دفترچه برنامه ریزی آزمونهای آزمایشی
کارشناسی ارشد  ۱۴۰۱مهندسی برق

آکادمی مهندسی برق

ضرایب دروس در گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی برق

زبان عمومی و تخصصی

درس زبان عمومی و تخصصی در هر  ۴مرحله آزمون ،
به صورت جامع و بدون سر فصل آزمون می باشد

ریاضی مهندسی
سرفصل آزمون اول :
مباحث مقدماتی اعداد مختلط  ،توابع مختلط  ،نگاشت  ،انواع نقاط تکین  ،نواحی همگرایی
سری های مختلط  ،بسط های تیلور و لوران  ،روش های محاسبه مانده  ،انتگرال
مختلطTمحاسبه مستقیم  ،محاسبه با روش مانده ها

سرفصل آزمون دوم :
سریفوریه  ،انتگرالفوریه  ،تبدیل فوریه  ،معادالت با مشتقات جزئی

سر فصل آزمون سوم و چهارم جامع و از کلیه مباحث درس می باشد

معادالت
سرفصل آزمون اول :
مقدمات  :تعاریف اولیه  ،تشکیل معادالت دیفرانسیل  ،معادالت دیفرانسیل مرتبه اول  ،جدایی پذیر  ،همگن  ،مرتبه
اول خطی  ،برنولی  ،کامل  ،عامل انتگرال ساز  ،مسیرهای قائم  ،پوش و جواب غیر عادی  ،معادالت دیفرانسیل مرتبه
دو و مراتب باالتر همگن از نوع ضرایب ثابت  ،از نوع کوشی اویلر  ،معادالت دیفرانسیل مرتبه دو و مراتب باالتر غیر
همگن و بحث جواب خصوصی  ،روش ضرایب نامعین  ،روش اپراتورهای معکوس و ضرایب  ،روش الگرانژ

سرفصل آزمون دوم :

حلمعادالتدیفرانسیلباروشسریهایتوانیحولنقاطعادیوغیرعادیمنظم  ،معادالت لژاندر و بسل ،
حلمعادالتدیفرانسلومعادالتانتگرالیبااستفادهازالپالس،
حلدستگاهمعادالتدیفرانسیلودستگاهمعادالتانتگرالیبااستفادهازالپالس
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آمار و احتمال مهندسی
سرفصل آزمون اول :
آنالیز ترکیبی  ،جبر مجموعه ها  ،مفاهیم احتمال  ،احتمال شرطی  ،استقالل پیشامدها  ،متغیرهای تصادفی گسسته
 ،مغاهیم تابع احتمال  ،امید ریاضی  ،میانه  ،مد  ،واریانس  ،انواع توزیعهای گسسته

سرفصل آزمون دوم :
متغیرهای تصادفیپیوسته  ،و انواع توزیعهای پیوسته  ،بهدستآوردنتوزیعتابعیازیکمتغیرتصادفی  ،تابع توزیع توام
 ،به دست آوردن توزیعی تابعی از چند متغیر تصادفی  ،استقالل متغیرهای تصادفی  ،توزیع های شرطی  ،آماره
ترتیبی تابع مولدگشتاور  ،کوواریانس  ،ضریبهمبستگیامیدریاضیشرطی  ،واریانسشرطی  ،نامساویهای
مارکوفوچبیشف
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مدارهای الکتریکی
سرفصل آزمون اول :
قوانین کیرشهف ،اجزای مدار،توان و انرژی ،مدارات مقاومتی و روشهای تحلیل مدارات مقاومتی،تعیین نقطه کار
مدارات مقاومتی غیرخطی ،اتصال مقاومتهای غیرخطی ،انتقال ماکزیمم توان در مدارات مقاومتی خطی و غیر خطی،
تقویت کننده های عملیاتی ایده آل) مدارات آپ امپ  ،مدارات مرتبه اول ،پاسخ حالت صفر ،پاسخ ورودی صفر،
پاسخ کامل ،محاسبه پاسخ مدارات در لحظه صفر و بی نهایت ،مدارات کلید زنی ،مدارات با دو ثابت زمانی ،پاسخ پله،
پاسخ ضربه ،مدار مرتبه اول غیر خطی و تغییر پذیربا زمان ،مدارات مرتبه دوم  ،پاسخ پله ،پاسخ ضربه ،فرکانس
نوسان ،مقاومت منفی و پایداری ،تبدیل الپالس و کاربرد آن در تحلیل مدارات ، LITمبانی مدارات خطی و
تغییرناپذیر با زمان ،تجزیه و تحلیل حالت دایمی سینوسی) فازور ،پاسخ کامل وگذرا و پاسخ حالت دایمی سینوسی،
مفاهیم امپدانس و ادمیتانس ،مدارات تشدید) محاسبه فرکانس تشدید( ،توان در حالت دایمی سینوسی ،قضیه
انتقال توان ماکزیمم ،ضریب کیفیت یک مدار تشدید  ،تحلیل پاسخ گذرا به ورودی سینوسی

سرفصل آزمون دوم :
سلفهایتزویج و مدارهایمعادلسلفهایتزویج  ،ترانسفورماتورهای ایدهآل  ،قضایایانتقالدرترانس،
معادالتحالتومسیرحالت  ،معادالت حالتمداراتغیرخطیوتغییرپذیربازمان  ،فرکانسهای طبیعی متغیر مدار و کل
مدار  ،تابع شبکه  ،صفرهای تابع تبدیل  ،تعیین پاسخ فرکانسی مدارات  ،انواع فیلترهای آنالوگ  ،دوقطبیها ،
قضایایشبکه(جمعآثار ،همپاسخی ،تونننورتن  ،تلگان) درحوزهفازوروالپالس  ،گراف شبکه  ،تجزیهوتحلیلگرهومش ،
تجزیهوتحلیلحلقهوکاتست
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الکترونیک ۱و۲
سرفصل آزمون اول :
تحلیل  DCترانزیستورهای  BJTو  ، FETمنابع جریان با ترانزیستورهای  BJTوFET
تحلیل  ACترانزیستورهای  BJTوFET
تحلیل  DCو  ACتقویت کننده های تفاضلی در حالت تفاضلی و مشترک  ،محاسبه  CMRRتقویت کننده
تفاضلی

سرفصل آزمون دوم :
بررسیشرایطسوئینگتقویتکنندهها  ،تقویتکنندههایقدرت
تقویت کننده های عملیاتی ،تقویت کننده الکترونیکی در فیدبک منفی ،محاسبه بهره حلقه  ،پایداری تقویت
کننده های الکترونیکی دیود  ،تنظیمکنندههایولتاژ  ،محاسبهفرکانسقطعپایینتقویتکنندهالکترونیکی
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مدار منطقی

سرفصل آزمون اول :
سیستمهای اعداد و تبدیل مبناء ،جمع و تفریق در سیستمهای عالمت دار و بدون
عالمت  ،پرچم ها  ،عملگرهای منطقی در سطح ترانزیستور  ،جبربول  ،جدول کارنو ،
ایجاب کننده ها  ،هازارد) مخاطره(
 ،مدارات ترکیبی)دیکودر ،انکودر،مالتی پلکسر  ،دی مالتی پلکسر،گیت های سه
حالته،آرایه های منطقی برنامه پذیرPLA

سرفصل آزمون دوم :
مقایسهکنندهها ،جمعکنندهها ،تفریقکنندهها  ،مدارات ترتیبی (فلیپ فالپ ها،شیفت رجیسترها،کاهنده
فرکانس ،شمارنده ها  ،ماشین های میلی و مور)  ،مداراتآسنکرون ALV ، ،دستورات Verilog
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ماشین های الکتریکی
سرفصل آزمون اول :
تحلیل مدارهای مغناطیسی شامل  :تحلیل مدارات مغناطیسی خطی و غیر خطی ،محاسبه ی اندوکتانس سیم پیچ
ها،محاسبه ی ولتاژ القایی در سیم پیچ ها  ،بررسی تلفات هسته ،ترانسفورماتور شامل :محاسبات ترانسفورماتور ایده
ال ،محاسبات ترانسفورماتور واقعی ،تلفات ترانسفورماتور،آزمایش های ترانسفورماتور ،پریونیت در ترانسفورماتور،
راندمان ترانسفورماتور ،درصد تنظیم ولتاژترانسفورماتور ،اتوترانسفورماتورها ،موازی کردن ترانسفورماتورها  ،بهره
برداری ترانسفورماتور در شرایط غیر نامی ،ترانسفورماتور دارای سرک متغیر ،تبدیل انرژی شامل  :اصول اولیه تبدیل
انرژی  ،محاسبه ی انرژی  ،کو انرژی ،نیرو و گشتاور در سیستم های الکترومغناطیسی یک تحریکه و دو تحریکه )
خطی و غیر خطی(

سرفصل آزمون دوم :
ماشین ، DC

بررسیمشخصهخارجیدرولدها،تلفاتتوانوبازده،بررسیمشخصههایموتور،کنترلسرعتدرموتورها،تلفاتتوانوبازده ،
ماشین القایی شامل  :بررسی میدان دوار ،مفهوم لغزش و امواع سرعت نسبی در ماشین های القایی ،تحلیل مدار
معادل الکتریکی موتور القایی ،تلفات و راندمان در موتور القایی ،آزمایشهای موتور القایی  ،بررسی مشخصه
گشتاور،سرعت و توان ،سرعت در ماشین القایی ،راه اندازی موتورهای القایی ،بررسی روش های کنترل سرعت موتور
القایی ،بررسی روش های ترمز موتور القایی ،بررسی اثر هارمونیک ها ( زمانی و مکانی ) بر موتور القایی
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بررسی سیستمهای قدرت
سرفصل آزمون اول :

مفاهیم مقدماتی شامل  :فازورها  ،مفاهیم امپدانس وادمیتانس توان لحظه ای  ،توان مختلط ،اصالح ضریب قدرت،
مدارهای سه فاز متعادل ،تجزیه و تحلیل بر اساس هر فاز ،پریونیت کردن ،پخش توان مختلط ) در خط کوتاه بدون
تلف( محاسبه ی پارامترهای خطوط انتقال شامل :محاسبه ی اندوکتانس و ظرفیت خطوط مختلف ) تکفاز  ،سه
فاز،متعادل ،نامتعادل ،متقارن ،نا متقارن و ( ، ...محاسبه ی ولتاژ القایی) القای الکترومغناطیسی و القای
الکترواستاتیکی (در هادی های مجاور خطوط انتقال ،مدل و عملکرد خط انتقال شامل  :بررسی خط کوتاه ،متوسط
و بلند .بارپذیری خط انتقال و مسائل مربوط به جبرانسازی

سرفصل آزمون دوم :
ماتریسهایشبکهشامل:تشکیلماتریسادمیتانس،مدلسازیترانسفورماتور،تشکیلماتریسادمیتانسدرحضو
رترانسفورماتورتنظیمکننده تشکیلماتریسامپدانس،اثراضافه کردنالمانراکتیورویولتاژشینها
پخشبارشامل:مفاهیممقدماتیپخشبار،روشگوس،سایدل،روشنیوتون ،رافسون،پخشباردکوپله،
پخشبارDC
محاسبات سیستم های توزیع شامل  :سیستم های توزیع شعاعی ،چندسوتغذیه ،حلقوی و...
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کنترل خطی
سرفصل آزمون اول :
مرور تبدیل الپالس  ،تابع تبدیل ،اثرات فیدبک بر حذف اغتشاش و حساسیت  ،قانون میسون برای محاسبة تابع
تبدیل یک سیستم ،تعریف پایداری  ،مفهوم پایداری داخلی و پایداری با روش راوث هرویتز  ،تعیین فرکانس نوسان و
شرایط پایداری مرزی  ،پایداری نسبی ،تحلیل خطا به ورودی مرجع و اغتشاش در حالت فیدبک واحد و غیر واحد ،
سری خطا  ،انتگرالهای عملکردی خطا ،تحلیل پاسخ گذرا و حالت دایمی سیست مهای مرتبه اول) پاسخ ضربه ،
پاسخ پله ،پاسخ شیب ( ،سیست مهای مرتبه دوم) پاسخ به ورودی پله و ضربه ،مشخص ههای مهم پاسخ گذرا مانند
زمان صعود  ،زمان اوج  ،زمان نشست  ،ماکزیمم فراجهش ،درصد فراجهش (افزودن قطب و صفر به تابع های تبدیل
 ،قطبهای غالب تابع تبدیل  ،مکان هندسی ریشه ها

سرفصل آزمون دوم :
تحلیلسیستمهایکنترلدرحوزةفرکانس ،فرکانستشدید ،پیکتشدید،پهنایباند—دیاگرامهای بودی و
نایکوئیست  ،معیارپایدارینایکوئیستتحلیل پایداری سیستمهای کنترل دارای تأخیر زمانی،مکان
هندسی سیستمهای تاخیر دار ،دیاگرام لگاریتم اندازه فاز ،تعیین پاسخ فرکانسی سیستم حلقه بسته از
روی حلقه باز ،تحلیل پایداری نسبی در حوزه فرکانس ،فرکانس قطع فاز و بهره  ،حد فاز  ،حد بهره ،
جبرانسازی،کنترلکنندههایPID،PD،PI ،پیشفاز ،پسفاز ،پیشفازپسفاز ،تحلیلفضایحالت
سیستمهایکنترل ،تعیینتابعتبدیلسیستمهایمکانیکیو مدلسازیسیستمهای دینامیکی
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تجزیه تحلیل سیستمها
سرفصل آزمون اول :
سیگنالهای زمان گسسته و زمان پیوسته ،سیگنال متناوب ،سیگنال انرژی و توان،سیگنال زوج و فرد ،سیگنالهای
مهم زمان پیوسته و زمان گسسته ،سیستم و تعیین خواصآن از روی ضابطه و چند زوج ورودی خروجی معلوم
سیستمهای  LTIو انتگرال و جمع کانولوشن ،خواص کانولوشن،کانولوشن متناوب ،سیستمهای انتگرالی قابل تبدیل
به کانولوشن ،بررسی خواص سیستمهای  LTIاز روی پاسخ ضربه  ،معرفی سیستم های  LTVو تعیین خواص آنها از
روی پاسخ ضربه شیفت یافته ،سری فوریه سیگنالهای متناوب زمان پیوسته و زمان گسسته و خواص آنها

سرفصل آزمون دوم :
تبدیلفوریهسیگنالهایزمانپیوستهوخواصآنهاتحلیلسیستمهایLTIزمانپیوستهتوسطتبدیل فوریه،
تعیینخواصسیستمهایLTIازرویپاسخفرکانسیفیلترهایزمانپیوسته  ،تبدیل فوریه سیگنالهای زمان گسسته خواص آنها  ،تحلیل
سیستمهای LTIزمان گسسته توسط تبدیل فوریه ،تعیین خواص سیستم های LTIاز روی پاسخ فرکانسی ،بررسی فیلترهای زمان
گسسته  ،تبدیلالپالسوتبدیلzوخواصآنها،تعیینخواصسیستمهای LTIازرویتابعتبدیل ،نمونهبرداری
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الکترومغناطیس
سرفصل آزمون اول :
جریان های الکتریکی دائم  ،چگالی شار مغناطیسی ، Bپتانسیل برداری و اسکالر مغناطیسی  ،دوقطبی مغناطیسی  ،شار
مغناطیسی  ،محاسبه ضرایب القاء خودی و متقابل  ،انرژی گشتاور و نیروی مغناطیسی  ،مدارات مغناطیسی ،
قانون القاء فاراده  ،شرایط مرزی محیط های مغناطیسی  ،مغناطیس شدگی  ،آهنربا

سرفصل آزمون دوم :
قانونکلمب ،شدتمیدانالکتریکی ،خطوطمیدانالکتریکی ،پتانسیلالکتریکی ،دوقطبیالکتریکی
شرایطمرزیمحیطهایدیالکتریک ،قطبیشدگی ،اجسامرسانا ،قضیهتصویر ،
محاسبهخازنومقاومتالکتریکی ،ثابتزمانیرانشبارانرژیونیرویالکتریکی،معادلهالپالس
وپواسنقضیههمپاسخی
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مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
سرفصل آزمون اول :
سنسورهای جابجایی  ،سنسورهای مقاومتی  ،مدارات پل  ،سنسورهای القایی  ،سنسورهای خازنی  ،سنسورهای
پیزوالکتریک ،سنسورهای دمایی  ،ترموکوپلها  ،ترمیستورها  ،فیبرهای نوری،سنسورهای تشعشعی ،فعالیت
الکتریکی سلول تحریک پذیر ،ساختار سیستم عصبی محیطی ،معادله نرست ،معادله گلدمان،مدلسازی الکتریکی
سلول ،مدل هاچکین هاکسلی،الکتروانسفالوگرام ،الکتروکاردیوگرام،الکترومیوگرام

سرفصل آزمون دوم :
الکترودهاواسطالکترود ،الکترولیت ،پالریزاسیونرفتارالکترودومدلمداریآنالکترودهای سطحی،
الکترودهایماتریسیریزالکترودها،تحریکبافتبااستفادهازالکترود،الکترودهایECG ،لیدهای E
تقویتکنندهالکتروکاردیوگراف ،مسائلفرکانسیتقویتکنندههایبیوالکتریک،
حفاظتتقویتکننده هایبیوالکتریک

سر فصل آزمون سوم و چهارم جامع و از کلیه مباحث درس می باشد

