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 «   خداهب انم »   

{ } 
 :میگردد ارائه زیر فصول در ترتیب به ،ساده روشهای به 2 الکترونیک 100 تا صفر تدریس

 : 6فصل 
 آن . یو کاربردها ایمزا  یو بررس, BJT  (FET) یزوج تفاضل یکننده ها تیبا تقو ییآشنا -1
متقارن  یزوج تفاضل یکننده ها تیمدار کردن تقو میمؤثر ن ی، به روشها انیبا استفاده از پخش جر acو  DC عیسر لیبر تحل عالوه -2

 یکننده ها تیتقو لیجهت تحل عیمؤثر وسر اری. ارائه روابط بس شودیپرداخته م زین یفعال در ُمد مشترک و ُمد تفاضل ریبابار فعال وغ
 استفاده شده است . یمنف یکه در آنها از بار فعال با مقاومت خروج یتفاضل

 جهت متقارن کردن آنها. ییمتقارن و ارائه راهکارها ریغ یکننده تفاضل تیتقو لیجهت تحل ییروشها ارائه -3
 قیو به دست آوردن رابطه دق افتهیبهبود  لسونیو و لسونی، کسُکد ، و افتهیبهبود  یا نهی، آئ یا نهیساده ، آئ یانهایانواع منبع جر یبررس

جهت بهبود  یا نهیبا بار فعال آئ یتفاضل یکننده ها تیُمد مشترک تقو لیمرجعشان که در تحل انیآنها برحسب جر یخروج انیجر
CMRR دارند . یتوجه بلکاربرد قا 

 : 7فصل
آنها ،  دبکیف زانیو روش محاسبه بهره حلقه و م FETو  BJTبا  یکننده ها تیو مثبت در تقو یمنف دبکیف بیو معا ایمزا یبررس -1

 کوتاه .   اریبس یمثبت( در زمان ای ی)منف دبکیو ...( و عالمت ف یسر-انی، جر یمواز-ژ)ولتا دبکینوع ف صیتشخ یروشها
مانند استفاده به  عیسر اریمؤثر و بس یدار استفاده از روشها دبکیف یکننده ها تیتقو لیدر تحل انیبر استفاده از روش پخش جر عالوه -2

 انیکه روش پخش جر یدر موارد لریم هیاستفاده به موقع از قض نیجهت محاسبه بهره و همچن دبکیشبکه ف بیموقع از عکس ضر
 . دهدینم عیپاسخ سر
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 :  8فصل
 هایژگیو نیدارد ، سپس با استفاده از ا op-Amp کیکه  ییهایژگیو وop-Amp) ) یاتیکننده عمل تیتقو یساختار داخل عیسر یبررس -1

 . میپردازیو ... م یمحاسبه بهره ولتاژ ، مقاومت ورود لیآنها از قب عیسر لیبه تحل
مدار جمع  – یکننده تفاضل تیتقو –کننده با بهره مثبت  تیتقو – یکننده با بهره منف تیتقو رینظ op-Amp یخط یکاربردها یبررس

 –به ولتاژ  انیمبدل جر - گیرهمفازمدار انتگرال  –آل  دهیا انیمنبع جر – یمبدل امپدانس منف -ریمدار مشتق گ - ریمدار انتگرال گ –کننده 
 و ...  نسمدار مبدل امپدا

مدار برش دهنده و  –آل  دهیموج و تمام موج ا مین کسوکنندهی –ال  دهیا ودید رینظ op-Amp یخط ریغ یوکاربردها یبه بررس نیهمچن و
 پرداخت . میاه... خو

 : 9فصل
دما  بی( و ضری)مقاومت خروج انیجر تیتثب بی، ضر یحرارت تیتثب بیولتاژ ، ضر تیتثب بیضر یولتاژ ; معرف یکننده ها تیتثب -1

(TC) 
، در  میکنیآن را محاسبه م انیو جر یحرارت –ولتاژ  تیتثب بیزنر شروع کرده و ضرا ودیکننده ساده بااستفاده از د تیتثب کی یبا بررس ابتدا -2

با  یکننده ها تیبه تثب یابیدست  یروش چگونگ نیو بد میدهیارائه م تیتثب بیضرا نیجهت بهبودا یمناسب یمراحل مختلف راهکارها
 داد. میعملکرد بهتر را نشان خواه

 کرد. یطراح شرفتهیرگوالتور پ کیتوان  یچگونه م میدهیارائه شده در مراحل مختلف نشان م یتمام راهکارها یریبه کارگ با -3
در  یخروج انیولتاژ رگوالتور و حداکثر جر تیدر حالت تثب یخروج انی، حداکثر جر یشده خروج تیمحاسبه ولتاژ تثب یروشها -4

 کرد . میخواه یرا بررس شرفتهیپ یکننده ها تیقدرت تثب ستوریحالت اتصال کوتاه و حداکثر توان تلف شده در ترانز
مانند مدار  انیمحدودکننده جر یبا استفاده از مدارها ندمتیکننده که گران ق تیقدرت مدار تثب ستوریمحافظت از ترانز یروشها به -5

 یمFold Back) تاشده ) انیو زنر( و مدار محدودکننده جر ی)معمولودید انی، مدار محدودکننده جر یستوریترانز انیمحدودکننده جر
 . میپرداز

 نیبا ا کهیدارد ، بطور یتاشده عملکرد بهتر انیمدار محدودکننده جر میدهی نشان م انیمحدودکننده جر یعملکرد مدارها سهیمقا با -6
کننده  تیدارند در تثب یمناسبتر یلیخ متیکه ق  قابل تحمل کمتر یقدرت با حداکثر توان تلفات یستورهایتوان از ترانز یمدار محافظ م

  ندیبی نم یبیکنننده آس تیقدرت تثب ستوریترانز یبحران طیبود که در شرا ئناستفاده کرد و مطم

 :زیعز  انیدانشجو با آخر  صحبت

 یم یکه به راحت میدهیم نانیبه شما اطم لهیوس نیو بد میکنیارشد گذشته را حل م یکنکورها یتمام تستها شودی که در کالس ارائه م ییروشها با

الزم  یکه با من همکار یدرس به شرط نیا 100درصد  یرو دیتوان یم یو حت دییبرا یارشد و دکتر یسؤاالت کنکور کارشناس یاز پس همه  دیتوان
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 . دیباز کن یا ژهیحساب و دیداشته باش را

 و ارزشمند خواهد بود . تیشما حائز اهم یرتبه  یدرس حتما برا نیا یدارد ، درصد باال 2 بیشماضر یبرا کیاگر درس الکترون یحت

احمدعلی ارشفيان   -  باشيد موفق و رسبلند  


