
مدار های الکتریکی
نده  بابک اسماعیل پور: تدوین کن





قانون اهم  
می باشد با شرط اینکه مقاومت Rو نسبت عکس با  مقاومت Vدارای نسبت مستقیم با ولتاژ  Iقانون اهم  جریان عبوری 

حرارتی بدون تغییر باقی بماند در نتیجه داریم 



مثال
ولت باشد مقاومت مدار را محاسبه کنید20آمپر باشد و ولتاژ دو سر مقاومت  0.8در صورتیکه جریان مدار 



نمایش واحد های بزرگ و کوچک



مثال
ولتاژ دو سر مقاومت چه میزان است ؟10maباشد و جریان عبوری از مدار 2KΩدر صورتیکه مقاومت مدار 1.

باشد مقاومت دو سر مدار را به دست آورید؟50mAو جریان عبوری 12Vدر صورتیکه ولتاژ دو سر یک مقاومت 2.

از آن عبور می 5mAبه یک مقاومت متصل شده است جریان 100Vباتری که به مدار متصل شده است دارای ولتاژ 3.
.کاهش پیدا کند جریان عبوری ازمدار چقدر خواهد شد25Vکند در صورتیکه ولتاژ دو سر مدار به 

باشد200mAجریان -باشد  ب50mAجریان –باشد  مقاومت یک کویل اگر الف 120Vدر صورتیکه منبع ولتاژ 4.



رسانا و نا رسانا
وم ، در واقع ماده ایست که دارای مقاومت بسیار پایینی می باشد و اغلب فلزات نظیر مس الومینیConductorرسانا یا 

نقره و طال رسانا هستند 

بور در واقع موادی هستند که دارای مقاومت بسیار باالیی هستند و به جریان های الکتریکی اجازه عinsultorنا رسانا یا 
...نمی دهند نظیر پالستیک ، الستیک ، شیشه و



توان الکتریکی

.با استفاده از قانون اهم داریم 



مثال
-جریان عبوری از المپ را محاسبه کنید  ب-بسته شده است الف250Vبه یک منبع 100Wیک المپ دارای توان 1.

.مقاومت المپ را محاسبه کنید

.است را محاسبه کنید5kΩو مقاومت مدار 4mAتوان الکتریکی را در حالتیکه جریان 2.

.است را محاسبه کنید240Vاست و ولتاژ منبع تغزیه 30kΩتوان الکتریکی یک کتری برقی زمانیکه مقاومت مدار 3.

را در شکل زیر محاسبه کنید؟A,Bمقاومت 4.



انرژی الکتریکی
توان مصرفی در یک بازه زمانی را به صورت وات بر واحد زمان و یا ژول نشان داده می شود 

اگر توان مصرفی بر حسب وات و زمان بر حسب ثانیه باشد  انرژی وات بر ثانیه  می باشد 1.

ان داده می اگر توان مصرفی بر حسب کیلو وات و زمان بر حسب ساعت باشد انرژی بر حسب کیلووات بر ساعت نش2.
.شود



مثال
متصل شده است  توان مصرفی و انرژی الکتریکی را 40Ωبه دو سر مقاومت با 12Vیک باتری با اختالف پتانسیل 1.

.دقیقه محاسبه نمایید2در مدت زمان 

توان -مقاومت مدار ب–از آن عبور می کند الف 2Aولت به یک مقاومت متصل شده و جریان 15یک منبع تغیزیه 2.
.دقیقه را محاسبه نمایید6انرژی الکتریکی در مدت زمان -مصرفی  ج

وصل شده را مصرف کرده 240Vدقیقه که به منبع 40را در مدت زمان 3.6MJبه یک هیتر الکتریکی  انرژی 3.
میزان توان مصرفی که از منبع تغذیه گرفته شده است را محاسبه کنید –است الف 



فیوز
یل شده اند که فیوز ها از موادی تشک.  فیوز ها  استفاده می شوند تا از سربار بیش از حد در مدار الکتریکی جلوگیری کند

ه در صورتیکه سربار مدار ب. دارای درجه ذوب پایینی هستند و حرارت تولید شده ازمدار باعث ذوب شدن آن می گردد
.حدی باشد که حرارت موجب دوب شدن فیوز گردد  مدار قطع شده و مدار به صورت اتصال باز در می آید

:مثال 

موجود است مشخص کنید که کدام یک برای کارهای زیر مناسب است  در صورتیکه به یک5A,10A,13Aفیوز های 
3kWکتری برقی با توان مصرفی -ب1kWتوستر با توان مصرفی -ولت وصل شده باشند  الف 240منبع الکتریکی 



مقاومت و استقامت 
عامل زیر بستگی دارد 4مقاومت رسانا های الکتریکی به 

طول رسانا 1.

سطح مقطع2.

نوع ماده3.

دمای ماده4.

R دارای نسبت مستقیم با طولl

R دارای نسبت عکس با مساحت سطح مقطع داردa

نشان داده می شودᵨضریب مقاومت مدار که وابسته به جنس رسانا است نیز با مقدار 



مثال
باشد مقدار مقاومت چقدر خواهد 8mدر صورتیکه طول سیم -است الف 600Ωبرابر 5mمقاومت سیمی با طول 1.

.باشد طول سیم چقدر خواهد بود420Ωدر صورتیکه مقاومت -بود ب

اگر از همان سیم به همان طول و جنس با سطح –است  الف 300Ωدارای مقاومت 2mm2سطح مقطع یک سیم 2.
در صورتیکه از همان جنس و طول سیم موجود باشد و -ب. باشد مقاومت  آن چقدر خواهد بود 5mm2مقطع 

.باشدΩ 750مقاومت سیم 

است را محاسبه نمایید در صورتیکه ضریب مقاومت مس 12mmمتر سیم مسی  که دارای قطر 1200مقاومت 3.
.باشد8Ωm-10 * 1.7برابر 



ضریب حرارتی مقاومت
راد قاومت یک اهم است وقتی یک درجه ساننتیگمضریب حرارتی مقاومت  یک ماده در واقع مقاومت افزوده شده به یک 

.  نشان داده می شودαبه درجه حرارت آن افزوده می شود که با 

برسد  مقدار 1.0043Ωیک درجه سانتیگراد گرم شود و مقاومت آن به 1Ωمثال  اگر یک سیم مسی با مقاومت 
α=0.0043Ω/Ω0C در جه سانتیگراد حرارت دهیم مقاومت مس برابر با 100برای مس خواهد بود  بنابراین اگر مس را

1.43Ωخواهد بود .



مثال
در جه سانتیگراد  چه 70درجه سانتیگراد مقاومت کویل در دمای 0است در دمای 100Ωیک کویل مسی دارای مقاومت 

.است0.0043/0Cمیزان خواهد بود اگر  ضریب حرارتی مقاومت مس در دمای صفر درجه  



محاسبه مقاومت رسانا
را داشته باشیم  به راحتی می توان بر اساس رابطه زیر مقاومت را در دمای 𝜃1در صورتیکه مقاومت رسانا را در دمای 

𝜃2 می توان به دست آورد



E.m.fو مقاومت داخلی سلولها

100می تواند 0.01Ωباشد و مقاومت داخلی درون  emf 12اگر باطری دارای 

آمپر را از خود عبور دهد 



نحوه اتصال سلولها
سلولها می تواند به صورت سری یا موازی به یکدیگر متصل شوند 

در صورت اتصال سری

.1emf های با یکدیگر جمع می شوند

مقاومتهای داخلی نیز با یکدیگر جمع می شود 2.

emfدر صورت اتصال موازی 

.1Emf کلی برابر باemfسلول خواهد بود

مقاومت کل سلولها نیز برابر ارتباط زیر است 2.

= 
1

2
∗ سلولها از یکی داخلی مقاومت



مثال
به صورت موازی   -2به صورت سری -1به یکدیگر متصل است  emf2.2 Vو 0.2Ωهشت سلول  با مقاومت داخلی 

.و مقاومت داخلی را مشخص کنیدemfمیزان کلی 

باشد 5Aجریان –است  ولتاژ ترمینال را محاسبه کنید در صورتیکه الف emf=2 Vو 0.02Ωسلول دارای مقاومت داخلی -1
.باشد50Aدر صورتیکه جریان 

دارد متصل 10Aوقتی هیچ باری که نیاز به جریان 24Vاست وقتی هیچ باری متصل نشده است و 25Vولتاژ داخلی ترمینال -2
.شده باشد مقاومت داخلی سیستم را مشخص کنید

به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند  و این مجموعه به یک مقاومت 0.2Ωبا مقاومت داخلی 1.5Vعدد سلول 3-10
58Ωاختالف پتانسیل درونی باتری چه میزان خواهد بود-جریان فعلی در مدار  ب-الف. متصل شده است



شبکه های سری و موازی
:شبکه های سری 

جریان عبوری از تمامی مقاومتها یکسان است 1.

جمع ولتاژ های اجزای سری با ولتاژ وارد شده به سیستم برابر است2.



مثال
مقدار -مقاومت کلی مدار ج-ب. را مشخص کنیدVولتاژ -است الف 4Aبرای مدار نشان داده شده در شکل زیربا جریان 

.را مشخص کنید6Vو  5V ،2Vبا ولتاژهای R3و R1,R2مقاومتهای 

اهم باشد جریان عبوری از مدار 100اگر جمع مقاومتهای مدار . را مشخص کنیدR3در شکل زیر ولتاژ دو سر مقاومت 
را محاسبه کنید R2و مقدار مقاومت 



و جریان عبوری را مدار سری راV1مقدار ولتاژ

.مشخص  کنید 



قضیه تقسیم ولتاژ



مثال



شبکه های موازی 
.برابر حمع جبری جریانهای عبوری از مقاومتهای موازی استiجریان کلی مدار 

:همان مقاومت کل مدار باشد و داشته باشیم                         می توان نوشت Rوقتیکه 

خواهیم داشت Vدر صورت حذف 



مثال
.را به دست آوریدR2اندازه مقاومت -R33حریان مقاومت -2اختالف پتانسیل باطری -1

.و جریان عبوری کل مدار و مقاومت کل مدار را به دست آوریدR2وR1جریان عبوری از مقاومت -2

تمامی جریانهای عبوری و اختالف پتانسیل دو سر باطری را مشخص کنید -3



را به دست آورید Vمقدار اختالف پتانسیل تامین کننده ولتاژ -1برای مدار مقابل  

.را به دست آوریدIمقدار جریان -2

 , 0.25اهم باید به صورت موازی بسته شود تا مقاومت کل برابر 1چند مقاومت 

.گردد0.125



خازنها و ظرفیت خازنی
Aباکهدهدمینشانرافلزیصفحهدوزیرشکل , Bباصفحهدواین.اندشدهمشخص

Aصفحهدوبیندرالکترونیشودفرضکهصورتیدراندشدهشارژمتقاوتبارهای , B
منفیباردارایکهBصفحهازکهشدخواهدواداراستمنفیباردارایواستشدهواقع
بارصورتیکهدر.کندحرکتاستمثبتباردارایکهAصفحهبهوگرفتهفاصلهاست
باردارایکهکندحرکتBصفحهسمتبهکهشدخواهدمجبورباشدداشتهوجودهممثبتی
.دبوخواهدمنفیسمتبهمثبتسمتازخازنالکترکیمیدانجهتخازنهادر.استمنفی



قانون کولن
.نیروی بین دو ذره با بار الکتریکی با استفاده از رابطه زیر به دست می آید-1

Kمقدار . یک مقدار ثابت که به محیط بستگی داردK میباشد109*9برای هوا برابر.

باشد  و با mm 16شارژ شده باشد و فاصله  دو صفحه نیز 1.6𝜇𝐶مثال در صورتیکه در یک خازن هر صفحه با مقدار 
.هوا پر شده باشد میزان نیرویی که دو صفحه بر حسب نیوتن به یکدیگر وارد می کنند چه میزان خواهد بود



قدرت میدان مغناطیسی
بهنهاآ.اندشدهجدایکدیگرازهواتوسطکهبینیدمیرامتصلصفحهدوشکلایندر
.باشدمیVولتاژدارایکهاندشدهمتصلباطریمخالفسر

وانتمیرامغناطیسیمیدانقدرت.داردوجودمغناطیسیمیدانصفحاتمیانفضایدر

ولتاژمنبعپتاسیلاختالفVوصفحهدوفاصلهd.نمودمحاسبهزیررابطهاساسبر
.باشدمی



ظرفیت
پایان می میدان مغناطیسی ثابت از شارژ الکتریکی به دست می آید و میدان مغناطیسی با شارژهای الکتریکی شروع و

. دبنابراین میدان مغناطیسی نشان دهنده شارژ الکتریکی مثبت و منفی برابر  بر روی صفحات می باش. یابند

کولن در صفحه دیگر باشد بر اساس رابطه زیر  می توان  Q–کولن در یک صفحه و Q+فرض کنید در یک صفحه شارژ 
.ظرفیت یک خازن را محاسبه نمود

می باشد ولی به دلیل اینکه این واحد بسیار بزرگ  Fواحد محاسبه ظرفیت خازن فاراد 

.می باشد به طور معمول از واحد های کوچکتر نظیر میکرو یا نانو فاراد استفاده می شود



خازن
.ویندخازن از دو صفحه رسانا و یک محیط نارسانا بین آن تشکیل شده که به آن دی الکتریک می گ

.میزان شارژ الکتریکی برحسب کولن را می توان از رابطه زیر به دست آورد 

:مثال 

باشد و میزان شارژ الکتریکی بر روی 4𝜇𝐹اختالف پتانسیل دو سر خازن وقتی ظرفیت خازن -1
باشد چقدر خواهد بود5mCآنها 

وصل کنیم میزان شارژ الکتریکی 12KVرا به یک منبع ولتاژ 50pFدر صورتیکه یک خازن -2
.روی آن چقدر خواهد بود

وصل کنیم چه میزان شارژ الکتریکی 800Vرا به یک منبع ولتاژ 5𝜇𝐹در صورتیکه یک خازن -3
.به دست آورد2mAتا چه مت می توان از این خازن جریان .  بر روی آن ذخیره شده است



میزان شار الکتریکی
.به می شودمیزان شار الکتریکی در واقع از شارژ مثبت یک کولن به دست می آید و تراکم شار بر اساس رابطه زیر محاس

میزان شار الکتریکی را نگه می دارد و مقدار شار الکتریکی Eقدرت میدان مغناطیسی . در هر نقطه می دان مغناطیسی 
Dرا در آن نقطه ایجاد می کند نسبت این دو در محیط خال را به صورت زیر نشان می دهیم.

در محیط خال برابر ( ثابت دی الکتریک) میزان ظرفیت خازن به نسبت مساحت صفحات آن 



مثال
است میزان شار الکتریکی را محاسبه کنید  در 0.2𝜇𝐶دارای بار الکتریکی 40cm2*20دو صفحه مستطیلی با  اندازه 

را Eمتصل شده باشند قدرت میدان الکتریکی 0.25KVفاصله داشته باشند و به منبع ولتاژ 5mmصورتیکه صفحات 
.مشخص کنید



ثابت دی الکتریک نسبی

جنس محیط 𝜀𝑟

هوا 1

پلیتن 2.3

میکا 7-3

شیشه 10-5

آب 80

سرامیک 1000-6

𝜀𝑟 =
محیط در الکتریکی شار

خال در الکتریکی شار



ظرفیت خازن
یک ضریبی از مساحت صفحه است و همچنین Cدر حازنهای صفحه موازی آزمایشات نشان می دهد که ظرفیت خازن 

یک ضریب معکوس از فاصله بین دو صفحه می باشد و به طبیعت دی الکتریک وابسته است 



چگونه ظرفیت خازن را افزایش دهیم 



مثال
از یکدیگر جدا 0.1mmتوسط یک سرامیک با قطر 4cm2یک خازن با دی الکتریک سرامیک  دارای صفحاتی با ابعاد 

اگر این خازن به -2ظرفیت خازن را محاسبه کنید  -1است  100شده اند میزان ضریب دی الکتریک نسبی برابر 
.شارژ شده باشد اختالف پتانسیل دو سر خازن چقدر است1.2𝜇𝐶میزان 



2مثال 
باشد  فاصله بین 4425pFاگر ظرفیت خازن برابر با 800cm2یک خازن با دو صفحه موازی که اندازه هر صفحه 

باشد2.5صفحات باید چه میزان باشد اگر ثابت دی الکتریک نسبی برابر 



اتصال خازنها
دو روش اتصال خازنها در مدارات وجود دارد 

اتصال موازی -1

اتصال سری -2



اتصال موازی



اتصال سری



مثال
ظرفیت معادل -1میکرو فاراد به صورت سری به یک منبع تولید ولتاژ متصل شده اند  3,6,12خازنهایی با ظرفیت های 

ولتاژ دو سر هر خازن-3شارژ روی هر خازن -2مدار 

میکرو فاراد است  اندازه خازنهای  مورد 3مشابه هم هستند و ظرفیت نهایی خازن P,Q,Rدر شکل مقابل  سه خازن 
اشاره چند است 



تئوری مدار
قوانین مورد استفاده در این بخش عبارتند از 

(توضیح داده شده رابطه مستقیم جریان با ولتاژ و رابطه معکوس جریان با مقاومت ) قانون اهم 1.

قانون کیرشهف قانون جریان2.

فانون کیر شهف قانون ولتاژ3.



قانون جریان کیرشهف
I1+I2-I3-I4-I5=0.           جمع جبری جریان های ورودی به یک گره صفر است

یا جمع جبری جریانهایی که به یک گره وارد می شوند با جریانهایی که از گره خارج می شوند برابر است 

I1+I2=I3+I4+I5



قانون ولتاژ کیرشهف
.جمع جبری ولتاژ های درون یک مدار بسته برابر است با مجموع جبری مولدهای متصل در مدار است

:روش استفاده از قانون کیر شهف

در قدم اول با برچسب گذاری جریان بر روی شاخه ها جهت جریان را مشخص می کنیم  1.

.جهت جریان قراردادی است ولی معموال از سر مثبت منبع ولتاژ جریان گذاری شروع می شود2.

.هر مدار می تواند به چندین حلقه تقسیم شود مثال در شکل مقابل سه حلقه را می توان ایجاد کرد3.

.    را در هر حلقه در جهت حرکت عقربه های ساعت می زنیمkvlبرای سادگی کار 4.



تمرین
.جریانهای محاسبه نشده را در شکل محاسبه نمایید-2را در شکل زیر محاسبه کنید                             Eولتاژ -1

.  جریان را در هر شاخه مشخص کنید-3



Bridge  پل
.زیر به دست آوریدBridgeجریان عبوری را در هر کدام از شاخه های 



superpositionتئوری 
بع ولتاژ را در در صورتیکه یک مدار الکتریکی با چندین منبع ولتاژ در شاخه های مختلف داشته باشیم هر بار یکی از منا

.مدار نگه مداریم و باقی مدار ها را حذف می کنیم

:مثال 



مثال
.جریان  هر شاخه را محاسبه  و ولتاژ دو سر هر مقاومت را به دست آورید


