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مدارها   2  یکیالکتر  یمدارها:  هدف درس  ادامه  عنوان    1  یکیالکتر  یدر  پا  کیبه    ی ها   شیگرا  هیکل  ی برا  هی درس 

الپالس و    لیگراف، معادالت حالت ، تبد  ی مانند تئور  ییروش ها  یدرس معرف  ن یشود. اساس ا  یبرق مطرح م  یمهندس

  م یبه صورت کامل حل نمود. در ادامه مفاه  رابزرگ    یشبکه مدار  کیشبکه است که بتوان با استفاده از آن ها    یایقضا

عنصر    زین  انیشوند و در پا  یدارد مطرح م  یرفتار مدار نقش مهم  لیمدار که در تحل  یعیطب   ی تابع شبکه و فرکانس ها

 شود.    یر کاربرد هستند ارائه مپ یکیمدارات الکترون یکه در مدل کردن برخ یدو قطب یمدار

 

درس مطالب  ):  سرفصل  تلگان  قضیه  و  شبکه  های  گرافگراف  یک  کیرشفستکات،  مفهوم  جریان  قانون  و  ، ها 

اساسی ،  تبدیل منابع )  تجزیه و تحلیل حلقه و کات ست(،  کاربردها،  قضیه تلگان،  ها و قانون ولتاژ کیرشفحلقه قضیه 

های خطی  شبکه )   معادالت حالت (،  Qو    Bان  رابطه می،  ستتجزیه و تحلیل کات،  تحلیل حلقهتجزیه و  ،  نظریه گراف

زمان با  حالت،  تغییرناپذیر  شبکه ،  مفهوم  برای  حالت  زمانمعادالت  با  تغییرناپذیر  خطی  برای  ،  های  حالت  معادالت 

حل  ، خواص اساسی تبدیل الپالس، ستعریف تبدیل الپال)  تبدیل های الپالس(، های غیرخطی و تغییرپذیر با زمانشبکه 

ساده  شبکه ،  مدارهای  کلیحل  شبکه ،  های  اساسی  زمانخواص  با  تغییرناپذیر  خطی  حوزه  ،  های  در  حالت  معادالت 

طبیعی(،  الپالس های  شبکه)  فرکانس  متغیر  یک  طبیعی  حذف،  فرکانس  شبکهفرکانس،  روش  یک  طبیعی  ،  های 

حالتفرکانس معادالت  و  طبیعی  شبکه (،  های  شبکه)  توابع  توابع  کلی  خواص  و  مثال   ، یک  ،  تعریف  فرکانسی  پاسخ 

تابع شبکه ،  شبکه قطبهای  شبکه ،  توصیف  طبیعی  های  فرکانس  با  شبکه  توابع  شبکه (،  ارتباط  ،  قضیه جانشینی)  قضایای 

اثار جمع  نورتون،  قضیه  و  تونن  تقابل،  قضیه  ها (،  قضیه  قطبی  قطبی)  دو  دو  امپد،  مفهوم  ادمیتانسپارامترهای  و  ،  انس 

 (. اتصال دو قطبی ها، پارامترهای انتقال،  پارامترهای هایبرید
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