از همه استادان و متخصصان رشته برق به منظور همکاری با سایت برق فا ( BarghFAآموزش برق فارسی) در جهت آموزش و
باالبردن سطح کیفی این رشته در کشور و همچنین از مدرسین عزیز برای تشکیل کالس های عملی دعوت به عمل می آید.
لطفا با ما در ارتباط باشید .با تشکر
برای تکمیل فرم نویسندگی در سایت میتوانید به آدرس (نویسندگی در برق فا) مراجعه کنید.
تلگرام نویسندهt.me/m_kazemi1995:
تلفن0936 648 9996 :
آدرس :سمنان-دانشگاه سراسری سمنان
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برق ً الکترًنیک
الکتریسیتو ،برگرفتو شذه از کلمو یٌنانی ، ;۹۵۷;۹۵۹;۹۶۱;۹۶۴;۹۵۴;۹۴۹;۹۵۵;۹۴۲ :اثری است کو بو دلیل
مٌجٌدیت بار الکتریکی پذیذ می آیذ ً ىمراه با مغناطیس یکی از نیرًىای پایو در فیسیک …

تاریخچو برق ً الکترًنیک
تاریخ انکتریطیتّ تّ ایراٌ ٔ تیٍانُٓریٍ تاضتاٌ در دٔرِ اغکاَیاٌ تريیگردد ٔ أنیٍ تاطری اختراع غذِ را تّ اغکاَیاٌ
َطثت يیدُْذ کّ تّ خاطر يحم یافتع تّ تاطری تغذادی غٓرت گرفتّ اضت.
انکتریطیتّ ايرٔزی ،تٕاَاییْای خٕدظ را تیػتر يذیٌٕ زحًات فیسیکذاَاَی ْى چٌٕ ،انطاَذر ٔنت ،آَذرِ آيپرَ ،یکال
تطال ،جرج ضیًٌٕ اْى ،يایکم فارادی ٔ تٕياش ادیطٌٕ اضت.

تاریخچو الکترًنیک
]"[caption id="attachment_936" align="aligncenter" width="610

01-برق و الکترونیک][/caption

انکترَٔیک عهى يطانعّ ی عثٕر جریاٌ انکتریکی از يٕاد يختهف  -ياَُذ َیًّ ْادیْا ,يقأيتْا ,انقاگرْا ٔ خازٌْا ٔ -
آثار آٌ اضت .انکترَٔیک ًْچُیٍ تّ عُٕاٌ غاخّای از فیسیک َظری غُاختّ يیغٕد .طراحی ٔ ضاخت يذارْای
انکترَٔیکی ترای حم يػکالت عًهی ,قطًتی از يثاحث يٕجٕد در يُٓذضی انکترَٔیک ٔ را تػکیم يی دْذ.
در ترخی يٕارد يطانعّ انًاٌْای جذیذ َیًّْادی ٔ فٍآٔریْا َسدیک تّ آٌ ,غاخّای از فیسیک در َظر گرفتّ يیغٕد.
ایٍ يقانّ تیػتر تّ يفاْیى يُٓذضی انکترَٔیک يی پردازد.

مختصری بر سیستمىا ً مذارىای الکترًنیکی
2
برق فا (آموزش برق فارسی)
Www.BarghFA.com

يذارْای انکترَٔیکی ترای ایفا کردٌ ٔظایف يختهفی اضتفادِ يی غَٕذ .کارتردْای اصهی يذارْای انکترَٔیکی عثارتُذ از:



کنترل و پردازش دادهها
تبدیل و توزیع توان الکتریکی

ْر ردِ ی ایٍ کارتردْا تا ایجاد ٔ آغکارضازی يیذاٌ انکترٔيغُاطیطی ٔ جریاٌ انکتریکی ضرٔ کار دارَذ  .گرچّ از
اَرژی انکتریکی در ضالْای اَتٓایی قرٌ  ۱۹برای اَتقال پیاو تّ ٔضیهّ تهگراف ٔ تهفٍ اضتفادِ يیغذ ايا تیػتر پیػرفتْای
يرتٕط تّ عهى انکترَٔیک پص از ضاخت رادیٕ غکم گرفت .در یک َگاِ ضادِ ,یک ضیطتى انکترَٔیکی را يیتٕاٌ تّ سو
بخش تقطیى کرد:


ورودی :حسگرهای الکترونیکی و مکانیکی (یا مبدلهای انرژی )
این تجهیزات سیگنالها یا اطالعات را از محیط خارج دریافت کرده و سپس آنها را به جریان ,ولتاژ یا سیگنالهای دیجیتال
تبدیل میکنند.



پردازشگر سیگنال
این مدارها در واقع وظیفه اداره کردن ,تفسیر کردن و تبدیل سیگنالهای ورودی برای استفاده آنها در کاربرد مناسب را بر
عهده دارند .معموالً در این بخش پردازش سیگنالهای مرکب بر عهده پردازشگر سیگنالهای دیجیتال است.



خروجی
فعال کنندهها یا دیگر تجهیزات که سیگنالهای ولتاژ یا جریان را به صورت خروجی مناسب در خواهند آورد

برای مثال یک تلٌیسیٌن دارای ىر سو بخش باال است.
ٔرٔدی تهٕیسیٌٕ ضیگُالْای پراکُذِ غذِ را دریافت کردِ (تّ ٔضیهّ یک آَتٍ یا کاتم) ٔ آَٓا را تّ ٔنتاژ ٔ جریاٌ يُاضة
ترای کار دیگر تجٓیسات تثذیم يیکُذ.
پردازغگر ضیگُال پص از دریافت دادِْا از ٔرٔدی اطالعات يٕرد َیاز ياَُذ يیساٌ رٔغُایی ,رَگ ٔ صذا را از آٌ
اضتخراج يیکَذ.
در َٓایت قطًت خرٔجی ایٍ اطالعات را دٔیارِ تّ صٕرت فیسیکی در خٕاْذ آٔرد ایٍ کار تّ ٔضیهّ یک اليپ اغعّ
کاتذیک ٔ یک تهُذگٕی آُْرتایی اَجاو خٕاْذ غذ.

ارتباط برق با دیگر گرایش ىای مينذسی
يُٓذضي ترق تا تطیاري از يػاغم دیگر در ارتثاط اضت  ،يػاغهي كّ تا عهى كافي رٔ تّ جهٕ حركت يي كُُذ.
ارتثاط ایٍ غغم تا غغم ْاي يُٓذضي كايپیٕتر  ،يُٓذضي يكاَیك ٔ خیهي دیگر از غغم ْا تطیار َسدیك اضت .
بو عنٌان مثال در رباتیک;
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ضاخت تذَّ تا يُٓذش يکاَیک
ترَايّ َٕیصی آٌ تا يُٓذش کايپیٕتر
يذارات ٔ کُترل آٌ تا يُٓذش ترق اضت
تذیٍ صٕرت تیگاَّ َثٕدٌ يُٓذش ترق تا دیگر گرایع ْا يػخص يیػٕد .
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