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     ها  ستمیس یلیو تحل ه ی ، تجز 2 کیالکتروننیاز: پیش

 

 . فعال و فعال ریمختلف غ یلترهایانواع ف لیو تحل یو طراح ب یمسئله تقر: هدف

 

 :  سرفصل مطالب درس

مشخصه  ،  تبدیل الپالس و تبدیل فوریه، دسته بندی شبکه ها،  و تفاوت آنها یو طراح ل یمفهوم تحل:  لتریدر ف  ه یاول  میمفاه

تابع تبدیل و شرایط صفرها و قطبهای آن در فیلتر )فیلتر تمام  ،  دامنه ، مشخصه افت ، مشخصه فاز و مشخصه تأخیر فیلتر

 تابع حقیقی مثبت و چند جمله ای هرویتز، عناصر و قطعات تشکیل دهنده فیلتر، قطب ، فیلتر تمام گذر(

دامنه    بیتقر:  بیتقر چب  کنواختیمشخصه  چب   ی)باترورث،  ال  یشف،  معکوس،  دامنه    بیتقر،  (کیپتیشف  مشخصه 

،  )بسل ، گوس( کنواختی  ریمشخصه تأخ  بیتقر،  روش فاکتور باترورث(   لور،ی، روش بسط ت  ون یدلخواه )روش انتپوالس

 ( و کار برد آن میمستق ریو غ  میدلخواه )روش مستق ریمشخصه تآخ بیتقر

،  دو دهنه  یانتقال و خواص آن در شبکه ها   سیماتر:  انتقال  سیگذر  بر اساس ماتر  نیبدون تلف پائ  یلترهایف  یطراح

تبد تبد  ل یتابع  تابع  ورودانیجر  ل یولتاژ،  امپدانس  ماکزی،  ضر  ممی،  دسترس،  قابل  ضر  بیتوان  ، انعکاس  بیانتشار، 

ها شبکه  تلف  یخواص  تبد  سیماتر  نیی تع،  بدن  تابع  از  تلف  بدون  شبکه  بار  لیانتقال  و  منبع  نوع  اساس  بر  نحوه  ،  و 

 تمام گذر بدون تلف لتریف یطراح، آل نبودن عناصر ده یاثر ا یمسئله و بررس ک ی یمناسب برا یانتخاب طراح

 امپدانس  ونیزاسینرمال ید، فرکانس  ونیزاسینرمال ی د: ونیزاسینرمال ید

توابع    ریغ  یطراح تابع تبد  DPفعال  ،  (  Cauerو    Foster  ی)روشها   RLو     RCو    LCبصورت    DPتابع    یطراح:  لیو 

 ( نگتون ی و  دارل Foster  ،Cauer)روش  RLو   LC   ،RCبصورت   لیتابع تبد یطراح

  ی روش طبقه بند ،  لترهایدر ف  یداری و پا  تیحساس،  RC  ی لترهایفعال و ف  ی لترهایف  یها تیمحدود:  فعال  یلترهایف  یطراح

، روش  ساوایاناگی)روش    DPفعال به کمک توابع    ی لترهایف  یروش طراح،  o.p.فعال، نحوه انتخاب    یترهایف  یشده طراح

 حالت(  ری، روش کوه، روش متغترای، روش موسی، روش متنگیالور
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