معرفی عناصر و مبانی مدارهای الکتريکی

مدارهای الکتريکی -فصل اول
چند تعريف:

جريان الكتريكي:
براي اينكه بتوانيم از انرژي الكتريكي براي انجام كار استفاده كنيم ،الكتريسيته بايد جاري باشد .اين عمل وقتي
صورت مي گيرد كه الكترون هاي آزاد در جهت معيني به حركت در آيند.
هنگامي كه تعداد زيادي الكترون هاي آزاد در يك سيم در يك جهت حركت مي كنند ،مي گوييم جريان
الكتريكي از سيم عبور مي كند.

قبل از كشف حركت الكترون ها )كه منشأ جريان الكتريكي است( چنين تصور مي شد كه جريان از پتانسيل بيشتر
)مثبت( به سمت پتانسيل كمتر ) منفي( بر قرار مي شود .پس ،جهت جريان انرژي الكتريكي را نيز از قطب مثبت به
طرف قطب منفي در نظر مي گرفتند .اكنون ما با اينكه مي دانيم حركت الكترون ها از از قطب منفي به طرف قطب
مثبت است اما طبق همان قرارداد قديمي در خارج از منبع ،جهت جريان را از قطب مثبت به قطب طرف قطب منفي
در نظر مي گيريم.
مدار باز :

طبق شكل اگر در يك مدار بسته سيم قطع شود ،الكترون ها در انتهايي از سيم كه به قطر منفي باتري متصل است،
جمع مي شوند و الكترون هاي آزاد در انتهاي ديگر سيم به قطب مثبت جذب مي گردند .بنابراين ،بين دو سر قطع
شدگي اختﻼف بار به وجود مي آيد كه با اختﻼف بار الكتريكي منبع برابر است .در نتيجه جرياني از مدار عبور نمي
كند .به چنين مداري ،مدار باز مي گويند.

مدار كامل )بسته(
اگر يك بار منفي )طبق شكل( در يك انتهاي سيمي قرار داده شود ،اين بار منفي الكترون هاي آزاد سيم را به سر
ديگر سيم دفع مي كند .حركت الكترون هاي آزاد جهت مي گيرد و باعث عبور جريان الكتريكي مي شود .اين
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جريان تا زماني ادامه خواهد يافت كه به اندازه ي كافي الكترون در سر ديگر سيم جمع شود و باري برابر بار منفي
داده شده در طرف ديگر تشكيل گردد و از آمدن الكترون هاي بيشتر جلوگيري كند .اين الكتريسيته ساكن است،
زيرا پس از مدتي همه چيز به حالت سكون در مي آيد.
براي اين كه جريان الكتريكي برقرار شود ،الكترون هاي آزاد بايد به طور مداوم در جريان باشند ،بدين لحاظ بايد از
منابع ولتاژ براي دادن بارهاي مخالف به دو سر سيم استفاده شود .در اين صورت ،الكترون ها در قطب منفي سيم دفع
شده و در طرف قطب مثبت به داخل منبع جذب مي شوند .به ازاي هر الكتروني كه جذب منبع مي شود ،الكترون
ديگري توسط طرف منفي منبع به سيم وارد مي شود .در نتيجه ،تا هنگامي كه منبع ولتاژ توليد بار مي كند ،قبور
جريان در سيم ادامه مي يابد .چنين فرآيندي يك مدار كامل ) بسته( را تشكيل مي دهد .باتري يك نوع معمول منبع
ولتاژ است .بنابراين براي اين كه جريان الكتريكي عبور كند ،يك مدار بسته يا كامل ﻻزم است .در شكل براي
ايجاد بارهاي مختلف در دو سر سيم از يك باتري استفاده شده است.

واحد مقاومت:

در حدود سال هاي  ١٨٠٠يك دانشمند آلماني به نام گئورگ سيمون اهم آزمايش هايي در مورد مدارها و هادي ها
انجام داد و نكات مهمي را در مورد ماهيت مقاومت الكتريكي كشف كرد .براي قدرداني از اين شخص ،واحد
مقاومت به نام او اهم ناميده شده است.
يك اهم مقاومت هادي اي است كه تحت اختﻼف پتانسيل يك ولت ،شدت جرياني معادل يك آمپر از آن عبور

كند .در صورتي كه با ولتاژ  ١ولت شدت جريان عبوري نيم آمپر شود ،مقائمت دو برابر حالت قبل – يعني دو اهم
– خواهد بود .با استفاده از اين نسبت مقاومت مطلق همه ي هادي ها – در هر اندازه و شكلي كه باشند – قابل

محاسبه است .واحد مقاومت را با عﻼمت  Ωنمايش مي دهند.
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مقاومت:

مقاومت عنصري است كه در هر لحظه از زمان ولتاژ وجريان آن از قاعده مشخصي پيروي مي كند .به طور كلي

مقاومت به چهار صورت ممكن است وجود داشته باشد .

 -١مقاومت خطي وتغيير ناپذير با زمان
رابطه ولتاژ جريان به صورت  V=RIمي باشد كه  Rمقاومت و ثابت مي باشد

.

 -٢مقاومت خطي وتغيير پذير با زمان
رابطه ولتاژ جريان به صورت (V(t)=R(t)I(tمي باشد كه (R(tمقاومت بوده وبا زمان تغيير مي كند مثل پتانسيومتر
 -٣مقاومت غير خطي وتغيير ناپذير با زمان
رابطه ولتاژ جريان به صورت زير مي باشد :
مقاومت كنترل شده با جريان

))V (t)=f (i (t

مقاومت كنترل شده با ولتاژ

))i (t) = g (v (t

{

 -٤مقاومت غير خطي وتغيير ناپذير با زمان

رابطه ولتاژ جريان به صورت زير مي باشد :
مقاومت كنترل شده با جريان

)V (t)=f (i (t), t

مقاومت كنترل شده با ولتاژ

)i (t) = g (v (t), t

{

قانون اهم:

ولتاژ باعث جاري شدن جريان الكتريكي در مدار بسته مي شود و مقاومت ،با عبور جريان مخالفت مي كند .بين
ولتاژ ،جريان و مقاومت رابطه وجود دارد .اين رابطه را نخستين بار گئورگ سيمون اهم كشف كرد .به همين دليل
اين رابطه را قانون اهم ناميدند و واحد مقاومت را نيز اهم نام نهادند .اهم به اين نتيجه رسيد كه اگر مقاومت مداري
ثابت نگه داشته شود و مقدار ولتاژ منبع افزايش يابد ،شدت جريان زياد مي شود .همچنين كاهش ولتاژ ،شدت
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جريان را كم مي كند .به عبارت ديگر ،اهم دريافت كه در اين مدار  ،DCشدت جريان با جريان نسبت مستقيم دارد.

كشف ديگر او اين بود كه اگر ولتاژ منبع ثابت نگاه داشته شود و مقدار مقاومت مدار افزايش يابد ،شدت جريان كم

مي شود .بنابراين ،بين سه كميت ولتاژ ،مقاومت و شدت جريان رابطه اي وجود دارد كه آن را قانون اهم مي ناميم.
به طور خﻼصه ،در يك مدار  ،DCشدت جريان با ولتاژ نسبت مستقيم و با مقاومت نسبت معكوس دارد .رابطه
�

رياضي قانون اهم به شكل � = � است كه در آن  ) Uولتاژ ( بر حسب ولت و  ) Rمقاومت ( بر حسب اهم و ) I
شدت جريان ( بر حسب آمپر است.

بوبين )سيم پيچ ،سيم لوله ،سلف(:

اگر مقداري سيم به دور محور يا هسته اي پيچانده شود ،بوبين يا سيم پيچ به وجود مي آيد .چنان چه سيم ضخيم
باشد ،ديگر به هسته – به عنوان تكيه گاه سيم -نيازي نخواهد بود .از هسته عﻼوه بر اثرات القايي –به جاي تكيه
گاه -جهت پيچاندن و نگهداري سيم استفاده مي شود .در صورتي كه سيم ،نازك باشد مي توان از استوانه هاي
كاغذي يا مقوايي يا هر عايق ديگري استفاده كرد .در شكل تعدادي بوبين با هسته ي هوايي و فلزي را مشاهده مي
كنيد.

بوبين هايي را كه هسته ي فلزي دو سر يا چند سر دارند و اغلب داراي تعداد دور استاندارد هستند ،در اصطﻼح
چوك ) (chokeمي گويند .چوك ها معموﻻً حفاظ خارجي دارند ،مانند :چوك مهتابي ،چوك بلندگو و ...از
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چوك مهتابي در مصارف برقي و از چوك بلندگو در مصارف الكترونيكي استفاده مي شود .در شكل چند نمونه
چوك براي مصارف مختلف را مي بينيد.

خازن:

خازن وسيله اي الكتريكي است كه در مدار هاي الكتريكي اثر خازني ايجاد مي كند .اثر خازني خاصيتي است كه
سبب مي شود مقداري انرژي الكتريكي در يك ميدان الكترواستاتيك ذخيره شود و بعد از مدتي آزاد گردد .به
تعبير ديگر ،خازن ها المان هايي هستند كه مي توانند مقداري الكتريسيته را به صورت يك ميدان الكترواستاتيك در
خود ذخيره كنند .همان گونه كه يك مخزن آب براي ذخيره كردن مقداري آب مورد استفاده قرار مي گيرد.
خازن ها به اشكال گوناگون ساخته مي شوند و متدوال ترين آنها خازن هاي مسطح هستند .اين نوع خازن ها از دو
صفحه ي هادي كه بين آنها عايق يا »دي الكتريك« قرار دارد ،تشكيل مي شوند .شكل طرح ساده ي يك خازن
مسطح و نماي الكتريكي آن را نشان مي دهد.

صفحات هادي نسبتاً بزرگ اند و در فاصله اي بسيار نزريك به هم قرار مي گيرند .دي الكتريك انواع مختلفي دارد
و با ضريب مخصوصي كه نسبت به هوا سنجيده مي شود ،معرفي مي گردد .اين ضريب را ضريب دي الكتريك مي
گويند و آن را با حرف  εنمايش مي دهند.

اختﻼف پتانسيل الكتريكي و مفهوم نسبي بودن آن:

ديديم وقتي كه يك جسم رسانا كه بار الكتريكي منفي دارد به زمين متصل مي شود ،الكترون ها )يعني بارهاي
منفي( از آن جسم به زمين متصل مي شود ،الكترون ها )يعني بارهاي منفي( از آن جسم به زمين مي روند .هم چنين،
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اگر يك جسم رسانا با بار الكتريكي مثبت با زمين اتصال پيدا كند ،تعدادي الكترون از زمين به جسم منتقل مي شود.
حركت الكترون ها يا به عبارت ديگر انتقال الكتريسيته به اين علت صورت مي گيرد كه بين جسم رسانا و زمين
اختﻼف پتانسيل وجود دارد .بنابراين مي توان اختﻼف پتانسيل را عامل يا شرط الكتريكي دانست كه سبب جاري
شدن الكتريسيته از نقطه اي به نقطه ديگر شود .با توجه به اين واقعيت ف مي توان اختﻼف پتانسيل را با اختﻼف دما
)كه سبب انتقال دما در يك جسم مي شود( يا اختﻼف فشار مايع بين دو ظرف به هم پيوسته كهسبب جاري شدن
مايع بين دو ظرف گردد ،مقايسه گردد.
همان طور كه اختﻼف دما جهت انتقال دما را در جسم مشخص مي كند يا اختﻼف فشار مايع جهت حركت مايع را
نشان مي دهد ،اختﻼف پتانسيل الكتريكي هم جهت جريان يافتن الكتريسيته را تعيين مي كند.

مقايسه اختﻼف پتانسيل الكتريكي با اختﻼف دما و اختﻼف فشار در مايع

مقايسه پتانسيل الكتريكي و مكانيكي:

استوانه مدرج پر از آب را در نظر بگيريد .ارتفاع سطح آب را مي توان نسبت به هر نقطه اي از ستون آب در لوله
مدرج به دست آورد .فرض كنيد مي خواهيم ارتفاع سطح آب را از نقطه  Aتا نقطه  Eبه دست آوريم .براي اين كار

مي توانيم درجات بين دو نقطه  Aو  Eرا ببينيم يا آنكه ارتفاع آب را از نقطه  Aتا  ) Bته ظرف ( و ارتفاع نقطه  Eتا
ته ظرف را بخوانيم و از هم كم كنيم .در هر دو صورت به يك جواب مي رسيم.

نسبي بودن ارتفاع آب
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اگر عﻼمت ارتفاع را  hدر نظر بگبربم و نقاطي را كه مي خواهيم ارتفاع بين آنها مشخص شود به صورت انديس
براي ارتفاع ) ( hبنويسيم ،براي بدست آوردن فاصله بين دو نقطه  Aتا  Eچنين عمل مي كنيم:
��ℎ�� = ℎ�� − ℎ
�� ℎ�� = 50ارتفاع آب از نقطه  Aتا ته ظرف

�� ℎ�� = 20ارتفاع آب از نقطه  Eتا ته ظرف
��ℎ_�� = 50�� − 20
�� ℎ�� = 30ارتفاع AE

مثﻼً ارتفاع نقطه  Dتا ته ظرف چقدر است ؟

��ℎ�� = ℎ�� − ℎ
ℎ�� = 30�� − 0
��ℎ�� = 30

براي خﻼصه كردن رابطه ي تعيين ارتفاع ،معموﻻً حرف مبنا را نمي نويسند اما در محاسبه آن را در نظر مي گيرند.
مثﻼً ��_ ℎبرابر است با:

�ℎ�� = ℎ� − ℎ
كه �_ ℎيعني ارتفاع سطح نقطه  Aتا ته ظرف )مبنا( و �_ ℎنيز به همين صورت ارتفاع سطح نقطه ي  Dتا ته ظرف

است .اكنون با توجه به اين توضيحات داريم:

�� ℎ_� = ℎ_�� = 50ارتفاع آب تا نقطه ي A

�� ℎ_� = ℎ_�� = 30ارتفاع آب تا نقطه ي D
��ℎ_�� = 50�� − 30
��ℎ_�� = 20

در مورد تعيين ارتفاع آب در پشت سدها نيز همين روش به كار مي رود .مثﻼً وقتي مي گويند ارتفاع سطح آب تا
تاج سد  ٥متر است ،يعني تفاوت بين ارتفاع سطح آب تا كف سد و ارتفاع باﻻترين نقطه ي سد تا كف درياچه سد
 ٥متر است.
در شكل ارتفاع آب تا تاج سد به خوبي نشان داده شده است.
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از مطالب گفته شده چنين بر مي آيد كه كميت ارتفاع نسبي است ،يعني بايد آن را نسبت به يك مبنا سنجيد .كميت
ولتاژ را نيز معموﻻً نسبت به يك مبنا مي سنجند ،مثﻼً وقتي گفته مي شود ولتاژ نقطه ي  Aمقداري را داراست ،اين
گفته ناقص است .در واقع شنونده وقتي مقدار ولتاژ نقطه ي  Aرا مي شنود ،منتظر است كه گفته شود نسبت به كجا

اين مقدار را دارد اما وقتي گفته مي شود »ولتاژ دو سر مقاومت« جمله كامﻼً درست و بجاست .زيرا ولتاژ يك سر
مقاومت نسبت به سر ديگر آن مورد نظر است يا اين كه اگر گفته شود »ولتاژ منبع« بيان درستي است .زيرا ولتاژ يك
طرف منبع نسبت به سر ديگر منبع مورد نظر بوده است .بنابراين ،در حالت كلي همان گونه كه ارتفاع آب داخل لوله

يا پشت سد را نسبت به ته ظرف يا سطح زمين مي سنجند ،كميت ولتاژ را هم نسبت به يك مبنا –كه مي تواند در هر
نقطه اي از مدار انتخاب شود -بيان مي كنند.

مثﻼً اگر ولتاژ نقطه ي  Aمطابق شكل نسبت به مبناي  Cبرابر  -٤ولت و ولتاژ نقطه ي  Bنسبت به همان مبنا )نقطه ي

 (Cداراي ولتاژ  +٥ولت باشد ،اختﻼف ولتاژ نقطه ي  Aنسبت به نقطه ي  - Bكه با ��� نمايش داده مي شود –

برابر است با ��� .��� −در نتيجه:

�  ��� = −4ولتاژ  Aنسبت به C

�  ��� = +5ولتاژ  Bنسبت به C
٨
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��  ��� = �� −ولتاژ  Aنسبت به B
)� ��� = −4 � − (+5
� ��� = −9

همچنين ولتاژ نقطه ي  Bنسبت به  Aبرابر است با:

�� ��� = �� −
)���� = +5 � − (−4
� ��� = +9

در نتيجه:

������ = −

يا

������ = −

مثال :در مدار شكل با تساوي مقاومت ها اختﻼف ولتاژ نقاط  C ،B ،Aو  Dرا نسبت به مبناي  Eبدست آوريد .به

كمك اين ولتاژ ها ��� و ��� و ��� را نيز بدست آوريد.

راه حل :ولتاژ نقطه ي  Aنسبت به  Eبرابر است با ولتاژ نقطه ي  Aمنهاي ولتاژ نقطه ي  ،Eيعني:
�� ��� = �� −
� ��� = +20 � − 0 = +20

با توجه به اين كه مقاومت هاي موجود در مدار با يكديگر برابرند و جريان آنها نيز برابر است .پس اختﻼف پتانسيل
دوسر آنها نيز باهم برابر است و مي توان گفت ولتاژ منبع به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود و ولتاژ دو سر هر
مقاومت برابر �= 5

���
�

= �� خواهد شد.

اكنون مي توان پتانسيل نقطه ي  Dرا نسبت به نقطه ي – Eكه نقطه ي مبناست -به صورت زير بدست آورد.
���� = �� − �� = 15 − 0 = 15
���� = �� − �� = 10 − 0 = 10
���� = �� − �� = 5 − 0 = 5

اختﻼف پتانسيل نقاط ديگر را نيز مي توان از روابط زير بدست آورد.

���� = �� − �� = 20 − 5 = 15
���� = �� − �� = 20 − 10 = 10
٩
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���� = �� − �� = 20 − 15 = 5

مثال :در مدار شكل پتانسيل نقاط  C ،Aو  Dرا نسبت به نقطه ي اتصال مشترك ) (Bبدست آوريد.

راه حل :مقاومت معادل برابر است با:
شدت جريان كل با استفاده از قانون اهم:

��_� = 10 + 5 + 15 = 30

�
30
=
�= 1
�� 30
�  �� = ��� = (1)(15) = 15افت ولتاژ روي ��
=�

�  �� = ��� = (1)(5) = 5افت ولتاژ روي ��

�  �� = ��� = (1)(10) = 10افت ولتاژ روي ��

با توجه به جهت جريان در شكل داريم:

� �� = �� − �� = ��� = 15
و چون �� مثبت است ،نتيجه مي گيريم كه �� � �� است .از طرف ديگر ،چون نقطه ي  Bمبنا است ،پس

 �� = 0مي باشد .حال اگر مقادير �� و �� را در رابطه ي باﻻ قرار دهيم ،خواهيم داشت ��  15 = 0 −يا به

عبارت ديگر � .�� = −15منفي شدن �� بدين معناست كه پتانسيل نقطه ي  Aبه اندازه ي  ١٥ولت از پتانسيل
نقطه ي مبنا –يعني  -Bكمتر است .ولتاژ ساير نقاط مدار:

��� = �� − �� = −15 − 0 = −15
���� = �� − �� = +5 − 0 = +5
��� = �� + �� = 10 + 5 = 15
���� = �� − �� = +5 − 0 = +5
���� = �� − �� = +15 − 0 = +15

مثال :با تغيير نقطه مبنا از نقطه  Bبه نقطه  Cولتاژ نقاط  B ،Aو  Dنسبت به نقطه  Cدر شكل زير كدام است ؟
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راه حل:

زمين و پتانسيل الكتريكي صفر:

در اندازه گيري هاي پتانسيل الكتريكي ﻻزم است مبدأ مقايسه مناسبي با پتانسيل الكتريكي صفر انتخاب شود.
درست همانطور كه در اندازه گيري دما ،نقطه ذوب يخ به عنوان مبدأ مقايسه يا نقطه صفر قبول شده است .در عمل
زمين را نيز به عنوان مبدأ مقايسه اي كه پتانسيل الكتريكي ان صفر است ،انتخاب كرده اند.
اين انتخاب براي آسان شدن كار صورت گرفته است و معنايش اين نيست كه زمين بار الكتريكي ندارد .همانطور
كه نمي توان گفت يخ صفر درجه داراي انرژي داخلي نيست .در حقيقت ،زمين بار منفي دارد ولي اندازه اين بار
منفي به قدري زياد است كه دادن مقداري بار الكتريكي به آن يا گرفتن بار از آن در بار الكتريكي اش ،تأثير
محسوسي نخواهد داشت.

زمين در حكم پتانسيل صفر:
تذكر :در اندازه گيري دما نقطه اي در حكم صفر مطلق در نظر گرفته مي شود كه در آن انرژي داخلي ماده به
حداقل ممكن مي رسد .براي پتانسيل الكتريكي هم صفر مطلق پتانسيل منظور مي شود ،كه آن پتانسيل نقاط واقع در
بي نهايت است و عمﻼً پتانسيل آنها در حداقل ممكن يا به طور نظري صفر است.
پتانسيل الكتريكي يك جسم باردار:

معموﻻً پتانسيل اجسام باردار را نسبت به زمين ميسنجند .در اين سنجش پتانسيل زمين را بنا به قرارداد ،صفر در نظر
مي گيرند .هنگامي كه يك جسم باردار به وسيله يك رشته سيم به زمين متصل مي شود ،اگر الكترون ها از زمين به
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سوي جسم جريان يابند ،پتانسيل جسم مثبت است .بر عكس ،اگر در اين ارتباط الكتريكي ،الكترون ها از جسم به
زمين بروند پتانسيل جسم منفي است .بنابراين ،پتانسيل اجسام باردار پس از اتصال به زمين صفر مي شود.

اندازه پتانسيل الكتريكي:

پتانسيل الكتريكي يك جسم باردار كه آن را با  Uنمايش مي دهيم ،بنا به تعريف عبارت است از كاري كه بايد

انجام گيرد تا واحد بار الكتريكي مثبت از زمين به جسم انتقال يابد .واحد پتانسيل الكتريكي ولت است ؛ بنابراين،
اگر براي انتقال بار مثبت  qكار  Wﻻزم باشد ،پتانسيل جسم بر اساس رابطه زير محاسبه مي شود.
) )كولن(())/ژول(( �� � = �/ولت �

اختﻼف پتانسيل بين دو جسم باردار:

اختﻼف پتانسيل بين دو جسم باردار كه پتانسيل آنها �� و �� است ،بنا به تعريف عبارتست از انرژي اي كه بايد

مصرف شود تا واحد بار الكتريكي مثبت از يك جسم به جسم ديگر انتقال يابد .اگر اين اختﻼف پتانسيل را نيز با U

نمايش دهيم ؛ بنا به اين تعريف خواهيم داشت:

�� � = �� −

مثﻼً وقتي مي گوئيم اختﻼف پتانسيل ميان دو قطب يك باتري اتومبيل  ١٢ولت است ،يعني براي انتقال واحد بار
الكتريكي ) يعني كولن ( از يك قطب به قطب ديگر  ١٢ژول انرژي مصرف يا آزاد مي شود .اگر قطب منفي اين
باتري را به زمين وصل كنيم ،پتانسيل آن صفر و پتانسيل قطب مثبت  +١٢ولت مي شود .بر عكس ،اگر قطب مثبت
باتري را به زمين متصل كنيم ،پتانسيل اين قطب صفر و پتانسيل قطب منفي  -١٢ولت مي شود .بنابراين اختﻼف ميان
دو قطب در هر حال  ١٢ولت و ثابت است.
فرض مي كنيم كه دو قطب اين باتري  ١٢ولتي را مطابق شكل به دو صفحه فلزي �� و�� وصل كرده ايم .اگر
صفحه �� را كه داراي پتانسيل منفي است به زمين وصل كنيم ،پتانسيل آن صفر مي شود و پتانسيل صفحه �� همان
 +١٢ولت باقي مي ماند .اگر بخواهيم در اين حالت بار منفي  –qرا از �� به �� انتقال دهيم ،بايد به اندازه W=U.q

انرژي مصرف كنيم .بر عكس ،اگر همين بار الكتريكي را از �� به �� بر گردانيم ،انرژي به مقدار  W=U.qآزاد

خواهد شد.

در اين مثال ،اگر �� و�� با يك رشته سيم به هم متصل شوند ،الكترون ها به سوي �� جريان مي يابند و انرژي آزاد
شده به گرما تبديل مي شود.
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وقتي بار الكتريكي  qاز نقطه اي به نقطه ديگر كه بين آنها اختﻼف پتانسيل  Uموجود است انتقال مي يابد ،انرژي
 U.qآزاد مي شود.

ميدان الكتريكي يكنواخت:

در بسياري از آزمايش هايي كه به منظور بررسي ساختمان اتم انجام مي گيرد ،ﻻزم است ذرات باردار را از يك
ميدان الكتريكي يكنواخت عبور دهند و رفتار آنها را در اين ميدان مشاهده كنند .ميدان يكنواخت ميداني است كه
شدت و جهت آن در حجم محدودي از فضا ثابت باشد .براي ايجاد چنين ميداني ،مي توانيم دو صفحه فلزي را كه
مطابق شكل به طور موازي در مقابل يك ديگر قرار گرفته اند ،به دو قطب يك باتري متصل مي كنيم .در اين
صورت در فضاي بين دو صفحه ميدان الكتريكي يكنواختي ايجاد مي شود ولي در فضاي بيرون دو صفحه و در
مجاورت لبه صفحات همانطور كه در شكل ديده مي شود ميدان الكتريكي يكنواخت نيست.

فرض كنيد مي خواهيم بار مثبت  +qرا از صفحه باﻻيي به صفحه پاييني منتقل كنيم .انرژي ﻻزم براي انجام اين
كار ،با حاصلظرب نيرو در تغيير مكان برابر است ؛ يعني W=Fd :براي به دست آوردن هم ارز الكتريكي اين معادله،

كافي است روابط  W=Uqو  F=qEرا به كار ببريم .بنابراين اگر در رابطه  W=Fdبه جاي  Wو  Fمعادل آنها را
قرار دهيم ،خواهيم داشت:

Uq=qE.d
�
�

=�

در اين رابطه  Uاختﻼف پتانسيل ميان دو صفحه بر حسب ولت و  dفاصله دو صفحه بر حسب متر و  Eشدت ميدان
بر حسب

ولت
متر

است .با توجه به واحد شدت ميدان الكتريكي كه قبﻼً تعريف شد ،خواهيم داشت:

نيوتن

كولن

=1

ولت
متر

1

مثال :بين دو صفحه موازي كه به فاصله  ٢سانتي متر از يكديگر قرار دارند ،اختﻼف پتانسيل  ١٠٠٠ولت بر قرار شده
است.
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الف ( شدت ميدان الكتريكي بين دو صفحه را حساب كنيد.
ب ( اگر يك پروتون با بار مثبت 1/602 × 10��� � :بين اين دو صفحه قرار گيرد ،چه نيرويي بر آن وارد مي

شود؟

مقادير داده شده عبارتند از d=0/020m :و  U=1000Vو ����.1/602 × 10
�

�

الف ( � = 50000 � = 50000

����

����/
�

ب ( � ���× 10��� = 8/01 × 10

واحد كار الكتريكي:

=

���

�
�

=�

× � = �� = 50000

واحد كار الكتريكي ژول است و مقدار آن كاري است كه اختﻼف پتانسيل يك ولت براي جابجايي يك كولن
الكتريسيته انجام مي دهد .اگر اختﻼف پتانسيل  ١ولت باعث عبور  ٥كولن الكتريسيته شود ،مي گوئيم  ٥ژول كار
انجام شده است .اين مطالب را مي توان از طريق رابطه  W=q.Uنشان داد .در اين رابطه  ،Wرابطه بر حسب ژولq ،

بار عبوري بر حسب كولن و  Uاختﻼف پتانسيل بر حسب ولت است .به خاطر داريد كه يك آمپر برابر است با عبور
�

يك كولن الكتريسيته از يك نقطه مدار در يك ثانيه � = � ،پس از تركيب دو رابطه ذكر شده مي توان نوشت:

واحد توان الكتريكي :

W=I.t.U

توان الكتريكي را قبﻼً تعريف كرديم و آن عبارت بود از كيزان كار انجام شده در واحد زمان .پس ،با توجه به

روابط گفته شده خواهيم داشت:
بنابراين واحد توان الكتريكي را بدين صورت نيز مي توان تعريف كرد :اگر با اختﻼف پتانسيل  ١ولت ،شدت
جرياني معادل  ١آمپر از مداري عبور كند ،گوييم توان مصرف شده مدار  ١وات است )واحد توان را با  Wنمايش
مي دهند( .توان مكانيكي معمولتاً بر حسب اسب بخار  hpنيز سنجيده مي شود .هر اسب بخار معادل  ٧٣٦وات است.
معادﻻت توان:

رابطه توان ) (P=U.Iرا به اشكال ديگر نيز مي توان نوشت:

مثال :در مدار شكل زير مقدار مقاومت الكتريكي و توان مصرفي را محاسبه كنيد.
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راه حل:

مثال :در شكل زير مقدار شدت جريان و توان مصرفي مقاومت را محاسبه كنيد.

راه حل:

توان مصرفي:

توان كل در يك مدار سري يا تواني كه توسط مقاومت هاي مدار مصرف مي شود ،از مجموع توان هاي مصرف
شده ي هر يك از مقاومت ها بدست مي آيد.
اگر مداري شامل  nمقاومت سري باشد ،توان كل برابر است با:
براي محاسبه ي توان تك تك مقاومت ها ) توان هاي جزء( و توان كل ) �� ( بايد از يكي از روابط توان –كه قبﻼً
نيز به آنها اشاره شد -كمك بگيريم.
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مثال:تواني كه يك منبع تغذيه با مشخصات  ٣٠٠V/١٠mAمي تواند توليد كند ،چقدر است؟ اگر اين منبع را مطابق

شكل به يك مقاومت  ٣٠kΩ/٢Wمتصل كنيم ،چه اتفاقي مي افتد؟

راه حل:
تواني كه منبع مي تواند توليد كند

توان مصرف شده در مقاومت
چون تحمل توان مجاز مقاومت بيش از  ٢وات نيست و اكنون  ٢وات مصرف مي كند ،مقاومت گرم مي شود و مي
سوزد.
اگر دو مقاومت  ١٥kΩ/٢Wرا با همان منبع تغذيه سري كنيم ،توان مصرفي هر مقاومت  ١/٥وات مي شود كه از
توان مجاز آن كمتر است .در نتيجه ،براي مقاومت ها مسئله اي پيش نمي آيد.
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از طرفي توان توليد شده توسط منبع ،برابر مجموع توان هاي مصرف شده در مقاومت هاست؛ يعني:

براي كسب اطمينان از گرم نشدن مقاومت ها ،سه مقاومت � 10��/2را به صورت سري به همان منبع تغذيه
اتصال مي دهيم .توان مصرفي هر مقاومت يك وات مي شود كه از توان مجاز آن بسيار كم تر است .در اين جا نيز

توان منبع با مجموع توان هاي جزء برابر خواهد بود.

عناصر فعال )اكتيو( مدار

به طور كلي عناصر مدار را مي توان به دو گروه عناصر فعال و عناصر غير فعال تقسيم كرد.

عناصر غير فعال عناصري هستند كه انرژي الكتريكي را مصرف ) به عبارت ديگر تبديل( مي كنند يا آن را در خود
ذخيره مي سازند .اين عناصر عبارت اند از :مقاومت هاي اهمي ،سلف ها و خازن ها .مقاومت اهمي عنصري است
كه جريان آن با ولتاژ دو سر آن تناسب دارد.
سلف عنصري است كه ولتاژ دو سر آن با تغييرات جريان در آن متناسب است و خازن نيز عنصري است كه جريان
آن با تغييران ولتاژ دو سرش نسبت به زمان تناسب دارد .البته با توجه به اين كه سلف در جريان مستقيم اتصال كوتاه
و خازن در جريان مستقيم به صورت يك مدار باز عمل مي كند ،مدار هايي كه در اين فصل مورد تجزيه و تحليل
قرار مي گيرند بيشتر داراي مقاومت هاي اهمي هستند.
عناصر فعال به عناصري گفته مي شود كه انرژي مدار را تأمين مي كنند .اين عناصر عبارت اند از :منابع ولتاژ و منابع
جريان .هريك از اين دو به دو گروه ايده آل و حقيقي تقسيم مي شوند .منبع ولتاژ ايده آل منبعي است كه در
بارهاي مختلف ولتاژ ثابتي به مدار مي دهد اما منبع ولتاژ حقيقي منبعي است كه با افزايش بار )كاهش مقاومت
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مدار( ،ولتاژ خروجي آن كاهش مي يابد .منبع ولتاژ حقيقي را مي توان منبع ولتاژ ايده آلي دانست كه يك مقاومت
اهمي كوچك با آن سري شده است .منابع تغذيه در صنعت منابع ولتاژ حقيقي هستند و منابع ايده آل وجود خارجي
ندارند ولي با تقريب مي توان منابع ولتاژ با انرژي بسيار بزرگ را ايده آل فرض كرد.

منابع جريان ايده آل منابعي هستند كه در بارهاي مختلف جريان ثابتي به مدار مي دهند .به عبارت ديگر ،اگر
مقاومت بار تغيير كند ولتاژ آن تغيير مي كند ولي جريان آن ثابت مي ماند .منابع جريان بيشتر در مدارهاي
الكترونيكي ديده مي شوند و به صورت ايده آل وجود ندارند .منابع جريان واقعي ،منابع جريان ايده آلي هستند كه با
يك مقاومت بزرگ اهمي به صورت موازي قرار گرفته اند .در نتيجه ،در صورت تغيير بار با توجه به ثابت بودن
جريان منبع جريان در مصرف كننده ،قدري تغيير مي كند.

در حالت كلي چهار نوع منبع ديگر نيز وجود دارند كه منابع وابسته ناميده مي شوند اين منابع وابسته به جريان يا
ولتاژ قسمتي از مدار هستند در زير نحوه استفاده از اين چهار نوع منبع در يك مدار نمايش داده شده است.
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اشكال مختلف قانون اهم:
قانون اهم را به دو صورت ديگر نيز مي توان نوشت:
�
�

= �  :در اين رابطه مساوي است با  ) Uولتاژ ( تقسيم بر  ) Iجريان ( يا �  � = �.كه  ) Rمقاومت ( .بدين

ترتيب ،هرگاه دو كميت از سه كميت جريان ،ولتاژ و مقاومت را بدانيد مي توانيد كميت سوم را به آساني به دست
آوريد .ﻻزم است حتماً اين سه معادله را به خاطر بسپاريد ؛ چون براي حل كردن مسائل مربوط به مدارها به آنها نياز
داريد.
شكل زير براي يادآوري سه شكل قانون اهم قابل استفاده است .در اين شكل هركدام از عﻼمت ها را با انگشت
بپوشانيد ،عﻼئم ديگر مقدار قسمت راست معادله را نشان مي دهد و مقدار مجهول به راحتي به دست مي آيد.

اتصال مقاومت ها به صورت موازي:

اگر بخواهند چند مصرف كننده با ولتاژ مساوي را هم زمان به يك منبع ولتاژ اتصال دهند ،آنها به صورت موازي به
دو سر منبع ولتاژ اتّصال مي دهند .اتصال موازي بدين صورت است كه يك طرف همه مصرف كننده ها به يك
قطب منبع و طرف ديگر همه آنها به قطب ديگر منبع وصل مي شود .در شكل زير اتصال چند مصرف كننده خانگي
را به شبكه برق مشاهده مي كنيد.

در مدار موازي ،بيش از يك مسير براي عبور جريان وجود دارد .هر يك از مسيرهاي موازي را شاخه مي گويند .در
شكل باﻻ سه مسير موازي را مشاهده مي كنيد كه نماي فني آنها در شكل زير رسم شده است.
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ولتاژ دوسر همه مصرف كننده ها در اتصال موازي ،يكسان و برابر ولتاژ منبع تغذيه است ولي در صورت متفاوت
بودن مقاومت آنها جريان مصرف كننده ها متفاوت اند.
مقاومت كل ) معادل ( در مدار موازي ،مقاومتي است كه اگر به جاي مقاومت هاي موازي قرار گيرد ،شدت جريان
كل مدار را تغيير ندهد .در مدار موازي ،با افزايش شاخه هاي مدار تعداد مسيرهاي جريان زيادتر مي شود و شدت
جريان كل افزايش مي يابد .اقزايش شدت جريان بدين معناست كه مقاومت معادل ،كاهش يافته است.
شدت جريان هاي شاخه هاي موازي برابر است؛ در صورتي كه ولتاژ دو سر هر شاخه با شاخه هاي ديگر و دو سر
منبع برابر مي باشد .از اين رو با استفاده از روابط قانون اهم ،شدت جريان هر شاخه و شدت جريان كل را مي توان
به صورت زير به دست آورد.

در صورت مساوي بودن مقاومت هاي شاخه هاي مدار ،از هر شاخه شدت جريان مساوي با ديگر شاخه ها مي گذرد
اما اگر مقدار مقاومت هاي هر شاخه متفاوت باشد ،هر شاخه اي كه متفاوت كم تري دارد ،شدت جريان بيشتري را
عبور مي دهد .بنابراين ،مي توان گفت كه مقدار جريان عبوري از هر شاخه در مدار موازي نسبت عكس با مقدار
مقاومت هاي آن شاخه دارد .در اين حالت در رابطه زير نشان داده شده است.

محاسبه مقاومت معادل در مدار موازي:
٢٠
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مدار شكل زير را با سه مقاومت �� و �� و�� در نظر مي گيريم .در مدار موازي ولتاژ منبع با ولتاژ دو سر شاخه ها

برابر است و جريان كل از مجموع جريان هاي شاخه ها بدست مي آيد ،روابط ١و ٢اين معني را نشان مي دهد.

طبق قانون اهم مي توان نوشت:

مقادير مساوي را در رابطه  ٢قرار مي دهيم.
با فاكتورگيري و حذف مقادير مساوي  Eاز طرفين تساوي ،به رابطه  ٣مي رسيم.

رابطه مقاومت معادل بين دو مقاومت موازي شكل چنين محاسبه مي شود.

حالت خاص:
صورتي كه مقاومت هاي موازي شده با هم مساوي باشند ،مقاومت معادل چنين بدست مي آيد:

 nتعداد مقاومت هاي موازي شده و  Rيكي از آنهاست.
مثال :مقاومت معادل مدارهاي شكل را بدست آوريد.
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مقاومت معادل مدار الف برابر است با:
هم چنين ،در مدار ب مقاومت معادل برابر است با:

تقسيم جريان در مدار موازي:
با توجه به مدار زير و به كارگيري قانون اهم براي هر شاخه ،به اين نتيجه مي رسيم:

مقاومت معادل مدار فوق برابر است با:
از رابطه  ١جريان �� را به دست مي آوريم.
رابطه  ٤را در رابطه  ٣قرار مي دهيم:

رابطه  ٦نشان مي دهد كه جريان كل در شاخه هاي موازي ،به نسبت عكس مقاومت هاي شاخه ها تقسيم مي شود.
�� نيز به ترتيب زير بدست مي آيد.
٢٢

معرفی عناصر و مبانی مدارهای الکتريکی

مدارهای الکتريکی -فصل اول

با حذف �� از صورت و مخرج داريم:
مثال :شدت جريان هر شاخه از مدار شكل را بدست آوريد.

رابطه جريان شاخه ��:

جريان شاخه اي ��:
مثال :در مدار شكل زير شدت جريان هر شاخه و شدت جريان كل را به دست آوريد.
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مدار تقسيم كننده جريان را براي حالتي كه ازتركيب يك منبع جريان و مقاومتهاي موازي تشكيل شده باشد بررسي
مي كنيم.
براي بدست آوردن رابطه روبرو ،ابتدا ولتاژ مدار محاسبه و سپس جريان هر يك از مقاومتها بدست مي آيد.
منظور از  Giهدايت الكتريكي مقاومت iام و برابر با  1/Riميباشد.

Gi
IS
∑Gj

= Ii

j

مثال :در مدار روبرو با استفاده از روابط تقسيم كننده جريان مقدار جريان  iXرا بدست آوريد.

با توجه به روابط گفته شده در قسمت قبل همچنين موازي بودن سه مقاومت  1K,10K,1Kميتوان نوشت:
ix=100*0.5/(0.5+10)=4.76mA
از آنجا كه دو مقاومت  1kبا يكديگر موازي هستند ،بجاي آنها مقدار  0.5Kقرار داده شده است.

محاسبه مقاومت معادل در مدار سري:

همان گونه كه در قطار با اضافه كردن واگن ها سرعت قطار كم مي شود و براي ثابت نگه داشتن سرعت بايد به
نيروي لكومونيو افزود ،در مدار سري نيز اگر يك يا چند مقاومت به مدار افزوده گردد ،شدت جريان كم مي شود.
لذا براي ثابت نگه داشتن شدت جريان )درحد قبلي( بايد به نيروي محركه ي مدار افزود .بنابراين ،در مدار سري با
اضافه كردن تعداد مقاومت ها و ثابت بودن ولتاژ منبع ،شدت جريان كم مي شود و اين نشان مي دهد كه مقاومت
معادل با مقاومت كلِ مدار افزايش يافته است .براي محاسبه مقاومت معادل يعني مقاومتي كه مي توان آن را
جايگزين مجموعه اي از مقاومت ها كرد .به شرطي كه در شدت جريان مدار تغييري ندهد به صورت زير عمل مي
كنيم.
مدار شكل زير را با سه مقاومت �� و �� و �� در نظر مي گيريم.
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در مدار سري شدت جريان در تمام نقاط مدار يكسان است.

در مدار فوق ولتاژ منبع با جمع افت ولتاژها برابر است.
رابطه آن به صورت زير است:
)(١
با توجه به قانون اهم ،داريم:

�� � = �� + �� +

) �� = ��� , �� = ��� , �� = ��� , � = �. �� ( ٢

مقادير روابط  ٢را در رابطه  ١قرار مي دهيم.

با حذف جريان ها از طرفين تساوي به رابطه مقاومت معادل مي رسيم.
با توجه به اثبات رابطه ذكر شده ،مقاومت معادل در يك مدار سري از جمع مقاومت هاي دهنده آن مدار به دست
مي آيد .شكل زير در حالت كلي رابطه فوق را براي  nمقاومت نشان مي دهد.

حالت خاص

در صورتي كه  nمقاومت در مدار سري با هم مساوي باشند ،مقاومت معادل از رابطه زير بدست مي آيد .چرا؟
مدار تقسيم كننده ولتاژ:

مدار تقسيم كننده ولتاژ ازتركيب يك منبع ولتاژ و مقاومتهاي سري تشكيل شده است.
براي بدست آوردن رابطه تقسيم ولتاژ ،ابتدا جريان مدار محاسبه و سپس ولتاژ هر يك از مقاومتها بدست مي آيد.
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مثال :در مدار زير با استفاده از روابط تقسيم كننده ولتاژ مقدار ولتاژ  VXرا بدست آوريد.

براي حل مسأله با توجه به موازي بودن مقاومتهاي  ،40Kابتدا مداربصورت روبروساده مي شود.

براي مدار جديد با استفاده از روابط تقسيم كننده ولتاژ مي توان نوشت:

Vx=10*20/(10+20)=6.67V
قانون جريان كيرشهف ):(kirchhoff’s Current law

در هر شبكه انشعابهاي زيادي وجود دارد .محل اتصال پيش از دو شاخه از مدار را نقطه گره يا نقطه انشعاب و فاصله
بين دو نقطه گره را شاخه گويند.

بر اساس قانون كيرشهف ،مجموع جريان هاي وارد شده به هر نقطه گره با مجموع جريان هاي خارج شده از آن
نقطه برابر است .در شكل زير جريانهايي را كه وارد گره شده اند با ���� نمايش داده شده است.
با توجه به قانون جريان كيرشهف ،براي شكل زير رابطه زير را مي توان نوشت:
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قانون گفته شده را اين گونه نيز مي توان تعريف كرد :جمع جبري جريان ها در يك گره برابر صفر است .يعني:
در اين رابطه ،جريانهايي كه به گره وارد مي شوند مثبت و جريانهاي خارج شده از گره منفي در نظر گرفته شده اند.
عكس اين حالت نيز صادق است.
رابطه كلي جريان كيرشهف را به صورت زير نيز مي توان نوشت:
يا
مثال :در مدار شكل زير:
 -١تعيين تعداد نقطه گره
 -٢تعيين تعداد شاخه
 -٣رابطه جريان در گره هاي  Aو  Bرا تعيين كنيد.

راه حل:
 -١دوگره  Aو B

 -٢سه شاخه يعني فاصله بين دو گره  Aو  Bاز سه مسير يعني مسير منبع ،مسير �� و مسير �� تشكيل شده است.
-٣

قانون ولتاژهاي كيرشهف ):(KVL

رابطه بين ولتاژهاي جزء )افت ولتاژها( و ولتاژ كل را در مدار سري متذكر شديم .اكنون تقسيم ولتاژ در مدار سري
را به گونه اي ديگر بيان مي كنيم.
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هر مدار سري شامل تعدادي مصرف كننده ) مقاومت ( و يك منبع تغذيه است كه به صورت
يك حلقه با هم سري شده اند .بنابراين در هر حلقه جمع جبري افت ولتاژهاي دو سر مقاومت
ها و ولتاژ منبع تغذيه برابر صفر خواهد است؛ يعني:
اين قانون بيان كننده قانون ولتازهاي كيرشهف است.
قانون ولتاژها را به گونه ي ديگري نيز مي توان بيان كرد و آن اين كه در هر مدار بسته ،ولتاژ وارد شده به مدار برابر
؛ يعني با توجه به شكل زير مي توان نوشت:

مجموع افت ولتاژهاي موجود در مدار حلقه است

مثال :قانون ولتازهاي كيرشهف را در مدار شكل زير بررسي كنيد.

راه حل :جريان كل در مدار فوق ) حلقه بسته ( برابر است با

مقاومت معادل برابر است با:

٢٨
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ولتاژهاي دو سر �� و �� و �� نيز با همين روش محاسبه مي شود:

قانون ولتاژهاي كيرشهف در اين باره مي گويد كه � = �� است؛ يعني:

يا
انرژي ذخيره شده در خازن

ميدان الكترواستاتيكي ذخيره شده در خازن ،داراي انرژي خواهد بود .اين انرژي به وسيله ي ولتاژ منبع كه خازن را
شارژ كرده است ،تأمين مي شود .چنانچه منبع ولتاژ را از خازن قطع كنيم ،خازن در مرحله ي دشارژ قادر به بازپس
دادن اين انرژي است .مقدار انرژي الكتريكي ذخيره شده در يك خازن از رابطه ي زير بدست مي آيد.

 Cظرفيت خازني بر حسب فاراد V ،ولتاژ دو سر خازن بر حسب ولت و  Wمقدار انرژي ذخيره شده بر حسب ژول
است.

مثال :مقدار انرژي يك خازن �� 1كه باولتاژ  ٤٠٠ولت شارژ شده ،چقدر است؟

راه حل:

انرژي ذخيره شده در خازن شارژ شده ،مي تواند شوك الكتريكي توليد كند ،حتي اگر به مداري بسته نشده باشد.
اگر دو سر يك خازن شارژ شده را لمس كنيد ،ولتاژ دو سر آن در بدن يك جريان تخليه ايجاد مي نمايد .انرژي
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ذخيرده شده ي بيشتر از يك ژول در خازن شارژ شده يا ولتاژ هاي زياد مي تواند شوك الكتريكي خطرناكي را
سبب شود.

به هم بستن خازن ها به صورت سري و موازي:

خازن ها را بسته به نوع استفاده از آنها مي توان به سه طريق سري ،موازي و مختلط به هم متصل كرد.
 -١اتصال سري و محاسبه ي ظرفيت معادل:
در شكل طرز به هم بستن سري خازن ها را مشاهده مي كنيد .در اتصال سري ،فاصله ي مؤثر بين صفحات بيشتر مي
شود و ظرفيت معادل مجموعه ي خازني كاهش مي يابد .همان گونه كه در شكل مي بينيد ،تنها دو صفحه ي ابتدا و
انتهاي خازني كه به مولد بسته شده است ،از مولد بار الكتريكي دريافت مي كنند و صفحه هاي ديگر از طريق القا
داراي بار الكتريكي مي شوند ،بنابراين ،اندازه ي بار الكتريكي همه ي خازن ها يكي است ولي اختﻼف پتانسيل دو
سر مجموعه برابر حاصل جمع اختﻼف پتانسيل هاي دو سر خازن هاست ،يعني:

با قرار دادن روابط باﻻ در رابطه ولتاژ ها ،رابطه ي زير حاصل مي شود:
با حذف  Qاز طرفين رابطه چنين مي شود:
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با رابطه ي اخير ظرفت خازن معادل را مي توان محاسبه كرد.

در صورتي كه خازن ها با هم مساوي باشند ،رابطه ي ظرفيت خازن معادل براي  nخازن چنين است:
مثال :ظرفيت معادل مدار شكل هاي زير را بدست آوريد.

راه حل:

راه حل:

افت ولتاژ دو سر خازن ها در مدار سري با ظرفيت هر خازن نسبت معكوس دارد ،يعني هرچه ظرفيت خازن كمتر
باشد ،مقدار ولتاژ شارژ روي آن بيشتر خواهد بود .به تعبير ديگر ،در مدار سري دو سر خازن هاي با ظرفيت كمتر،
ولتاژ بيشتري نسبت به خازن هاي با ظرفيت بيشتر افت مي كند.
مثال :در مدار شكل در صورتي كه همه ي خازن ها شارژ كامل باشند ،ولتاژ دو سر هر خازن را بدست آوريد.
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راه حل:

در مدار سري مقدار بار خازن ها يكسان و برابر است با
در اينجا ولتاژ دو سر خازن ها برابر مي شود با

نتيجه گيري:

با توجه به مقادير محاسبه شده ،كامﻼً مشهود است كه خازن �� كه ظرفيت كمتري دارد ،شارژ بيشتري را به خود
گرفته است ) ٥٠ولت(.

 -٢به هم بستن موازي خازن ها و محاسبه مقاومت معادل:
شكل اتصال چند خازن را به طور موازي نشان مي دهد .در اتصال موازي خازن ها سطح مؤثر صفحات زيادتر مي
شود و ظرفيت معادل افزايش مي يابد.

در اتصال موازي خازن ها اختﻼف پتانسيل بين دو صفحه ي همه ي آنها برابر ولتاژ منبع است ولي بار الكتريكي هر
خازن با ظرفيت آن متناسب است ،يعني:
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با دانستن روابط زير و قرار دادن در رابطه ي باﻻ چنين بدست مي آيد:

ولتاژ  Vرا از طرفين حذف مي كنيم تا ظرفيت معادل بدست آيد.
در صورتي كه خازن هاي موازي يكسان باشند ،ظرفيت كل براي  nخازن برابر است با:
مثال :در مدار شكل ظرفيت كل ،ولتاژ و بار دو سر هر خازن چقدر است ؟

راه حل:
ظرفيت معادل برابر است با
مقدار بار هر خازن نيز به راحتي محاسبه مي شود.

مثال :ظرفيت معادل  ١٥خازن ١٠٠٠ميكروفارادي را به طور موازي بسته شده اند ،حساب كنيد.
 -٣اتصال مختلط خازن ها:
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در اتصال مختلط خازن ها از قوانين مربوط به اتصال سري و موازي متناسب با روش انجام شده استفاده مي كنيم ؛
يعني :ابتدا كل مجموعه را به مجموعه هاي جزء سري و موازي تقسيم مي كنيم ؛ آن گاه معادل مجموعه هاي جزء
را بدست مي آوريم و سپس قوانين سري و موازي را درباره آنها اجرا مي كنيم.
مثال :ظرفيت كل مدار شكل زير چقدر است ؟

در اين مدار �� و �� سري است كه روابط سري را درباره اين دو عمل مي كنيم �� .و �� نيز با هم موازي اند و

روابط موازي را درباره آنها عمل مي كنيم .در نهايت ،مجموعه �� و �� با مجموعه �� و �� سري هستند و از
قوانين سري پيروي مي كنند .بنابراين ،مي توان نوشت:

البته مي توانستيم ابتدا ظرفيت �� و �� را حساب كنيم و سپس ظرفيت معادل را به صورت مجموعه سه خازن سري

به دست آوريم.

خصوصيات و قوانين خازن هاي سري در مدارهاي :DC

 -١بار ذخيره شده در هر خازن با بار كل برابر است
 -٢ولتاژ كل با مجموع ولتاژهاي جزء برابر است
 -٣ظرفيت كل كاهش مي يابد

خصوصيات و قوانين خازن هاي موازي در مدارهاي :DC

 -١ولتاژ كل با ولتاژ دو سر هر خازن برابر است
 -٢بار كل با مجموع بارهاي جزء برابر است
 -٣ظرفيت كل افزايش مي يابد
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معادله ولتاژ و جريان سلف:

سلف عنصري است دو سر كه در هر لحظه از زمان رابطه مشخصي بين شار وجريان آن وجود دارد.

سلف يك ذخيره كننده انرژي مغناطيسي است وجريان آن عبارت است از

معادله ولتاژ جريان سلف خطي و تغيير پذير ناپذير با زمان به صورت زير است:

انرژي ذخيره شده در سلف
ميدان الكترواستاتيكي ذخيره شده در سلف ،داراي انرژي خواهد بود .اين انرژي به وسيله ي جريان منبع كه سلف را
شارژ كرده است ،تأمين مي شود .چنانچه منبع ولتاژ را از سلف قطع كنيم ،سلف در مرحله ي دشارژ قادر به بازپس
دادن اين انرژي است .مقدار انرژي الكتريكي ذخيره شده در يك سلف از رابطه ي زير بدست مي آيد.
 Lضريب خود القايي سلف بر حسب هانري I ،جريان سلف بر حسب ولت و  Wمقدار انرژي ذخيره شده بر حسب

ژول است.

اتصال بوبين ها به طور سري و موازي

براي دست يابي به اندوكتانس مناسب اغلب مجبوريم بوبين ها را به طور سري يا موازي ببنديم .در چنين مواردي،
بدونن در نظر گرفتن اثر ميدان ها بر يكديگر ،اندوكتانس كل عيناً شبيه مقاومت معادل در مدارهاي سري و موازي
بدست مي آيد.

اتصال سري بوبين ها:
با توجه به معادﻻت بدست آمده براي خازنها براي بوبينهاي سري و موازي معادﻻت مربوط را بدست آوريد.
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معادله ولتاژ و جريان خازن:

عنصري است دو سز كه رابطه مشخصي در هر لحظه از زمان ميان بار الكتريكي ذخيره شده در آن و ولتاژ دو سرآن
وجود دارد

خازن يك ذخيره كننده انرژي الكتريكي است و جريان آن عبارت است از :

معادله ولتاژ و جريان خازن خطي وتغيير ناپذير با زمان به صورت زير است:

مقاومت داخلي باتري ) پيل(:

يك مولد ) باتري ( را در نظر مي گيريم ؛ ابتدا به كمك ولت متر ،ولتاژ دو سر باتري را اندازه كرده مقدار آن را

يادداشت مي كنيم .سپس باتري را به دوسر يك مقاومت مي بنديم .بار ديگر ولتاژ دو سر باتري را اندازه مي گيريم
و يادداشت مي كنيم .از مقايسه ولتاژها ،نتيجه گيري مي كنيم كه ولتاژ اندازه گيري شده در مرحله دوم از ولتاژ
اندازه گيري شده در مرحله اول كم تر است .در صورتي كه انتظار مي رفت كه ولتاژ اندازه گيري شده در هر دو
مرحله با هم برابر باشند .از اين رو اختﻼف ولتاژ اندازه گيري شده را اين گونه تعبير مي كنيم كه بايد حتماً در داخل
باتري ) مولد ( مقاومتي وحو داشته باشد كه با عبور جريان از آن و افت مقداري از ولتاژ در دو سر مقاومت ،مقاومت
باتري كاهش يافته است .اين مقاومت را مقاومت داخلي مولد ) باتري ( مي گويند .مقاومت داخلي هر باتري از نظر
مصرف مانند مقاومتي است كه با باتري سري شده است .شكل زير يك باتري را با مقاومت داخلي نشان مي دهد.
مقاومت داخلي باتري را با حرف  rنمايش مي دهند كه هميشه با مصرف كننده سري مي شود.
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هر چه مقاومت داخلي باتري كوچكتر باشد ،افت ولتاژ دو سر آن كوچك تر است و مي توان آن را ناديده گرفت.
با ضعيف شدن باتري ،مقاومت داخلي آن زياد مي شود و در نتيجه ولتاژ و شدت جريان توليدي باتري را كاهش مي
دهد.

علت كاهش ولتاژ دو سر باتري – همانگونه كه در مقدمه ذكر شد– اين است كه مقداري از ولتاژ باتري در دو سر
مقاومت داخلي افت مي كند و بقيه ولتاژ آن به مصرف كننده مي رسد .در مورد كاهش جريان باتري ،چون مقاومت

داخلي باتري به مقاومت كل مدار اضافه مي شود ،شدت جريان كاهش مي يابد ،مثﻼً براي مدار شكل زير ولتاژ و
جرياني كه به مصرف كننده مي رسد برابر است با:

 Eولتاژ باتري �� ،افت ولتاژ دوسر مقاومت داخلي و �� افت ولتاژ دو سر بار يا مصرف كننده است .از روابط گفته

شده چنين بر مي آيد كه ولتاژي كه به مصرف كننده مي رسد ،هميشه يه اندازه افت ولتاژ دو سر مقاومت داخلي از
ولتاژ باتري كم تر است .بنابراين ،اگر مقاومت داخلي نسبت به مقاومت بار كوچك باشد ،مي توان از آن صرف نظر
نمود و تأثير آن را در مدارها ناديده گرفت .اما در صورت بزرگ بودن مقاومت داخلي ،بايد آن را به صورت يك
مقاومت داخلي ،بايد آن را به صورت يك مقاومت سري شده يا مقاومت هاي ديگر در نظر گرفت.
مثال :در مدار شكل زير:
الف( مقدار  rو لتاژي به بار مي رسد وقتي كه � �_� = 300باشد ،چقدر است؟
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ب( اگر �� را به  ٣٤٥٠اهم افزايش دهيم ولتاژ دو سر بار و شدت جريان مدار چقدر مي شود؟

راه حل:

الف :مقاومت معادل با استفاده از قانون اهم:

در بار � �_� = 300از ولتاژ باتري فقط  ٦ولت به بار مي رسد و  ٣ولت دو سر مقاومت داخلي افت مي كند.
ب :با معلوم شدن مقاومت داخلي ،مقاومت كل برابر است با:

شدت جرياني كه در اين حالت از مدار مي گذرد ،برابر است با

�

��

=�

در اين حالت با اضافه شدن �� ولتاژ بيشتري به بار مي رسد ) (8/625Vو ولتاژ كمتري در دو سر مقاومت داخلي
افت مي كند.( 0/375V ) .

از مثال ذكر شده نتيجه مي گيريم كه اگر مقاومت مصرف كننده نسبت به مقاومت داخلي مولد خيلي بزرگتر باشد،
از مقاومت داخلي مي توان صرف نظر كرد .در صورتي كه چند باتري كامﻼً مشابه با مقاومت داخلي معين را با

مصرف كننده )مطابق شكل( سري يا موازي ببنديم ،شدت جريان كل مدار به ترتيب از روابط زير بدست مي آيد.
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شكل موجهاي اساسي به كار رفته در مدارهاي الكتريكي:
 -١مقدار ثابت:

f(t) = K

 -٢تابع سينوسوئيد:

)f(t) = A Cos (ω t + Φ

 -٣تابع پله اي واحد

1 ,t>0
,t<0

 -٤تابع پالس
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 -٥تابع ضربه واحد

نكته :ويژگي غربالي تابع ضربه واحد

 -٦تابع شيب واحد

 -٧تابع دوبلت واحد  :مشتق تابع ضربه واحد

ديود:
ديودها جريان الكتريكي را در يك جهت از خود عبور ميدهند و در جهت ديگر در مقابل عبور جريان از خود
مقاومت باﻻيي نشان ميدهند .به بيان ديگر،ديود يك مقاومت غير خطي است كه مشخصه ولتاژ جريان آن در حالت
ايده آل بصورت زير مي باشد .اين خاصيت آنها باعث شده بود تا در سالهاي اوليه ساخت اين وسيله الكترونيكي ،
به آن دريچه يا  Valveهم اطﻼق شود .از لحاظ الكتريكي يك ديود هنگامي عبور جريان را از خود ممكن ميسازد
كه شما با برقرار كردن ولتاژ در جهت درست ) +به آند و  -به كاتد( آنرا آماده كار كنيد .مقدار ولتاژي كه باعث
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ميشود تا ديود شروع به هدايت جريان الكتريكي نمايد ولتاژ آستانه يا ) (forward voltage dropناميده ميشود

كه چيزي حدود  ٠.٦تا  ٠.٧ولت ميباشد.

ديود خاموش است اگرi=0 <== ٠>V :

ولتاژ معكوس:

ديود روشن است اگرi=0 <==٠<V :

هنگامي كه شما ولتاژ معكوس به ديود متصل ميكنيد ) +به كاتد و  -به آند( جرياني از ديود عبور نميكند ،مگر
جريان بسيار كمي كه به جريان نشتي يا  Leakageمعرف است كه در حدود چند  µAيا حتي كمتر ميباشد .اين
مقدار جريان معموﻵ در اغلب مدارهاي الكترونيكي قابل صرفنظر كردن بوده و تأثير در رفتار ساير المانهاي مدار

نميگذارد .اما نكته مهم آنكه تمام ديودها يك آستانه براي حداكثر ولتاژ معكوس دارند كه اگر ولتاژ معكوس بيش
از آن شود ديود ميسوزد و جريان را در جهت معكوس هم عبور ميدهد .به اين ولتاژ آستانه شكست يا
 Breakdownگفته ميشود.

دسته بندي ديودها:

در دسته بندي اصلي  ،ديودها را به سه قسمت اصلي تقسيم ميكنند ،ديودهاي
سيگنال ) (Signalكه براي آشكار سازي در راديو بكار ميروند و جرياني در حد
ميلي آمپر از خود عبور ميدهند ،ديودهاي يكسو كننده ) (Rectifiersكه براي

يكسو سازي جريانهاي متناوب بكار برده ميشوند و توانايي عبور جريانهاي زياد را
دارند و باﻻخره ديودهاي زنر ) (Zenerكه براي تثبيت ولتاژ از آنها استفاده ميشود .
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اختراع ديود پﻼستيكي ): (plastic diode

محققان فيزيك دانشگاه اوهايو ) (Ohio State Universityتوانستند ديود تونل پليمري اختراع كنند .اين قطعه

الكترونيكي منجر به ساخت نسل آينده حافظههاي پﻼستيكي كامپيوتري و چيپهاي مدارات منطقي خواهد شد .اين
قطعات كم مصرف و انعطاف پذير خواهند بود .ايده اصلي از سال  ٢٠٠٣كه يك دانشجوي كارشناسي دانشگاه
اوهايو  ،سيتا اسار  ،شروع به طراحي سلول خورشيدي پﻼستيكي نمود بوجود آمد .تيم پژوهشي توسط پاول برگر
) ،(Paul Bergerپروفسور الكترونيك و مهندسي كامپيوتر و همچنين پروفسور فيزيك دانشگاه اوهايو رهبري

ميشود.

پرسش و پاسخ:
 -١براي اينكه الكتريسيته كار انجام دهد چه پديده بايد بوجود آيد؟
ج -الكترون ها بايد جريان پيدا كنند يا جاري شوند .جريان الكتريكي ايجاد شود.
 -٢جريان الكتريسيته چيست؟
ج -جاري شدن الكترون ها در يك رسانا را جريان الكتريسيته مي گويند .جريان الكتريسيته را با  iنمايش مي دهيم
و واحد اندازه گيري آن آمپر مي باشد.

 -٣عامل ايجاد جريان الكتريسيته چيست؟
ج -ولتاژ .البته بايد دو سر منبع تغذيه حداقل توسط يك سيم به هم متصل شوند.
 -٤فرمول جريان الكتريسيته را نوشته و شرح دهيد؟
�

ج .� = � -شرح :يك آمپر)جريان( عبارت است از عبور يك كولن بار الكتريكي ) � �� ( 6/28 × 10در واحد
زمان از يك نقطه هادي.

 -٥جهت حركت الكترون ها در مدار چگونه است؟
ج -در عمل جهت الكترون ها از قطب منفي به سمت مثبت است .زيرا همان گونه كه در مدار اتم حضور دارند و
پروتون ها به دليل قرار گرفتن در هسته قادر به جابجايي نيستند ،اما به صورت قرار دادن جهت حركت يا به عبارت
صحيح تر جهت جريان از سمت مثبت به منفي در نظر گرفته مي شود.
 -٦اجزاي اصلي يك مدار الكتريكي را نام ببريد ؟
ج -منبع ،ولتاژ ،سيم هاي رابط و مصرف كننده
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 -٧هدايت مخصوص الكتريكي را تعريف كنيد؟

ج -قابليت هدايت سيمي به طول يك متر و سطح مقطع يك ميلي متر مربع را هدايت مخصوص مي گويند و با

حرف يوناني  кنشان مي دهند و واحد آن )  �/(���^2است كه به آن زيمنس  sيا مهو  νمي گويند.
 -٨مقاومت مخصوص را تعريف كنيد ؟

ج -مقاومت سيمي به طول يك متر و سطح مقطع يك ميليمتر مربع مقاومت مخصوص مي گويند و با حرف يوناني
 ρنشان مي دهند .مقاومت مخصوص عكس هدايت مخصوص است � = 1/� .واحد آن نيز � (���^2)/مي
باشد.

 -٩عوامل مؤثر بر مقاومت يك سيم كدام است؟
ج -سطح مقطع ،طول ،دما

 -١٠اثر سطح مقطع و طول را بر مقاومت سيم بنويسيد.
ج -هرچه سطح مقطع يك جسم افزايش يابد ،مقاومت آن كم مي شود و هرچه طول افزايش يابد ،مقاومت افزايش
مي يابد.
 -١١طول يك سيم دو برابر و سطح مقطع آن نصف شده .مقاومت آن چه تغييري مي كند؟
ج -مقاومت آن  ٤برابر مي شود.
 -١٢طول يك سيم مسي نصف و سطح مقطع دو برابر شده ،مقاومت آن چه تغييري مي كند؟
�

ج -مقاومت آن � مي شود.

 -١٣فلزاتي كه در اثر افزايش دما مقاومتشان افزايش مي يابد ،چه ناميده مي شوند؟

جPTC -

 -١٤فلزاتي كه با افزايش دما مقاومتشان كم مي شود ،چه ناميده مي شوند؟

جNTC -

 -١٥رابطه تغيير دما بر مقاومت را بنويسيد.

ج �_�1/�_�2 = (1 + ��_1)/(1 + ��_2 ) -و )�� �� = �� (1 +

 -١٦مقاومت يك سيم مسي در صفر درجه صد اهم است .اگر دما به  ٢٥٠سانتي گراد برسد ،مقاومت سيم چقدر

مي شود؟ ضريب حرارتي سيم  ٠/٠٠٠٤در نظر گرفته شود.
ج�_� = �_� (1 + ��) ⟹ �_� = 100(1 + 0/0004 × 250) = 200� -

 -١٧مقاومت از نظر كاربرد چند گروه اند؟
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ج -دو گروه مقاومت هاي ثابت و مقاومت هاي متغير كه آنها نيز خود دو گروه اند :مقاومت هاي زبانه دار و
مقاومتهاي قابل تنظيم.
 -١٨رئوستا چيست؟ با رسم شكل شرح دهيد.
ج -هرگاه كنتاكت متغير يك مقاومت متغير به مصرف كننده وصل شود و سر ثابت آن به منبع تغذيه وصل شود اين
مقاومت متغير را رئوستا مي نامند .از رئوستا جهت تغيير جريان در مدار استفاده مي شود .مانند ولوم ضبط صوت.
 -١٩پتانسيومتر چيست؟
ج -هرگاه ترمينال ثابت مقاومت متغير به منبع تغذيه متصل شود و ترمينال متغير آن به مصرف كننده متصل شود،
مقاومت متغير پتانسيومتر ناميده مي شود .از پتانسيومتر جهت تغيير ولتاژ مدار استفاده مي شود .مانند پدال چرخ
خياطي و ديمر.
 -٢٠قانون اهم را بنويسيد ؟
ج -اين قانون ارتباط بين سه كميت جريان ،ولتاژ و مقاومت را بيان مي كند .مي گويد ولتاژ با جريان و مقاومت
رابطه ي مستقيم دارد.
 -٢١توان را تعريف كنيد ؟
ج -كار انجام شده در واحد زمان

�
�

=�

** نكته :توان را به  Pو واحد آن  Wوات ،اسب بخار يا قوه بخار را با �� نشان مي دهند.
 -٢٢كار الكتريكي را تعريف و واحد آن را بنويسيد ؟

ج -واحد كار الكتريكي ژول است و آن مقدار كاري است كه اختﻼف پتانسيل يك ولت براي جابجايي يك كولن
الكتريسيته انجام مي دهد .رابطه ي كار عبارت است از � � = � × � ⟹ � = �. �.

 -٢٣رابطه توان الكتريكي را بنويسيد ؟

ج-

��
�

= � ⟹ �� × � = � ⟹ � × � = �

 -٢٤توان مكانيكي با چه نمادي نمايش مي دهند و واحد آن چيست ؟ و با توان الكتريكي چه رابطه اي دارد؟
ج -توان مكانيكي را با  pنمايش مي دهند و واحد آن قوه اسب يا اسب بخار �� است .هر  ٧٣٦وات برابر يك
اسب بخار است.

 -٢٥توان تلف شده چيست؟
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ج -بايد توجه داشت كه تمام انرژي داده شده به يك سيستم به انرژي مفيد تبديل نمي شود ،مقدار از انرژي داده
شده صرف غلبه بر عكس العمل هاي سيستم مي شود .مثﻼً در مدارهاي الكتريكي مقداري از انرژي در سيم هاي
رابط تلف مي شود .اما مورد مصرف ما نيست ،تلفات گفته مي شود.
 -٢٦توان مجاز را تعريف كنيد؟
ج -توان مجاز نشان دهنده حداكثر جرياني است كه مي تواند از مدار عبور كند ،بدون اينكه اجراء مدار آسيب
ببيند.
 -٢٧خصوصيات مدار سري را بنويسيد.
ج -١ -شدت جريان در تمام نقاط مدار يكسان است .به عبارت ديگر فقط يك مسير براي عبور جريان وجود دارد
و برابر است با �� = �� = �� = �� = �� و  -٢مقاومت كل با معادل از جمع مقاومت هاي جزء بدست مي آيد

��  �� = �� + �� + �� + ⋯ +و  -٣ولتاژ كل يا منبع مقاومت ها بين آنها تقسيم مي شود .ديگر ولتاژ منبع

برابر است با جمع افت ولتاژهاي مدار ��  �� = �� + �� + �� + ⋯ +و  -٤توان كل برابر است با جمع توان
تك تك مصرف كننده ها �� �� = �� + �� + �� + ⋯ +

 -٢٨قانون ولتاژ ها و جريان هاي كيرشهف چه مي گويد؟

ج -در هر حلقه جمع جبري افت ولتاژهاي دو سر مقاومت ها و ولتاژ منبع تغذيه برابر صفر است .∑ � = 0در نقطه
اتصال )گره( جريان هاي ورودي به آن نقطه با جريان هاي خروجي از آن برابرند.∑ � = 0
 -٢٩فرمول محاسبه مقاومت معادل را در اتصال سري و موازي بنويسيد.
�

�

�

�

ج -سري ��  �� = �� + �� + �� + ⋯ +و موازي � = � + � + � + ⋯ +
�

�

�

�

�

��

�× �

*** تذكر -١ :اگر مقاومت ها در مدار موازي دوتايي بودند ،حاصل ضرب تقسيم بر حاصل جمعشان ����� = ��
�

�

و  -٢اگر مقاومت ها چند تا و باهم برابر بودند � = ��

 -٣٠مهم ترين علت تخليه باتري بدون استفاده در طول زمان چيست؟
ج -مقاومت داخلي باتري تركيب مدار شيميايي.
 -٣١براي افزايش ميزان جريان دهي باتري ها )آمپر ساعت( باتري ها را چگونه اتصال مي دهند؟
ج -موازي
 -٣٢براي افزايش ولتاژ باتري پيل ها را چگونه بايد اتصال داد؟
ج -سري
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 -٣٣يك باتري  ١٠ولت با ميزان جريان دهي  ١آمپر ساعت براي تغذيه يك مقاومت  ١٠٠اهمي استفاده كرده ايم،
اين باتري چه مدت در اين مدار كار مي كند؟
ج= 10ℎ -

���
�
��

⟹

�

��

 -٣٤اندوكتانس چيست؟

=�⟹

��

���

=

�
�

=�

ج -ضريبي است كه توسط آن مي توان نيروي محركه ي القايي را محاسبه كرد و به شكل و خصوصيات فيزيكي
هادي بستگي دارد.
 -٣٥عوامل مؤثر بر ضريب خود القايي يا اندوكتانس يك سلف كدامند؟
ج-١ -جنس هسته  -٢عوامل فيزيكي شامل تعداد دور سيم پيچ طول سيم پيچ و سطح مقطع هسته.
 -٣٦اندوكتانس را با چه عﻼمتي نمايش مي دهند و واحد آن چيست؟
ج -با  Lنمايش مي دهند و واحد آن هانري .H

 -٣٧اثر سلف بر منحني جريان و ولتاژ آن چيست؟

ج -در سلف ولتاژ  ٩٠درجه از جريان جلوتر است يا به عبارتي ديگر جريان  ٩٠در جه از ولتاژ عقبتر است.
 -٣٨ثابت زماني را تعريف كنيد؟
ج -مدت زماني كه طول مي كشد كه جريان در سلف  ٦٣/٢درصد مقدار ماكزيمم و مينيمم خود برسد ثابت زماني
گفته مي شود و با حرف  τنمايش داده مي شود .

 -٣٩چند ثابت زماني طول مي كشد تا جريان سلف به مقدار ماكزيمم يا مينيمم خود برسد ؟ منحني هاي ثابت زماني
را نيز رسم كنيد.
ج -پنج ثابت زماني.
 -٤٠اگر سلف ها باهم موازي شوند ضريب خود القايي كل ) اندوكتانس كل يا معادل ( چگونه محاسبه مي شود؟
ج -فرمول ها بدون در نظر گرفتن كوپﻼژ مغناطيسي

�

�

�

�

�

�× �

سري ��  �� = �� + �� + �� + ⋯ +و موازي �  � = � + � + � + ⋯ +و دوتايي موازي ����� = �� و چند
�

تايي موازي و باهم برابر = ��
�

�

�

�

�

�

�

�

 -٤١انرژي ذخيره شده در سلف چگونه محاسبه مي شود؟
�

ج� = � �� � -

 -٤٢خازن چيست؟

ج -خازن وسيله اي الكتريكي است كه در مدارها اثر خازني ايجاد مي كند و اثر خازني عبارت است از خاصيتي
كه باعث مي شود مقداري انرژي الكتريكي در يك ميدان الكترواستاتيك ذخيره شده و بعد از مدتي آزاد گردد.
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 -٤٣ساختمان خازن از چه اجزايي تشكيل شده است؟

ج -دو صفحه هادي كه بين آنها عايق )دي الكتريك( قرار دارد.
 -٤٤ظرفيت خازن را تعريف و واحد آن را بنويسيد؟
ج -ميرايي توانايي ذخيره كردن بار الكتريكي توسط خازن را ظرفيت خازن گفته با حرف  cنمايش مي دهيم و
�

واحد آن ميكروفاراد يا پيكوفاراد است و از رابطه ي � = � بدست مي آيد Q .بار الكتريكي بر حسب كولن و V

ولتاژ دوسر خازن و  Cظرفيت خازن بر حسب فاراد  fاست.

 -٤٥عوامل مؤثر بر ظرفيب خازن كدام اند؟ اثر هركدام را بنويسيد.

ج-١ -مساحت صفحات .هرچه سطح صفحات بيشتر باشد ،ظرفيت خازن بيشتر است -٢ .فاصله بين
صفحات)صفحات دي الكتريك( ظرفيت خازن با فاصله بين صفحات نسبت عكس دارد .يعني هرچه فاصله كمتر،
ظرفيت بيشتر -٣.جنس دي الكتريك به كار رفته بعضي از مدارها عايق ظرفيت زيادي ايجاد مي كند و در بعضي
كم.
 -٤٦ثابت دي الكتريك چيست ؟ رابطه ي آن را بنويسيد.
ج -جنس دي الكتريك ها بر ظرفيت خازن اثر دارد .لذا خواص دي الكتريكي مواد بايد مورد توجه قرار گيرد.
خواص دي الكتريك مواد نسبت به هوا سنجيده مي شود .ثابت دي الكتريك را با  εنمايش مي دهند .ثابت دي
الكتريك هوا و ثابت دي الكتريك مواد ديگر را با �_� نمايش داده و از فرمول زير بدست مي آيد .در اين رابطه

ظرفيت ثابتي است كه نشان مي دهد خاصيت دي الكتريك هر ماده برابر هوا است .مثﻼً ضريب دي الكتريك هوا
يك ،براي كاغذ آغشته به پارافين  ٢/٥و براي ميكا ،٥براي روغن  ٤و براي سراميك  ١٢٠٠است.
 -٤٧ارتباط ظرفيت خازن با مساحت صفحات حاصله بين آنها و فاصله صفحات را بنويسيد؟
ج-

��
�

=�

 -٤٨اثر حرارتي بر خازن چيست؟
ج -تغييرات حرارتي مي تواند باعث تغيير ظرفيت حرارتي منفي باشد ،كاهش مي يابد.
 -٤٩مفهوم نشت در خازن چيست؟
ج -در الكتريك مواد استفاده در خازن ها بايد از عبور هرگونه جريان بين صفحات جلوگيري كند .مگر در موقعي
كه به دليل ولتاژ بسيار زياد مولكول هاي دي الكتريك شكسته شوند ،در اين حالت گفته مي شود خازن دچار نشتي
شده است.
 -٥٠ولتاژ شكست در خازن چيست؟
ج -ولتاژي كه باعث نشت مي شود ،ولتاژ شكست گفته مي شود.
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 -٥١جريان نشتي در خازن چيست؟
ج -جريان كه در هنگام شكست از خازن عبور مي كند.
 -٥٢ثابت زماني در خازن چيست؟
ج -مدت زماني كه طول مي كشد تا خازن به مقدار  ٦٣/٢درصد مقدار حداكثر ولتاژ شارژ شود را ثابت زماني مي
گويند .هر خازن  ٥ثابت زماني طول مي كشد تا شارژ يا دشارژ شود .ثابت زماني از فرمول �� = � بدست مي آيد.
 -٥٣انرژي ذخيره شده در خازن از كدام رابطه بدست مي آيد؟
�

ج� = �� � -
�

 -٥٤انواع خازن از نظر كاربرد؟

ج -ثابت و متغير.
 -٥٥انواع خازن ثابت كدامند؟
ج -انواع خازن از نظر جنس الكتريكي ،خازن هاي ميكا ،خازن هاي سراميكي ،خازن هاي الكترونيكي و خازن هاي
روغني
*** تذكر :خازن هاي الكتروليتي را هم با مايع الكتروليت و هم با الكتروليت خشك مي سازند.
 -٥٦انواع خازن متغير كدامند؟
ج -خازن هاي هوا و خازن هاي تريمر.
 -٥٧فرمول مربوط به اتصال خازن به صورت سري و موازي را بنويسيد؟
ج -سري
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��
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��

+

�

��
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�

��

و سري چند تايي برابر باهم = ��
�

=

�

��

و موازي ��  �� = �� + �� + �� + ⋯ +و سري دوتايي

 -٥٨فرمول يا رابطه بين ولتاژ دوسر خازن را نوشته و منحني و بردار آن را رسم كنيد؟

ج -در خازن جريان  ٩٠درجه نسبت به ولتاژ پيش فاز است.
 -٥٩سه كاربرد مهم خازن در برق قدرت الكتروتكنيك؟
ج -١ -اصﻼح ضريب قدرت  -٢راه اندازي موتورها  -٣به عنوان جرقه گير و پارازيت گير
تمارين:

 -١در مدارات زير مقدار مجهول را بدست آوريد ؟
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 -٢در مدارات زير مقدار مجهول را بدست آوريد؟

۴٩

احسان روحانی

http://ece.ut.ac.ir/silab/erohani

 -٣ولتاژ باتري زير چقدر است؟

 -٤دو خازن مشابه ،مطابق شكل به هم وصل شده اند و يك خازن بزرگتر تشكيل داده اند .در اين صورت:

الف( ولتاژ خازن دو برابر مي شود
ب( بار خازن دو برابر مي شود
ج( هم ولتاژ و هم بار خازن دو برابر مي شود

د( هيچكدام دو برابر نمي شوند.
 -٥يك ﻻمپ روشنايي و يك باتري مدار الكتريكي تشكيل مي دهند .جريان:
الف( از باتري خارج و به ﻻمپ وارد مي شود.
ب( هم از باتري و هم از ﻻمپ روشنايي عبور مي كند
 -٦دو ﻻمپ روشنايي به صورت متوالي به يك باتري وصل شده اند .جرياني كه اين دو ﻻمپ مي كشند:
الف( از جرياني كه يك ﻻمپ مي كشد كمتر است
ب( برابر جرياني است كه يك ﻻمپ مي كشد
ج( بيشتر از جرياني است كه يك ﻻمپ مي كشد
۵٠
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 -٧دو ﻻمپ روشنايي به صورت موازي به يك باتري وصل شده اند .جرياني كه اين دو ﻻمپ مي كشند:
الف( كمتر از جرياني است كه يك ﻻمپ مي كشد
ب( برابر جرياني است كه يك ﻻمپ مي كشد
ج( بيشتر از جرياني است كه يك ﻻمپ مي كشد
 -٨كدام يك از دو ﻻمپ زير رشته ي ضخيم تري دارند؟
الف( ﻻمپ روشنايي  ٤٠واتي
ب( ﻻمپ روشنايي  ١٠٠واتي
 -٩چند آمپر جريان از يك ﻻمپ  ٦٠واتي كه به برق  ١٢٠ولت وصل است ،مي گذرد؟
الف(١/٤
ب(١/٢
ج(٢
د(٤
 -١٠هرچه تعداد ﻻمپ هاي روشنايي در اين شكل اضافه شود ،تواني كه مي كشد؟

الف( افزايش مي يابد
ب(كاهش مي يابد
ج( ثابت مي ماند
 -١١هر چه تعداد ﻻمپ هاي روشنايي در اين شكل اضافه شود ،تواني كه مي كشد ؟

الف( افزايش مي يابد
ب(كاهش مي يابد
ج( ثابت مي ماند
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 -١٢هرچه تعداد ﻻمپ هاي روشنايي در اين شكل اضافه شود ،تواني كه مي كشد؟

الف( افزايش مي يابد
ب(كاهش مي يابد
ج( ثابت مي ماند
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مفاهيم:

پيش از اينكه وارد مباحث پيچيده تر و تكنيكي تر شويم در اين فصل با مرور چند پرسش و پاسخ به بررسي مفاهيم

حاكم بر مدارهاي الكتريكي و نكاتي كه در فصل قبل مرور كرديم مي پردازيم.

سؤال:

 -١خازن ساده اي را در نظر بگيريد كه از يك زوج صفحه رساناي نزديك به هم ساخته شده است .فرض كنيد كه
بار صفحات  +و -است و اين بار با توليد يك جرقه تخليه مي شود .سپس اين صفحات دوباره دقيقاً به اندازه دفعه
پيش باردار مي شوند ،منتهي بعد از باردار شدن آنها را كمي از هم دور مي كنند .اگر در اين وضعيت باز هم دو
صفحه را به كمك يك سيم به هم وصل كنيم جرقه توليد شده:
الف :بزرگتر از جرقه پيشين خواهد بود ) مقدار بيشتري انرژي آزاد خواهد كرد (
ب :كوچكتر از جرقه پيشين خواهد بود

ج :برابر با جرقه پيشين خواهد بود

پاسخ :گزينه ) الف ( پاسخ صحيح است .در اين صورت انرژي ﻻزم براي توليد جرقه بزرگتر از كجا مي آيد ؟ اين
انرژي اضافي ناشي از كاري است كه براي دور كردن صفحات مثبت و منفي از يكديگر انجام مي شود .اما با دور
كردن صفحات مثبت و منفي از همديگر هيچ نوع باري به خازن اضافه نمي شود .در عوض كاري كه براي غلبه بر
جاذبه متقابل دو صفحه با بار ناهمنام هنگام دور كردن آنها از يكديگر انجام مي شود به ميدان الكتريكي ميان دو
صفحه افزوده مي شود .در اين حالت مي گوييم ولتاژ ميان دو صفحه افزايش يافته است .ولتاژ عبارت است از
اختﻼف پتانسيل انرژي الكتريكي ،درست مثل اختﻼف پتانسيل انرژي گرانشي وابسته به اجسام سقوط كننده .در اين
مورد ،الكترون ها از صفحه منفي به صفحه مثبت سقوط مي كنند .بنابراين اگر اختﻼف ميان صفحات بيشتر باشد
الكترون ها مسافت بيشتري سقوط مي كنند و در اين صورت اختﻼف پتانسيل بيشتري وجود دارد .راه ديگر بيان
موضوع اين است كه بگوييم با دور كردن صفحات ،ظرفيت خازن كم مي شود اما مقدار بار ثابت مي ماند و در
نتيجه ولتاژ افزايش مي يابد .اما اين بيان يك موضوع با دو عبارت مختلف است.
خازن مثل مقاومت يا باتري نيست .خازن اجازه نمي دهد كه بار الكتريكي از ميان آن عبور كند ،زيرا صفحات رسانا
از هم فاصله دارند ،بنابراين با مقاومت تفاوت دارد .خازن جريان الكتريكي توليد نمي كند ؛ بلكه خازن را بايد
باردار كرد .بنابراين خازن با مولد جريان برق كه بدون باردار شدن ،جريان الكتريكي توليد مي كند تفاوت دارد.
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خازن مثل باتري نيست كه ولتاژ ثابتي ميان دو سر آن وجود داشته باشد ،خازن باردار مي شود و بنابراين مي تواند
ولتاژهاي متفاوتي داشته باشد .خازن انبار انرژي الكتريكي است.

سؤال:

 -٢فضاي ميان صفحات خازن ممكن است با هوا ،شيشه ،پﻼستيك ،كاغذ مومي ،يا روغن پر شده باشد .در زمان
بنجامين فرانكلين ،خازن ها همان بطري هاي ليدن بودند ) شما اكنون فيزيك دويست سال پيش را مطالعه مي كنيد
( .اگر يك خازن شيشه اي را باردار كنيم و قبل از تخليه خازن ،شيشه ميان صفحات را برداريم جرقه حاصل:
الف ( بزرگتر از جرقه اي است كه با وجود شيشه توليد مي شود.
ب ( كوچكتر از جرقه اي است كه با وجود شيشه توليد مي شود.
ج ( برابر با جرقه اي است كه با وجود شيشه توليد مي شود.

پاسخ :گزينه ) الف ( پاسخ صحيح است .شيشه ميان خازن قطبيده مي شود .بنابراين ،آن طرف از شيشه كه نزديك به
صفحه مثبت است منفي و آنطرف كه نزديك به صفحه منفي است مثبت مي شود .هنگامي كه شيشه را بر مي داريم،
بار منفي روي شيشه از نزديكي بار مثبت روي صفحه ،و همين طور بار مثبت روي شيشه از نزديكي بار منفي روي
صفحه خازن برداشته مي شوند .اين عمل مستلزم انجام كار براي غلبه بر جاذبه ميان بارهاست .بنابراين ،برداشتن
شيشه مستلزم انجام كار است و اين كار به صورت جرقه نمايان مي شود.
راه ديگر توضيح اين پديده اين است كه بگوئيم شيشه ،ميدان الكتريكي ميان صفحات را تضعيف مي كند .برداشتن
شيشه دوباره ميدان را به حالت اول بر مي گرداند و اختﻼف پتانسيل يا ولتاژ ميان صفحات را افزايش مي دهد.
بنابراين جرقه هم بزرگتر مي شود.
البته همچنين مي توان گفت كه برداشتن شيشه ظرفيت خازن را كاهش و ولتاژ آن را افزايش مي دهد كه در اين
صورت تكرار بيان باﻻ با عباراتي متفاوت است.
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سؤال:
 -٣آيا مي شود يك ولتاژ باﻻ بدون جريان بسيار زياد وجود داشته باشد ؟
الف ( بلي ،چنين وضعي معموﻻً وجود دارد.
ب( خير ،چنين وضعي امكان ندارد.
پاسخ:گزينه ) الف ( صحيح است .بارهاي همنام ) مثبت با مثبت ،منفي با منفي ( همديگر را دفع و بارهاي نا همنام )
مثبت يا منفي ( يكديگر را جذب مي كنند .براي جدا كردن بارهاي مثبت و منفي صرف انرژي ﻻزم است .تا
هنگامي كه اين بارها از هم دور نگه داشته شوند ،انرژي ذخيره مي شود؛ درست مثل پتكي كه در ارتفاعي در باﻻي
سر نگه داشته مي شود؛ تا هنگامي كه پتك در اين حالت نگه داشته مي شود درآن انرژي ذخيره مي شود .انرژي
ذخيره شده را انرژي پتانسيل مي گويند .در مورد پتك مي گوييم كه پتك نسبت به سطح زمين پتانسيل گرانشي
دارد و در مورد بارهاي از هم جدا شده مي گوئيم كه بارها نسبت به يكديگر انرژي پتانسيل الكتريكي دارند .وقتي
صحبت از مقدار انرژي پتانسيل الكتريكي به ازاي بار مي كنيم منظورمان ولتاژ است .مثﻼً در هر باتري  ١٢ولتي
اتومبيل ،النرژي جدائي بارهاي مخالف روي دو سر باتري برابر  ١٢واحد انرژي به ازاي واحد بار است .به عبارت
دقيقتر 12

ژول
كولن

�  12ولت

اگر گنبد مولد وان دو گراف تا  100 000ولت باردار شود ،آنگاه انرژي پتانسيل هر كولن بار بر روي گنبد برابر
 100 000ژول است.

در مورد جريان چه مي توان گفت ؟ هيچ .اما اگر پلي رسانا ميان محلهاي دوبار مخالف ايجاد شود ،بار از طريق پل
به حركت در مي آيد و جريان برقرار مي شود.
سؤال:
 -٤واحد جريان الكتريكي آمپر است و گاهي جريان الكتريكي را در مقايسه با ولتاژ ،آمپراژ مي گويند .آيا مي شود
يك آمپراژ خيلي زياد ،بدون ولتاژ خيلي زياد ،وجود داشته باشد.
الف ( بله
ب ( نه
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پاسخ :گزينه ) الف ( صحيح است .مقدار جريان در هر مدار ساده نه تنها به ولتاژ بلكه به مقاومت نيز بستگي دارد.
اگر مقاومت زسانا خيلي كم باشد ،ولتاژ خيلي كوچكي مي تواند جريان خيلي زيادي در مدار برقرار كند .مقاومت
بعضي مواد هنگامي كه تا دماهاي خيلي پايين سرد مي شوند صفر است ؛ اين مواد را آتر رسانا مي گويند .ولتاژهاي
خيلي پايين مي توانند جريان هاي خيلي زيادي در مواد آتر رسانا توليد كنند .در واقع ،در هر مدار آتر رسانا ،جريان
بعد از قطع چشمه ولتاژ نيز ،تا بي نهايت بر قرار مي ماند.
سؤال:

 -٥با يك پيل خشك ،يك ﻻمپ و مقداري سيم مي توان يك مدار الكتريكي ساده تشكيل داد .در كدام يك از
مدارهاي زير ﻻمپ روشن خواهد شد ؟

پاسخ :گزينه )ج ( صحيح است .باتري ،چشمه انرژي اي نيست كه ﻻمپ را ،مثل چاله هاي پر از آب ،پر از انرژي
كند .بايد حالت عبور از طريق مدار وجود داشته باشد .جريان به داخل ﻻمپ وارد يا حتي از داخل ﻻمپ به بيرون
خارج نمي شود ،بلكه صرفاً مثل هر نقطه ديگري از مدار ،جريان از طريق ﻻمپ و از طريق باتري عبور كند .با
بررسي مدارها معلوم مي شود كه فقط در حالت )ج( مسير ﻻزم براي برقراري جريان وجود دارد.
سؤال:

 -٦توستر) نان برشته كن ( خرابي كه اتصالي دارد ممكن است فيوز برق منزل را بپراند .فرض كنيد يك ﻻمپ
روشنايي را مطابق شكل به صورت سري در مدار توستر قرار مي دهيم .اگر در اين حالت توستر را به برق وصل
كنيم:

الف ( گاهي فيوز برق را مي پراند
ب ( ديگر هيچگاه فيوز برق نمي پرد.
ج( باز هم فيوز مي پرد.

۵۶

مروری بر مفاهيم

مدارهای الکتريکی -فصل دوم

پاسخ :گزينه )ب( صحيح است .شكل اول يك توستر سالم را نشان مي دهد .جريان برق از طريق يكي از سيم ها
وارد مقاومت توستر مي شود و سپس از سيم ديگر به پريز برق برمي گردد .تمامي جرياني كه از يك سيم وارد مي
شود بايد از سيم ديگر برگردد .عنصر گرم كننده مقاومتي دارد كه شبيه است به اصطكاك الكتريكي .اين
اصطكاك در مقابل شارش جريان مقاومت مي كند ،به گونه اي كه فقط مقدار كمي جريان مي تواند از داخل آن
عبور كند .مقاومت ،نوعي كشش در جهت مخالف جريان بر مدار اعمال مي كند و از سرعت جريان برق مي كاهد.
اما اگر توستر خراب باشد و دو سيمي كه از پريز مي آيند با هم تماس داشته باشند اتصال كوتاه ايجاد مي شود .اين
اتصال را به اين دليل كوتاه مي گويند كه راه ميان بري براي جريان الكتريكي به شمار مي رود .با وجود اين اتصال،
جريان ديگر از داخل مقاومت عبور نمي كند و در نتيجه سرعت آن فوق العاده افزايش مي يابد .با افزايش بيش از
حد مجاز جريان برق ،فيوز مي پرد .اگر فيوز نپرد احتمال آتش سوزي زياد است! اما اگر در اين حالت ﻻمپي بر سر
راه جريان گذاشته شود ،جريان ناگذير بايد از داخل ﻻمپ عبور كند .پس ،با اينكه مقاومت توستر ديگر بر سر راه
جريان قرار ندارد ،اما در عوض آن ،مقاومت ﻻمپ از سرعت جريان مي كاهد .البته با وجود ﻻمپ ،توستر ديگر مثل
سابق داغ نمي شود ،اما به هر حال خطر پريدن فيوز يا آتش سوزي وجود ندارد.
بعضي افراد با تجربه ،هنگامي كه با وسايل برقي كار مي كنند ،ﻻمپ روشنايي در مدار قرار مي دهند تا اگر احياناً
اتصال كوتاهي وجود داشته باشد ،مانع پريدن فيوز بشود.
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سوال:
 -٧فيوز چيست؟ چگونه كار مي كند؟
سوال:

 -٨توان يك وسيله الكتريكي )مثﻼً يك اره برقي( در صورتي افزايش مي يابد كه:
الف( جريان الكتريكي )آمپر( آن افزايش يابد ،اما اختﻼف پتانسيل )ولتاژ( آن ثابت بماند
ب( ولتاژ آن افزايش يابد اما جريان الكتريكي آن ثابت بماند
ج( هم ولتاژ و هم جريان الكتريكي آن افزايش يابد
د( هيچكدام از موارد باﻻ درست نيست

پاسخ) :ج( پاسخ درست است .يك اره برقي كه به برق وصل مي شود ،ولتاژ اعمال شده  ٢٢٠ولت است .اين
حداكثر ولتاژي است كه به اره اعمال مي شود .يك تكه بزرگ چوب كه با اره بريده مي شود ،چگونه توان
خروجي اره افزايش مي يابد؟ با افزايش مقدار آمپري كه مي كشد .اگر اره را بيش از حد معمول بار كنيد سرعت
آن كند مي شود و مقدار بيشتري جريان مي كشد .نور ﻻمپ هايي كه در مدار هستند ضعيف مي شود ،درست مثل
كم شدن آب شير ،هنگامي كه همه ي شيرهاي آب خانه باز هستند.
آيا مي توانيد موردي پيدا كنيد كه در آن ،بدون تغيير شدت جريان ،ولتاژ افزايش يابد؟ يك باتري را در نظر بگيريد
كه با يك ﻻمپ به طور سري قرار گرفته است .سپس دو باتري را در نظر بگيريد كه با دو ﻻمپ به طور سري قرار
گرفته اند .در اين حالت ،ولتاژ و توان خروجي دو برابر مي شود ،اما چون مقاومت بار نيز دو برابر مي شود شدت
جريان در مدار تغيير نمي كند.
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با دو برابر كردن جريان مدار يا ولتاژ داده شده به اره برقي ،توان دو برابر مي شود .به طور كلي رابطه زير را مي توان
ميان توان ،ولتاژ و آمپر نوشت.
)آمپر (  ) xولتاژ ( = توان

اين مسئله منحصر به الكتريسيته نيست .به عنوان مثال ،در مورد چرخ آبي هم صادق است .توان خروجي هر چرخ
آبي به حاصلظرب دو عامل بستگي دارد .يكي از دو عامل قطر چرخ است كه اختﻼف پتانسيل آبي را كه از طريق
آن سقوط مي كند نشان مي دهد .قطر چرخ نقش ولتاژ را بازي مي كند .عامل دوم ،تعداد ليتر هاي آبي است كه در
هر ساعت از روي چرخ جاري مي شود)جريان آب( .اين عامل مثل شدت جريان است.

سوال:

 -٩ابتدا يك ﻻمپ و سپس دو ﻻمپ را به طور سري به يك باتري ببنديد .باتري در حالت دوم:
الف( شدت جريان كمتري توليد مي كند
ب( شدت جريان بيشتري توليد مي كند
ج( ولتاژ كمتري توليد مي كند
د( مقدار شدت جريان در هر دو مورد يكسان است

از دو آرايش  Aو  Bكدام يك مقدار بيشتري نور توليد مي كند؟
الف( A

ب( B
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پاسخ) :الف( پاسخ درست است .باتري ولتاژي )مثﻼً  ٦ولت يا  ١٢ولت( توليد مي كند كه مثل نوعي فشار است .اين
ولتاژ ،بارها )جريان( را از طريق ﻻمپ ،كه در مقابل آن مقاومت مي كند ،به پيش مي راند .سيم هاي رابط هم در
مقابل شارش بارها مقاومت مي كنند ،اما مقاومت ﻻمپ خيلي خيلي بيشتر است .مقاومت دو ﻻمپ مشابه كه به طور
سري بسته شده باشند دو برابر مقاومت يك ﻻمپ است .با دو برابر شدن مقائمت فقط نصف بارها مي توانند شارش
پيدا كنند .بنابراين شدت جريان نصف مي شود.
اين وضع كامﻼً شبيه است به داخل بدن انسان .وقتي سرخرگهاي خون به دليلي مسدود شوند مقاومت آنها در مقابل
جريان خون افزايش مي يابد و خون كمتري به جريان مي افتد .اگر مقاومت دو برابر شود ،فقط نصف مقدار قبلي
خون شارش پيدا مي كند .اما بدن نمي تواند با نصف مقدار خون سر كند و بنابراين خون بيشتري مي طلبد .پس،
قلب با فشار بيشتري ) يعني فشار خون باﻻ( خون را تلمبه مي كند تا بتواند مقدار بيشتري خون از طريق سرخرگ
مسدود شده بفرستد.قلب مثل باتري عمل مي كند ،يعني فشار يا ولتاژ ايجاد مي كند .اما باتري فقط يك ولتاژ
حداكثر ثابت توليد مي كند .قلب ،برعكس باتري ،در صورت لزوم فشار بيشتري توليد مي كند ،و در نتيجه كار
بيشتري هم انجام مي دهد.
)الف( پاسخ درست پرسش دوم است .ثابت كرديم كه آرايش  Aآمپر بيشتري توليد مي كند .چون توان باتري برابر

است با آمپر ضربدر ولتاژ و چون توان بيشتر و بنابراين نور بيشتري توليد مي كند .مي توانيم ،براي توضيح بيشتر ،اين

وضع را به صورتي اغراق آميز نشان دهيم :مثﻼً فرض كنيد  ٥٠ﻻمپ به طور سري به هم بسته شده اند .در بهترين
حالت ممكن است رشته هاي داخل ﻻمپ ها فقط اندكي سرخ شوند .نور يك ﻻمپ خيلي بيشتر از نور چند ﻻمپ
در حالت سري است.

سوال:
 -١٠هر ترامواي يك خط اتصال برق و اتوبوس برقي دو خط اتصال برق دارد .دليل اين موضوع اين است كه
الف ( خط اتصال اضافي در اتوبوس براي نگه داري و تأمين ايمني بيشتر به كار مي رود
ب( منبع برق اتوبوس  acو از آن ترامواي  dcاست
ج( منبع برق اتوبوس  dcو از آن ترامواي  acاست

د( اتوبوس بيشتر از ترامواي جريان برق مي كشد

ه( ترامواي از ريل هايش به عنوان خط اتصال دوم استفاده مي كند.
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پاسخ) :ه( پاسخ درست است .مولد برقي كه برق ترامواي را تأمين مي كند از يك طرف اتصال به زمين دارد.
بنابراين ،برق از مولد ،از طريق يك خط اتصال به ترامواي مي رود و از طريق زمين به مولد برمي گردد .اتوبوس
برقي بر چرخ ﻻستيكي سوار است و بنابراين ،نمي تواند جريان برق را از طريق زمين برگرداند .در نتيجه ،اتوبوس
برقي دو خط اتصال برقي مي خواهد.

سوال:
 -١١اگر مدار را مطابق شكل به زمين وصل كنيم آيا باز هم ﻻمپ روشن مي ماند؟
الف( بلي
ب( نه
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پاسخ) :الف( پاسخ درست است .زمين كردن مدار در يك نقطه تأثيري بر روي مدار ندارد .الكترون ها از قطب
منفي باتري به طرف قطب مثبت به حركت در مي آيند .رفتن الكترون ها به زمين فقط آنها را منحرف مي كند.
سوال:

 -١٢آيا اين پرنده را كه روي يك سيم لخت با ولتاژ زياد نشسته است ،برق مي گيرد؟
الف( بله
ب( نه

پاسخ) :ب( پاسخ درست است .ممكن است تصور كنيد كه يك ولتاژ به اندازه ي كافي زياد ،مثل ولتاژي برابر با
 ٢٠٠٠٠ولت ،مي تواند بر مقاومت زياد بدن پرنده غلبه كند و جريان خطرناكي در آن برقرار كند .اما منظور از اين
 ٢٠٠٠٠ولت ،ولتاژ تمام طول سيم نسبت به زمين است .اگرچه پرنده ي روي سم نيز در ولتاژ  ٢٠٠٠٠ولتي است اما
در واقع تمام بدن آن در همين ولتاژ است .به عبارت ديگر ،هيچ اختﻼف پتانسيلي در سرتاسر بدن پرنده وجود ندارد.
جريان هنگامي در يك محيط رسانا برقرار مي شود كه در دو سر آن اختﻼف پتانسيل وجود داشته باشد .اگر
اختﻼف پتانسيل وجود نداشته باشد جريان برقرار نمي شود .در اين حالت اگر پرنده بال هايش را به گونه اي باز كند
كه با سيم مجاور ،كه نسبت به سيم زير پاي پرنده اختﻼف پتانسيل دارد ،تماس حاصل كند ،همه چيز تمام مي شود.
در واقع ،سيم هاي حامل برق فشار قوي آنقدر از هم فاصله دارند كه بال پرنده نمي تواند با سيم مجاور تماس
حاصل كند.
سوال:

 -١٣چه چيز باعث برق گرفتگي مي شود؟ جريان يا ولتاژ؟
الف(جريان
ب( ولتاژ
ج( هر دو
د( هيچكدام
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پاسخ) :ج( پاسخ درست است .هنگامي كه جريان برق از بدن كسي عبور كند برق گرفتگي اتفاق مي افتد .اگر
جريان برق وجود نداشته باشد برق هم كسي را نمي گيرد .بنابراين ،ظاهراً )الف( پاسخ درست است .اما چه چيزي
عامل ايجاد جريان برق است؟ ولتاژ ،عامل جريان است .در اين صورت ولتاژ اعمال شده و جريان حاصل عامل
ايجاد برق گرفتگي هستند .باز هم ممكن است اين تصور پيش بيايد كه در واقع )الف( پاسخ درست است زيرا برق
گرفتگي مستقيماً به جريان مربوط مي شود ،بدون توجه به اينكه چه چيزي عامل ايجاد جريان است .همچنين ممكن
است استدﻻل شود )ب( پاسخ درست است ،زيرا ولتاژ اعمال شده عامل ايجاد برق گرفتگي است ،و جريان فقط

نقش يك واسطه را بازي مي كند .به عنوان مثال ما نمي نويسيم "خطر! آمپر-زياد" بلكه مي نويسيم "خطر! ولتاژ-

زياد".بنابراين ،اگر )الف() ،ب( يا )ج( را انتخاب كرده باشيد كه هيچ ،اگر )د( را انتخاب كرده باشيد معلوم مي
شود كه خيلي از مرحله پرت هستيد!
سوال:

 -١٤فرض كنيد پرنده اي مطابق شكل بر روي مداري نشسته است .آيا در اين مورد برق پرنده را مي گيرد؟

الف( در صورتي كه مدار باز باشد برق پرنده را مي گيرد.
ب( در صورتي كه مدار بسته شود برق پرنده را مي گيرد.
ج( در هر حالت برق پرنده را مي گيرد.
د( در هيچ حالتي برق پرنده را نمي گيرد.
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پاسخ) :ب( پاسخ درست است .هنگامي كه كليد باز است ولتاژ تمام سيم در يك طرف كليد برابر مثﻼً  ١٢ولت ،و
ولتاژ تمام سيم در طرف ديگر كليد برابر صفر است .پرنده در يك طرف كليد است و بنابراين اختﻼف ولتاژي در
بدن آن وجود ندارد .در اين حالت اگر كليد بسته شود ،جريان برقرار مي شود و از مقاومت ﻻمپ روشنايي عبور مي
كند .قسمتي از اين جريان هم از طريق بدن پرنده خود را به طرف ديگر سيم مي رساند .بنابراين به پرنده شوك وارد
مي شود.

در هر مداري همواره اختﻼف ولتاژي در دو سر قسمتي از مدار ايجاد مي شود كه مانع عبور جريان است .وقتي كليد
باز است ،اين مانع خود كليد است و در دو سر آن اختﻼف پتانسيل ايجاد مي شود .وقتي كليد بسته مي شود،
مقاومت اين نقش را به عهده مي گيرد .يعني در دو سر مقاومت اختﻼف پتانسيل ايجاد مي شود .پرنده بينوا هم ،با
گذاشتن دو پايش در دو طرف ﻻمپ در مسير اين اختﻼف پتانسيل قرار مي گيرد .آيا از روي شكل مي توانيد
بفهميد كه فقط پرنده اي كه دو پايش را در دو طرف ﻻمپ گذاشته است ،دچار برق گرفتگي مي شود؟

سوال:

 -١٥هنگامي كه سويچ اتومبيل را باز مي كنيد در واقع مدار متشكل از قطب منفي باتري – سويچ – قطب مثبت
باتري را مي بنديد .اين مدار يك مدار  dcاست و در آن الكترون ها از قطب منفي باتري به سوي قطب مثبت آن به

حركت در مي آيند .چه مدت سويچ بايد در حالت باز باشد تا الكترون هايي كه از قطب منفي به حركت در آمده
اند به قطب مثبت برسند ؟

الف( زماني كوتاهتر از چرخاندن سويچ روي حالت باز يا حالت خاموش
�

ب( � ثانيه
ج(  ٤ثانيه

د(  ٤دقيقه
ه(  ٤ساعت
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پاسخ) :ه( پاسخ درست است .با اينكه سرعت سيگنال الكتريكي از طريق مدار بسته در حدود سرعت نور است،
سرعت واقعي مهاجرت الكترون )يا سرعت سوق( خيلي كمتر از اين مقدار است .اگر چه سرعت متوسط الكترون ها
در مدار باز )وقتي كليد در حالت خاموش است( در دماهاي عادي برابر چند ميليون كيلومتر در ساعت است ،اما
هيچ جرياني توليد نمي كنند ،زيرا در تمام جهات ممكن حركت مي كنند .هيچگونه شارش خالصي در هيچ جهت
به خصوصي وجود ندارد .اما وقتي مدار بسته مي شود )يعني كليد در حالت روشن قرار مي گيرد( ميدان الكتريكي
ميان دو سر باتري در جهت مدار قرار مي گيرد .اين ميدان الكتريكي با سرعتي در حدود سرعت نور در مدار برقرار
مي شود .تمام الكترونها در مدار به حركت تصادفي خود ادامه مي دهند ،و در اثر ميدان الكتريكي اعمال شده به
سوي قطب مثبت باتري شتاب مي گيرند .الكترون هاي شتاب گرفته نمي توانند سرعت هاي قابل توجهي بگيرند،
زيرا در سر راه خود با اتم هاي زيادي برخورد مي كنند .اين برخورد ها به طور پيوسته از سرعت الكترون ها مي
كاهند به گونه اي كه سرعت نهايي آنها به حدود سانتيمتر در ثانيه مي رسد .در نتيجه چند ساعت طول مي كشد تا
الكترون ها يي كه از يك سر باتري راه افتاده اند به سر ديگر آن برسند.
سوال:

 -١٦هنگامي كه يك موتور الكتريكي در حال كار ،يا يك توستر در حال داغ كردن نان است ،مقدار كولن
الكتريسيته اي كه به آنها وارد مي شود بايد از مقدار الكتريسيته اي كه از آنها خارج مي شود بيشتر باشد.
الف( درست است
ب( نادرست است
هر مولد برقي:
الف( كولن ها الكتريسيته برق توليد مي كند
ب ( همان تعداد كولن الكتريسيته كه مي گيرد از خود خارج مي كند
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پاسخ) :ب( پاسخ درست هر دو پرسش است .موتور الكتريكي )يا توستر( الكتريسيته مصرف نمي كند ،بلكه انرژي
مصرف مي كند .هر مولد الكتريكي الكتريسيته توليد نمي كند ،بلكه انرژي توليد مي كند .همان تعداد كولن
الكتريسيته اي كه به موتور ) يا توستر( وارد مي شود بايد از آن خارج شود)اما در ولتاژي كمتر از ولتاژ كولن هاي
ورودي( .بخار آبي را در نظر بگيريد كه از داخل موتور بخار عبور مي كند .تمام بخاري كه وارد موتور مي شود از
طرف ديگر خارج مي شود ،منتهي فشار آن از فشار بخار ورودي كمتر است .به طريق مشابه ،كولن هاي الكتريسيته
در موتور )توستر( افت ولتاژ دارند و در مولد افزايش ولتاژ.
انرژي در هر كولن الكتريسيته به ولتاژ آن بستگي دارد.
انرژي= ولتاژ * كولن
بنابراين ،ولتاژ صفر به معناي انرژي صفر است .انرژي كولن ها الكتريسيته ) به هر تعداد ( با ولتاژ صفر برابر صفر
است.
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مقدمه:
تاكنون با مدارهاي الكتريكي آشنا شديد .عناصر مدار را كه شامل منابع ولتاژ ،مقاومت هاي اهمي ،سلف و خازن
است شناختيد و مشخصات آن ها را در جريان مستقيم و متناوب بررسي كرديد .مدارهاي ساده را كه از يك حلقه
درست شده بودند يا داراي يك منبع تغذيه بودند ،مورد تجزيه و تحليل قرار داديد و در اين مدارها جريان و ولتاژ و
توان را در مصرف كننده ها و منابع محاسبه كرديد .هم چنين ولتاژ دو سر مقاومت را در مدار سري از طريق تقسيم
ولتاژ و جريان يك مصرف كننده را در مدارهاي موازي به روش تقسيم جريان به دست آوريد.
مقاومت ،القاگري و ظرفيت معادل را در مدارهاي سرس ،موازي و مختلط محاسبه كرديد و باﻻخره قوانين اهم،
ولتاژهاي كيرشهف در انعشاب ها را براي حل مسائل به كار برديد .اما با مدارهايي كه شامل چند حلقه باشند و در
هر حلقه منابع تغذيه وجود داشته باشد ،تاكنون برخورد نداشته ايد .ما در اين فصل مدارهايي را مورد تجزيه و تحليل
قرار مي دهيم ،يعني جريان ها و ولتاژها و نيز توان هاي هر مصرف كننده را محاسبه و تعيين مي كنيم كه مثﻼً كدام
منبع ،انرژي بيش تري به مصرف كننده ها مي دهد يا حتي گاهي نتيجه مي گيريم كه فﻼن منبع نه تنها به مدار انرژي
نمي دهد بلكه خود مصرف كننده است .براي اينكه بتوانيم اين مدارها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم ،از روش
هاي مختلفي مي توانيم استفاده كنيم .برخي از اين روش ها كه در اين فصل به كمك آن ها به تجزيه و تحليل
مدارها مي پردازيم ،عبارت اند از  :اصل جمع آثار ،پتانسيل گره ،جريان هاي حلقه و نيز معادل سازي تونن و نورتن
مدار.
تحليل مدار به روش اصل جمع آثار:
در مدارهاي الكتريكي كه چند منبع تغذيه دارند ،هر يك از منابع در مدار جرياني ايجاد مي كند وجريان هر عنصر
در مدار از جمع جريان هايي كه هر منبع در آن عنصر ايجاد مي كند به دست مي آيد .به عبارت ديگر ،جريان
عناصر مدار از مجموع آثار تك تك منابع در مدار حاصل مي شود .جمع آثار در مورد ولتاژ دو سر هر عضو نيز
صادق است ولي در مورد كميت هايي كه با مجذور جريان يا ولتاژ متناسب هستند صدق نمي كند .مثﻼً توان در
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يك مقاومت اهمي را نمي توان از مجموع توان هايي به دست آورد كه هر منبع به تنهايي مي تواند در آن عنصر
ايجاد كند.
توان و ولتاژ مقاومت  ٦اهمي را محاسبه كنيد.

مثال :در مدار شكل  ١جريان را در مقاومت هاي

شكل ١
راه حل:
الف :ابتدا به جز يك منبع ) مثﻼً  (٢١ Vبقيه ي منابع را از مدار حذف كنيم .تذكر اين نكته ﻻزم است كه وقتي منبع
ولتاژ را از مدار حذف كنيم ،دو سر آن را اتصال كوتاه مي كنيم در صورتي كه بخواهيم منبع جرياني را از مدار
حذف كنيم ،بايد آن را باز كرده و از مدار جدا سازيم .حال براي هر عنصر جرياني را در نظر مي گيريم و آن ها را
مطابق روش هايي كه قبﻼً آموخته ايم ،حساب مي كنيم )شكل .(٢
مي خواهيم مقاومت  ٦اهمي به صورت موازي با مقاومت  ١٢اهمي و مجموعه به صورت سري با مقاومت  ٣اهمي
قرار بگيرد.

شكل ٢
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ب :اين بار منبع دوم را حذف مي كنيم و مجدداً جريان عناصر مدار را محاسبه مي نمائيم )شكل .(٣

شكل ٣
اگر جريان هاي هر عنصر را در دو حالت محاسبه شده با توجه به جهت آن ها با يكديگر جمع كنيم ،جريان هر
عنصر براي زماني كه هر دو منبع در مدار هستند به دست مي آيد.

پ :براي محاسبه ولتاژ مقاومت  ٦اهم ،مي توان به دو صورت زير عمل كرد.

ت :توان در مقاومت  ٦اهم از رابطه ي زير به دست مي آيد.

توجه كنيد كه توان اين مقاومت را نمي توان از رابطه ي زير به دست آورد؛ زيرا حاصل  ٩٦وات نمي شود:
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مثال :توان مصرفي در مقاومت  ٤اهم را در شكل  ٤به روش جمع آثار حساب كنيد.

شكل ٤
راه حل:
الف :منبع جريان را حذف و جريان مقاومت  ٤اهمي را محاسبه مي كنيم.

شكل ٥
ب :منبع ولتاژ را حذف مي كنيم و مجدداً جريان مقاومت  ٤اهمي را به دست مي آوريم)شكل (٦

شكل ٦
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پ :اكنون با جمع آثار ،جريان مقاومت  ٤اهمي را در مدار اصلي به دست مي آوريم و سپس توان آن را حساب مي
كنيم.

تحليل مدار به روش پتانسيل گره:
براي حل مدار به روش پتانسيل گره از قانون كيرشهف)  ( K.C.L.استفاده مي شود .بدين منظور ،مراحل زير را طي
مي كنيم.
الف :مدار را تا حد ممكن ساده مي كنيم  :مثﻼً مقاومت هاي موازي يا سري را به صورت معادل آن ها قرار مي
دهيم يا گره هاي گسترده

را يك جا

رسم مي كنيم.

ب :يك از نقاط گره را _ كه بهتر است پرانشعاب ترين آن ها باشد_ به عنوان گره مبنا انتخاب مي كنيم .فرض بر
اين است كه پتانسيل گره مبنا صفر است.
.

پ :به بقيه گره ها يك پتانسيل نسبت مي دهيم؛ مانند

ت :براي هر گره معادله ي جريان هاي كيرشهف ) (K.C.L.را مي نويسيم .براي نوشتن معادله در هر گره به جز منابع
جريان_ كه جهت جريان مشخصي دارند_ جريان بقيه ي شاخه ها را خروجي در نظر مي گيريم و با عﻼمت مثبت
منظور مي كنيم .عﻼمت جريان هاي ورودي به گره منفي خواهد بود.
ث :براي مداري با  nگره n-1 ،معادله نوشته مي شود كه شامل معادله ي گره ها به جز گره مبناست .ت\عداد معادله
ها با تعداد مجهوﻻت _ كه پتانسيل هاي گره ها هستند_ برابر است.
ج :با حل دستگاه معادﻻت چند مجهولي ،پتانسيل گره ها را به دست مي آوريم.
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چ :با معلوم بودن پتانسيل گره ها ،جريان هر شاخه به راحتي به كمك قانون اهم محاسبه مي شود.
مثال :توان مصرفي مقاومت  ٤اهم را در شكل  ٧به روش پتانسيل گره حساب كنيد.

شكل ٧
راه حل:
الف :اين مدار شكل ساده اي دارد و ساده تر نمي شود.
ب :گره پايين را مبنا اختيار مي كنيم و بقيه ي گره ها را به ولتاژ نسبت مي دهيم)شكل .(٨

شكل ٨
پ :اكنون معادله ي جريان ها را در گره مي نويسيم .در اين مثال پتانسيل گره  ١معلوم است؛ زيرا از آنجا كه يك
سر منبع ولتاژ به گره مبنا وصل است  ،پتانسيل سر ديگر آن بسته به پﻼرينه ي منبع به اندازه ي اختﻼف پتانسيل دو
سر آن بيشتر يا كمتر از پتانسيل مبنا خواهد بود .در آنجا گره  ١به پﻼرينه ي مثبت منبع وصل است .پس پتانسيل آن
برابر  ٣٠ولت مي شود .در نتيجه ،معادله ي جريان ها را فقط براي گره  ٢مي نويسيم.
٧٢
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چون جهت

روشهای حل مدار

مخالف جهت منبع جريان است براي آن عﻼمت منفي در نظر مي گيريم.

با جاگذاري مقادير

خواهيم داشت:

معادله ي باﻻ را حل مي كنيم و ولتاژ

را به دست مي آوريم.

مثال  :در مدار شكل  ٩جريان را در مصرف كننده  ١٠اهم حساب كنيد.

شكل ٩
راه حل:
الف :ابتدا مقاومت

را با هم موازي مي كنيم و مدار را به صورت شكل  ١٠ساده كرده و گره ها را نام

گذاري و براي هر شاخه يك جهت جريان انتخاب مي كنيم.

٧٣

احسان روحانی

http://ece.ut.ac.ir/silab/erohani

شكل ١٠
ب :در اين جا سه گره داريم .پس  kclرا براي گره هاي  ١و  ٢مي نويسيم و براي آن ها معادله تشكيل مي دهيم.

پ :معادله ها را مرتب كره حل مي كنيم تا

به دست آيد.

ت :اكنون جريان مقاومت  ١٠اهم به صورت زير محاسبه مي شود.

پس در اين مدار از مقاومت  ١٠اهم جرياني عبور نمي كند .البته در رابطه ي باﻻ مي توانستيم به صورت
بنويسيم كه در اين صورت جهت جريان به دست آمده از سمت گره  ٢به سمت گره  ١تعيين مي شد.
به هر حال ،در اين مثال خاص كه مقدار جريان صفر است ،هيچ مسئله اي نيز در مورد جهت جريان وجود ندارد.

٧۴

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم
مثال :در مدار شكل  ١١توان مصرفي مقاومت  ١اهم را به دست آوريد.

شكل ١١
راه حل:
الف :مدار باﻻ به صورت ساده و مرتب داده شده است اما مشكلي در اين مدار وجود دارد و آن اين كه چون نمي
توان جريان منبع ولتاژ را محاسبه يا تعيين كرد ،پس نمي توان معادله ي جريان ها را در گره ها نوشت.
ب :براي حل چنين مدارهايي ،دو گره واقع در دو طرف منبع ولتاژ را يك گره بزرگ مي بينيم)شكل  (١٢و معادله
ي جريان ها را براي گره بزرگ مي نويسيم .در اين حالت ،عناصري كه بين دو گروه واقع شده اند ،در معادله ظاهر
نمي شوند ولي تعداد معادﻻت يكي كم مي شود .در اين جا ،به راحتي مي توان با توجه به معلوم بودن اختﻼف
پتانسيل بين دو گره اوليه ،يك معادله ي جديد نوشت و به يك دستگاه معادﻻت رسيد كه در آن تعداد معادله ها با
تعداد مجهوﻻت برابر است و مي توان آن را حل كرد.
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شكل ١٢
پ :معادله ها را مرتب مي كنيم و رابه دست مي آوريم.

ت :توان مصرفي در مقاومت  ١اهم برابر است با:

تحليل مدار به روش جريان حلقه:
براي حل كردن مدار به روش جريان حلقه ،از قانون ولتاژهاي كيرشهف )  ( K.V.Lاستفاده مي شود .بدين منظور،
مراحل زير را طي مي كنيم.
الف :ابتدا مدار را تا حد ممكن ساده مي كنيم.
ب :براي هر حلقه ،يك جريان در جهت دلخواه منظور مي كنيم .براي سادگي كار و كم تر شدن اشتباهات ،بهتر
است جريان همه ي حلقه ها را در يك جهت فرض كنيم .ما در اين قسمت ،جريان حلقه ها را در جهت حركت
عقربه هاي ساعت فرض مي كنيم.
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پ :با حركت در جهت جريان انتخابي در هر حلقه ،با استاده از قانون ولتاژهاي كيرشهف )  (K.V.Lمعادله ي ولتاژها
را براي هر حلقه مي نويسيم.
ت :در هنگام حركت در يك حلقه اگر به عنصري رسيديم كه با حلقه ي ديگري مشترك است ،جريان آن عنصر
از جمع جبري جريان دو حلقه ي طرفين به دست مي آيد .با توجه به اين كه ما جهت جريان همه ي حلقه ها را در
جهت حركت عقربه هاي ساعت گرفته ايم ،پس در اين عناصر جريان مربوط به حلقه ي دوم ،خﻼف جهت جريان
در حلقه ي اول است و از جريان حلقه ي اول كم مي شود.
ث :با توجه به اينكه در مصرف كننده ها جريان به پﻼريته ي مثبت وارد مي شود و ما در هنگام نوشتن معادﻻت در
جهت جريان حركت مي كنيم ،پس ولتاژ همه ي مصرف كننده ها مثبت است .طبيعي است كه ولتاز منابع تغذيه با
توجه به پﻼريته ي آن ها در معادﻻت نوشته مي شود؛ يعني ،اگر در حركت به مثبت منبع برسيم ،آن را با عﻼمت
مثبت و اگر به منفي برسيم ،ولتاز آن را با عﻼمت منفي در معادله منظور مي كنيم.
ج :به تعداد حلقه ها معادله نوشته مي شود .پس  nمعادله با nمجهول به دست مي آيد .مجهوﻻت جريان هاي حلقه
ها هستند و با حل معادله ها جريان ها به دست مي آيند در نتيجه ،ولتاژ ها و توان هاي تمامي عناصر مدار محاسبه
خواهد شد.
مثال  :در مدار شكل  ١٣تواني را كه هر منبع به مدار مي دهد ،حساب كنيد.

شكل ١٣

٧٧

احسان روحانی

http://ece.ut.ac.ir/silab/erohani

راه حل:
الف :مدار را تا حد ممكن ساده گرده و براي هر حلقه جرياني را در جهت حركت عقربه هاي ساعت منظور مي
كنيم) .شكل (١٤

شكل ١٤
ب :از يك نقطه در هر حلقه حركت مي كنيم و معادﻻت  K.V.Lرا مي نويسيم.

پ :معادله ها را مرتب كرده و حل مي كنيم.

ت :براي محاسبه ي توان هر منبع بايد به جهت جريان نيز توجه داشت .اگر جريان از پﻼرينه ي مثبت منبع خارج
شود ،توان ان منبع در يك منفي ضرب مي شود .چنان چه حاصل توان منفي باشد ،يعني مولد به شبكه توان مي دهد
و اگر توان مثبت شد ،يعني مولد ،خود مصرف كننده شده است.
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پس معلوم مي شود كه منبع  ١٦ولت  ٦٤وات توان به مدار مي دهد ولي منبع ٢ولت ٤ ،وات توان مصرف مي كنند.
مثال  :در مدار شكل  ١٥توان مصرفي در مقاومت  ٦اهمي را محاسبه كنيد.

شكل ١٥
راه حل:
الف :مدار فوق ساده شده و جريان ها نيز تعيين شده اند و وقت آن است كه معادﻻت K.V.Lنوشته شوند .اما در اين
مدار نمي توان معادله ي ولتاژها را براي حلقه هاي  ١و  ٢نوشت؛ زيرا ولتاژ دو سر منبع جريان مشخص نيست .در
چنين مواردي ،معادله ي ولتاژ را براي يك حلقه ي بزرگ مي نويسيم كه منبع جريان در آن وجود ندارد .در اين
صورت ،تعداد معادﻻت از تعداد مجهوﻻت يكي كمتر مي شود اما با توجه به معلوم بودن مقدار منبع جريان ،يك
معادله هم مي توان براي آن نوشت .در نتيجه ،تعداد معادﻻت و مجهوﻻت برابر مي شود و دستگاه معادﻻت قابل
حل خواهد شد) .شكل (١٦

شكل ١٦
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ب :معادﻻت را مي نويسيم:

پ :دستگاه معادﻻت دو مجهولي را حل مي كنيم و را به دست مي آوريم.

ت :توان در مقاومت  ٦اهم برابر است با:

مثال :توان مصرفي در مقاومت  ٤اهمي را در شكل  ١٧به روش جريان حلقه محاسبه كنيد.

شكل ١٧
راه حل:
الف :ابتدا جريان حلقه ها را تعيين مي كنيم.

شكل ١٨

٨٠

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم

ب :سپس معادﻻت حلقه را مي نويسيم .مﻼحظه مي كنيد كه بازهم براي حلقه ي دوم نمي شود معادله ي

K.V.L

نوشت؛ زيرا ولتاژ دو سر منبع جريان مشخص نيست ولي مقدار از شكل  ١٨پيداست و برابر  -١٠آمپر است .پس
كافي است معادله ي k.V.L.را براي حلقه اول بنويسيم ،آن را حل كنيم و جريان

را به دست آوريم.

پ :جريان مقاومت  ٤اهم برابر است با:

ت :توان در مقاومت  ٤اهم نيز برابر است با:

همان طور كه ديديد ،مثال را به هر سه روش اصل جمع آثار ،پتانسيل گره و جريان حلقه حل كرديم و در هر سه
مورد به يك پاسخ رسيديم .پس مدارها را به روش هاي مختلف مي توان تحليل كرد ولي بايد ببينيم كه كدام روش
ساده تر به نتيجه مي رسد .به نظر مي رسد اگر در مداري تعداد حلقه ها زياد ولي تعداد گره ها كم باشد ،استفاده از
روش پتانسيل گره مناسب تر است و اگر تعداد حلقه ها كمتر از تعداد گره ها باشد ،استفاده از روش جريان حلقه
بهتر است؛ زيرا معادﻻت كمتري تشكيل مي شود وحل كردن آن ها ساده تر است.
تبديل منابع ولتاژ و جريان به يكديگر:
در تحليل مدارهاي الكتريكي مواردي پيش مي آيد كه به نظر مي رسد اگر به جاي منبع ولتاژ ،يك منبع جريان در
مدار باشد تحليل مدار ساده تر انجام مي گيرد .به شكل  ١٩توجه كنيد.
اگر در اين مدار به جاي منبع واقعي

يك منبع جريان واقعي وجود داشت ،همه ي منابع مقاومت هاي مداربا هم

موازي بودند و به راحتي با يك محاسبه مقاومت معادل ،استفاده از قوانين اهم و جريان هاي كيرشهف ولتاژ

به

دست مي آمد .مطلب ياد شده اين فكر را به وجود مي آورد كه چگونه مي توان منابع ولتاژ و جريان را جايگزين

٨١
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يكديگر كرد .براي اين منظور ،چنان چه منابع را جايگزين هم كنيم ،نبايد در شرايط مصرف كننده تغييري ايجاد
شود .پس اگر منابع ولتاژي را جايگزين منبع جرياني كنيم بدون آن كه جريان و ولتاژ مصرف كننده تغيير كند ،مي
توان گفت اين دو منبع معادل هم هستند .با توجه به توضيحات فوق منابع معادل را هم به صورت زير مي توان
محاسبه كرد.

شكل ١٩
به شكل  ٢٠نگاه كنيد؛ مصرف كننده ي

در هر دو مدار يكي است .ابتدا جريان مصرف كننده ها را در هر دو

مدار حساب مي كنيم.
در مدار الف داريم:

شكل ٢٠

٨٢

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم
در مدار ب داريم:

اكنون براي اينكه دو منبع شكل  ٢٠الف و ب معادل هم باشند ،بايد جريان درهر دو حالت برابر باشد .با مساوي
قرار دادن جريان ها داريم:

در معادله ي باﻻ اگر صورت كسرها با هم برابر باشتد ،زماني تساوي برقرار مي شود كه مخرج كسرها نيز با هم برابر
باشند .در اين صورت مي توان نوشت:

و در اين جا مي توان نتيجه گرفت كه براي تبديل يك منبع جريان به منبع ولتاژ ،مقاومت داخلي منبع ولتاژ با
مقاومت داخلي منبع جريان برابر است و ولتاژ آن از حاصل ضرب جريان در مقاومت داخلي منبع به دست مي آيد.
به عكس ،اگر بخواهيم منبع ولتاژي را به منبع جريان تبديل كنيم ،كافي است ولتاژ منبع را بر مقاومت داخلي آن
تقسيم كنيم تا مقدار منبع جريان معادل به دست مي آيد .بديهي است كه مقاومت داخلي منبع جريان نيز به اندازه ي
مقاومت داخلي منبع ولتاژ خواهد بود.
مثال  :منبع جريان معادل منبع ولتاژ شكل  ٢١را به دست آوريد.

شكل ٢١

٨٣
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راه حل:

پس منبع جريان معادل به صورت شكل  ٢٢در مي آيد.

شكل ٢٢
مثال :در شكل  ٢٣ابتدا جريان مصرف كننده

را حساب كنيد .سپس منبع ولتاژ معادل منبع جريان مدار را

محاسبه كرده شكل مدار را رسم كنيد و بار ديگر جريان مصرف كننده را محاسبه كنيد.

شكل ٢٣
راه حل:

٨۴

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم
اكنون مدار به صورت شكل  ٢٤خواهد شد.

شكل ٢٤
در اين حالت ،جريان

را داريم:

مﻼحظه مي كنيد كه جريان مصرفكننده باز هم  ٤آمپر است .بديهي است ولتاژ و توان مصرفي آن نيز تغيير نمي كند.
ﻻزم به يادآوري است كه منابع ايده آل را نمي توان به يكديگر تبديل كرد.

تبديﻼت تونن و نورتن مدارهاي الكتريكي:
در تجزيه و تحليل مدارهاي الكتريكي به مواردي برخورد مي كنيم كه مدار از عناصر زيادي درست شده است و
تعداد زيادي حلقه و گره دارد اما هدف ما فقط بررسي يك عنصر در مدار است و مي خواهيم بدانيم با تغييرات اين
عنصر ،مثﻼً جريا يا توان ان چه تغييراتي خواهند داشت .در اين مورد ،تحليل تكراري مدار بسيار مشكل خواهد بود.
حتي اگر از روش هاي رايانه اي نيز براي تحليل استفاده كنيم ،باز محاسبه هاي مكرر به زمان بيشتري نياز دارد .براي
از بين بردن اين مشكل راه حل هايي ارائه شده است .به اين ترتيب كه هميشه مي توان تمامي عناصر مدار را از دو
سر بار يا عنصر مورد نظر به صورت يك منبع واقعي جريان يا ولتاژ ،معادل سازي كرد .اگر مدار را به صورت يك
منبع ولتاژ واقعي معادل سازي كنيم ،مدار را معادل تونن گويند و اگر به صورت منبع جريان واقعي معادل سازي
كنيم آن را معادل نورتن مدار گويند .در اين جا با ذكر مثال هايي چگونگي محاسبه ي معادل تونن و نورتن
مدارهاي الكتريكي را بيان مي كنيم .تونن و نورتن دو دانشمند بودند كه در زمينه ي مخابرات كار مي كردند.

٨۵
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معادل تونن مدارهاي الكتريكي:
براي به دست آوردن معادل تونن مدار ،ابتدا بار يا عنصر مورد نظر را از مدار جدا مي كنيم ،سپس اختﻼف پتانسيل
بين دو نقطه اي را كه بار از آن جا جدا شده است ،به يكي از روش هاي تحليل كه قبﻼً آموختيم محاسبه مي كنيم.
ولتاژ به دست آمده كه به آن ولتاز مدار باز

گفته مي شود ،همان ولتاژ تونن

مدار است .براي به دست

آوردن مقاومت معادل مدار ،تمام منابع را بي اثر مي كنيم )منابع جريان باز و منابع ولتاژ اتصال كوتاه( .سپس با نگاه
از دو نقطه اي كه بار از آنجا بازشده به مدار ،مقاومت معادل كل را به دست مي آوريم .اين مقاومت تونن مدار
خواهد بود.
مثال :در مدار شكل  ٢٥براي اين كه بتوانيم اثر تغييرات بار را بررسي كنيم ،معادل تونن مدار را به دست مي آوريم.

شكل ٢٥
راه حل:
ابتدا مطابق شكل  ٢٦بار را از مدار جدا كرده و سپس ولتاژ بين دو پايانه ي Aو Bرا محاسبه مي كنيم.

شكل ٢٦
در مدار شكل  ٢٦بين دو نقطه ي  Aو  Bباز است؛ بنابراين

٨۶

مي شود و با اعمال  KVLبه حلقه داريم:

مدارهای الکتريکی -فصل سوم
مقادير

روشهای حل مدار

را جايگزين مي كنيم و را به دست مي آوريم.

با به دست آوردن مي توان

را با اعمال  KVLبه حلقه به دست آورد:

بنابراين داريم:

همان

است.

اكنون منابع ولتاژ مدار را مطابق شكل  ٢٧بي اثر مي كنيم و مقاومت معادل آن را از دو پايانه ي  Aو  Bبه دست مي
آوريم.

شكل ٢٧

٨٧
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اكنون معادل تونن مدار به صورت شكل به دست آمده است .مي توان بار را به مدار معادل وصل كرد)شكل  (٢٨و
تحليل ﻻزم را انجام داد.

شكل ٢٨
معادل نورتن مدارهاي الكتريكي:
براي به دست آوردن معادل نورتن مدار،باز هم ابتدا بار را از مدار جدا مي كنيم .براي به دست آوردن مقاومت
معادل نورتن مدار

نيز درست به همان صورتي عمل مي كنيم كه هنگام به دست آوردن مقاومت معادل تونن

انجام مي داديم .پس مي توان گفت مقاومت هاي معادل تونن و نورتن يكي هستند

اما براي محاسبه ي

جريان معادل تورتن مدار ،پس از باز كردن بار ،دو پايانه اي را كه بار از آن جا باز شده است اتصال كوتاه مي كنيم
و سپس جريان عبوري از اين اتصال كوتاه را محاسبه مي كنيم .اين جريان كه به جريان مدار اتصال كوتاه
معروف است ،همان جريان معادل نورتن مدار

است.

مثال :در شكل  ٢٩معادل نورتن مدار را بدست آوريد.

شكل ٢٩

٨٨

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم
راه حل:
 -١ابتدا بار را جدا كرده و دو پايانه ي  Aو  Bرا اتصال كوتاه مي كنيم)شكل .(٣٠

شكل ٣٠
 -٢اين مدار را مي توان از روش پتانسيل گره حل كرد و

را محاسبه نمود .توجه داشته باشيد كه در اين

حالت گره هاي  Aو  Bبه يك گره تبديل مي شوند .پس مي توان نوشت:

به اين ترتيب جريان در هر يك از مقاومت ها نيز يك آمپر است ،و همگي از گره  Cخارج مي شوند .جريان
نيز از مجموع دو جريان ) يكي منبع  ٣Aو دومي مقاومت( به دست مي آيد .پس داريم:

مقاومت معادل نورتن با بي اثر كردن منابع -در حالي كه مقاومت بار باز نشده است -به دست مي آيد )شكل .(٣١

٨٩
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شكل ٣١

 -٣معادل نورتن مدار و مدار كامل به صورت شكل  ٣٢است.

شكل ٣٢
 -٤گاهي ممكن است معادل تونن مداري را داشته باشيم و سپس به دنبال معادل نورتن همان مدار بگرديم يا
به عكس معادل نورتن را دشته باشيم و به دنبال معادل تونن باشيم ،در اين گونه موارد به راحتي مي توانيم با
تبديل منابع ،معادل ديگر را براي مدار به دست آوريم.
مثال :در مثال ما قبل معادل نورتن و در مثال قبل معادل تونن مدار را به دست آوريد.
راه حل :تصاوير شكل ٣٣
تذكر :براي جلوگيري از اشتباه و تعيين جهت صحيح جريان منابع و پﻼريته ي ولتاژ آن ها به جهت جريان اتصال
كوتاه

كامﻼً دقت كنيد.

و همچنين به پﻼريته ي ولتاژ مدار باز

٩٠

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم

شكل ٣٣
توان تحويل داده شده توسط منبع جريان  ٥آمپر در شكل زير چقدر است.

ابتدا مدار نورتن منبع  ٢٠ولت و مقاومت  ٤اهم را رسم مي كنيم.

KVL : V=3[5-(7⁄ 2)]+(20⁄ 9)[5-(7⁄ 2)]-(100⁄ 9) = 54⁄ 13
P=VI=5×(54⁄ 13)=20.77
٩١
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انتقال ماكزيمم توان به بار:
يكي از مسائلي كه در مدارهاي الكتريكي مطرح مي شود ،اين است كه در چه شرايطي مي توان ماكزيمم توان
ممكن را به بار منتقل كرد .از آنجا كه منابع تغذيه داراي مقاومت داخلي هستند ،تمامي تواني را كه به مدار تحويل
مي دهند به بار نمي رسد .انتقال ماكزيمم توان ممكن را به بار تطابق مي گويند.
به خصوص در مدارهاي الكترونيك كه عناصر زيادي در مدار وجود دارد و مدار از قسمت ها و طبقات مختلفي
درست شده است ،ايجاد تطابق بين طبقات مختلف مدار و انتقال ماكزيمم توان از يك طبقه به طبقه ي ديگر مسئله
ي مهمي است .در نتيجه ،چگونگي انتقال ماكزيمم توان مورد توجه قرار مي گيرد .اگر مقاومت بار صفر باشد ،چون
دو سر ولتاژ صفر مي شود پس توان آن نيز صفر مي شود .بديهي است اگر بار داراي ولتاژ و جريان باشد ،داراي
توان نيز خواهد بود .پس اگر مقاومت بار از صفر بزرگتر شود و تا بي نهايت افزايش يابد ،توان آن از صفر بزرگ تر
مي شود و مجدداً به صفر مي رسد .در اين بين حالتي وجود دارد كه توان مصرف كننده به بيشترين مقدار مي رسد.
محاسبه ها نشان مي دهند كه زماني ماكزيمم بار به مصرف كننده منتقل مي شود كه مقاومت بار با مقاومت داخلي
منبع تغذيه برابر باشد.
اگر مدار داراي عناصر زيادي باشد ،مي توان با به دست آوردن معادل تونن يا نورتن مدار از دو سر بار ،تمامي مدار
را به صورت يك منبع ولتاژ يا جريان واققعي نشان داد .در اين صورت ،مي توان گفت زماني ماكزيمم توان به بار
منتقل مي شود كه مقاومت بار با مقاومت معادل تونن و نورتن برابر باشد.
مثال :يك باتري مطابق شكل  ٣٤با مقاومت داخلي  ١اهم ،نيروي محركه  ١٢ولت را توليد مي كند .اين باتري در
چه جرياني مي تواند ماكزيمم توان را به بار دهد؟ در اين حال توان مصرف كننده چند وات است؟

٩٢

مدارهای الکتريکی -فصل سوم
اگر مقاومت بار را به ترتيب

روشهای حل مدار
در نظر بگيريم در هر مرحله توان مصرفي چند وات مي شود؟

شكل ٣٤
راه حل:
اوﻻً :در صورت انتقال توان ماكزيمم مقاومت مصرف كننده بايد با مقاومت داخلي مولد يعني  ١اهم برابر باشد.
پس مي توان نوشت:

ثانياً:

مﻼحظه مي شود توان مصرفي در هر دو حالت فرض دوم از حالت اول كم تر است؛ يعني وقتي مقاومت بار از ١
اهم كمتر يا زيادتر باشد ،توان مصرفي كوچك شده است .پس در مقاومت  ١اهم توان مصرفي ماكزيمم است.
مثال :در مدار شكل  ٣٥ماكزيمم تواني كه مي تواند به بار منتقل شود ،چند وات است و در چه مقدار از مقاومت بار
حاصل مي شود؟

٩٣
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شكل ٣٥
راه حل:
ابتدا مقاومت بار را از مدار جدا مي كنيم و معادل تونن مدار را از دو نقطه ي  Aو bبه دست مي آوريم .با توجه به
اين كه در صورت باز شدن

از مقاومت  ٢اهمي جريان نمي گذرد و ولتاژ آن صفر است ،پس

دو سر مقاومت  ٦اهم است .در نتيجه مي توان نوشت:

اكنون مدار را به صورت شكل  ٣٦داريم:

شكل ٣٦
پس براي انتقال ماكزيمم توان

بايد مساوي  ٤اهم باشد و توان ماكزيمم در

٩۴

برابر است با:

همان ولتاژ

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم
تبديل ستاره مثلث:

مي توان مقاومتها و امپدانسهايي را كه به صورت مثلث بسته شده اند به مقاومتها يا امپدانسهايي به صورت ستاره
تبديل كرد و بلعكس .براي استفاده از تبديل ستاره مثلث تنها بايد دانست كه استفاده ا هر روش در كجا تحليل مدار
را ساده تر مي كند .به شكل صفحه بعد و معادﻻت تبديل ستاره مثلث توجه كنيد.

مثال :مقاومت معادل مدار شكل  ٣٧زير را از دو سر محاسبه كنيد) .تمام مقاومتها  ٣اهمي هستند(

شكل ٣٧

٩۵
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حل :براي دو مثلث باﻻيي و پاييني معادل ستاره را جايگزين كرده ومقاومت معادل شاخه هاي جانبي را نيز حساب
مي كنيم .به شكل  ٣٨توجه كنيد.

شكل ٣٨
Req=1+1+(6||6)=5Ω

مدارهاي شامل سلف و خازن:
همان طور كه قبﻼً خوانديد ،وقتي يك خازن به منبع ولتاژ جريان مستقيم وصل مي شود ،ابتدا جريان نسبتاً بزرگي در
مدار جريان مي يابد و خازن رفته رفته شارژ مي شود تا ولتاژ دو سر آن به اندازه ي ولتاژ منبع برسد .در همين حالت،
جريان مدار هم به تدريج كوچك مي شود تا وقتي كه خازن كامﻼً شارژ شود .در اين حالت ،جريان مدار به صفر
مي رسد .پس ازاين فرآيند كه حدود  ٥ثابت زماني طول مي كشد ،خازن در مدار مانند يك كليد باز عمل مي كند.
وقتي  ٥ثابت زماني سپري مي شود ،در اصطﻼح مي گويند مدار به حالت پايدار يا ماندگار خود رسيده است .پس
در مدارهاي جريان مستقيم و در حالت ماندگار ،خازن به صورت يك كليد باز عمل مي كند .در حالي كه به اندازه
ي ولتاژ اعمال شده به دو سر آن ،شارژ شده است .هم چنين مﻼحظه كرديد كه سلف در مدار با تغييرات جريان
مخالف است؛ بنابراين وقتي در يك مدار جريان مستقيم شامل سلف كليد مدار را وصل مي كنيم ،ابتدا سلف با
ايجاد يك ولتاژ خودالقايي در خﻼف جهت ولتاژ اعمال شده با برقراري جريان مخالفت مي كند و جريان كمي در
مدار جاري مي شود اما رفته رفته اين مخالفت كاهش مي يابد و از بين مي رود .به طوري كه پس از گذشت  ٥ثابت
زماني ،جريان مدار به حداكثر مقدار خود مي رسد و نيروي محركه خودالقايي سلف صفر مي شود .به طوري كه
مي توان گفت وقتي يك مدار جريان مستقيم شامل سلف به حالت ماندگار مي رسد ولتاژ دو سر سلف صفر است و
سلف به صورت يك هادي اتصال كوتاه عمل مي كند .در واقع ديگر در مدار ديده نمي شود و نقشي ندارد .البته در
٩۶

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم

اين حالت ،به دليل عبور جريان از سلف ،مقداري انرژي در آن ذخيره مي شود .ضمن اين كه جريان مدار ماكزيمم
است .از زمان كليدزني تا زمان پايدار شدن را مي گوييم مدار در حالت گذراست.
از آنجا كه در عمل در بسياري موارد و به خصوص در وسايل الكترونيكي به مدارهاي جريان مستقيمي بر مي
خوريم كه از عناصر غير فعالي چون سلف  ،خازن و مقاومت اهمي درست شده اند ،به حل كردن نمونه هايي از اين
مدارها در حالت پايدار مي پردازيم .ﻻزم به ذكر است كه بررسي مدارها در حالت گذر از حيطه ي اين درس خارج
است و در دوره هاي عالي تر به آن مي پرازند.
مثال :مدار شكل  ٣٩در حالت ماندگار است ،مطلوب است محاسبه:
الف -جريان مقاومت  ٣اهمي
ب -انرژي ذخيره شده در خازن.

شكل ٣٩
راه حل:
الف -در حالت ماندگار ،خازن شارژ مي شود و مانند كليد باز عمل مي كند .پس مدار به صورت شكل ٤٠
در مي آيد و جريان مقاومت  ٣اهمي برابر است با:

شكل ٤٠
٩٧
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ب -اختﻼف پتانسيل بين دو نقطه ي  Aو  Bبرابر است با:

چون از شاخه ي خازن دار جريان عبور نمي كند .پس ولتاژ دو سر مقاومت  ٢اهمي صفر و ولتاژشارژ خازن
همان  ٩ولت است .در نتيجه داريم:

همان طور كه مي بينيد ،با وجود اينكه جريان خازن صفر است ولي در آن مقداري انرژي ذخيره شده است.
مثال :مدار شكل  ٤١در حالت پايدار است .مطلوب است محاسبه ي:
الف :جريان مقاومت  ٣اهمي.
ب :انرژي ذخيره شده در سلف.

شكل ٤١

راه حل:
الف :در حالت ماندگار سلف به صورت اتصال كوتاه عمل مي كند يعني مدار به صورت شكل  ٤٢در مي آيد
و چون دو سر مقاومت  ٣اهمي اتصال كوتاه است پس جريان از آن نمي گذرد و داريم:

٩٨

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم

شكل ٤٢
ب :در حالت ماندگار ،مدار به صورت شكل  ٤٣است .در نتيجه جرياني كه از سلف مي گذرد برابر است با:

شكل ٤٣
پس انرژي ذخيره شده در سلف برابر است با:

مثال :مدار شكل  ٤٤در حالت پايدار است .تواني كه منبع  ١٢ولت به مدار مي دهد ،چند وات است؟

شكل ٤٤
راه حل :چون مدار در حالت پايدارقرار دارد ،پس سلف اتصال كوتاه و خازن مدار باز است .در نتيجه ،مقاومت ٣
اهم نيز اتصال كوتاه است و مدار به صورت شكل  ٤٥در مي آيد .در اين مدار ،مقدار  Iبرابر است با:

٩٩
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شكل ٤٥
وتواني كه منبع  ١٢ولت به مدار تزريق مي كند برابر است با:

١٠٠

روشهای حل مدار

مدارهای الکتريکی -فصل سوم
تمرين ها:
 -١در مدار شكل  ٤٦با استفاده از روش پتانسيل گره ،توان منبع ولتاژ را محاسبه كنيد.

شكل ٤٦
 -٢در شكل  ٤٧با استفاده از اصل جمع آثار توان را در مقاومت  ٣اهمي محاسبه كنيد.

شكل ٤٧
 -٣در مدار شكل  ٤٦ابتدا منابع جريان را به منبع ولتاژ تبديل كنيد و سپس به كمك روش جريان حلقه ،جريان
منبع  ٦٠ولت را محاسبه كنيد.
 -٤در مدار شكل  ٤٨با استفاده از روش جريان حلقه ،توان مصرفي در مقاومت  ٣اهمي را حساب كنيد.

شكل ٤٨

١٠١
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 -٥در شكل  ٤٩معادل تونن مدار را از دو پايانه ي  Aو  Bمحاسبه و رسم كنيد.

شكل ٤٩
 -٦در شكل  ٥٠معادل نورتن مدار را از دو پايانه ي  Aو  Bمحاسبه و رسم كنيد .سپس با استفاده از تبديل منابع،
معادل تونن مدار را به دست آوريد.

شكل ٥٠
 -٧در شكل  ٥٠معادل تونن مدار را با محاسبه ي

به دست آوريد.

 -٨در شكل  ٥١مقاومت بار و توان آن را در حالتي كه توان انتقالي به بار ماكزيمم باشد ،محاسبه كنيد.

شكل ٥١
 -٩در مدار شكل  ٤٧توان مصرفي مقاومت  ٣اهمي را يك بار با استفاده از روش پتانسيل گره و بار ديگر با
استفاده از جريان حلقه محاسبه كنيد.
١٠٢
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 -١٠در شكل  ٤٦توان منبع ولتاژ  ٦٠ولتي را با استفاده از روش جريان حلقه و بدون تبديل منابع محاسبه كنيد.
 -١١در مدار شكل  ٤٨توان مصرفي مقاومت  ٣اهمي را با استفاده از روش پتانسيل گره حساب كنيد.
 -١٢در شكل  ٤٩و شكل  ٥٠ماكزيمم تواني را كه مي تواند به بار منتقل شود ،حساب كنيد .در اين حالت
مقاومت هاي بار چند اهم هستند؟
 -١٣در مدارهاي شكل  ٥٢و شكل  ٥٣پس از وصل شدن كليد  Kو سپري شدن  ٥ثابت زمانيانرژي ذخيره شده
در سلف و خازن را محاسبه كنيد.

شكل ٥٢

شكل ٥٣
 -١٤مدار شكل  ٥٤در حالت ماندگار است .تواني كه هر كدام از منابع به مدار مي دهند چند وات است؟

شكل ٥٤
١٠٣
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تمرين هاي مكمل

براي تمرين بيشتر مسائل تكميل كننده زير را حل كنيد.

-١در مدارهاي شكل  ٥٥تا شكل  ٥٧مطلوب است محاسبه ي جريان با استفاده از روش هاي الف :اصل جمع
آثار ب :پتانسيل گره پ :جريا حلقه.

شكل ٥٥

شكل ٥٦

١٠۴
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شكل ٥٧
-٢در مدار شكل  ٥٨مطلوب است:

شكل ٥٨
الف :جريان .
ب :توان مصرفي در مقاومت  ١٠اهمي.
پ :توان توليدي منبع ولتاژ  ٢٤ولتي.

١٠۵
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-٣در مدار شكل  ٥٩مطلوب است:

شكل ٥٩
الف :جريان Ix

ب :توان توليدي منبع جريان  ٣آمپري.
-٤در مدار شكل  ٦٠مطلوب است پتانسيل و جريان با استفاده از روش هاي
الف :اصل جمع آثار.
ب :پتانسيل گره.
پ :جريان حلقه.

شكل ٦٠
-٥در مدار شكل  ٦١ابتدا منابع جريان را به منبع ولتاژ تبديل كنيد .سپس با استفاده از روش جريان حلقه توان
توليدي منبع ولتاژ  ٦٠ولتي را محاسبه كنيد.

١٠۶
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شكل ٦١
 -٦در مدار شكل  ٦٢با استفاده از روش جريان حلقه توان مصرفي در مقاومت  ٣اهمي را محاسبه كنيد.

شكل ٦٢
-٧در مدارهاي شكل  ٦٣تا شكل  ٦٨مطلوب است:
الف :معادل تونن مدار از دو پايانه ي  Aو. B
ب :معادل نورتن مدار از دو پايانه ي  Aو . B

شكل ٦٣

١٠٧
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٦٤ شكل

٦٥ شكل

٦٦ شكل

٦٧ شكل

١٠٨

روشهای حل مدار
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شكل ٦٨
-٨در مدارهاي شكل  ٦٩تا شكل  ٧٢با استفاده از روش تونن مطلوب است:
الف :جريان
ب :ماكزيمم توان انتقالي به

به ازاي كدام مقدار

است؟

-٩در مدارهاي شكل  ٦٩تا شكل  ٧٢با استفاده از روش نورتن مطلوب است:
الف :جريان

.

ب :ماكزيمم توان انتقالي به

به ازاي كدام مقدار

است؟

شكل ٦٩

شكل ٧٠
١٠٩
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٧١ شكل

٧٢ شكل

١١٠

مدارهای الکتريکی -فصل چهار

کليد زنی ،تقويت کننده تفاضلی ،منابع و ديودها

تركيب منابع وديودهاي ايده آل و مقاومتها
 -١منبع ولتاژ و ديود به طور سري:

 -٢منبع جريان و ديود به طور موازي

-٣تركيب توام منابع ولتاژ وجريان

 -٤تركيب منابع ولتاژ ومقاومت و ديود:

١١١
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 -٥تركيب منبع جريان ومقاومت وديود

با استفاده از پنج مشخصه فوق مي توان هر مدار شامل منابع و ديود را تحليل نمود و يا براي هر مشخصه ولتاژ و
جريان داده شده مدار طراحي كنيم.
مثال :مشخصه  V-iمدار زير را بدست آوريد.

مدار فوق را مي توان به دو مدار تفكيك كرد.

١١٢

کليد زنی ،تقويت کننده تفاضلی ،منابع و ديودها

مدارهای الکتريکی -فصل چهار

حال با شرط  V1 = V2دو منحني  i=i1+i2را باهم جمع مي كنيم

آشنايي با تقويت كننده هاي عملياتي )(Opamp

تقويت كننده هاي عملياتي ،تقويت كننده هاي كوپل مستقيم بوده ،كه داراي گين) (Gianخيلي زيادي مي باشند.

كه مقدار اين گين را با كمك مقاومت فيدبك مي توان كنترل نمود .اين تقويت كننده ها اكثراً در مدارات خطي
بكار مي روند و در مدارات غيرخطي نيز از آنها استفاده مي شود .يك تقويت كننده عملياتي ايده آل بايستي شرايط
زير را دارا باشد .تقويت كننده هاي عملياتي اكثراً بصورت مدار مجتمع ساخته مي شوند.
 (١مقاومت ورودي آن بي نهايت باشد )∞ =.(Ri
 (٢مقاومت خروجي آن صفر باشد ).(O =Ro

 (٣گين ولتاژ حلقه باز آن بي نهايت باشد ).(∞- =Av
 (٤عرض باند آن بي نهايت باشد ).(∞ =BW

 (٥منحني مشخصه آن با درجه حرارت تغيير نكند.
در حالت واقعي گين يا تقويت بين ولتاژ هاي مثبت و منفي ورودي محدود مي شود .

اتصاﻻت تغذيه تقويت كننده هاي عملياتي

براي استفاده از رنج كامل تقويت كننده هاي عملياتي ،بايستي اين تقويت كننده ها با دو منبع تغذيه با ياس شوند،
كه اين عمل معموﻻً با استفاده از دو منبع تغذيه مجزا صورت مي گيرد .ولتاژ منبع اول نسبت به زمين ) (GNDبرابر

 VBB+بوده در حاليكه ولتاژ منبع دوم نسبت به زمين برابر – VBBمي باشد كه غالباً مقدار اين ولتاژها  ١٥+ولت و -
 ١٥ولت انتخاب مي شود.

١١٣
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تغذيه دوبل
معموﻻً تقويت كننده هاي عملياتي جهت تغذيه دو پايه دارند ،چون زمين به تقويت كننده عملياتي وصل نمي شود و
فقط ولتاژهاي  VBB+و – VBBبه تقويت كننده عملياتي متصل مي شود .ولي با وجود اين تمام اتصاﻻتي كه بايستي

زمين ) (GNDشوند ،به نقطه بين دو منبع تغذيه زمين وصل مي گردند.

همچنين هر تقويت كننده عملياتي دو ورودي دارد؛ يكي ورودي مثبت كه با  +Vو ديگري ورودي منفي كه با -V

نشان داده مي شود.

شكل تقويت كننده هاي عملياتي و قراردادها
تقويت كننده هاي عملياتي به دو صورت يكي با ولتاژ تغذيه و ديگري بدون ولتاژ تغذيه مطابق شكل زير نشان داده
مي شوند .در شكل )ب( اتصاﻻت منابع تغذيه كه باﻻيي ولتاژ تغذيه مثبت ) (VBB+و پاييني ولتاژ تغذيه منفي)-

 (VBBاست نشان داده شده و در شكل )الف( اتصاﻻت منابع تغذيه حذف شده است .كه هر دو سمبل ،نشان دهنده

شكل تقويت كننده عملياتي مي باشد .كه در اينجا تمام مدارات مطابق شكل )الف( رسم شده است .در اين سمبل
ها يكي از وروديها با عﻼمت ) (+و ديگري با عﻼمت ) (-مشخص شده است ،كه ورودي با عﻼمت ) (+را ورودي
مثبت و ورودي با عﻼمت ) (-را ورودي منفي تقويت كننده عملياتي گويند.

الف( نماد تقويت كننده عملياتي

ب( شكل تقويت كننده عملياتي در مدار به همراه منابع تغذيه
١١۴
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ولتاژ تفاضلي تقويت كننده هاي عملياتي

ولتاژ تفاضلي تقويت كننده هاي عملياتي بصورت زير تعريف مي شود.
Vd= V+ - V-

يعني اختﻼف ولتاژ بين ورودي مثبت و ورودي منفي تقويت كننده عملياتي را ولتاژ تفاضلي گويند .تقويت كننده
هاي عملياتي اكثراً با گين تفاضلي )حلقه باز( مشخص مي شوند ،كه معموﻻً گين اين تقويت كننده ها با وروديهاي
 DCو در فركانس هاي خيلي كم ،برابر  ١٠٠٠٠٠يا بيشتر مي باشد و مقدار اين گين را با  Adنشان مي دهند.
ولتاژ خروجي تقويت كننده هاي عملياتي در حالت ايده آل بصورت زير مي باشد.
Vo= Ad (V+ - V-) = Ad . Vd

بنابراين پاسخ خروجي تقويت كننده عملياتي به اختﻼف ولتاژ بين وروديها بستگي دارد چرا كه اساس تقويت
كننده هاي عملياتي ،تقويت كننده هاي تفاضلي مي باشند .در هنگام استفاده از تقويت كننده هاي عملياتي ،بايستي
به پايه هاي ورودي مثبت و منفي آن دقت كافي داشت تا اشتباه وصل نشوند .ولتاژ اعمالي به پايه هاي ورودي مثبت
و منفي تقويت كننده عملياتي مي تواند ولتاژي با دامنه مثبت يا منفي باشد .اگر ولتاژ به ورودي مثبت اعمال شود
تقويت كننده عملياتي در حالت ورودي مستقيم بوده و اگر ولتاژ به ورودي منفي اعمال شود ،تقويت كننده عملياتي
در حالت ورودي معكوس خواهد بود.
اشباع )تقويت كننده عملياتي به عنوان مقايسه كننده(
ولتاژ اشباع مثبت :ماكزيمم ولتاژ مثبتي كه خروجي تقويت كننده عملياتي مي تواند داشته باشد ،كه در حالت ايده
آل برابر ولتاژ تغذيه مثبت ) (+VBBاست ،به ولتاژ اشباع مثبت تقويت كننده عملياتي معروف است ،كه با
نشان مي دهيم.

+Vsat

ولتاژ اشباع منفي :ماكزيمم ولتاژ منفي از نظر قدر مطلق كه خروجي تقويت كننده عملياتي مي تواند داشته باشد ،كه
در حالت ايده آل برابر ولتاژ تغذيه منفي) (-VBBاست به ولتاژ اشباع منفي تقويت كننده عملياتي معروف است كه با
 –Vastنشان مي دهيم.
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چون در عمل تقويت كننده هاي عملياتي ايده آل نيستند لذا ولتاژ اشباع مثبت هميشه كمتر از ولتاژ تغذيه مثبت بوده
و ولتاژ اشباع منفي از نظر قدر مطلق كمتر از ولتاژ تغذيه منفي مي باشد.
||-Vsat|<|-VBB

+Vsat< +VBB

كه بطور نمونه مقادير ولتاژهاي اشباع مثبت و منفي با ولتاژ تغذيه  ±15ولت ،برابر  ±13ولت مي باشد .كه اين مقدار
در تقويت كننده هاي عملياتي متفاوت مي باشد.

بنابراين در عمل بعلت كمتر بودن ولتاژ اشباع از ولتاژ تغذيه ،ناحيه عملكرد فعال تقويت كننده هاي عملياتي بين
ولتاژهاي  –Vsatو +Vsatمحدود مي شود.

مثال :مقدار گين تفاضلي ،يك تقويت كننده عملياتي برابر  Ad= 120000مي باشد .اگر ولتاژ اشباع برابر  13.5ولت

باشد ،مشخص كنيد با چه اختﻼف ولتاژي در ورودي ،تقويت كننده عملياتي به اشباع مي رود.
حل:مقدار ولتاژ خروجي برابر است با
Vo= Ad . Vd

پس اختﻼف ولتاژ در ورودي براي به اشباع بردن تقويت كننده عملياتي برابر است با:

توجه :درتقويت كننده عملياتي كوچكترين اختﻼف بين ولتاژ هاي ورودي تقويت شده و در خروجي نمايان
مي شود .در اين وضعيت خروجي زماني  highيا سوييچ مي شود.كه مقدار ولتاژ در پايه  invertingيا منفي به سطح

ولتاژ در پايه  noninvertingيا مثبت برسد .اين ولتاژ در شكل زير برابر  vrefاست .از اين نوع مدار جهت مقايسه
ولتاژ هاي ورودي به خصوص در سنسورها استفاده مي شود.

١١۶
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در مدار شكل قبل به جاي مقاومت  R2مي توانيد از پتانسيومتر جهت تعيين ولتاژ  Vrefو تنظيم آن به صورت دلخواه

استفاده كنيد.نحوه كار مدار به اين شكل است كه تقويت كننده بسته به وضعيت پايه هاي ورودي و خروجي داراي

شرايط و عملكرد متفاوتي خواهد شد :
اگر  inverting > noninvertingباشد .خروجي به سمت منفي  VSSاشباع مي شود .منظور از منفي  VSSمقدار منفي

ولتاژ تغذيه تقويت كننده است .اگر  inverting < noninvertingباشد .خروجي به سمت مثبت  VSSاشباع مي شود.

مثﻼً اگر تغذيه تقويت كننده  ٥ولت باشد .و ورودي پايه مثبت داراي ولتاژي بزرگتر از پايه منفي باشد .خروجي به
سمت مثبت  ٥ولت به اشباع مي رود .به شكل زير توجه كنيد اين شكل گوياي همه مطالب است .همانطور كه
مشاهده مي كنيد ،هر جا كه اختﻼف ولتاژ ورودي مثبت باشد .چون اين اختﻼف ولتاژ در گين بي نهايت ضرب
مي شود خروجي به اشباع مثبت  VSSمي رود .و همچنين هر جا كه اختﻼف ولتاژ ورودي منفي باشد خروجي به

منفي  VSSمي رود .منظور از اختﻼف ولتاژ ،اختﻼف بين ورودي مثبت از منفي است.

بدون قرار دادن فيدبك از خروجي به ورودي ،ماكزيمم اشباع در خروجي با كمترين اختﻼف ولتاژ در پايه هاي
مثبت و منفي ورودي بوجود مي آيد.در اين حالت مدار شما بسيار نويز پذير است.
استفاده از فيدبك در آپ امپ
با استفاده از فيدبك مي توانيد ميزان تقويت ولتاژ هاي ورودي در خروجي را تعيين كنيد .فيدبك مي تواند هم به
صورت منفي و هم به صورت مثبت برقرار گردد .فيدبك منفي فيدبكي است كه با افزايش ولتاژ خروجي تقويت
كننده ،اختﻼف پتانسيل ورودي كاهش يابد و در نتيجه ولتاژ خروجي مجدداً كاهش يابد اين نوع فيدبك را فيدبك
منفي يا  negative feedbackمي نامند .در آپ امپ اغلب فيدبك منفي از خروجي به پايه منفي صورت مي گيرد.با
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استفاده از سه قانون طﻼيي در حالت فيدبك منفي مي توانيد ميزان تقويت يا گين) (gainرا در اين نوع از فيدبك به

راحتي محاسبه كنيد.

 -١در اين حالت  op-ampها داراي مقاومت ورودي بي نهايت تقويت سيگنال ورودي در خروجي به صورت
بي نهايت و مقاومت خروجي صفر هستند.

 -٢جريان هريك از پايه هاي ورودي تقويت كننده صفر است.
 -٣همچنين در اين حالت ولتاژ در ورودي هاي مثبت و منفي با يكديگر مساوي هستند.
مدارهاي داراي سلف و خازن
وجود سلف وخازن در يك مدار سبب مي شود كه معادﻻت كيرشهف به معادﻻت ديفرانسيل تبديل گردند .اگر
معادله ديفرانسيل بدست آمده يك معادله ديفرانسيل خطي از مرتبه اول باشد به آن مدار  ،مدار مرتبه اول و اگر از
مرتبه دوم باشد به آن مدار مرتبه دوم مي گوييم.
روش بدست آوردن معادله ديفرانسيل حاكم بر مدار:
بهترين وساده ترين روش براي بدست آوردن معادله ديفرانسيل حاكم بر يك مدار استفاده از عملگر مشتق  Dيا S

است .در اين روش هر سلف مدار را با يك مقاومت با مقدار  DLوهر خازن را با يك مقاومت با
جايگزين مي كنيم ومعادﻻت كير شهف ﻻزم را مي نويسيم  .توانهاي مثبت
وتوانهاي منفي را با انتگرال جايگزين مي كنيم.

١١٨
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مثال :در شكل زير معادله ديفرانسيلي كه با حل آن ولتاژ منبع جريان بدست مي آيد را بنويسيد.

به جاي سلف  Lيك مقاومت  LDو به جاي خازن يك مقاومت ) (1⁄ CDقرار مي دهيم  .سپس معادله  KCLرا براي
گره باﻻي منبع جريان مي نويسيم  .داريم:

براي مدار شكل زير معادله ديفرانسيلي كه با حل آن  VRبدست مي آيد بنويسيد.
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با تبديل سلف به يك مقاومت  D١وخازن به مقاومت و نوشتن  KCLدر گره باﻻي مقاومت  ٢اهمي داريم:

معادله ديفرانسيلي كه با حل آن  Vدر شكل زير مشخص مي شود را بنويسيد.

با تبديل سلف به عنصر مقاومتي  Dوخازن به) (1⁄ Dو نوشتن يك  KCLدر گره باﻻي خازن داريم:

) is = v + Dv + (1⁄ D) (v-Vs

طرفين را در  Dضرب مي كنيم داريم
) D is = Dv + D2v + (v-Vs

١٢٠

کليد زنی ،تقويت کننده تفاضلی ،منابع و ديودها

مدارهای الکتريکی -فصل چهار
يا به عبارت ديگر

v ''+ v '+ v = i 's + Vs

ميدان مغناطيسي:

ميدان مغناطيسي حاصل از يك جريان مستقيم:

اگر دو سر يك هادي را مطابق شكل به جريان مستقيم وصل كنيم ،شدت جريان به طور ناگهاني از صفر به ماكزيمم
مقدار خود مي رسد و ميدان مغناطيسي در اطراف هادي نيز به ناگاه از صفر به مقدار ماكزيمم خود افزايش مي يابد.
تا موقعي كه جريان در هادي جاري است ،ميدان در ماكزيمم مقدار خود باقي مي ماند .چنان چه مدار باز شود
جريان ،صفر شده و ميدان نيز به صفر كاهش مي يابد.

پروژه :Pspice

هدف :مﻼحظه ولتاژ خودالقايي در هنگام قطع جريان مستقيم از يك سيم پيچ به جاي ﻻمپ در نرم افزار  PSpiseاز
مقاومت  ٣اهمي استفاده نمائيد و ولتاژ دو سر مقاومت را بررسي كنيد.

مراحل آزمايش:
 -١مدار شكل را ببنديد.
 -٢ولتاژ منبع تغذيه را روي  ٦ولت تنظيم كنيد.
 -٣كليد  Kرا ببنديد .آيا ﻻمپ روشن مي شود؟
 -٤كليد را قطع كنيد .چه اتفاقي مي افتد؟
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 -٥آيا ﻻمپ بﻼفاصله پس از قطع كليد خاموش مي شود؟ چرا؟ ﻻمپ براي لحظه اي پس از قطع كليد روشن مي
ماند و سپس خاموش مي شود .چه خاصيتي سبب روشن ماندن ﻻمپ براي چند لحظه مي شود؟

پس از قطع كليد خاصيت خود القايي –يعني نيروي محركه القا شده روي سيم پيچ– تا از بين رفتن كامل چند لحظه
طول مي كشد همين مدت سبب روشن ماندن ﻻمپ مي شود.
همين آزمايش را براي حالتي كه سلف با ﻻمپ سري باشد انجام دهيد.
به جاي سلف از خازن استفاده نموده و تمامي مراحل آزمايش را تكرار كنيد.

ثابت زماني در شبكه سلف و مقاومت

در يك مدار مقاومتي جريان مستقيم ،شدت جريان به طور لحظه اي تغيير مي كند؛ يعني با بستن كليد ،جريان به
طور ناگهاني از صفر به ماكزيمم و با قطع كليد ،دفعتاً از ماكزيمم به صفر مي رسد .در صورتي كه اگر بوپيني به
مدار اضافه شود ،جريان ديگر نمي تواند به طور لحظه اي تغيير كند .بنابراين با بستن كليد ،جريان سعي دارد به طور

لحظه اي تغيير مي كند؛ بنابراين ،با بستن كليد جريان سعي دارد به طور لحظه اي تغيير كند؛ بنابراين با بستن كليد
جريان سعي دارد به طور لحظه اي افزايش يابد اما نيروي ضد محركه ايجاد شده با افزايش لحظه اي جريان مخالفت
مي كند .در نتيجه ،مدت زماني طول مي كشد تا جريان به مقدار ماكزيمم خود برسد .با قطع كليد نيز جريان به طور
لحظه اي به صفر نمي رسد؛ زيرا نيروي ضد محركه توليد شده ،با اين تغيير سريع مخالفت مي كند .لذا جريان به
تدريج به صفر مي رسد .همان گونه كه از رابطه گفته شده بر مي آيد ،ثابت زماني با اندوكتانس نسبت مستقيم و با
مقاومت نسبت عكس دارد .بنابراين هرچه اندوكتانس بزرگتر يا مقاومت كوچكتر باشد ،ثابت زماني طوﻻني تر
خواهد شد و بر عكس .اگر اندوكتانس )  ( Lبر حسب هانري و مقاومت ) (Rبر حسب اهم باشد ،ثابت زماني )�( بر
حسب ثانيه به دست خواهد آمد .در عمل ،مقدار ثابت زماني را به علت كوچك بودن بر حسب ميلي ثانيه
) �� �� (10مي سنجند.

معموﻻً  ٥ثابت زماني طول مي كشد تا جريان در يك سلف به مقدار ماكزيمم يا مينيمم خود برسد .مقدار درصد
افزايش يا كاهش شدت جريان را در ثابت هاي زماني مختلف با توجه به منحني هاي شكل تحت عناوين صعود و
نزول جريان بررسي مي كنيم.
در ثابت زماني اول جرياني به اندازه  ٦٣/٢درصد كل جريان نهائي از سيم پيچ مي گذرد .در ثابت زماني دوم جريان
به اندازه  ٦٣/٢درصد از باقيمانده جريان كه  ٣٦/٨درصد مي باشد ،به جريان ثابت زماني اول اضافه مي شود و در
انتهاي ثابت زماني دوم به  ٨٦/٤درصد مي رسد .در ثابت هاي زماني سوم ،چهارم و پنجم نيز به همين سؤال ٦٣/٢
درصد از مقدار باقي مانده به جريان هاي قبلي اضافه مي شود .به طوري كه در ثابت زماني پنجم تقريباً به مقدار
حداكثر خود مي رسد .منحني زير روند افزايش جريان و مقادير هر ثابت زماني را نشان مي دهد.
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با قطع جريان در مدار ،در ثابت زماني اول جريان به اندازه  ٦٣/٢درصد از مقدار ماكزيمم كاهش مي يابد و به ٦٣/٨
درصد از باقيمانده جريان كاهش مي يابد و به  ١٣/٦درصد مي رسد .در ثابت هاي زماني سوم ،چهارم و پنجم
كاهش جريان به همين منوال ادامه پيدا مي كند و در ثابت زماني پنجم تقريباً به صفر مي رسد.

مثال :در مدار شكل زير ،پس از بستن كليد ،مدت زماني را كه شدت جريان به مقدار ماكزيمم خود مي رسد،
حساب كنيد.

راه حل:

مثال :در مثال باﻻ اگر بوييني با اندوكتانس  20mHبه جاي بويين  10mHقرار گيرد ،ثابت زماني چگونه تغيير
مي كند؟
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راه حل:
با توجه به رابطه ي فوق و مقدار بدست آمده ،ثابت زماني دو برابر مي شود.
مثال :حداكثر جريان در يك مدار  ١٠ ،RLآمپر است .مقدار جريان صعودي در پايان ثابت زماني دوم چقدر است؟

مقدار جريان در ثابت زماني اول
باقيمانده جريان

افزايش جريان در ثابت زماني دوم
مقدار جريان در پايان ثابت زماني دوم
ثابت زماني خازن:

چنانچه خازني به تنهايي در يك مدار  DCقرار گيرد ،به سرعت شارژ مي شود .شارژ سريع خازن به اين دليل اتفاق
مي افتد كه در مسير شارژ هيچ گونه مقاومتي وجود ندارد .حال اگر مقاومتي را به مدار اضافه كنيم ،وجود آن در

مسير شارژ زمان شارژ را طوﻻني تر مي كند .مقدار دقيق زمان شارژ به مقدار مقاومت قرار گرفته در مسير شارژ )(R

و ظرفيت خازن )  ( Cبستگي دارد و به كمك رابطه زير مشخص مي شود.

� را ثابت زماني خازن گويند و آن ،مدت زماني است كه ولتاژ خازن به  ٦٣/٢درصد ولتاژ كل آن برسد .در هر
ثابت زماني بعدي ،خازن به اندازه ي  ٦٣/٢درصد از ولتاژ باقي مانده شارژ مي شود .شارژ كل خازن در حدود ٥

ثابت زماني طول مي كشد و خالي شدن خازن نيز در حدود همين مدت زمان انجام مي گيرد .در ثابت زماني اول

 ٦٣/٢درصد از شارژ كامل خازن از بين مي رود و در ثابت زماني هاي بعدي به ترتيب  ٦٣/٢درصد از شارژ باقي
مانده تخليه مي شود .در انتهاي  ٥ثابت زماني ،خازن كامﻼً تخليه شده است .در جدول رابطه شارژ و دشارژ با ثابت
زماني و در شكل منحني هاي شارژ و دشارژ خازن را مشاهده مي كنيد.
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مثال :مدار شكل را در نظر مي گيريم .پس از بستن كليد و بااستفاده از منحني الف( چه مدت طول مي كشد تا ولتاژ
دو سر خازن به  ٨٠ولت برسد؟ ب( بعد از  ٣ميلي ثانيه ،ولتاژ دو سر خازن چقدر مي شود؟
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راه حل:
در يك ثابت زماني يا يك ميلي ثانيه ،خازن به اندازه ي  ٦٣/٢در صد ولتاژ كل –يعني  ٦٣/٢ولت -شارژ مي شود.
اگر بخواهيم خازن  ٨٠ولت شارژ شود ،چنين عمل مي كنيم:
از روي محور عمودي كه ولتاژ را نشان مي دهد ،مقدار  ٨٠ولت را پيدا مي كنيم و خطي موازي محور زمان )افقي(
مي كشيم تا منحني شارژ را قطع كند .از آنجا نيز خطي موازي محور عمودي )ولتاژ( رسم مي كنيم تا محور زمان را
قطع كند .محل تقاطع محور زمان عدد � 1/6را نشان مي دهد ،يعني  ١/٦ميلي ثانيه طول مي كشد تا خازن به مقدار

 ٨٠ولت شارژ شود.

در  ٣ميلي ثانيه يا  ٣ثابت زماني ،ولتاژ دو سر خازن به  ٩٥ولت مي رسد .چرا؟ با رسم خطوطي موازي محورهاي
مختصات –همان طور كه قبﻼً گفته شد -مقدار  ٩٥ولت بدست مي آيد.

كليد زني مدار هاي شامل سلف و خازن

همان طور كه در مباحث قبل خوانديد ،وقتي يك خازن به منبع ولتاژ جريان مستقيم وصل مي شود ،ابتدا جريان نسبتاً

بزرگي در مدار جريان مي يابد و خازن رفته رفته شارژ مي شود تا ولتاژ دوسر آن به اندازه ي ولتاژ منبع برسد .در
همين حالت ،جريان مدار هم به تدريج كاهش مي يابد تا وقتي كه خازن كامﻼً شارژ شود .در اين حالت ،جريان
مدار به صفر مي رسد .پس از اين فرآيند كه حدود  ٥ثابت زماني طول مي كشد ،خازن در مدار مانند يك كليد باز
عمل مي كند .وقتي  ٥ثابت زماني سپري مي شود ،در اصطﻼح مي گويند مدار به حالت پايدار يا ماندگار خود
رسيده است .پس در مدارهاي جريان مستقيم و در حالت ماندگار ،خازن به صورت يك كليد باز عمل مي كند .در
حالي كه به اندازه ي ولتاژ اعمال شده به دوسر آن ،شارژ شده است .همچنين مﻼحظه كرديد كه سلف در مدار با
تغييرات جريان مخالف است ،بنابراين وقتي در يك مدار جريان مستقيم شامل سلف ،كليد مدار را وصل مي كنيم،
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ابتدا سلف با ايجاد يك ولتاژ خودالقايي در خﻼف جهت ولتاژ اعمال شده ،با برقراري جريان مخالفت مي كند ،و
جريان كمي در مدار جاري مي شود اما رفته رفته اين مخالفت كاهش مي يابد و از بين مي رود به طوري كه پس از
گذشت  ٥ثابت زماني ،جريان مدار به حداكثر مقدار خود مي رسد و نيروي محركه ي خودالقايي سلف صفر مي
شود .به طوري كه مي توان گفت وقتي يك مدار جريان مستقيم شامل سلف به حالت ماندگار مي رسد ،ولتاژ دو سر
سلف صفر است و سلف به صورت يك هادي اتصال كوتاه عمل مي كند .در واقع ديگر در مدار ديده نمي شود و
نقشي ندارد .البته در اين حالت ،به دليل عبور جريان از سلف ،مقداري انرژي در آن ذخيره مي شود .ضمن اين كه
جريان مدار ماكزيمم است .از زمان كليد زني تا زمان پايدار شدن را مي گوييم مدار در حالت گذر است.
مدارهاي مرتبه اول
در مدارهاي مرتبه اول  ،معادله ديفرانسيل توصيف كننده رفتار مدار از مرتبه اول است .اين معادله يك جواب
عمومي ويك جواب خصوصي دارد كه جواب كامل آن حاصل جمع جواب خصوصي و عمومي خواهد بود.
جواب عمومي وخصوصي معادله ديفرانسيل مرتبه اول چيست؟
در يك معادله ديفرانسيل مرتبه اول معادله مشخصه از درجه يك است و اگر فرض كنيم  Sريشه آن باشد  .اين
مقدار معموﻻ منفي است لذا آن را بصورت:
) s1 = -(1⁄ τ

فرض مي كنيم .به طوريكه به  τثابت زماني مدار گفته مي شود و واحد آن ثانيه است پس پاسخ عمومي در يك
سيستم درجه  ١عبارت است از :
)yh (t) = K e -(t ⁄ τ

پاسخ خصوصي همواره اره تابعي است از نوع تابع ورودي كه فقط در دامنه با آن تفاوت دارد .در مدارها توابع
ورودي همان منابع مستقل يا ثابت هستند .پاسخ كلي مدار عبارت است از:
)y(t) = yh(t) + yp(t
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با توجه به شرايط اوليه
t = 0+

و شرايط ماندگار
∞=t

ضرايب مجهول محاسبه مي شوند.
نكته :براي مدار مرتبه اول متشكل از خازن ومقاومت ثابت زماني به صورت  τ =RCوبراي مدار متشكل از سلف
ومقاومت به صورت ) τ = (L ⁄Rتعريف مي شود كه  Rمقاومت ديده شده از دو سر سلف يا خازن )مقاومت تونن يا
نورتن( است.
نكته :اگر در مداري دو خازن يا بيشتر وجود داشته باشد در صورتيكه خازنها تشكيل يك حلقه بدهند اين مدار
مدار مرتبه اول مي باشد .اگر در مداري دو سلف يا بيشتر وجود داشته باشد در صورتيكه سلفها تشكيل يك گره
بدهند اين مدار مدار مرتبه اول مي باشد.
نكته :در لحظه  t = 0+خازن را با يك منبع ولتاژ كه برابر با ولتاژ اوليه خازن است و سلف را با يك منبع حريان كه
برابر با جريان اوليه سلف است جايگزين مي كنيم.
نكته :اگر ولتاژ اوليه خازن صفر باشد در لحظه  t = 0+آنرا اتصال كوتاه و اگر جريان اوليه خازن صفر باشد در t= 0+

آنرا مدار باز در نظر مي گيريم.
نكته :ولتاژ خازن و جريان سلف تغييرات جهشي ندارند مگر اينكه در لحظه  t = 0+در دو سر خود مقاومتي نبينند.
يعني اگر با اتصال كوتاه شدن خازن ومدار باز شدن سلف مقاومت موجود حذف شود ،آنگاه ولتاژ خازن و جريان
سلف مي توانند به طور جهشي تغيير كنند در غير اينصورت نمي توانند.

١٢٨

مدارهای الکتريکی -فصل چهار

کليد زنی ،تقويت کننده تفاضلی ،منابع و ديودها

مدار معادل تونن

به صورت زير است:
V=VT + ZTI

براي محاسبه  VTمدار را اتصال باز در نظر گرفته ولتاژ را اندازه مي گيريم اين ولتاژ همان ولتاژ  VTاست.
VOC=VT

براي محاسبه  RTمي توان به يكي از سه روش زير عمل كرد -١ :دوسر مدار ار اتصال كوتاه كرده و جريان اتصال
كوتاه  ISCرا محاسبه مي كنيم.
)RT = ( VT ⁄ ISC

 -٢منابع مستقل مدار را خاموش مي كنيم و با قرار دادن يك منبع ولتاژ  Vدر دوسر مدار جزيان  Iرا محاسبه مي كنيم
 .با استفاده از رابطه ) RT = ( V ⁄ Iمقاومت  RTرا محاسبه مي كنيم.
 -٣با خاموش كردن منابع مستقل  ،با استفاده از روشهاي ساده سري وموازي مقاومت معادل را محاسبه مي كنيم
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مدار معادل نورتن

براي محاسبه  INدو سر شبكه را اتصال كوتاه كرده و جريان  ISCرا محاسبه مي كنيم.
I = - ISC

مقاومت  RNشبيه  RTمحاسبه مي شود.
رابطه بين پارامترهاي مدارهاي تونن و نورتن
RT = RN
) IN = ( VT ⁄ ZT
VT = ZN . IN

روش ذهني تحليل مدارهاي مرتبه اول
براي بدست آوردن پاسخ مدار در تمام زمانها از رابطه زير استفاده مي كنيم:

)∞( yپاسخ در زمان ∞= tيا حالت ماندگار و ) y(0پاسخ در زمان  t = 0+يا شرايط اوليه مي باشد براي شبكه زير )i(t

را محاسبه كنيد.
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شبكه در  ٠>tدر حال آرامش است .ابتدا  Rthرا از دو سر خازن محاسبه مي كنيم .براي اينحالت خازن را مدار باز
فرض كرده ومنبع ولتاژ را صفر مي كنيم داريم:

تعيين )∞( :iدر ∞= tخازن مدار باز مي شود .لذا داريم :

تعيين ) :i(0در لحظه  t = 0+بدليل صفر بودن ولتاژ اوليه خازن آن را اتصال كوتاه فرض مي كنيم  .داريم:

در شكل مقابل ولتاژ اوليه خازن صفر بوده و ) V(tبه صورت )  V(t) = (1 ⁄ 4)(1-e-3tاست .اگر به جاي خازن سلف
 L= 2Hرا قرار دهيم V(t).را محاسبه كنيد
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مي توان به جاي شبكه مقاومتي و منبع ولتاژ  ،مدار معادل تونن را جايگزين نمود.

V(∞) = Vth ---> Vth = 1 ⁄ 4
τ = Rth C ---> Rth = ( τ ⁄ C ) = 1 ⁄ 3Ω

حال اگر به جاي خازن يك سلف قرار دهيم داريم:

سلف در زمان )  t(0+اتصال باز است :
V(0+ ) = Vth = 1 ⁄ 4

در ∞ =  tسلف اتصال كوتاه مي شود لذا  V(∞) = ٠در نهايت براي ولتاژ سلف داريم:
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ثابت زماني مدار مقابل چند ثانيه است.

بايد مقاومت ديده شده از دو سر خازن را حساب كنيم .براي اينكار منابع مستقل را خاموش مي كنيم وبه جاي خازن
يك منبع  Vبا جريان  iجايگزين مي كنيم  .داريم:

با KVLدر حلقه بزرگتر داريم:
)i1 (1+2) + (i + i1) 1 = 0 --->i1 = -(i ⁄ 4

با  KVLدر حلقه اي كه منبع ولتاژ  Vدارد
V=(i-3i1 )(i+i1 ) 1

با جاگذاري  ١iداريم:
V= (5 ⁄ 2)i ----> Rth= ( V ⁄ i ) =5 ⁄ 2
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مدار شكل مقابل در  ٠>tمدت زيادي كار كرده است .پس از بسته شدن كليد )  iC ( 0+را حساب كنيد.

در )  iC ( 0+مدار به حالت پايدار رسيده وولتاژ دو سر خازن با ولتاژ منبع برابر است  .چون ولتاژ خازن تغييرات
ناگهاني ندارد داريم:
VC( 0+ ) = VC( 0- ) = 6v

با وصل شدن كليد جريان  iدر مقاومت  ٤اهمي جاري مي شود اين جريان برابر است با :

اگر در همين زمان براي گره باﻻي خازن نوشته شود داريم:
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در مدار شكل زير جريان ) i(tرا براي  t ≥ 0بدست آوريد

در  ٠>tيا  t = 0-مدار به حد نهايي رسيده .اگر ولتاژ خازن  ٤فارادي  ١vو خازن  ٢فارادي  ٢vباشد داريم:

در  t = 0+چون با اتصال كوتاه شدن خازنها مقاومتها حذف مي شوند پس ولتاژ آنها مي توانند جهشي تغيير كنند و
از آنجا كه در  t = 0+هيچ منبع مستقلي نداريم وخازنها با هم مساوي مي شوند ولتاژ خازنها از رابطه تقسيم مجموع
جبري بارهاي روي دو خازن بر خازن معادل حاصل از موازي شدن بدست مي آيد.
)4×(-1)+(2×2

) c1 v1 (0+ ) + c2 v2 (0+

vc (0+ )= ---------------------------- = --------------- =0
2+2

در لحظه

0+

c1 + c2

=  tولتاژ خازنها ناگهان صفر مي شود پس يك جريان ضربه داريم كه به طورجهشي در

بي نهايت مي شود و بعد از آن صفر است.
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پاسخ مدارهاي مرتبه دوم RLC
• پاسخ گذاري مدار RLC

مدار  RLCسري:

با توجه به اينكه در كاركرد يك مدار  RLCسري ابتدا سلف تأثيرات عميقي در پاسخ مدار ايجاد ميكند و سپس
خازن اثرات خود را در انتها ظاهر ميسازد ،انتظار ميرود مداري شامل هر دو اين عناصر مضاف بر مقاومت كه
عامل ميرايي است ،رفتاري ارائه كند كه در يك محدوده زماني شبيه رفتار يك مدار

RL

و در محدوده زماني

ديگري رفتاري شبيه به مدار  RCداشته باشد .اين رفتار در نمودارهايي كه خواهيم ديد بنابه مقادير  L ،Rو  Cمشهود
است .در تمامي اين نمودارهاي كه ولتاژ دو سر مقاومت خروجي مدار در نظر گرفته شده است ،مشاهده ميشود كه
ابتداي مدار يك نمايي افزايشي يعني مبتدا به صفر و انتهاي آن يك نمايي منتهي به صفر است زيرا در ابتدا سلف
شديداً اثر خود را اعمال و خازن تقريباً اتصال كوتاه است و بنابراين يك مدار ) RLپايين گذر( داريم كه شكل ولتاژ
خروجي نمايي صعودي خواهد بود .پس از مدتي اثر سلفي نامحسوس و سلف مثل اتصال كوتاه عمل ميكند و
خازن كه تقريباً شارژ شده خواص خازني خود را شديداً ظاهر ميسازد و يك مدار ) RCباﻻگذر( خواهيم داشت
كه قاعدتاً ولتاژ دو سر مقاومت بايد در آن نزولي باشد.

هنگاميكه اين مدار با يك ولتاژ پلهاي تحريك ميشود ،پاسخ گذاري مدار داراي دو شكل كامﻼً متمايز خواهد بود.
براي تعيين معادله پاسخ ،معادله ولتاژ مدار را پس از بسته شدن كليد مينويسيم:

كه با مشتق گرفتن از طرفين معادله حاصل ميشود:

١٣۶
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کليد زنی ،تقويت کننده تفاضلی ،منابع و ديودها

كه داراي معادله مشخصه زير با ريشههاي  S1و  S2ميباشد.

بنابراين خواهيم داشت.

R
برحسب اينكه
2L

بزرگتر از ،مساوي با و كوچكتر از

1
LC

باشد ،پاسخ مدار )يا جريان )  ( i(tداراي شكلهاي

زير خواهد بود:
R
 -١اگر
2L

>

1
LC

باشد پاسخ مدار به يك مقدار ماكزيمم ميرسد و با ثابت زماني معيني به سوي صفر ميل

ميكند .اين پاسخ به حالت فوق ميرايي موسوم است كه در آن:

١٣٧
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نكته جالب توجه مقدار ثابت زماني است كه دو برابر مقدار آن در مدار  RLميباشد .البته ثابت زماني واقعي اين
مدار چندان مشخص نيست زيرا عوامل  ωو  -ωنيز در ايجان آن نقش دارند و تنها تحت شرايطي كه  ωخيلي
2l
كوچك باشد ميتوان گفت كه تقريباً ثابت زماني
R

است كه اين وضعيت در حالت ميراي بحراني محسوستر

است.
 -٢اگر

1
LC

R
2l
باشد جريان به مقدار ماكزيمم  I maxميرسد و با ثابت زماني
=
R
2L

=  rبه سمت صفر ميل

ميكند .اين حالت به ميراي بحراني يا  Crittically Dampedموسوم است.

 -٣اگر

1
LC

R
<
2L

باشد ،پاسخ مدار بصورت يك موج سينوسي است كه دامنه آن رفته رفته كم شده و به صفر

ميرسد .اين حالت به نوساني ميرا يا  Oscillatory Dampedموسوم ميباشد.

و فركانس نوسانات برابر است با:

١٣٨
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کليد زنی ،تقويت کننده تفاضلی ،منابع و ديودها

R2
1
جمله  2اثر كمي روي  f1دارد زيرا معموﻻً در مقايسه با
LC
4L
1
≈  f1نوشت.
مقدار  f1را به صورت
2π LC

خيلي كوچك است .در اين حالت ميتوان

مدار  RLCموازي:
شكل زير مدار  RLCموازي را نمايش ميدهد:

با توجه به اينكه مدار فوق را ميتوان به صورت زير نمايش داد:

پس از اعمال جريان پلهاي به دامنه  Isميتوان نوشت:

معادله مشخصه رابطه فوق داراي دو ريشه با مقادير زير است:

نظير مداري سري سه حالت زير در پاسخ گذرا مشاهده ميشود:
-١
-٢

1
LP C
1
LP C

1
>
2 RC

حالت فوق ميرايي با  Over Dampedخواهد بود.

1
=
2 RC

حالت ميرايي بحراني يا  Crittically Dampedخواهد بود.

١٣٩
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1
<
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حالت نوساني ميرا يا  Oscillatory Dampedخواهد بود.

با توجه به اينكه مقاومت موجود در سلف بسيار كوچك است ميتوان از آن صرفنظر نمود .در اين صورت RP

بسيار بزرگ و  R = RP || Rg ≈ Rgو  LP ≈ Lخواهد بود .همچنين توجه داريم كه در حالت  ٢و  ٣در فوق ثابت
زماني برابر است با:
τ = 2 RC
1
ضريب ميرايي يا  Damping Factorنسبت
2 RC

مقاومت بحراني يا  Critical Resistanceمقدار

C

L

1

= =  αرا ميگويند.
τ

1
2

=  RCميباشد.

فرم كلي معادﻻت

) d 2 x(t
) dx(t
b
a
+
) + cx(t ) = f (t
dt 2
dt

فرم كلي جواب

فرم كلي جواب مدارهاي مرتبه دوم بصورت زير است:
مقدار نهايي  +پاسخ طبيعي=پاسخ مدار
كه مقدار نهايي در واقع پاسخ مدار است وقتي كه مدار به حالت پايدار خود رسيده باشد يا بعبارت ديگر با فرض
مدارباز بودن خازنها و اتصال كوتاه بودن سلفها ،پاسخ مدار محاسبه ميشود.
١۴٠
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مدارهای الکتريکی -ﻓﺼﻞ چهار
پاسخ طبيعي

براي بدست آوردن پاسخ طبيعي معادلة ديفرانسيلي را حل ميكنيم:
) dx (t
) d 2 x(t
+b
) + cx(t ) = f (t
2
dt
dt

a

ap 2 Ae pt + bpAe pt + cAe pt = 0

)

+ bp + c Ae pt = 0

2

(ap

ap 2 + bp + c = 0

با حل معادلة درجه دوم ،ريشههاي معادله بدست ميآيد:
− b ± b 2 − 4ac
= p1 , p2
2a

بسته به مقادير ريشهها سه حالت ممكن است اتفاق افتد كه فوق ميرا ،ميراي بحراني و زير ميرا ناميده ميشوند.
حالت فوق ميرا:
اگر b2 > 4ac

باشد مقادير  p1و  p2حقيقي هستند و جواب معادلة ديفرانسيلي )پاسخ گذرا( بصورت زيراست:

xtrans (t ) = A1e − p1t + A2e − p2t
كه مقادير  p1و  p2معلوم هستند ولي مقادير A1و  A2بايد با توجه به شرايط اوليه معلوم شوند.
حالت ميراي بحراني:
اين حالت زماني اتفاق ميافتد كه

b2 = 4ac

باشد .با توجه به آنچه از معادﻻت ديفرانسيل ميدانيم فرم جواب

بصورت زير است:

xtrans (t ) = A1e − pt + A2te − pt
كه مشابه حالت قبل مقادير  p1و  p2معلوم هستند ولي مقادير  A1و  A2بايد معلوم شوند.

١۴١
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حالت زير ميرا:
اين حالت زماني اتفاق ميافتد كه

b2 < 4ac

باشد .با توجه به آنچه از معادﻻت ديفرانسيل ميدانيم فرم جواب

بصورت زير است:

p1, 2 = −α ± jβ
) xtrans (t ) = Ce −αt sin( βt + φ
) xtrans (t ) = K 1e −αt sin( βt ) + K 2e −αt cos( βt

كه مشابه حالت قبل مقادير  p1و  p2معلوم هستند ولي مقادير Cو  φبايد معلوم شوند.

مثال از  RLCسري :در يك مدار  RLCسري مقدار  C=0.25uFو  L=1Hميباشند .براي مقادير مختلف مقاومت
 RT=8.5kΩو  4kو  8kمشخص كنيد كه مدار زيرميرا ،فوق ميرا يا ميراي بحراني است.
حل :معادله زير كه از حل آن مقادير فركانسهاي طبيعي بدست ميآيد را معادله مشخصه مينامند:
ap 2 + bp + c = 0

− b ± b 2 − 4ac
2a

= p1 , p2

براي مشخص كردن اينكه مدار در كدام يك از حاﻻت زيرميرا ،فوق ميرا يا ميراي بحراني است ،بايد معادله
مشخصه را نوشته و حل كرد.
اگر  RT=8.5KΩباشد.

١۴٢
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مدارهای الکتريکی -ﻓﺼﻞ چهار

در حالت سري  a=1و  b=R/Lو  c=1/LCميباشند .بنابراين:
ap 2 + bp + c = 0

8.5 ×103
1
()p+
)=0
1
1× 0.25 ×10 −6

( p2 +

p 2 + 8.5 ×103 p + 4 ×10 6 = 0
با توجه به اينكه مقدار b2-4ac=56.25*106

بزرگتر از صفر ميباشد ،معادله دو جواب حقيقي دارد و مدار در حالت

فوق ميرا قرار دارد.
p1=-8000و p2=-500

اگر  RT=4KΩباشد.
دوباره معادله مشخصه تشكيل ميشود و ريشهها را بدست ميآوريم:
 a=1و  b=R/Lو c=1/LC
 a=1و  b=4000و c=4*106
b2-4ac=16*106-16*106=0

بنابراين مدار در حالت ميراي بحراني قرار دارد .و هر دو ريشه معادله برابر هم و  -2000هستند.
اگر  RT=1KΩباشد.
معادله مشخصه تشكيل ميشود و ريشهها را بدست ميآوريم:
 a=1و  b=R/Lو c=1/LC
a=1, b=1000, c=4*106
b2-4ac=106-16*106=-15*106

مثال از  RLCموازي :در مدار  RLCزير ابتدا مقادير اوليه ولتاژ خازن و جريان سلف را بدست آوريد .سپس رابطة
ولتاژ خازن را براي زمانهاي بعد از بسته شدن كليد بدست آوريد.
١۴٣
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حل :در زمانهاي قبل از صفر كه كليد تغيير وضعيت ندارد ،سلف مانند اتصال كوتاه و خازن مدار باز درنظر گرفته
ميشود .بنابراين جريان سلف برابر است با:
iL(0-) =9/(250+50)=30mA
VC(0-)=0

حال با استفاده از روابط گفته شده براي مدارهاي  RLCپاسخ مدار را بدست ميآوريم .براي  RLCموازي  a=1و
 b=1/RCو  c=1/LCميباشند.
a=1
b=1/(50*4*10-6)=5000
c=1 /(4*10-6)=25*104

توجه به اين نكته ﻻزم است كه بعد از بسته شدن كليد تنها مقاومت  ٥٠اهم در مدار  RLCوجود دارد.
حال معادله مشخصه را نوشته و حل ميكنيم:
+ bp + c = 0

2

ap

p 2 + 5000 p + 25 × 10 4 = 0

b 2 − 4 ac = ( 2500 − 4 × 25 )10 4 = 24 × 10 6

p 1 = − 50 . 51 , p 2 = − 4950

١۴۴
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بنابراين مدار در حالت فوق ميرا قرار دارد و پاسخ آن بشكل زير است:

براي يافتن مقادير مجهول از شرايط اوليه استفاده ميكنيم:

دو رابطة بدست آمده تشكل يك دستگاه دو معادله دو مجهول ميدهند:

از آنجا كه خازن و سلف با هم موازي هستند ميتوان نوشت:

پاسخ كامل مدار :RLC

همانگونه كه قبﻼً گفته شد پاسخ كامل مدار  RLCشامل دو قسمت است:
مقدار نهايي  +پاسخ طبيعي=پاسخ مدار
در حالتي كه منبعي در مدار وجود دارد وبه آن انرژي ميدهد ،بايد مقدار نهايي هم محاسبه شود و در هنگام يافتن
ضرايب مجهول پاسخ مدار ،از آنها استفاده شود.

١۴۵
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مثال :در مدار زير شرايط اوليه صفر است .ولتاژ خازن را براي زمانهاي بعد از صفر بدست آوريد.

حل :مدار  RLCسري است و بنابراين داريم:

از حل معادله فوق پاسخ طبيعي مدار بدست ميآيد:

با توجه به وجود منبع ولتاژ در مدار بايد پاسخ نهايي را نيز به رابطه فوق اضافه كنيم:

حال با استفاده از شرايط اوليه مقادير مجهوﻻت را در ربطة فوق بدست ميآوريم:

از حل دستگاه فوق مقادير  k1و  k2بصورت زير بدست ميآيند:
K1=-10, K2=-2.58

١۴۶
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نحوة تغييرات ولتاژ خازن بصورت زير است:

جمعبندي:

• با توجه به سري يا موازي بودن مدار  RLCچندجملهاي مشخصه را تشكيل دهيد.
• با استفاده از روشهاي حل معادﻻت ديفرانسيل ،جواب معادله مشخصه را بدست آوريد.
• مقدارنهايي پاسخ را با فرض مدار باز بودن خازن و اتصال كوتاه بودن سلف بدست آورده به معادله اضافه
كنيد.

• با استفاده از شرايط اوليه ،مجهوﻻت موجود در پاسخ را بدست آوريد.

تمرين:

 -١در مدارهاي شكل زير پس از وصل شدن كليد  kو سپري شدن  ٥ثابت زماني ،انرژي ذخيره شده در سلف
و خازن را حساب كنيد.

١۴٧
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 -٢مدار شكل هاي زير در حالت ماندگار اند .تواني كه هركدام از منابع به مدار مي دهند ،چند وات است؟

 -٣در مدار شكل زير ���� .�� (0�) = 10مقدار ��� را براي  � � 0بدست آوريد.

 -٤در مدار شكل مقابل كليد  kبه مدت زيادي در وضعيت  OAبوده است .در لحظه  t=0كليد را از وضعيت
 OAبه وضعيت  OBمي آوريم .شكل موج ولتاژ دوسر خازن كدام است؟

 -٥مشخصه  i-vمربوط به دو مدار �� و �� مطابق شكل زير داده شده است .اگر  Aرا به  Dو  Bرا به  Cوصل
كنيم �� ،و �� ؟

١۴٨

مدارهای الکتريکی -فصل چهار

کليد زنی ،تقويت کننده تفاضلی ،منابع و ديودها

 -٦در مدار شكل زير � �� = 2و � �� = 1و � �� = 3و ولتاژ اوليه آنها در  t=0به ترتيب  ٤ ،٣و  ٢ولت

است و كليد هاي �� و �� در  t=0باز هستند .در  t=0كليد ها را به طور همزمان مي بنديم ،انرژي ذخيره

شده در مدار در فاصله � 0و � 0چه تغييري مي كند؟

 -٧كليد  Sبه مدت طوﻻني بسته بوده و در  t=0باز مي شود .اگر )�(� = �� باشد ،پاسخ ) i(tبرابر است با؟

��
�� برابر است با؟
 -٨در مدار شكل مقابل مقدار � �
�

 -٩مدار شكل مقابل در حالت دائمي است) .كليد  Sباز( ،در لحظه  t=0كليد  Sبسته مي شود .مطلوب است
��.
)� �(0و �
� ��
�
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 -١٠در مدار شكل زير با استفاده از روش ستاره مثلث مطلوب است مقاومت معادل دو سر  Aو :B

١۵٠
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مدارهای الکتريکی -فصل پنج
معرفي منابع جريان متناوب

در مدارهاي جريان متناوب به جاي منابع  DCكه قطب هاي ولتاژ ثابت و جهت جريان نيز ثابت مي باشد از منابعي
استفاده مي شود كه پﻼريته قطب ها و همچنين جهت جريان متناوباً تغيير مي نمايد و طي يك دور كامل تكرار مي
شوند كه به آن  ACگفته مي شود .اوﻻً در زمانهاي مختلف مقدار آن تغيير مي نمايد.
ثانياً مقدار طي يك نيم سيكل عﻼمت آن عوض مي شود).شكل زير(

شكل ١
اين نوع توابع در مدارها بصورت تابع ولتاژ

و تابع جريان و تابع توان

ظاهر مي شوند.

تعاريف :براي معرفي اين نوع توابع پارامترهاي زير تعريف مي شوند.
-١پريود :زمان ﻻزم براي طي يك سيكل را پريود گويند و با حرف  Tنشان مي دهيم بايد توجه داشت كه پريود
فقط فاصله زماني بين ابتدا و انتهاي يك سيكل نمي باشد بلكه فاصله هر نقطه از يك سيكل با نقطه مشابه در سيكل
بعدي را پريود نامند .مثﻼً فاصله بين  Aتا  Bدر شكل فوق نيز تشكيل يك پريود را مي دهد.
واحد آن ثانيه است و اگر محور برحسب زاويه بيان شود
مي باشد كه

در اين صورت برحسب درجه يا راديان )( rad

سرعت زاويه اي ناميده مي شود.

 -٢فركانس :تعداد سيكلها در ثانيه فركانس ناميده مي شود كه با  fنشان داده مي شود.

١۵١
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رابطه پريود با فركانس:

و واحد آن يك برثانيه است كه به هرتز معروف است.
مثال :اگر فركانس موج  ٥٠ Hzاست پريود آن چقدر است؟

 -٣مقادير لحظه اي :مقداري كه تابع درهرلحظه از زمان دارا مي باشد مقدار لحظه اي آن ناميده مي شود.
مثﻼً

يا
و

در شكل قبل كه مقادير لحظه اي در زمان هاي
يا

و

مي باشند كه در مدار به صورت توابع

كه تابع زماني مي باشد بيان مي شوند.

 -٤مقادير ماكزيمم يا پيك :ماكزيمم مقدار تابع يا موج را پيك آن مي گويند كه مي توان با عﻼمت مثبت يا
عﻼمت منفي باشد.

شكل ٢
 -٥مقدار متوسط  : averageمقدار متوسط يك تابع عبارتست از مساحت زير منحني تابع در يك تناوب كه بصورت
زير بيان مي شود:

١۵٢

مدارهای الکتريکی -فصل پنج
كه با انديس هاي  avو

mean

جريان متناوب

نشان داده مي شود .براي موج هاي ولتاژ و جريان و توان با روابط زير مشخص

مي شوند.

در صورتي كه محور افقي را بر حسب درجه يا راديان در نظر بگيريم در اين صورت ﻻزم است در فرمول هاي فوق
به جاي پريود  Tمقادير

يا

را ) كه مقدار يك سيكل كامل يا پريود مي باشد( منظور گردد و به صورت زير

نوشته شود:

 -٦مقدار موثر :مقادير موثر را در ارتباط با مقادير
خالص  Rيك توان

همين

DC

موج تعريف مي شود .اگر جريان

در يك مقاومت

ايجاد كند مقدار توان متوسط آن به صورت زير بيان مي شود.

را مي توان توسط يك جريان ثابت  Iدر مقاومت  Rايجاد نمود كه به صورت رابطه

در اين صورت مي گوئيم جريان

بيان مي شود.

داراي مقدار موثري است كه توان ايجاد شده توسط آن با توان ايجاد شده

١۵٣
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جريان  Iبرابري مي نمايد يا به عبارتي ديگر مقداري از جريان  ACكه بتواند همان مقدار توان متوسط جريان  Iثابت
را ايجاد نمايد مقدار موثر ناميده مي شود.

شكل ٣

از طرفي در مدار  DCمقدار متوسط توان

مي باشد.

با مساوي قرار دادن دو رابطه ) (١و ) (٢خواهيم داشت:

به طور مشابه براي ولتاژ موثر به صورت:

چون اين مقدار جذر متوسط مربع موج مي باشد كه به  Rmsنيز گفته مي شود كه حروف اختصاري ) Root of mean

 ( squaredگرفته شده است.

١۵۴

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج

موج سينوس ) : (sine waveيكي از مهم ترين امواج متناوبي موج سينوس مي باشد كه توسط ژنراتورها توليد مي
شود .در بررسي مدارهاي جريان متناوب ) (ACاغلب با موج سينوس سر و كار داريم كه طرز تشكيل آن بصورت
زير مي باشد.
اگر كﻼف يا سيم پيچي در ميدان مغناطيسي دائمي دوران كند با توجه به وضعيت كﻼف با سيم پيچ در داخل ميدان
طبق قانون فاراده در داخل آن ولتاژ القاء مي شود .كه با توجه به قطب هاي ماشين كه فوران ايجاد شده تقريباً
سينوسي مي باشد باعث ايجاد موج سينوسي در سيم پيچ مي گردد كه در نقاط  Aو  Cصفر بوده و در نقاط

BوD

ماكزيمم مي گردد كه پس از يك دور تكرار مي گردد كه موج سينوسي متناوب ناميده مي شود :

شكل ٤
و معادله آن بر حسب زاويه به صورت زير مي باشد:

مثﻼً موج سينوسي

در مدارهاي الكتريكي تابع ولتاژ و جريان سينوسي به صورت عﻼئم زير نشان داده مي شود كه بعنوان منابع
سينوس در تحليل مدارها استفاده مي شود كه به صورت منابع ولتاژ ايده ال مي باشند.

١۵۵

AC
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شكل ٥
و در صورت داشتن امپدانس داخلي به صورت زير رسم مي شوند كه به منابع واقعي ناميده مي شوند.

شكل ٦
پريود ،مقدار لحظه اي ولتاژ در

مثال  :١در شكل موج سينوسي زير با معادله
ماكزيمم ،مقدار متوسط و مقدار موثر آن را بدست آوريد.

١۵۶

و

 ،مقدار

جريان متناوب
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مقدار متوسط موج سينوس در يك سيكل كامل برابر صفر است.

خواهد بود

مقدار موثر و متوسط براي يك جريان متناوب سينوسي
نمايش برداري امواج متناوب سينوسي:

موج سينوسي

را مطابق شكل زير در نظر مي گيريم .در هر لحظه مي توان دامنه ي اين موج را از

تصوير بردار چرخان بر روي محور سينوس ها در دايره مثلثاتي معين كرد .بردار چرخان
در جهت مثلثاتي دوران مي كند.

شكل ٧

١۵٧

با سرعت زاويه اي
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دامنه ي موج در
است .پاره خط

با نقطه  Nدر روي منحني سينوسي نشان داده شده است .اين دامنه برابر پاره خط
است كه نسبت به موقعيت صفر ٣٠ ،درجه در جهت مثلثاتي

تصوير بردار در موقعيت

دوران كرده است.
امواج سينوسي ،ممكن است از مبدا مختصات شروع نشوند .مثﻼً موج شكل ،٧١٥
مختصات شروع مي شود و به اصطﻼح

درجه عقب تر از مبدا

درجه پس فاز است .بردار اين موج نسبت به محور  xها

،

درجه

پس فاز رسم مي شود.
در شكل  ٨دو موج
كنيد ،بردار
دامنه

و

متناسب با دامنه ي
 ،به اندازه ي

نشان داده شده است .همان طور كه مشاهده مي

به اندازه ي

عقب تر از محور xها رسم شده است .بردار

جلوتر رسم مي شود .روشن است اختﻼف فاز دو بردار

خواهد بود .عﻼمت

منفي است ،زيرا جريان پيش فاز است.

شكل ٨

١۵٨

متناسب با
و

،

جريان متناوب
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شكل ٩
براي نشان دادن جريان و ولتاژ سينوسي يه صورت برداري ،در شكل  ٢-١٤تا  ٢-١٦اندازه ي بردارها برابر دامنه ي
ماكزيمم موج جريان و ولتاژ رسم شده است .از آن جا كه در محاسبه ها معموﻻً مقادير موثر ولتاژ و جريان به كار
مي رود ،مي توان اندازه ي اين بردارها را برابر مقدار دامنه ي موثر امواج رسم كرد.
مثال  :٢-٤معادله ي زماني دو كميت جريان و ولتاژ به صورت
است .پس از رسم بردارهاي فاز

و

 ،حاصل ضرب عددي

و
را معين كنيد.

راه حل :در رسم بردارهاي فاز ،ﻻزم است دامنه ي موثر و زاويه ي فاز بردارها تعيين گردد و در محورهاي مختصات
با توجه به پس فاز يا پيش فاز بودن آن ها رسم شود .بردار جريان داراي مقدار موثر
مقدار موثر

است .زاويه ي فاز بردار جريان

و زاويه ي فاز ولتاژ

اختﻼف فاز بين بردار جريان و ولتاژ برابر خواهد بود و مقدار آن
مي شود.

شكل ١٠
١۵٩

و بردار ولتاژ داراي
است .بنابراين،
درجه محاسبه
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مفاهيم همفاز ،پيش فاز) تقدم فاز( و پس فاز ) تاخير فاز(:
زاويه فاز :چنانچه دو موج را روي يك محور زمان نمايش دهيم ،تفاوت مكاني كه وضعيت يكي را نسبت به
ديگري مشخص مي كند زاويه فاز ناميده مي شود.
در صورتيكه يكي از موج ها را به عنوان موج مرجع در نظر بگيريم ،يك موج نسبت به موج مرجع به سه صورت
مي تواند قرار گيرد.
-١هم فاز :دو موج با هم اختﻼف زاويه نداشته باشند ،با هم شروع و به پايان برسند و همچنين با هم از نقاط پيك
عبور كنند و در تمام لحظات با هم هماهنگ و متناسب باشند ولي ممكن است مقدار دامنه آنها با هم فرق داشته
باشند.

شكل ١١
 -٢پيش فاز :در اين حالت يكي از موج ها از موجها از موج مرجع جلوتر است يا به عبارتي زودتر از موج مرجع
بوجود آمده است .كه در شكل روبرو موج ولتاژ به اندازه از موج جلوتر است و معادﻻت آنها بصورت زير
بيان مي شود.

١۶٠

جريان متناوب
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شكل ١٢

 -٣تاخير فاز) پس فاز( :كه در اين حالت موج موردنظر از موج مرجع عقب تر است ،شكل و معادﻻت آنها بصورت
زير است:

شكل ١٣
رابطه جريان ولتاژ خازن:
همانطوريكه بيان گرديد جريان خازن برابر است با تغييرات ولتاژ دو سر آن

ولتاژ كه خازن در لحظه  t=0دارا مي باشد كه ولتاز ذخيره شده از زمان
١۶١

تا صفر مي باشد.
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يا به عبارتي اگر در رابطه) (١حدود انتگرال گيري از

تا  tدر نظر بگيريم.

مطالعه رفتار مقاومت ،سلف و خازن در جريان متناوب سينوسي:
مقاومت در مدار :AC
اگر به دو سر مقاومت  Rولتاژ

اعمال شود جرياني در آن جاري مي شود كه با آن

سينوسي مثﻼ

نسبت مستقيم دارد.

و نمودار زماني ولتاژ و جريان به صورت زير خواهد بود .كه در اين حالت بين ولتاژ و جريان مدار اختﻼف فازي
وجود ندارد و نسبت دامنه ولتاژ به دامنه جريان برابر مقاومت  Rاست.
اگر ولتاژ و جريان را به صورت برداري نشان دهيم يعني دو كميت را با دامنه و زاويه فاز بيان كنيم در اين صورت
داريم:

١۶٢

جريان متناوب
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شكل ١٤
مطالعه سلف در جريان متناوب سينوسي:
عبور نمايد با توجه رابطه ولتاژ و جريان در آن

هرگاه از سلفي جريان متناوب سينوسي به معادله
داريم:

١۶٣
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با مقايسه معادﻻت جريان و ولتاژ نتيجه مي شود.
-١ولتاژ به اندازه از جريان جلو مي افتد.
-٢نسبت دامنه هاي ولتاژ و جريان

ظاهر مي شود كه راكتاس سلفي ناميده مي شود و به

نشان مي دهند.

-٣تابع ولتاژ و جريان هر دو سينوسي هستند فقط از نظر دامنه و زاويه فاز فرق دارند .اگر كميت هاي ولتاژ و جرياني
را برحسب برداري) دامنه و زاويه( نشان دهيم كه فرم فيزوري گفته مي شود .داريم:

كه مقدار

راكتاس سلفي است.

بنابراين معادل سلف در جريان متناوب سينوس را مي توان به صورت
زاويه را بيان مي كند.
اگر سلف داراي مقاومت باشد مثل مدار شكل زير:

شكل ١٥

١۶۴

نشان داد كه هم مقدار راكتاس و هم

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج
اگر جريان:

در مدار جاري شود در اين صورت طبق قانون : KVL

براي به دست آوردن معادله ولتاژ

به صورت يك تابع به دو روش عمل مي كنيم:

-١روش برداري:

١۶۵
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كه  Zرا امپدانس ) مقاومت ظاهري مي گويند(
-٢روش مثلثاتي:
حل مدار ) RLروش رابطه مثلثاتي( حال اگر يك مداري  Rو  Lسري در نظر بگيريم و به جريان متناوب سينوسي
وصل شود.

شكل ١٦
حال دو جمله سينوسي و كسينوسي فوق را كه فركانس هر دو يكي است مي توانيم بصورت يك جمله سينوس با
دامنه مثﻼً  Aو زاويه

بنويسيم.

با مقايسه رابطه ) (١و ) (٢داريم) ضرايب سينوس و كسينوس را برابر هم قرارمي دهيم(

با مقايسه رابطه ولتاژ و جريان مدار خواهيم داشت نسبت دامنه ولتاژ به دامنه جرياني كه مقاومت ظاهري ناميده مي
شود.

١۶۶

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج

و زاويه اختﻼف بين ولتاژ و جريان:

خازن در جريان متناوب سينوس :اگر به دو سر يك خازن ولتاژ متناسب سينوس وصل كنيم.

با مقايسه رابطه ) (١و ) (٢مشاهده مي شود كه جريان  ٩٠درجه از ولتاژ جلوتر است :

خازن در جريان متناوب عﻼوه بر اينكه باعث مي شود كه جريان  ٩٠درجه جلوتر از ولتاژ اختﻼف زاويه پيدا كند
يك مقاومت ظاهري به نام راكتاس خازني

از خود ظاهر مي كند.

نتيجه:

١۶٧
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-١نسبت دامنه ولتاژ به جريان برابر مقدار

است كه به راكتاس خازني ناميده مي شود.

-٢جريان به اندازه  ٩٠درجه از ولتاژ جلو مي افتد.
-٣نوع تابع ولتاژ و جريان يكي هستند فقط در دامنه و اختﻼف فاز اختﻼف دارند.
بنابراين معادل خازن دو مدار جريان متناوب سينوسي به صورت
هم زاويه

نشان داد كه هم مقدار راكتاس خازني و

را نشان مي دهد.

بررسي مدار  RCدر جريان متناوب سينوس:

شكل ١٧
اگر جريان به معادله

باشد.

در اين صورت داريم:

براي نوشتن پاسخ فوق به صورت يك تابع سينوسي يا كسينوسي به دو روش زير عمل مي كنيم:
-١فرم برداري:

١۶٨

جريان متناوب
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كه با مشاهده معادله جريان و ولتاژ مي بينيم كه فقط در دامنه و زاويه فاز با هم فرق دارند و از نظر تابع يكي هستند يا
هر دو سينوسي مي باشند يا هر دو كسينوسي.
-٢روش حل تحليل مدار  ) : RCاز روش مثلثاتي(

اگر بخواهيم ولتاژ فوق به صورت تابع بنويسيم فرض مي كنيم تابع مورد نظر به صورت كلي زير است:

ضريب رابطه ي ) (١و ) (٢را با هم متناظر قرار مي دهيم:

با جايگزيني  Vو

در فرم كلي جواب خواهيم داشت:

كاربرد اعداد مختلط در تحليل مدارهاي جريان متناوب ) :دوم برداري يا فيزوري(

١۶٩
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با توجه به بحث هاي گذشته نتايج زير حاصل مي شود:
 -١در مدارهاي جريان متناوب نوع تابع تغيير نمي كند فقط در دامنه و زاويه تغيير حاصل مي شود .بنابراين ما مي
توانيم تابع را با دامنه و زاويه در نظر بگيريم كه به فرم برداري تابع معروف است و پس از حل مسئله در آخر تابع را
به صورت زماني بنويسيم مثﻼً فرم زماني تابع كه در حوزه زمان است:

فرم برداري يا فيزوري يا قطبي:

كه در حوزه برداري كميت ها را با حروف بزرگ و در حوزه زمان با حروف كوچك نشان مي دهند.
مثال :فرم برداري تابع زماني زير را بدست آوريد.

و همچنين اگر تابع در حوزه برداري مشخص باشد با توجه به نوع تابع به حوزه زمان تبديل مي كنيم.
مثال :فرم تابع رو به رو در حوزه زمان اگر سينوسي باشد.

برابر است با:

 -٢مقاومت :در مدار بين ولتاژ و جريان اختﻼف زاويه ايجاد نمي كند و نسبت ولتاژ به جريان كه به مقاومت تعريف
شده داراي دامنه  Rو زاويه است پس در حوزه مختلط مقاومت به صورت خود باقي مي ماند.

١٧٠
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سلف :در جريان متناوب باعث مي گرديد كه اختﻼف زاويه بين ولتاژ و جريان ايجاد گردد .بطوريكه نسبت ولتاژ
به جريان داراي دامنه ) مقاومت القايي( و زاويه

گردد .بنابراين سلف در مدار جريان متناوب بصورت شكل زير

است:

خازن :خازن در جريان متناوب باعث مي گردد كه اختﻼف زاويه بين ولتاژ و جريان حاصل شود كه نسبت ولتاژ
به جريان به صورت و زاويه

خواهد بود.

در اين روش به صورت مرحله اي به شكل زير براي حل مدارهاي جريان متناوب سينوسي عمل مي شود:
-١تبديل مدار از حوزه زمان به حوزه برداري)اعداد مختلط( كه در اين مرحله عناصر مدار را به حوزه برداري
جايگزين مي كنيم
-٢حل مدار در حوزه برداري به روش تحليل مدار
-٣برگشت از حوزه برداري به حوزه زمان
بنابراين سه عنصر مقاومت ،سلف و خازن در مدارهاي جريان متناوب به فرم برداري زير مي باشند:

١٧١
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مثال  :١در مدار شكل زير مقدار جريان را به دست آوريد.

معادله حلقه:

١٧٢
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مثال  :٢در مدار شكل زير مقدار جريان را بدست آوريد؟

مدار در حوزه برداري:

معادله حلقه:

جواب در حوزه زماني:

١٧٣
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مثال  :٣در مدار شكل زير مقدار جريان را بدست آوريد؟

اتصال امپدانس ها و ادميتاس ها در مدارهاي جريان متناوب:
همان طوريكه گفته شد نسبت ولتاژ به جريان در جريان متناوب به امپدانس يا مقاومت ظاهر ناميده مي شود و با
عﻼمت  Zنشان مي دهيم .عكس امپدانس را ادميتانس يا هدايت ظاهري ناميده و با حرف  Yنشان مي دهيم و رابطه
آن دو به صورت

بيان مي شود .اتصال سري و موازي و تركيبي و ستاره مثلث در مدارهاي جريان متناوب با

همان قواعد و فرمول هاي جريان  DCانجام مي شود با اين تفاوت كه در جريان متناوب امپدانس ها و ادميتانسها به
صورت اعداد مختلط مي باشند.
-١تقسيم ولتاژ :در مدارهاي سري امپدانسي نسبت افت ولتاژها به نسبت امپدانسها مي باشد.
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-٢تقسيم جرياني :تقسيم جريان در مدارهاي جريان متناوب به نسبت عكس امپدانس ها مي باشد.

-٣اتصال سري موازي :كه در اين نوع مدارها قواعد سري و موازي به صورت جداگانه استفاده مي شوند.
-٤اتصال ستاره ،مثلث :با بحث هاي مشابه فرمول هاي حاصل از مدارهاي مقاومتي به صورت امپدانس استفاده
مي شوند.
تحليل مدارهاي جريان متناوب سينوسي
به طور كلي روش هاي تحليل مدارهاي متناوب به دو صورت زير است:
 -١روش پتانسيل گره :كه در اين روش با استفاده از قانون  kclمعادﻻت گره را براي گره هاي اصلي نوشته
سپس از حل معادﻻت موارد خواسته شده را به دست مي آوريم.
در اين روش به صورت مرحله اي زير انجام مي دهيم:
 -١تبديل مدار از حوزه زمان به حوزه برداري
 -٢تعيين گره هاي اصلي و گره مبنا
-٣

نوشتن معادﻻت گره با استفاده از قانون kcl

 -٤حل معادﻻت
 -٥برگشت از حوزه برداري به حوزه زمان
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مثال  : ١در مدار زير به كمك پتانسيل گره جريانهاي و را به دست آوريد.
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مثال  :٢در مدار زير معادﻻت گره هاي  ١و  ٢را بنويسيد ولتاژهاي و را به دست آوريد.
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 -٢روش تحليل جريان حلقه
در اين روش همانند مدارهاي  DCبا استفاده از قانون  kvlمعادﻻت حلقه هاي ﻻزم را نوشته و سپس با حل آن ها
پاسخ موردنظر را به دست مي آوريم.
مراحل حل به صورت زير است:
 -١تبديل مدار از حوزه زمان به حوزه برداري
 -٢تعيين حلقه هاي ﻻزم
 -٣نوشتن معادﻻت حلقه ها
 -٤حل معادﻻت فوق
 -٥برگشت از حوزه برداري به حوزه زمان
مثال :١در مدار شكل زير جريان هاي و

را به دست آوريد.
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مثال  :٢در مدار زير جريان را به دست آوريد؟

از اين معادله داريم:

توان الكتريكي
آهنگ جذب يا توليد انرژي را توان الكتريكي مي گويند .اگر آهنگ جذب يا توليد انرژي الكتريكي يك دستگاه
ثابت باشد ،توان دستگاه ،مثدار كار انجام يافته در واحد زمان است و از رابطه ي

تعيين مي شود .واحد كار،

ژول و واحد زمان  ،ثانيه است .يك ژول بر ثانيه را وات ) واحد توان( مي گويند .هر هزار وات يك كيلو وات)( kw
و هر يك ميليون وات يك مگاوات ) ( MWناميده مي شود.

توان لحظه اي الكتريكي از حاصل ضرب عددي بردار ولتاژ و جريان در هر لحظه به دست مي آيد.

در جريان متناوب ) ( ACتوان الكتريكي در چندين مفهوم بررسي مي شود .اين مفاهيم عبارتند از:
توان لحظه اي ،توان ظاهري ،توان موثر ،توان غير موثر.
١٧٩
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توان لحظه اي :حاصلضرب لحظه اي جريان و ولتاژ را توان لحظه اي مي گويند و آن را با
جريان لحظه اي را به  iو ولتاژ لحظه اي را به  vنشان دهيم ،توان لحظه اي به صورت
اگر در جريان متناوب ولتاژ را مبنا قرار دهيم ،ولتاژ لحظه اي به شكل
بيان مي شود.

نشان مي دهند .اگر
بيان خواهد شد.

و جريان لحظه اي به صورت
مي شود

زاويه اختﻼف فاز و ولتاژ جريان برابر با

كه عﻼمت آن منفي است؛ يعني جريان نسبت به ولتاژ پيش فاز است .بنابراين:

است .رابطه ي باﻻ را مي توان به شكل زير نوشت:

با توجه به اين كه

اين رابطه بيان مي كند كه فركانس تغييرات توان دو برابر فركانس تغييرات ولتاژ و جريان است .تغييرات ولتاژ
جريان و توان يك جريان متناوب را در شكل  ١٨مشاهده مي كنيد.
توان موثر :رابطه ي فوق توان لحظه اي را به صورت
سيكل كامل ،مقدار متوسط

بيان مي كند .در يك

صفر است؛ زيرا داراي دو نيم سيكل مثبت و منفي است كه از

نظر مقدار با هم برابرند .بنابراين ،در يك سيكل كامل توان متوسط به صورت رابطه ي زير بيان خواهد شد.

اگر در رابطه ي باﻻ

و

را جايگزين كنيم خواهيم داشت:

١٨٠
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شكل ١٨
را توان موثر يا توان مفيد مي گويند .در مدارهاي الكتريكي اين توان ،كار موثر را انجام مي دهد .به عبارت
ديگر ،تبديل انرژي الكتريكي به انرژي هاي ديگر توسط توان الكتريكي قابل توجيه است .ضمناً در مقاومت هاي
اهمي ،اين توان به صورت انرژي حرارتي ظاهر مي شود.
يك نزديك تر باشد اختﻼف فاز بين جريان و ولتاژ

را ضريب توان مي گويند .هر چه ضريب توان به

به صفر نزديك مي شود و توان موثر افزايش مي يابد.

توان غير موثر :در عناصر غيرفعال نظير مقاومت هاي سلفي و خازني ،توان غير موثري ظاهر مي شود كه نمي توان
آن را به كار مفيد تبديل كرد .اين توان به صورت موج سينوسي بين مصرف كننده و شبكه رفت و برگشت مي كند
و كاري انجام نمي دهد .در شبكه هاي الكتريكي به هنگام بهره گيري از خواص سلفي و خازني در ايجاد ميدان
هاي مغناطيسي و الكتريكي ،توان غير موثر به طور ناخواسته در شبكه ظاهر مي شود .اين امر موجب مي شود كه
مولدها نتوانند در جريان نامي توان مفيد كامل به شبكه تحويل دهند .توان غير موثر با رابطه ي زيربيان مي شود:
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چون در خازن ها جريان پيش فاز است،
آنجا كه در مقاومت هاي سلفي

منفي مي شود و توان

را با عﻼمت منفي خواهيم داشت .از

است ،توان غير موثر با عﻼمت مثبت خواهد شد.

واحد توان غير موثر در سيستم  SIولت آمپر راكتيو است و با نماد  V.A.Rنشان داده مي شود .هزار ولت آمپر راديو
اكتيو را كيلو ولت آمپر راديواكتيو مي گويند و با عﻼمت اختصاري  KV.A.Rنشان مي دهند .يك مگاولت آمپر
راكتيو ) ( MV.A.Rبرابر يك ميليون ولت آمپر راديواكتيو است.
توان ظاهري :حاصلضرب ولتاژ و جريان موثر را توان ظاهري مي گويند و آن را با عﻼمت اختصاري يا نشان مي
دهند .در سيستم  SIواحد توان ظاهري ولت آمپر) (V.Aاست .هزاربرابر  V.Aرا كيلو ولت آمپر مي گويند و با عﻼمت
اختصاري  K.V.Aنشان مي دهند .يك ميليون برابر  V.Aرا مگا ولت آمپر مي نامند و عﻼمت اختصاري مشخصه ي
آن  M.V.Aاست .توان ظاهري از رابطه ي زير به دست مي آيد.

 -٢-١٠-٥ارتباط توان حقيقي و غيرمفيد با توان ظاهري :بر اساس روابط باﻻ مي توان نوشت:

اگر رابطه ي باﻻ را مجذور كنيم ،خواهيم داشت:

است .خواهيم داشت:

دو رابطه ي باﻻ راجمع مي كنيم .با توجه به اين كه

١٨٢
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بنابراين:

توان ظاهري است؛ بنابراين:

 -٢-١٠-٦مثلث توان ها :با توجه به رابطه ي اخير  ،مي توان گفت

توان ظاهري وتر مثلث قائم الزاويه اي است

كه دو ضلع قائم آن توان هاي موثر و غير موثر هستند .در رسم مثلث توان ها ،توان موثر

را در راستاي محور  Xها

رسم مي كنند .از آنجا كه در مقاومت خازني و مقاومت سلفي خالص ،جريان ها از ولتاژ به ترتيب  ٩٠درجه پيش
فاز و  ٩٠درجه پس فاز است .اختﻼف فاز در مقاومت خازني منفي و در مقاومت سلفي مثبت خواهد بود .به
همين علت ،توان راكتيو مربوط به مقاومت سلفي مثبت و باﻻي محور Yها و توان راكتيو مربوط به خازن منفي پايين
محور Yها رسم مي شوند .توان هاي راكتيو در مقاومت سلفي و خازني به علت آنكه  ١٨٠درجه با هم اختﻼف فاز
دارند ،در جهت خﻼف يكديگر بر شبكه تاثير خواهند گذاشت .اگر شبكه از چندين شاخه تشكيل شده باشد ،مي
توانيم توان شاخه ها را به دنبال هم رسم كنيم و توان موثر و غير موثر كل شبكه را به دست آوريم و آن گاه توان
ظاهري را معلوم كنيم.

شكل ١٩
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مي توان نوشت:

و معادله ي جريان:

مثال -در يك مدار الكتريكي معادله ي ولتاژ

است .توان هاي حقيقي  ،غير موثر و ظاهري مدار را بدست آوريد و مثلث توان ها را رسم كنيد.
راه حل:

اختﻼف فاز بين جريان و ولتاژ از تفاوت فازهاي اوليه به دست مي آيد.

شكل ٢٠
مثال  -٢-٦يك شبكه ي الكتريكي داراي مصرف كننده هايي با مشخصات زير است:
١٨۴
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مثلث توان هاي مصرف كننده ها را به دنبال هم رسم كنيد و توان موثر ،راكتيو و ظاهري شبكه را به دست آوريد.
راه حل :براي مصرف كننده شماره  ١داريم:

براي مصرف كننده شماره  ٢داريم:

براي مصرف كننده شماره  ٣داريم:
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محاسبه قدرت الكتريكي در مدارهاي جريان متناوب سينوسي) :بيان ديگر مطالب مربوط به توان(

با جايگذاري مقدار بر حسب موثر در فرمول فوق توان خواهيم داشت:
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كه  Vو  Iبر حسب مقادير موثر هستند.
در رابطه رياضي  ١ضريب

كه برابر با توان متوسط مي باشد كه توان حقيقي توليد مي شود كه با حرف

 Pنمايش مي دهيم ) اكتيو( و واحد آن بر حسب

مي باشد .و ظريف

را كه برابر

است به توان غير حقيقي ناميده مي شود كه با حرف Qنشان داده مي شود و واحد آن ولت آمپر راديواكتيو )(VAR
وار بيان مي كند.
و حاصلضرب ولتاژ و جريان به طور كلي به توان ظاهري تعريف مي شود و رابطه آن به صورت زير بيان مي شود.

و واحد آن بر حسب ولت آمپر است.
بررسي توان در مدارهاي القائي و خازني:
در مدار سلفي چون بين ولتاژ و جريان اختﻼف زاويه وجود دارد و جريان از ولتاژ عقب مي باشد داريم:

در مدارهاي خازني چون جريان از ولتاژ جلو مي افتد داريم:
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خﻼصه فرمول هايي كه براي تعيين توان حقيقي )اكتيو( و غيرحقيقي) راكتيو( و توان ظاهري استفاده مي شود
عبارتند از:

قدرت الكتريكي در مقاومت -سلف -خازن:
در مقاومت:

در سلف:

بنابراين سلف قدرت راكتيو جذب مي كند.
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در خازن:

بنابراين خازن قدرت راكتيو توليد مي كند.
ضريب توان( Power Factor) :
اين ضريب به صورت زير تعريف مي شود:

يعني در جريان متناوب سينوسي قدرت برابر

خواهد بود كه

اختﻼف زاويه بين ولتاژ و جريان مدار مي

باشد.
مثال :١قدرت عناصر مدار زير را محاسبه نموده و توان قدرت را بررسي نمائيد.

١٨٩
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الف -بررسي قدرت حقيقي مدار:

ب -محاسبه قدرت راكتيو مدار:

١٩٠

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج
كاربرد قضايا در تحليل مدارهاي جريان متناوب سينوسي
 -١قضيه جمع آثار:

در مدار  ACهمانند مدارهاي  DCبراي مدارهايي كه بيش از يك منبع دارند استفاده مي شود .بدين صورت كه اثر
هر كدام از منابع را به تنهايي حساب كرده و در نهايت با هم جمع مي كنيم .مهمترين كاربرد اين قضيه در مدارهايي
است كه منابع داراي فركانسهاي گوناگون هستند ويا هم منابع جريان متناوب هم منابع جريان مستقيم در يك مدار
وجود دارد.
مثال :در مدار شكل زير با استفاده از قضيه جمع آثار جريان

را بدست آوريد.

 -١حذف منبع سمت راست)اتصال باز(

 -٢حذف منبع سمت چپ) چون منبع جريان است اتصال بسته(

١٩١
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 -٢قضيه تونن نورتن:
الف -قضيه تونن :در اين قضيه نيز همانند بحث مدارهاي  DCاز ديدگاه دو نقطه مورد نظر مدار معادل
شامل يك منبع ولتاژ

و امپدانس

را جانشين نماييم.

عبارت است از ولتاژ مدار باز بين دو نقطه موردنظر ) (vocو
نقطه موردنظر وقتي كه منابع را صفر كنيم.
مثال :مدار معادل بين دو نقطه  aو  bرا حساب كنيد.

١٩٢

عبارت است از امپدانس معادل از ديدگاه دو

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج

ب -قضيه نورتن :اين قضيه بيان مي دارد كه از ديد دو نقطه موردنظر مي توان مدار معادلي شامل يك منبع
جريان و يك امپدانس موازي با آن را جانشين نمود .به طوريكه
مورد نظر

و

عبارت است از جريان اتصال كوتاه بين دو نقطه

عبارت است از امپدانس معادل از ديدگاه دو نقطه وقتي كه منابع را صفر مي كنيم.

مثال :در مدار شكل روبه رو معادل نورتن بين دو نقطه  aو  bرا حساب كنيد.

 -٣قضيه انتقال ماكزيمم قدرت :براي اين منظور مدار شكل زير را درنظر مي گيريم.

شكل ٢١

١٩٣
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مي تواند ولتاژ منبع يا ولتاژ تونن بين دو نقطه باشد و
تونن مدار باشد كه شامل

و

مي باشد.

نيز مي تواند امپدانس داخلي منبع يا امپدانس معادل

نيز بار مي باشد كه شامل

و

مي شود.

حال مي خواهيم بدانيم تحت چه شرايطي ماكزيمم قدرت به بار منتقل مي شود.

كه مقدار جريان يا به عبارتي دامنه جريان بار برابر است با:

بنابراين با توجه به رابطه فوق بسته به اينكه
حالت يك:

ثابت است و فقط

يا

متغير باشند دو حالت زير را بررسي مي نمائيم.

متغير مي باشد كه در اين حالت تابع توان را بر حسب

صفر قرار مي دهيم.

وقتي

ثابت باشد .براي انتقال ماكزيمم قدرت:

١٩۴

مشتق گرفته برابر

مدارهای الکتريکی -فصل پنج
حالت دوم :وقتي

متغير باشد

جريان متناوب

ثابت در اين صورت از تابع بر حسب

مشتق مي گيريم و برابر صفر قرار مي

دهيم.

بنابراين وقتي ماكزيمم انتقال قدرت صورت مي گيرد كه:

برابر با

و يا به عبارتي

باشد.

يا به طور خﻼصه:

)امپدانس منبع يا مزدوج امپدانس باريكي باشد(
مثال :در مدار زير

و

وقتي كه ماكزيمم قدرت به بار منتقل مي شود به دست آوريد.

١٩۵
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القاي متقابل )(Mutual Inductance

ضريب خود القاء :اگر از سيم پيچ جريان متغير عبور نمايد باعث فوران مغناطيسي ميشود كه اين فوران ،سيم پيچ را
قطع نموده و طبق قانون فارادي در آن ولتاژ القاء مينمايد كه رابطه آن بصورت :

Ndφ
dt

= VL

حال اگر رابطه فوق را برحسب تغييرات جريان كه عامل بوجود آورده فوران است بيان كنيم خواهيم داشت:
Ndφ di
di
. =L
di dt
dt

= VL

كه ضريب اين رابطه به ضريب خود القاء تعريف ميشود و به " "Lنشان ميدهيم.
)(1
)(2

Ndφ
di
Nφ
i


= L

= L


هسته خود مغناطيسي
هسته هوائي

كه در صفحه ) (φiبصورت فوق رسم ميشود.
بنابراين رابطه ولتاژ القائي:

براي موج سينوسي در حوزه فركانس

di

VL = L
dt

VL = j Lω I

و مقاومت القائي بصورت:

١٩۶

هسته خود مغناطيسي
حوزه فركانس

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج
 X = j Lω I
 L
ω = 2π f



 X L = Lω 90

واحد  Lبرحسب

ولت.
ثانيه

جريان
ميكروهانري بيان ميشود.

= هانري كه با  Hتعريف ميشود واحدهاي ديگر آن برحسب ميلي هانري و

ضريب القاي متقابل
اگر دو سيم پيچ مطابق شكل داشته باشيم :تغييرات جريان در سيم پيچ اول باعث تغييرات فوران مغناطيس شده در
آن القاء مينمايد.
di1

VL1 = L1
dt

VL 2 = j L1ω I1

dφ1
di1

ولتاژ القائي

L1 = N1

همانطوريكه اين فوران سيم پيچ اول را قطع ميكند ،مقداري از آن سيم پيچ دوم را نيز قطع كرده و در آن ولتاژ القاء
مينمايد كه اين ولتاژ القاء شده در سيم پيچ دوم بنام ولتاژ القاي متقابل معروف است.
فوران سيم پيچ اول كه سيم
پيچ دوم را قطع مي كند

تعداد دور سيم پيچ دوم
dφ12
dt

Vm2 = N 2

ولتاژ القائي متقابل
اگر رابطه فوق را بصورت تغييرات جريان بيان كنيم خواهيم داشت:

١٩٧
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dφ12 di2
.
di1 dt

Vm2 = N2

واحد ضريب القاي متقابل برحسب هانري است.
dφ12
ضريب رابطه فوق يعني di1

N2

كه به »  « M 21نشان ميدهيم ضريب القاي متقابل ناميده ميشود.
هسته خود مغناطيسي

dφ 12

M 21 = N 2 di

1

φ
M = N 12
2
 21
i1

هسته هوائي

بنابراين رابطه فوق بصورت زير بيان ميشود:
حوزه زمان

di 1

Vm 2 = M 21
dt

V = j M ω I
21
1
 m2

حوزه فركانس

X = j M ω
21
 m



 X m = M 21 ω 90

اندوكتانس متقابل

در صورتي كه از سيم پيچ ثانويه نيز جريان  i2عبور نمايد با توجه به بحث قبلي اوﻻً يك ولتاژ خود القاء در سيم
پيچ دوم و نانياً يك ولتاژ القاي متقابل در سيم پيچ اول بوجود ميآيد.
dφ2

VL 2 = N 2 dt

VL 2 = N 2 dφ2 . di2
di2 dt


١٩٨

ولتاژ خود القائي در سيم
پيچ دوم

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺞ
dφ 2

L 2 = N 2
di 2


L = N φ 2
2
 2
i2


di2

=
V
L
2
2
L

dt


V = j L ω I
2
2
 L2


هسته خود مغناطيسي

هسته هوائي
حوزه زمان

حوزه فركانس

و رابطه ولتاژ القاي متقابل ناشي از جريان  i2عبارتست از:
فوران جريان سلف دوم كه سلف اول را قطع ميكند.
dφ21

Vm1 = N1 dt


dφ
Vm = N1 21 . di2
1

di2 dt

هسته خود مغناطيسي

dφ 21

M 12 = N1 di

2

φ
M = N 21
1
 12
i2

هسته هوائي
di2

Vm1 = M 12 dt



Vm1 = j M 12 ω I 2


X m1 = j M 12ω

M12 = M21 = M

١٩٩
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حوزه فركانس
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ولتاژ القاي متقابل  ±ولتا خود القاء = V1
2





 -١ولتاژ خود القاء در اثر جريان i1
 -٢ولتاژ القاي متقابل در اثر جريان i2

1



di1
di2

V
L
M
=
±
1
1

dt
dt

V = L di2 ± M di1
2
 2
dt
dt

ضريب القاي متقابل ) (Mبصورت يك فلش دو سر

حوزه زمان

نشان ميدهيم.

براي تعيين عﻼمت ولتاژ القاء متقابل يا به عبارتي عﻼمت  Mبا توجه به شكل مدار مغناطيسي جهت پيچش سيم پيچها
و جهت جريان مشخص ميشود .در صورتي كه هر دو فوران )فوران اوليه و ثانويه( در داخل هسته در يك جهت
باشند عﻼمت  Mمثبت است و در صورتيكه دو فوران ذكر شده در خﻼف جهت هم باشند عﻼمت  Mمنفي خواهد
بود.
بررسي عﻼمت ضريب القاء متقابل:
الف:

جهت فوران به كمك قانون دست راست مشخص ميشود.
بدين صورت كه اگر انگشتان در جهت جريان و پيچش سيم پيچ قرار گيرد انگشت شست جهت فوران را مشخص
ميكند كه در اين حالت كه دو فوران در يك جهت ميباشند معادﻻت در حوزه فركانس بصورت ذيل خواهد بود.
V1 = j ω L1 I1 + j ω MI 2

V2 = j ω L2 I 2 + j ω MI1

٢٠٠

در حوزه فركانس

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج
ب:

كه دراين حالت دو فوران ايجاد شده در خﻼف يكديگر بوده و همديگر را تضعيف ميكنند كه معادﻻت ولتاژ در
اوليه و ثانويه بصورت زير ميباشد:
V1 = j ω L1 I1 − jω MI2

V2 = j ω L2 I2 − jω MI1
جريان طبيعي (Natural Current) :

كه در اين مدار ،در مدار ثانويه منبع ولتاژ مستقلي وجود ندارد كه در اين حالت جريان  i1فوران  φ 1را با توجه به
قانون دست راست به سمت باﻻ بوجود ميآورد .حال براي تعيين جهت جريان ثانويه وقتي كه كليد  kبسته ميشود
به چه صورت ميباشد از قانون لنز استفاده ميشود كه اين قانون بيان ميكند جهت جريان  i2بايستي طوري باشد
كه فوران ايجاد شده توسط آن با فوران اصلي مخالفت كند .بنابراين فوران اين دو بايستي به سمت باﻻ باشد .حال با
توجه به جهت فوران  φ 2جهت جريان  i2را مشخص ميكنيم .به اين جريان كه توسط ولتاژ القاء متقابل ايجاد
ميشود به جريان طبيعي مدار معروف است و معادﻻت اوليه و ثانويه بصورت زير نوشته ميشود.
V1 = R1 I1 + jω L1 I1 − jω M I2

V2 = R 2 I2 + jω L2 I2 − jω M I1 = 

٢٠١
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براي معادله حلقه دوم ميتوان مدار معادل زير را تعريف
نمود.
با توجه به مدار معادل مشخص ميشود كه جريان طبيعي
از سري كه خارج ميشود عﻼمت آن مثبت است.

از آنجايي كه حلقه دوم داراي منبع ولتاژ نيست جريان طبيعي  I 2ناشي از ولتاژ القاي متقابل  j ω M I1ميباشد كه
ميتوان بعنوان يك منبع ولتاژ در نظر گرفت.
قانون نقطهگذاري جهت تعيين عﻼمت ولتاژ القاء متقابل
با اين كه قطبهاي ولتاژ القاء متقابل را ميرتوان با استفاده از شكل مدار مغناطيسي و جهت پيچش سيمها تعيين نمود
ولي عمﻼً براي راحتي كار از قانون نقطه گذاري )كه قبﻼً با توجه به شكل مدار مغناطيسي تعيين ميشود( جهت
تعيين ولتاژ القاء متقابل استفاده ميكنيم.
مثﻼً در مدار بررسي شده قبل

٢٠٢

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج

براي تعيين مدار معادل نقطهاي ابتدا سيري كه جريان  i1وارد ميشوند فرض ميكنيم نسبت به سر ديگر سيم پيچ
مثبت باشد و يك نقطه ميگذاريم با توجه به استدﻻل جريان طبيعي چون سري كه جريان طبيعي خارج ميشود
مثبت است نيز يك نقطه ميگذاريم .بدين صورت مدار معادل نقطهاي مدار مغناطيسي بدست ميآيد .بنابراين با
توجه به مدار معادل نقطهاي با استفاده از قاعدة زير عﻼمت ولتاژ القاء متقابل را تعيين ميكنيم.
اگر جريانها هر دو از قطبهاي نقطهدار سيم پيچ وارد و يا خارج شوند عﻼمت  Mبا عﻼمت  Lيكسان است .اگر يكي
از جريانها از سر نقطهدار سيم پيچ وارد )خارج( و جريان ديگر از سر نقطهدار سيم پيچ خارج )وارد( شوند عﻼمت
 Mبا عﻼمت  Lمخالف است.
)اشكال زير(

مثال  :١در مدار معادل نقطهاي زير معادﻻت حلقه  ١و  ٢را بنويسيد.

مثال  :٢مطلوبست محاسبه ولتاژ  V2در مدار ذيل:

٢٠٣
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:(ضريب كوپﻼژ )پيوست

٢٠۴

مدارهای الکتريکی -فصل پنج
φ1

جريان متناوب

 :فوران اصلي سيم پيچ اول

φ 12
φ2
φ 21

 :فوران سيم پيچ اول كه سيم پيچ دوم را قطع ميكند.
 :فوران اصلي سيم پيچ دوم
 :فوران سيم پيچ دوم كه سيم پيچ اول را قطع ميكند.

در رابطه فوق  ° < k <١تغيير ميكند.
φ 12 φ 21 = 
يا
وقتي  k = °است كه فوران اصلي سيم پيچ مقابل را قطع نكند:
φ 12 = φ 1
وقتي  k = ١است كه همه فوران اصلي سيم پيچ مقابل را قطع كند.

يا

φ 21 = φ 2

رابطه بين ضريب كوپﻼژ با ضريب خودالقايي و القاي متقابل ):(M, L, K
ضريب القاي متقابل سيم پيچ اول و دوم

ضريب القاي متقابل سيم پيچ دوم در اول
با ضرب دو رابطه فوق خواهيم داشت:

طرفين را  jωضريب كنيم و يا :

jω M = k jω L1 . jω L2

٢٠۵
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تعيين مدار معادل رسانشي )هدايتي(
كه در اين نوع مدار ديگر تزويج مغناطيسي حذف شده و عناصر با هم ارتباط الكتريكي دارند كه بصورت مدار
معادل  Tيا  πدر نظر گرفته ميشود.
مثال  :١مدار معادل رسانشي شكل زير را رسم كنيد.

فرض ميكنيم مدار معادل  Tبصورت زير باشد ابتدا جهت جريان حلقهها را مانند مدار اصلي در نظر ميگيريم.
)شكل زير(

٢٠۶

جريان متناوب
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براي اينكه دو مدار فوق با هم برابر باشند ﻻزم است كه ماتريسهاي امپدانس آنها با هم برابر باشد:

مثال  :٢براي مدال معادل نقطهاي زير يك مدار معادل رسانشي تهيه كنيد.

٢٠٧
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تعيين امپدانس ورودي
براي تعيين امپدانس از ديدگاه دو نقطه مورد نظر ابتدا شبكه را غيرفعال ميكنيم .يعني منابع را حذف ميكنيم )منبع
ولتاژ اتصال كوتاه و منبع جريان اتصال باز( بنابراين به كمك معادﻻت فوق ميتوانيم امپدانس ورودي را بدست
آوريم .به فرض اگر امپدانس ورودي از ديدگاه منبع )مطابق شكل( مورد نظر باشد بايستي منابع ديگر  V2و  V3را
صفر كنيم كه در اين صورت خواهيم داشت:

مثال  :١امپدانس ظاهري معادل دو سر  Aو  Bرا كه به منبع  V١وصل شده است بدست آوريد.
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مثال  :٢مدار معادل نقطهاي شكل زير را بدست آوريد و سپس با استفاده از اين مدار معادل و ولتاژ در سر خازن را
تعيين كنيد.

جرياني از باﻻي سيم پيچ سمت چپ وارد ميشود و يك نقطه روي آن ميگذاريم جهت فوران با قاعده دست
راست به سمت باﻻ ميباشد جهت جريان طبيعي در مدار ثانويه بايد طوري باشد كه فوران ايجاد شده با فوران اصلي
مخالفت نمايد )قانون لنز( يعني بايستي جهت شار در دومي نيز به سمت باﻻ باشد يعني جريان بايد از قسمت باﻻي
سيم پيچ دوم خارج شود كه در آن نيز يك نقطه ميگذاريم .بنابراين مدار معادل نقطهاي بصورت زير ميآيد:
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مثال  :٣مدار معادل نقطهاي و رسانشي شكل زير مشخص كنيد.

 -١با توجه به جهت قراردادي خودش و جهت ميدان

+
−
→( 
) 
N

 -٢با توجه به قانون لنز
)فوران ايجاد شده در سيم پيچ دوم عكس
ميدان سيم پيچ اول( و سري كه جريان
طبيعي مدار خارج ميشود نقطه ميگذاريم.
مدار معادل رسانشي:
مثال  :٤مدار معادل نقطهاي و امپدانس القائي مدار شكل زير را بدست آوريد.

٢١٠

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج
 -١با توجه جهت جريان انتخابي و قانون دست راست
)حركت انگشتان و جهت انگشت شست  (Nسر مثبت

z = j3 + j5 + j6 − j2 − j2 − j3 − j3 + j4 + j4 = + j12

 -٢با استفاده از قانون لنز

مثال  :٥مدار معادل نقطهاي مدار مغناطيسي شكل زير را بدست آوريد:

حل :با توجه جهت جريان انتخابي مسئله را حل ميكنيم.
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در مثال فوق اگر با كمك قانون لنز انجام شود خواهيم داشت:

در اين حالت جهت ميدان در سيم پيچ اول به سمت باﻻ و با در جريان ورودي يك نقطه ميگذاريم طبق قانون لنز
بايستي جريان طبيعي در سيم پيچ دوم طوري باشد كه ميدان آن در جهت عكس ميدان اصلي باشد بنابراين با توجه
جهت اين ميدان با انگشت شست جريان طبيعي از سري كه خارج ميشود يك نقطه ميگذاريم .حال در سيم پيچ
سوم نيز بايستي ميدان آن عكس ميدان اصلي باشد با توجه بكار بردن قانون دست راست در سري كه جريان طبيعي
خارج ميشود مثبت است نقطه ميگذاريم بنابراين داريم:

مثال  :٦قانون ولتاژ كيرشهوف ) (KVLرا براي مدار مغناطيس شكل زير بكار بسته
 -١معادله ولتاژ لحظهاي را بنويسيد.
 -٢مدار معادل نقطهاي را رسم كنيم.
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مثال  :٧مدار معادل تونن را از ديدگاه دو نقطه  Aو  Bبدست آوريد) .در شكل زير(
 = Vthولتاژ مدار باز از ديدگاه دو
نقطه
Zth

= امپدانس از ديدگاه  Aو B
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براي تعيين  I2چون  I3صفر است از معادﻻت ) (١و ) (٢جريان  I2را بدست آوريم.

براي تعيين ) Zthامپدانس ورودي از ديدگاه  Aو  (Bماتريس امپدانس سه حلقه را مينويسيم:
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مسائل
 -١برايند بردارهاي اشكال زير را به دو روش تحليلي و هندسي به دست آوريد.

 -٢دو بردار

 -٣دو بردار

و

و

مفروض است .اگر زاويه ي بين دو بردار

در چه شرايطي برايندهاي

 -٤زاويه ي بين دو بردار با دامنه ي مساوي برابر

و

و

باشد ،مطلوب است:

خواهند داشت؟

است .زاويه ي بين برايند و تفاضل آن ها را به دست آوريد.

 -٥در يك مدار الكتريكي ،معادله ي ولتاژ و جريان به ترتيب

و

است .مطلوب است:
الف -رسم دياگرام برداري ب -محاسبه ي توان هاي حقيقي،غير موثر و ظاهري مدار.
 -٦در يك شبكه ي الكتريكي دو مصرف كننده با مشخصات زير حضور دارند:
بار شماره ي يك:
بار شماره ي دو:
مطلوب است:
الف( رسم مثلث توان هر يك.
ب( محاسبه ي ضريب قدرت كل شبكه.
٢١۵
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 -٧دو شبكه ي الكتريكي با مشخصات زير مفروض است .ضريب قدرت اين دو شبكه روي هم چقدر است؟
بار شماره ي يك:
بار شماره ي دو:
 -٨دياگرام توان يك مدار الكتريكي جريان متناوب مطابق شكل رو به روست .ضريب توان كل شبكه چقدر
است؟

 -٩يك شبكه ي الكتريكي بار  ٨٠KWرا با ضريب توان

پس فاز تغذيه مي كند .بار نامعلومي وارد

شبكه مي شود .در اين حالت ،توان ظاهري شبكه برابر  ، ٢٠٠ K.V.Aضريب توان  ٠/٦پيش فاز است.مشخصات
جديد شبكه را معلوم كنيد.
 -١٠توان متوسط در يك مقاومت اهمي كه حامل جرياني
 -١١مقادير متوسط و موثر شكل موج هاي زير را تعيين كنيد.

٢١۶

را محاسبه كنيد.

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج

 -١٢يك موج سينوسي يك سو شده تمام موج مطابق شكل زير بريده شده است مقدار متوسط اين موج سينوسي
نصف مقدار ماكزيمم آن است زاويه را پيدا كنيد.

 -١٣جريان جاري در مقاومت  ٢اهمي مطابق شكل زير مي باشد مقدار ماكزيمم جريان  ٥آمپر و توان متوسط در
مقاومت  ٢٠وات است .زاويه را تعيين كنيد.

 -١٤موج سينوسي يك سو شده نيم موج شكل زير متعلق به يك ولتاژ تاخير دار است چنانچه زاويه تاخير  ٤٥درجه
باشد مقدار

و

را تعيين كنيد.
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 -١٥در شكل زير ثابت زماني مدار را پيدا كنيد .اگر كليد در لحظه  t=0ببنديم معادله جريان مدار را رسم كنيد و
مقدار جريان را در زمان هاي  ٢ T، ٣ T ، ٤ T ، ٥Tو  ١ Tبدست آوريد.

 -١٦در مدار شكل زير به طور هم زمان كليد

را باز و كليد

را مي بنديم.

الف( ثابت زماني مدار را پيدا كنيد.
ب( مقدار اوليه جريان سلف را در لحظه كليدزني به دست آوريد.
ج( پس از گذشت يك ثابت زماني جريان سلف را پيدا كنيد.
 -١٧در مدارهاي شكل زير با استفاده از قضيه جمع آثار جريان عبوري از مقاومت  Rرا بدست آوريد.

٢١٨

جريان متناوب

مدارهای الکتريکی -فصل پنج
 -١٨در اشكال زير معادل تونن و نورتن را از ديدگاه دو نقطه  Aو  Bبدست آوريد.

 -١٩در مدارهاي شكل زير مقدار

 -٢٠در شكل زير

را طوري به دست آوريد كه حداكثر توان به آن منتقل شود.

قدرت هاي اكتيو و راكتيو و ظاهري توليد شده منبع را بدست آوريد
.
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 -٢١در شكل فوق توازن قدرت هاي اكتيو و راكتيو را بررسي نماييد.
 -٢٢در شكل زير قدرت هاي اكتيو و راكتيو همه عناصر را بدست آورده و توازن قدرت ها را بررسي نماييد) اكتيو
و راكتيو( .همچنين معادله زماني

را بنويسيد.

٢٢٠

