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یگاًِ الیك خزسسصتِ ًام   

 
 تزق هٌْذسی گزٍُ

 رئوس مطالب

2 ی الکتریکیمدارها  

Electric Circuits II 

 جالل جواد رضواوی هذرس:

 32-39 دومترم  سال زحصیلی:

 ...رود، هیچ راهی دور ویست برای كسی كه آهسته و پیوسته می

 منابع:

 . ززجوِ کساب: اًسطاراذ داًطگاُ زْزاى، دار هاراالًی دکسز خزٍیش جثِ، ززجوِ: "اساسی هذارًظزیِ " (1

Desoer, C.A. and E.S. Kuh, Basic Circuit Theory. 1969: McGraw-Hill. 

 ، دکسز هْزداد عاتذی.4ٍ  3جلذ  ،"2هذارّای الکسزیکی " (2

3) Nilsson, J.W. and S. Riedel, Electric Circuits. 8 ed. 2007: Prentice Hall. 

4) Chua, L., C.A. Desoer, and E.S. Kuh, Linear and Nonlinear Circuits. 1987: McGraw-Hill. 

5) R. C. Dorf and J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 3 ed.: Wiley, 1996. 

 سرفصل مطالب:

 

 الواى ّای هذاری 1هزٍر هذار 
هذارّای هززثِ اٍل 

 ٍ دٍم
 آج اهح LTIخاسخ هذارّای 

آًالیش حالر دائن 
 سیٌَسی

هذارّای دارای 
 زشٍیج

گزاف ّای  
 ضثکِ

 آًالیش کاذ سر آًالیش حلمِ آًالیش هص خاصیر دٍگاًی آًالیش گزُ

فضای حالر ٍ  
 زثذیل الخالس

 الخالس ٍ خَاظ آى فضای حالر
حل هذار تِ رٍ ش 

 الخالس

فزکاًس ّای  
 عثیعی

 تیاى هفَْم
یافسي هعادلِ 

 دیفزاًسیل هیٌیوال
فزکاًس ّای عثیعی 

 ضثکِ

 صفز ٍ لغة زَاتع ضثکِ
ارزثاط صفز ٍ لغة  

 تا خاسخ ضزتِ
زفسیز فیشیکی صفز 

 ٍ لغة

 جوع آثار جاًطیٌی لضایای ضثکِ
ضثکِ هعادل زًَي ٍ 

 ًززي
 زلگاى ّن خاسخی

ِ ّای دٍ  ضثک
 لغثی

هاززیس اهدذاًس ٍ 
 ادهیساًس

هاززیس ّایثزیذ ٍ 
 هعکَس آى

 هاززیس اًسمال
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 ارزیابی:

 ومره 5% = 25 كوئیز

 ومره 2% = 01 كالس حل تمریه

 ومره 5% = 25 ترم میان

 ومره 01% = 51 ترم پایان

 ومره 22% = 001 مجموع

 توضیحات تکمیلی:

 ًِای )هَجِ ٍ غیزهَجِ( هَرد لثَل ٍالع ًخَاّذ ضذ. تا حضَر  اس ّویي االى تِ فکز آخز ززم تاضیذ! ّیچ عذر ٍ تْا

تیطسز، عالٍُ تز ایٌکِ  ّای دادُ ضذُ ٍ در صَرذ ًیاس زوزیي ّای ، حل زوزیيّا فعال )فیشیکی ٍ هعٌَی!( در کالس

 را تِ خَتی فزا خَاّیذ گزفر، ًوزُ خَتی ّن در اًسظار ضوا خَاّذ تَد. 2درس هذار 

 ضَد. اس ًظزاذ ساسًذُ ضوا در ارزمای سغح کالس اسسمثال هی 

  لذا احسوال دارد ایي هثاحث تِ  دارًذ 1خیص فزض تز ایي اسر کِ داًطجَیاى زسلظ کافی در هثاحث درس هذار ٍ

 صَرذ غیز هسسمین هَرد سؤال ٍالع ضًَذ!

 ضَد. داًطجَیاى تِ هٌظَر زسلظ  گاُ درس لزار دادُ هی در عَل ززم ٍ در اًسْای ّز تخص، یک سزی زوزیي در ٍب

)آلای  وزیيضَد! اسساد حل ز ّسسٌذ ٍلی ّیچ حلی زحَیل گزفسِ ًوی ّا تز هثاحث درس، هَظف تِ حل ایي زوزیي

جْر زطَیك ضوا خَاّذ خزداخر. همزر تِ رفع ایزاداذ  ّایدر هَعذای ٍ  تِ صَرذ دٍرًُیش  تْوي صادلی(

 ّا اس ّویي زوزیيتِ عَر هسسمین کَئیشّای گزفسِ ضذُ  ، اغلة سؤاالذ هَجَد درّا داًطجَیاى تِ حل ایي زوزیي

 .تَدخَاّذ 

 ِآى را در هیاى تگذاریذ: ّای سیز زَاًیذ اس عزیك ایویل هیَرد درس ای در ه در صَرذ ٍجَد ّزگًَِ سؤال یا ًکس 

javad.rezvani+circuit2@gmail.com 
bahmansadeghi@mail.com 

 ضَد. خَاّذ تَد، زاریخ دلیك در کالس ّواٌّگ هی 33 فزٍردیي اٍاخزززم  زاریخ تزگشاری اهسحاى هیاى 

 تاضذ: تِ صَرذ سیز هی 2هذار درس گاُ  آدرس ٍب 

http://wp.kntu.ac.ir/rezvanijalal/circuit2 

 تاضذ. ّا ٍ... هَجَد هی ، زوزیٌاذ، اعالعی2ِهذار در ایي صفحِ اعالعازی اس درس 
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