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   بهزاد بهنام- حميد شبستري  :  فينمول  
  مجيدرضا زروئي  :  مدير توليد  
  1389 - پنجم  :  نوبت چاپ  

  3000  :  تيراژ  
  فرازنگر  :  ليتوگرافي  

  رهنما  :  چاپ  
  كيميا  :  صحافي  
    ريال60000  :  قيمت  
  978-964-94113-4-7  :  شابك  

    

     
  

  

  

  

  

 فدك ايساتيسفدك ايساتيسفدك ايساتيسفدك ايساتيس

  تجزيه و تحليل مسائل
 

  )2(مباني الكترونيك 
 


	� ������ :  سهسرشنا�� �����   
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   .1384پاييز: چاپ دوم:    يادداشت

   .1385پاييز: سومچاپ :    يادداشت

   1386پاييز: چهارمچاپ :    يادداشت

   ).فيپا (1388زمستان: پنجمچاپ :    يادداشت
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�  :   موضوع
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4>/'<'���8 ��4 :                  رده بندي كنگره4TK 

�4  :                 رده بندي ديويي/��  
  :      شماره كتابشناسي ملي=�>�4�'  

 مصوب كلية حقوق و حق چاپ متن و عنوان كتاب كه به ثبت رسيده است؛ مطابق با قانون حقوق مولفان و مصنفان
 چاپ،(برداري به هرشكل  هرگونه برداشت،تكثير،كپي. باشد  محفوظ و متعلق به انتشارات فدك ايساتيس مي1348

بدون اجازه كتبي از انتشارات فدك ايساتيس ممنوع بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني ) فتوكپي، انتشار الكترونيكي
  .قرار خواهند گرفت

          معاونت حقوقي
       فدك ايساتيسانتشارات

  10 ساختمان-نژاد و جمهوري لبافي  بين- خيابان ارديبهشت- خيابان انقالب -تهران     :نشاني
  66482221 - 66481096 -  66465831:  تلفن 

   جنب مجتمع ستاره - ابتداي خيابان فرخي- )باغ ملي(    ميدان آزادي :نمايندگي يزد

  0351-6268822 -6225491: تلفن
 www.fadakbook.ir 



  به نام خدا
  

به پيشنهاد دوستان عزيز در انتشارات فدك برآن شديم كه تحليل مسائل كتـاب مبـاني الكترونيـك           
  .دكتر ميرعشقي را كه همانند جلد اول اين كتاب داراي مسائل نمونه و خوبي مي باشد تهيه نمائيم 

ريم كه دانشجويان براي  اعتقاد داIII و I ، IIبا توجه به سابقة سالها تدريس در دروس الكترونيك 
فراگيري مطالب مربوط به اين دروس ميبايد همت و تالش زيادي را در حـل تمرينهـاي مربوطـه                    

در اين تالش در دست داشتن كتابي كه تعدادي مـسئله نمونـه در آن تحليـل شـده           . صرف نمايند   
  . باشد به عنوان راهنما مي تواند بسيار مفيد باشد 

ر راستاي تهيه چنين راهنمايي كه البته باصرف وقت بسيار و نيز حوصلة كتاب حاضر تالشي بوده د
 مـي باشـد و   III و IIمسائل اين كتاب در زمينة مطالب الكترونيـك         . فراوان تهيه آن مسير گشت      

فاقد پاسخ بودند لذا تصميم بر آن گرفتيم كه كلية مسائل كتاب توسط هر دوي مـا تحليـل شـده و      
. بررسي شوند تا تحليل انجام يافته عاري از هر گونه اشكال و اشتياهي باشد نتايج با هم مقايسه و    

همانگونه كه گفته شد تالش فراواني در اين راه به كار برده شد و به ياري خـدا اكنـون ثمـرة ايـن        
اميدواريم كه توانسته باشـيم خـدمتي هرچنـد نـاچيز در           . تالش تقديم دانشجويان عزيز مي گردد       

  . ي و آموزش اين دروس انجام داده باشيم راستاي يادگير
تذكر نكات زير را در رابطه با استفاده از اين كتاب ضروري مـي دانـيم  و اميـدواريم كـه عزيـزان         

  .دانشجو با توجه به اين موارد از مجموعة تدوين شده استفاده نمايند 
ت اشـاره شـده كـه در     قبل از شروع تحليل مسائل به نكات مربوط به مطالب درسي و نيز نكا  – ١

اين مجموعه در رابطه با تحليل مسائل فصول مختلف ارائه شده توجه نموده و سـعي نماينـد                
  .كه در زمينه اين مطالب تسلط و اشراف كامل پيدا كنند 

 اعتقاد داريم كه خود دانشجو ابتدا بدون توجه به تحليل ارائه شده براي هر مسئله ، خود اقدام          – ٢
ده و جوابهاي حاصل را با جوابهاي به دست آمده در ايـن مجموعـه مقايـسه      به حل مسئله كر   

نمايند و در صورت درست نبودن جواب ، از اين مجموعه به عنوان راهنما استفاده نمايند كـه        
  .در اين صورت كسب تسلط و مهارت دانشجو در تحليل مسائل مربوطه مسر خواهد شد 

نظر طرح مسائل و مدارات ارائه شده داراي اشكاالتي مـي          برخي از مسائل اين كتاب از نقطه         – ٣
باشند كه اين اشكاالت در تحليل مسائل مربوطه مطرح شده و از ادامه حل مـسئله خـودداري           
شده و يا به صورت پارامتري حل مسئله ادامه پيدا كرده اسـت و در بعـضي از مـوارد شـكل                      



  

    

  .ست مسئله اشتباه بوده است كه تصحيح الزم انجام شده ا
 همانگونه كه توضيح داده شد ، در تهيه و تدوين مجموعه حاضر با توجـه بـه نداشـتن پاسـخ         – ٤

مسائل مطرح شده ، تحليل هاي انجام يافته از طرف هر دوي ما ، با هم مقايسه و بررسي شده 
است و تالش گرديده تا مجموعه تهيه شده عاري از اشكال باشد ، اما اطمينـان كـافي داريـم                

غم اين تالش اين مجموعه خالي از اشكال و اشتباه نخواهد بود و در صورت تـذكر ايـن      علير
  . اشكاالت و اشتباهات ما را رهين منت خود خواهيد كرد 

. در خاتمه توفيق شما دانشجويان گرامي را در راه كسب علم و دانش از خداوند متعال خواستاريم   
 را برخود هموار خواهنـد نمـود و اشـكاالت مـا را       از اساتيد گرانقدري نيز كه زحمت مرور كتاب       

همچنين از دوستان و مسئولين انتشارات فدك . متذكر خواهند شد صميمانه سپاسگزاري مي نمائيم 
نيز كه مشوق ما در تهية اين مجموعه بوده و چاپ و انتشار اين كتاب حاصل زحمت اين عزيـزان         

  .بوده است تشكر مي نمائيم 
  

  ري خيابانيمهندس حميد شبست
   محقق-مولف 

  مهندس بهزاد بهنام
   محقق-مولف 

Email  Address  Email  Address  
hamidshabestari@yahoo.com  imm-pcb@yahoo.com  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

  
  

  فهرست مطالب
  
  

  ٧نكات مربوط به حل مسائل فصول مختلف                                           صفحه      
  

  ٣٥سائل فصل هشتم                                                                    صفحه      حل م
  

  ٨٥حل مسائل فصل نهم                                                                       صفحه      
  

  ١٣٠                           صفحه     حل مسائل فصل دهم                                            
  

  ١٧٨حل مسائل فصل يازدهم                                                                    صفحه     
  

  ٢١٦حل مسائل فصل دوازدهم                                                                  صفحه      
  

  ٢٥٣سيزدهم                                                                   صفحه      حل مسائل فصل 
  

  ٢٩٥حل مسائل فصل چهاردهم                                                                  صفحه      
  

  ٣١٦                      صفحه     حل مسائل فصل پانزدهم                                               
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