بٌام خذا
« فرم طرح درس »
دانشکده :مهندسی پسشکی رشته :مهندسی پسشکی گرایش :بیوالکتریک مقطع :کارشناسی

نام درس:مدارهای الکتریکی 2تعداد واحد نظری 3 :تعداد

واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز:مدارهای الکتریکی 1نام مدرس :دکتر نوشیروان تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگساری :کالس

آزمایشگاه 
ّذف کلی درس  :تجسیِ ٍ تحلیل هذارّای الکتریکی بِ صَرت سیستواتیک

رئَس هطالب
ّفتِ اٍل

گراف ّای ضبکِ ،تعاریف اٍلیِ گراف ّا ٍ هذار ،تعریف حلقِ ،کات ست

ّفتِ دٍم

تجسیِ ٍ تحلیل گرُ درهذارّای هقاٍهتی ٍ حالت دایوی سیٌَسی

ّفتِ سَم

تجسیِ ٍ تحلیل گرُ بِ طَر کلی

ّفتِ چْارم

تجسیِ ٍ تحلیل هص در هذارّای حالت دایوی سیٌَسی ٍ ًَضتي هعادالت اًتگرال – دیفراًسیل برای آًْا

ّفتِ پٌجن

تجسیِ ٍ تحلیل کات ست ّای اساسی

ّفتِ ضطن

تجسیِ ٍ تحلیل حلقِ ّای اساسی

ّفتِ ّفتن

هفاّین اٍلیِ هعادالت حالت ٍ تعریف هذارّای هٌاسب ٍ ًاهٌاسب

ّفتِ ّطتن

ًَضتي هعادالت حالت در هذارّای هختلف

ّفتِ ًْن

یادآٍری از تبذیل الپالس ٍ استفادُ از تبذیل الپالس در هذار

ّفتِ دّن

تَابع ضبکِ ٍ هفاّین آى

ّفتِ یازدّن

فرکاًس ّای طبیعی ٍ هفاّین آى در هذار

ّفتِ دٍازدّن

قضایای ضبکِ (جوع آهار ،تًَي ٍ ًَرتي)ّ ،ن پاسخی  ،قضیِ تلگال ٍ قضیِ جاًطیٌی

ّفتِ سیسدّن

هعرفی دٍ قطبی ّا در هذار

ّفتِ چْاردّن

هطخص سازی اًَاع دٍ قبی ّای T ٍH ٍY ٍZ

ّفتِ پاًسدّن

بِ ّن بستي دٍ قطبی ّا ٍ تبذیالت الزم جْت تبذیل ّر کذام از دٍقطبی ّا بِ ّن ٍ سری ٍ هَازی ًوَدى آًْا

ّفتِ ضاًسدّن

حل توریي ٍ رفع اضکال

تَجِ:
ًحَُ ارزضیابی فعالیت داًطجَ در طی دٍرُ :اهتحاًات کالسی ٍ کَئیس %11

در صَرت تغییر هباحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هربَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت بِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

هٌابع هطالعاتی:

هیاى ترم %11

پایاى ترم %01

