بسمه تعالی
طرح درس مبانی مهندسی برق
دانشکده :فنی و مهندسی

رشته :مهندسی مواد

گرایش :مواد

نام درس :مبانی مهندسی برق

تعداد واحد 3 :واحد نظری

درس یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه98/06/23 :

زمان تحویل تکالیف:

فیزیک 2
تاریخ امتحان1398/10/25 :

روز ،ساعت و مکان کالس :شنبه  16:00الی  18:00دوشنبه  16:00الی ( 18:00کالس )209
هدف کلی درس :آشنایی با تئوریهای الکتریسیته و کاربردهای آن در مهندسی و ماشین های الکتریکی
هفته
اول

دوم

رئوس مطالب

مورخ
98/06/30
98/07/01
98/07/06
98/07/08
98/07/13

سوم

98/07/15

چهارم

98/07/20

ارائه طرح درس و اشنایی کلی با درس و روش ارزیابی کالسی و قوانین کالس
 آشنایی با مفاهیم و کمیت های الکتریکی (بار ،جریان ،ولتاژ ،توان ،انرژی)
 آشنایی با مفاهیم و کمیت های الکتریکی (بار ،جریان ،ولتاژ ،توان ،انرژی)
 آشنایی با عناصر و المان های پایه مدار الکتریکی و اتصال آنها (مقاومت ،سلف،
خازن ،منابع مستقل و وابسته)
 روش های تحلیل مدارات الکتریکی (قانون اهم-قانون  ،KCL-KVLآنالیز گره-آنالیز
مش-تبدیل ستاره به مثلث و برعکس)
 قضایای شبکه (قضیه خطی بودن و جمع آثار ،قضیه تبدیل منابع-قضیه تونن و
نورتن-قضیه انتقال توان ماکزیمم)

98/07/22
98/07/27

 تحلیل مدارات مرتبه اول

پنجم

98/07/29

 پاسخ حالت صفر و ورودی صفر مدارات  RCو RL

ششم

98/08/04

 پاسخ به ورودی پله واحد

98/08/06

 آشنایی با مدارات مرتبه دوم

98/08/11

 تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی مدار

هفتم و

98/08/13

 مرور اعداد مختلط و تحلیل مدار در حوزه فازور

هشم

98/08/18

 امپدانس و ادمیتانس

98/08/20

 محاسبه توان اکتیو و راکتیو و ظاهری و مختلط و ضریب توان

نهم

دهم

98/08/25
98/08/27
98/09/02
98/09/04

 آشنایی با ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز و روابط مهم حاکم بر آنها
 الکترومغناطیس کاربردی (فلوی مغناطیسی ،شدت میدان ،چگالی میدان ،ضریب نفوذ
مغناطیسی)


اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی

 تحلیل مدارات مغناطیسی
یازدهم
و
دوازدهم
سیزدهم

98/09/11

 انواع ژنراتورهای جریان مستقیم و روابط مهم حاکم بر آن

98/09/16

 انواع موتورهای جریان مستقیم و روابط مهم حاکم بر آن

98/09/18

 اصول کار و ساختمان ماشین های جریان متناوب سنکرون و القایی

98/09/23



98/09/25

 آشنایی با ادوات الکترونیکی و مواد نیمه هادی

98/09/30

چهاردهم

98/10/02
98/10/07

پانزدهم


98/09/09

 اصول کار و ساختمان ماشین های الکتریکی جریان مستقیم

98/10/09

آشنایی با دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

 آشنایی با اصول حاکم بر مدارات منطقی
 آشنایی با تقویت کننده های ترانزیستوری و میکروپروسسورها

نحوه ارزشیابی 12 :نمره پایان ترم 6 ،نمره میان ترم  2 ،نمره تمارین 1(+الی  2نمره فعالیت کالسی
و حضور منظم)
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.
 )4نمره ارفاقی پایان ترم منوط به حضور منظم و فعالیت کالسی می باشد.
منابع درسی:
1-“Electrical Technology”, Edward Hughes, Prentice Hall, 2005.
2-“Basic Electrical Engineering”, A. E. Fitzgerald, Kosaido Printing, 2014.
 -3جلیل راشد محصل" ،مبانی مهندسی برق" انتشارات سالکان ،چاپ اول.1384 ،
-4

استفن ج چاپمن "مبانی ماشین های الکتریکی" ترجمه علیرضا صدوقی ،محمود دیانی ،چاپ چهاردهم( .1391 ،منبع پیشنهادی

بخش ماشین)

 -5حسن زرآبادی پور "مبانی مهندسی برق -کتاب اول مدار" انتشارات سایه گستر ،چاپ دهم1395 .

(منبع پیشنهادی بخش مدار)

اطالعات تماس:
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک -4طبقه سومt.ghanizadehbolandi@urmia.ac.ir-
تاریخ تنظیم1398/06/22 :

