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ّذف کلی درس :
رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

هقذهِ ای تر هغٌاطیس ٍ قَاًیي الکترٍهغٌاطیس -ضذت هیذاى  -ضار ٍ چگالی ضار

ّفتِ دٍم

تثذیل هذارّای هغٌاطیسی تِ هذارّای الکتریکی ٍ هحاسثِ ضار

ّفتِ سَم

تررسی اثر ًطتی ٍ پراکٌذگی در هذلْای الکتریکی ٍ راتطِ چگالی ضار ٍ ضذت هیذاى در هَلذ غیرخطی

ّفتِ چْارم

هحاسثِ رلَکتاًس ٍ اًذٍکتاًس ترای هذلْای خطی ٍ غیرخطی

ّفتِ پٌجن

هحاسثِ اًذٍکتاًس خَدی ٍ هتقاتل ٍ هحاسثات تلفات ّیسترٍزیي ٍ فَکَ

ّفتِ ضطن

دیاگرام پخص تَاى در هاضیٌْای الکترٍهکاًیکی ٍ هحاسثِ اًرشی رخیرُ ضذُ در هیذاى

ّفتِ ّفتن

تؼریف کَاًرشی ٍ هحاسثِ ًیرٍی هکاًیکی ترای هاضیٌْا تا تَجِ تِ حرکت تٌذ ٍ آرام سوت هتحرک

ّفتِ ّطتن

حل هسائل هختلف در هَرد ًیرٍی هکاًیکی ٍ اًرشی تا استفادُ از چگالی اًرشی ٍ هفَْم حجن ٍ سطح در هحاسثات
ًیرٍ ٍ اًرشی

ّفتِ ًْن

ضٌاخت تراًسفَرهاتَرّای الکتریکی تک فاز ٍ هؼرفی هذل ایذُ آل ٍ دقیق آى

ّفتِ دّن

هحاسثِ ٍلتاش ،جریاى ٍ تَاًْای هختلط ٍ هفَْم ضرب تَاى در تراًسفَرهاتَرّا

ّفتِ یازدّن

هحسثِ ٍ هفَْم درصذ تٌظین ٍلتاش ٍ آزهایص اتصال کَتاُ ٍ هذار تاز ٍ  dcتوٌظَر تؼییي پاراهترّای تراًس

ّفتِ دٍازدّن

تازدُ در تراًسفَرهاتَرّا ٍ هحاسثِ تار هؼادل تا راًذهاى حذاکثر ٍ... .

ّفتِ سیسدّن

ضٌاخت اًَاع هاضیٌْای  ٍ dcسٌکرٍى ٍآسٌکرٍى ٍ ًحَُ کلی ػولکرد آًْا ٍ راُ اًذازی هاضیٌْای سٌکرٍى

ّفتِ چْاردّن

تررسی اًَاع سین پیچْا در هاضیي  ٍ dcهحاسثِ ٍلتاش تَلیذ ضذُ در آرهیچر ٍ گطتاٍر

ّفتِ پاًسدّن

اًَاع هاضیٌْای  dcاػن از سری ،ضٌت ٍ کوپًَذ ٍ هسائل هرتَ ط تِ آى

ّفتِ ضاًسدّن

هذل هاضیٌْای سٌکرٍى ٍآسٌکرٍى ٍ رًٍذ تَلیذ هیذاى گرداى در ایي گًَِ هاضیٌْا

تَجِ:
ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:

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

هٌاتغ هطالؼاتی:

