
 3نسخه  – طرح درس مذارهای آنالوگ

 1جوع تا کنوى:  – جلسه{ 1}  آشنایی با سیگنالهای هتداول ههندسی برق: (1

a. ِپل 

b. پالس 

c. ضیب 

d. ِضزب 

e. قطار پالس 

f. سیٌَسی 

 5/2 جوع تا کنوى: -جلسه{ 5/1} یادآوری و تکویل هدارهای هقاوهتی: (2

a. هقاٍهتْای غیزخطی 

b.  هقاٍهتْای غیزخطی هَاسی –اتصال سزی 

c.  هثلث، ...( –ًْایت، ستارُ  )تقارى، اهتذاد بی رٍش هحاسبِ هقاٍهت هعادلاًَاع 

d.  ِهذار هعادل با ضزٍع اس هثال –هٌابع ٍابست MOSFET  یا ٍBJT  

 4 جوع تا کنوى: - جلسه{ 5/1} :تکویل روشهای آنالیز گره و هش (3

a. هٌابع( ٍ اًتقال تبذیل هذار بِ ضکل هٌاسب آًالیش گزُ ٍ هص )هفَْم تبذیل 

b. )قضیِ جوع آثار )تکویلی 

c.  با هثال هذل تزاًشیستَر ًَرتي )تکویلی( –قضیِ تًَي 

 6جوع تا کنوى: - جلسه{ 2} :)بدوى دیناهیک( تحلیل هدارهای غیر خطی هقاوهتی (4

a. هعزفی دیَد بِ عٌَاى یک هقاٍهت غیز خطی  

b. رٍش تحلیلی ٍ عذدی 

c. رٍش تزسیوی 

d. ِخطی –ای  رٍش تقزیب تک 

e.  آًالیشAC  ٍ آًالیشDC  بِ رٍشIncremental ( ،ًقطِ کار).... ٍ هقاٍهت دیٌاهیک 

 8جوع تا کنوى: - جلسه{ 2} :عناصر ذخیره کننده انرژی (5

a. )... ٍ هباحث تکویلی سلف ٍ خاسى )غیز خطی 

b. کلیذ سًی خاسًی ٍ سلفی 

c.  ُهعادل تًَي ٍ ًَرتي در خاسى یا سلف ساد 

 9 جوع تا کنوى: - جلسه{ 1} هفاهین انرژی و تواى: (6

a. َعٌاصز پسیَ ٍ اکتی 

b. ی ٍ تَاى در عٌاصز سِ گاًِصاًز 

 13جوع تا کنوى: - جلسه{ 4} :و تحلیل هدارهای هرتبه دوم هباحث تکویلی هدارهای هرتبه اول (7

a. )پاسخ کاهل خطی )ٍرٍدی پلِ، ضزبِ، سیٌَسی 



b. هذار غیز خطی هزتبِ اٍل 

c.   ًَضتي هعادلِ دیفزاًسیل -هذار هزتبِ دٍم 

d.   تحلیل هعادلِ دیفزاًسیل در ضزایط هختلف -هذار هزتبِ دٍم 

e.  پاسخ پلِ ٍ ضزبِ –هذار هزتبِ دٍم 

 16 جوع تا کنوى: -جلسه{  3}  تحلیل سینوسی حالت دائن (8

a. هعزفی هفَْم فیشٍر 

b. هحاسبِ پاسخ خصَصی هعادلِ دیفزاًسیل خطی تغییز ًاپذیز با سهاى بِ رٍش فیشٍر 

c. بذٍى ًَضتي هعادلِ دیفزاًسیل تحلیل هذار در حالت سیٌَسی داین بِ رٍش فیشٍر 

d.  ِادهیتاًس -اهپذاًس  –پاسخ فزکاًسی  –هفَْم تابع ضبک 

e.  تطذیذ 

 22 جوع تا کنوى: -جلسه{  6} تقویت کننده ها: (9

a.  ،اهپذاًس ٍرٍدی ٍ اهپذاًس خزٍجیبْزُ، هفاّین هعزفی، اًَاع، ّذف 

b.  بز فیشیک  ذچٌذ عٌصز سِ سز غیز خطی بذٍى تاکیهعزفی(MOSFET  یا ٍBJTدر تواهی ًَاحی ) )ِهٌحٌی هطخص(  ٍ

 استفادُ بِ عٌَاى تقَیت کٌٌذُ

c. حالت  تحلیلDC   

d. ًقطِ کار 

e. هحاسبِ اهپذاًس ٍرٍدی، بْزُ، اهپذاًس خزٍجی، هعادل تًَي  ٍ هثال در کاربزدّای تقَیت کٌٌذُ هذل سیگٌال کَچک(

 ٍ ًَرتي اس دیذ ٍرٍدی ٍ خزٍجی(

 24 جوع تا کنوى: -جلسه{  2} :یهای عولیات تقویت کننده (11

a. هعزفی 

b. ارایِ هذل ضاهل: اهپذاًس ٍرٍدی، هٌبع جزیاى/ٍلتاص ٍابستِ، اهپذاًس خزٍجی 

c. ُآل خطی/غیزخطی( آل خطی/غیزخطی ٍ غیز ایذُ ی عولیاتی )ایذُ هعزفی اًَاع هذل هذاری تقَیت کٌٌذ 

d. خصَصیات 

e. هذاری رٍش تحلیل 

f. ت جبزی ٍ ....(کاربزدّای هختلف )هٌبع جزیاى، فیلتز، عولیا 

 28 جوع تا کنوى: -جلسه{  4} :ترکیب هدارهای دیودی و عناصر ذخیره کننده انرژی (11

a. )رٍش عوَهی تحلیل هذارّای دیَدی )فزض رٍضي یا خاهَش 

b.  تحلیل غیز خطی باRL  یاRC 

c. ُیکسَساس ًین ٍ توام هَج ساد 

d. یکسَساس ًین ٍ توام هَج با استفادُ اس تقَیت کٌٌذُ عولیاتی 
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