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:  چکیده

مدار راؼبا بر ترابرد اظپیىی الکترين در حلمٍ کًاوتًمی ي -کىػ اظپیهدر ایه پصيَػ اثر حضًر واخالصی مغىاعیعی ي برَم       

لٍ کًاوتًمی در حضًر دي واخالصی مغىاعیعی رظاوػ با کمک ريغ مًجبر در حل. آرایٍ حلمًی وماط کًاوتًمی بررظی ؼدٌ اظت

مدار راؼبا را در -کىػ اظپیهظپط برَم. تًاود بعىًان ياريوگر اظپیه عمل کىدایم ظیعتم میاظپیىی را بررظی کردٌ ي وؽان دادٌ

 .کىدایم حلمٍ کًاوتًمی بعىًان فیلتر اظپیىی عمل میي وؽان دادٌ حلمٍ مغالعٍ کردٌ

مدار راؼبا در آرایٍ حلمًی وماط کًاوتًمی از -کىػ اظپیهکىػ الکترين با واخالصی مغىاعیعی ي برَميجًد برَم اثرات       

با کمک تابع گریه ترابرد اظپیىی در آرایٍ حلمًی ظٍ ومغٍ کًاوتًمی را بررظی . دیگر مًارد بررظی ؼدٌ در ایه پصيَػ اظت

وؽان . َا يصلىدرار داؼتٍ بٍ يريدی ي دي ومغٍ دیگر مغىاعیعی بًدٌ بٍ خريجیکىػ راؼبا قیکی از وماط تحت برَم. ایمکردٌ

-واخالصی. کىدَا عبًر میایم، اگر الکتريوُا با حالتُای اظپیىی متفايت يارد حلمٍ ؼًود، َر حالت اظپیىی از یکی از خريجیدادٌ

. کىىدَای مغىاعیعی ویس جریان اظپیىی لابل تىظیمی در خريجی ایجاد می

دي ومغٍ کًاوتًمی مغىاعیعی بًدٌ ي . ایمای از چُار ومغٍ کًاوتًمی با دي رابظ را دروظر گرفتٍتر حلمٍدر یک بررظی کامل       

. مدار راؼبا لرار دارد-کىػ اظپیهیکی از دي ومغٍ غیرمغىاعیعی، تحت برَم. اودمىحرف ؼدٌ Zَا وعبت بٍ راظتای َای آنممان

لغبػ اظپیىی محاظبٍ ي وؽان دادٌ ؼدٌ اگر الکتريوُای اظپیه لغبیدٌ بٍ ظیعتم تسریك ؼًود، در حضًر واخالصیُای مغىاعیعی 

. َا را در خريجی تىظیم ومًدرينتًان لغبػ اظپیىی الکتي با اظتفادٌ از پارامترَای کىترلی، می

یک آرایٍ حلمًی از چُار ومغٍ کًاوتًمی کٍ دي . اظتاز دیگر مباحث در ایه پصيَػ، بررظی تجمع اظپیه در وماط کًاوتًمی       

یعی در دَىد وماط کًاوتًمی مغىاطوتایج وؽان می. ایمومغٍ يالع در محل اتصال رابغُا با حلمٍ مغىاعیعی َعتىد دروظر گرفتٍ

پتاوعیل گیت ريی  با تعبیٍ. یابدکىػ کًلمبی افسایػ میایه اوباؼت با برَم. کىىدوماط غیرمغىاعیعی اوباؼت اظپیىی الما می

. وماط غیرمغىاعیعی ي ؼار مغىاعیعی درين حلمٍ، اوباؼت اظپیىی در ایه وماط لابل تىظیم اظت

وؽان . ایمکىػ راؼبا را بررظی کردٌپیىی حلمٍ کًاوتًمی ديگاوٍ در حضًر برَمکىػ کًلمبی بر رظاوػ اضدر پایان اثر برَم       

کىػ َا از ظیعتم در اثر برَمایم، اگر يلتاش بایاض بٍ اودازٌ کافی بسرگ باؼد، برخالف عیف رظاوػ، جریان عبًری الکتريندادٌ

. رفتار کىد NORي  ANDَای مىغمی ان گیتعىًتًاود بٍایم، ظیعتم میَمچىیه وؽان دادٌ. کىدکًلمبی تغییر ومی

مدار راشبا، واخالصی -کىش اسپیهحلقٍ کًاوتًمی، وقطٍ کًاوتًمی، اسپیىتريویک، برَم :َای کلیدی ياژٌ

 مغىاطیسی


