مهندسی خوی

رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

نام درس :مدارهای الکتریکی 2

تعداد واحد2 :

درس یا دروس پیش نیاز :مدار 1

تقویم آموزشی دانشگاه972 :

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:
گردش علمی و بازدید:

روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه  13:30الی 15

هدف کلی درس :آشنایی با روش های منظم تحلیل مدارهای الکتریکی در حالت کلی
هفته

مورخ

اول

97/11/28

بیان رئوس مطالب-عناصر تزویج کننده و مدارات تزویج شده

دوم

97/12/05

عناصر تزویج کننده و مدارات تزویج شده

سوم

97/12/12

عناصر تزویج کننده و مدارات تزویج شده-کاربرد تبدیل الپالس در تحلیل مدارت

چهارم

97/12/19

کاربرد تبدیل الپالس در تحلیل مدارت الکتریکی

پنجم

97/12/26

گراف های شبکه و روش های تجزیه تحلیل مدار (ماتریس تالقی گره با شاخه و شاخه با مش)

ششم

98/01/18

گراف های شبکه و روش های تجزیه تحلیل مدار (تجزیه تحلیل حلقه و کات ست)

هفتم

98/01/25

گراف های شبکه و روش های تجزیه تحلیل مدار (معادالت حالت)

هشتم

98/02/01

قضایای شبکه (جانشینی-جمع آثار-تونن-نورتن-هم پاسخی-تگان)

نهم

98/02/08

قضایای شبکه (جانشینی-جمع آثار-تونن-نورتن-هم پاسخی-تگان)

دهم

98/02/15

تحلیل حوزه فرکانسی مدار (فرکانس های طبیعی و راهکار به دست آوردن آن)

یازدهم

98/02/22

تحلیل حوزه فرکانسی مدار (توابع شبکه و انواع آن)

دوازدهم

98/02/29

تحلیل حوزه فرکانسی مدار (انواع فیلترها)

سیزدهم

98/03/05

دو قطبی ها و ماتریس های مختلف (ماتریس امپدانس-ماتریس ادمیتانس)

چهاردهم

98/03/12

دو قطبی ها و ماتریس های مختلف (ماتریس هایبرید-ماتریس انتقال)

پانزدهم

98/03/19

دو قطبی ها و ماتریس های مختلف (به هم پیوستن دو قطبی ها و دو قطبی های متقارن)

شانزدهم

98/03/26

رفع اشکال درسی



رئوس مطالب

نحوه ارزشیابی 12 :نمره پایان ترم 6 ،نمره میان ترم و  2تمارین کالسی و کوئیز
قوانین کالس

 )1حضور به موقع و رعایت نظم کالس الزامی است.
 )2مشارکت دانشجویان در مباحث کالس الزامی بوده و در ارزیابی آنان موثر می باشد.
 )3در صورت نیاز تشکیل کالسهای جبرانی در طول ترم اجباری می باشد.

 )4حضور در بازدید علمی برای تمام دانشجویان الزامی است.
 )5نمره ارفاقی پایان ترم منوط به حضور منظم و فعالیت کالسی می باشد.
منابع درسی:
 -1پرویز جبه دار ماراالنی" ،نظریه اساسی مدارها و شبکه ها" انتشارات دانشگاه تهران جلد دوم-ویرایش دوم
(مرجع اصلی)
2-R.C. Dorf & J.A.Svoboda, “Introduction to electric circuits” 8th edition, john Wiley, 2010.
3-J.W.Nilsson, “Electric Circuits” 9th edition, 2010.
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