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Electrical & Electronics Applications سامانه الکترونیکی درس:   

 هدف درس و شماي کلی آن -1
الکتریکی  هاي مختلف مکانیکی،بخش داراي و زندگی روزمره صنعتفاده در مورد استهاي سیستمبسیاري از 

تخصص در یکی از علوم مهندسی، یک دید  نها، عالوه بر داشتکار با این گونه سیستمبراي باشند. الکترونیکی می و
ربردي جهت کااولیه . از این رو هدف این درس، ارائه یک دیدگاه استالزم نیز  ین علومکاربردي در سایر ا

در این ها و رفع نیازهاي ابتدایی آنالکترونیکی  الکتریکی و هايآشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با سیستم
با متخصصین  يکار مؤثر تواند زبان مشترکی را براي برقراري ارتباطمینیز به نوبه خود البته که  باشدمیخصوص 

 وجود آورد.ها بهفعال در این حوزه
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 هاي مهم:بارم نمرات و تاریخ -2

 تعداد فهرست مباحث  بخش
 جلسات

 تمرین

مدارهاي 
 الکتریکی

]2-1[ 

 1 2 هاي اصلی مدارهاي الکتریکی و قواعد مقدماتی حل مدار المان
آشنایی با سنسورها و عملگرهاي مبتنی بر تغییرات مقاومت و خازن و 

 سلف
1  

ژ   ها از جمله ولتاهاي تجزیه و تحلیل آنمدارهاي مقاومتی و روش
 گره، جریان مش، جمع آثار و مدارهاي معادل تونن و نورتن

5/3 2 

 1 4 مدارهاي مرتبه اول: مقاومتی و خازنی، مقاومتی و سلفی
و تحلیل حالت دایمی مدارهاي تحریک سینوسی، روش تجزیه 

فازوري، تعریف امپدانس و ادمیتانس، مدارهاي سه فاز، توان اکتیو، 
 راکتیو و ظاهري

4 
1 

 5/0 آشنایی با انواع موتور و اینورتر
 PTو  CTآل، ترانسفورماتور ایده

 ایمنی فنی برق و مقابله با نویز  5/1
 ترمامتحان میان

 الکترونیک
]3[ 

 1 هاها و خواص آنهاديمعرفی نیمه
 
2 

 2 دیودها: مشخصات، انواع و مدارهاي کاربردي
 UPS 1 رگوالتورهاي ولتاژ زنري، یک منبع تغذیه ساده و 

 2 کننده و سوئیچ): انواع، مشخصات و مدارها (تقویتBJTترانزیستور 
 5/0 ها و کاربردهاDAQو  A/D ،D/Aآشنایی با 

 L298  1سی  و آي Hآشنایی با پل  
) و برخی مدارهاي کاربردي Op-Ampهاي عملیاتی (کنندهتقویت

 هاآن
2 

1 
 5/1 مدار منطقی

 5/0 ، میکروکنترلرها و میکروپروسسورهاPLCآشنایی با 
 ترمامتحان پایان

 
 باشدمی قهو بیست دقی ساعت 1ه :هر جلس 
  :17:20الی  16:20دوشنبه ها شنبه و کالس حل تمرین 
 شود.سري است که باید سر موعد مقرر تحویل شود. تمرین دیر ارائه شده پذیرفته نمی  75 هاتمرین 
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 مراجع : -3

 درسنیمه اول  مراجع  •
 مراجع بخش مدارهاي الکتریکی:

 ر دانشگاهی.، ترجمه علی کافی، مرکز نشمدارهاي الکتریکی] جیمز ویلیام نیلسون، 1[
 فرهنگی نص-، ترجمه محمود دیانی، مؤسسه علمیتحلیل مهندسی مدار] ویلیام اچ. هیت و جک اي. کمرلی، 2[
دار ماالرانی، انتشارات  ، ترجمه دکتر پرویز جبهها نظریه اساسی مدارها و شبکهارنست کوه، چارلز دسو،  ]3[

 دانشگاه تهران.
 

 

 درسنیمه دوم مراجع  •
 بهایی.، نشر شیخمبانی الکترونیک] سید علی میرعشقی، 3[ 
 نص.فرهنگی -] عادل صدرا، مدارهاي میکروالکترونیک، ترجمه محمود دیانی، مؤسسه علمی4[
 

 هاي مهمبارم نمرات و تاریخ  -4
 توضیحات تاریخ درصد بخش

 بعد از ظهر 19:00تا  16:30 3/2/97دوشنبه  %40 ترممیان
 بعد از ظهر 16:30تا  13:30 19/3/97شنبه  %40 ترمپایان

 تحویل در کالس درس، روزهاي شنبه هاي تمرینمطابق برگه %10 هاتمرین
 14/12/96دوشنبه  %10 کوئیزها

 29/2/96شنبه 
 

 اختیاري  %7,5 آزمایش
 ترم است.ترم از مطالب بعد از میانپایان -
امتحانات به صورت کتاب بسته و جزوه بسته است. فقط استفاده از یک ماشین حساب شخصی فاقد قابلیت  -

 ریزي مجاز است. برنامه
 

 اطالعات تماس -6
 031-3391-1454تلفن:  

   majd_najafi@cc.iut.ac.irیپست الکترونیک
 

 electricalapp_drnajafi@کانال تلگرام: 
 م کفه، برق دفتر مدرس: دانشکده مهندسی 

 16 الی 15شنبه ساعات رفع اشکال: شنبه و دو

 کاربرد برق و الکترونیک
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