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 تريسيتٍاثرات الك

 

 

ٍٞٙبٔي وٝ ٚاسد يه ٔحيظ تبسيه صدٖ وّيذ سٚؿٙبيي دس  ،ثشاي ٔثبَ وٙيٓ.ٔشٜ اثشات اِىتشيؼيتٝ سا تدشثٝ ٔيعٛس سٚصٝ ٕٞٝ ٔب ث

اثشات ٔغٙبعيؼي اص  ٌشٔبيي ٚتٛا٘يٓ اثشات ديٍشي سا ٘يض ٔـبٞذٜ وٙيٓ. اثشات ؿيٕيبيي، اثشات ؿٛيٓ. دس وٙبس اثش سٚؿٙبيي ٔب ٔئي

-يش ثؼضايي داس٘ذ. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ فجٛس خشيبٖ ثشق اص ثذٖ يه ا٘ؼبٖ ٔيٝ ٞؼتٙذ وٝ دس ص٘ذٌي سٚصٔشٜ ٔب تأثثشات اِىتشيؼيتخّٕٝ ا

، ذٖ ا٘ؼبٖ ثب اِىتشيؼيتٝ ثٝ فٛأّي ٔب٘ٙذ ِٚتبطث تٕبعاثش ٚالقي تٛا٘ذ ٔٛخت كذٔبت خذي ٚ يب حتي ٔٛخت ٔشي ؿخق ٌشدد. 

دا٘يٓ، أب اِىتشيؼيتٝ چيؼت؟ دس . حبال ٕٞٝ ٔب دس ٔٛسد اثشات اِىتشيؼيتٝ ٔيداسد ٍيؼتث خشيبٖ فجٛسي ٚ ٔذت صٔبٖ تٕبعؿذت 

 پشداصيٓ.اثتذا ثٝ ٚخٛد اختالف پتب٘ؼيُ ثيٗ دٚ ٘مغٝ ٔي
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 پتاوسيل / يلتاژ

 

 

 تبوٙٙذ ت ٔيحشوديٍش  لغتاِٚيٝ ثٝ  لغتٞب اص اٌش ٔب ثيٗ دٚ ٔحُ )لغت( اختالف ؿبسط اِىتشيىي ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ، اِىتشٖٚ

)اختالف ِٚتبط ثشاي ايدبد ٌٛيٙذ. . ايٗ اختالف ؿبسط )اختالف پتب٘ؼيُ( سا ِٚتبط ٔيؿٛدثشلشاس  دٚثبسٜتٛاصٖ اِىتشيىي  صٔب٘ي وٝ

وٝ اِىتشٖٚ وٓ داسد سا لغت ٔثجت ٚ لغجي وٝ اِىتشٖٚ صيبد داسد سا لغت ٔٙفي  يلغجٔٛخٛد ثبؿذ. دٚ لغت  ذالُحثبيذ  پتب٘ؼيُ(

 صٔب٘يٞب تٟٙب اِىتشٖٚ. اِجتٝ خٛاٞذ ثٛدٞب ثيـتش خشيبٖ اِىتشٖٚؿذت . ٞش چمذس اختالف ؿبسط اِىتشيىي ثيـتش ثبؿذ، ٘بٔٙذٔي

كٛستي وٝ ساثغي ثيٗ دٚ لغت ٚخٛد . دس داساي اختالف پتب٘ؼيُ، ساثغي ٞبدي لشاس ٌيشدثيٗ دٚ لغت  ٔب وٙٙذ وٝپيذا ٔيخشيبٖ 

ديٍش ا٘تمبَ يبثٙذ. ِٚتبط سا  لغتثٝ  يتٛا٘ٙذ اص لغجٞب ٕ٘ئب٘ذ ٚ اِىتشٖٚ شيبٖ ثبلي خٛاٞذثذٖٚ خثبؿذ، ؿبسط اِىتشيىي ٘ذاؿتٝ 

ايٗ ثشلشاس ٘يؼت ٚ اختالف ػغح آة ثيٗ  ٔخضٖٔمبيؼٝ وشد وٝ استجبعي ثيٗ ايٗ دٚ ٔخضٖ ثيٗ دٚ  ،تٛاٖ ثب اختالف ػغح آةٔي

صٔب٘ي ٌشدد تب ِِٛٝ ثٝ ٞٓ ٔتلُ وٙيٓ، خشيبٖ آة دس ِِٛٝ ثشلشاس ٔئب٘ذ. حبَ اٌش دٚ ػغح سا اص عشيك يه ثبلي ٔيثبثت دٚ ٘مغٝ 

چٝ اختالف ػغح آة ثيـتش  ثبؿذ وٝ ٞشٞب ٔيدٚ ػغح آة ثب يىذيٍش ثشاثش ؿٛ٘ذ. خشيبٖ آة فجٛسي ٕٞب٘ٙذ خشيبٖ اِىتشٖٚوٝ 

ؿٛد.٘يض ثيـتش ٔيآٖ ثبؿذ ؿذٖ خشيبٖ 
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 حركت الكترين

 

ٖ   ٞب يىؼبٖ اػتٚاثؼتٝ ثٝ ؿىُ اتٓ اػت، أب ثٙيبٖ تٕبٔي آٖٞب ٞب ٚ اِىتشٖٚٛتشٖٚٞب، ٘تقذاد پشٚتٖٛ  . اخبصٜ دٞيذ ثهٝ اتهٓ اوؼهيظ

دس كهٛستيىٝ  ، داسداِىتشٖٚ اػت. ثشاي ٞهش پشٚتهٖٛ يهه اِىتهشٖٚ ٚخهٛد       8پشٚتٖٛ ٚ  8٘ٛتشٖٚ،  8: ايٗ اتٓ ؿبُٔ ٍ٘بٞي ثيب٘ذاصيٓ

ٞب ٘يشٚيي ٞب ٚ پشٚتٖٛٔتفبٚت ثبؿذ، وٝ ايٗ ٔٛاسد ٕٞٝ ثٝ ٘ٛؿ اتٓ ٚاثؼتٝ اػت. ثيٗ اِىتشٖٚ ٞبتٖٛٚشٞب ثب پأىبٖ داسد تقذاد ٘ٛتشٖٚ

وٙٙهذ. ثهب ايٙىهٝ    ثب ثبسٞبي يىؼبٖ يىذيٍش سا دفـ ٔهي  اتوٙٙذ، دس حبِيىٝ رسٞب يىذيٍش سا خزة ٔيٞب ٚ پشٚتٖٛٚخٛد داسد. اِىتشٖٚ

. ٞشٌض ثب يىذيٍش ثشخٛسد ٘خٛاٞٙهذ داؿهت   ثٝ دٚس ٞؼتٝ ٞباِىتشٖٚٝ دِيُ حشوت ث ،وٙٙذٞب يىذيٍش سا خزة ٔيٞب ٚ اِىتشٖٚپشٚتٖٛ

وهت  حش دس ٔهذاس خهٛد  ٞب يبسٜثٝ دِيُ ٘يشٚي ٌشيض اص ٔشوض، ػٞب ٔمبيؼٝ وشد: ػيبسٜحشوت ثب سا ايٗ حبِت تٛاٖ ٔي دسن ثٟتشثشاي 

اس٘ذ. ثهشاي  لشاس د ختّف ثب فٛاكُ ٔتفبٚت اص ٞؼتٝٔ تاساٞب دس ٔذاِىتشٖٕٚٞب٘ٙذ ػيبسات،  وشد. ثشخٛسد ٘خٛاٞٙذخٛسؿيذ  ثب وشدٜ ٚ

دٚستهشيٗ ٔهذاس اص    Qتشيٗ ٔذاس ثٝ ٞؼتٝ ٚ ٔهذاس  ٘ضديه Kوٝ ٔذاس  وٙٙذاػتفبدٜ ٔي Qتب  Kحشٚف  صاتـخيق ٔذاسٞبي ٔختّف 

ٔيهضاٖ  ثبالتشيٗ  Q ٔذاسطي ٚ شا٘ػغح تشيٗ پبييٗ K . ٔذاسآٖ ثؼتٍي داسدا٘شطي  ختّف ثٝ ٔيضأٖذاسٞبي ٔتفبٚت دس ٞؼتٝ اػت. 

 ا٘شطي سا داساػت.

خهذايؾ يهه اِىتهشٖٚ اص     آٖ اتٓ اص ٘ؾش ثبس اِىتشيىي خٙثي اػهت.  ،ٞبي ثشاثش ثبؿذٞب ٚ پشٚتٖٛٞشٌبٜ يه اتٓ داساي تقذاد اِىتشٖٚ

. ٞشٌهبٜ اتٕهي   ٛدتش خٛاٞهذ ثه  ثؼتٍي داسد وٝ ايٗ فُٕ دس ٔذاس آخش ػبدٜاتٓ ٔذاس يب اضبفٝ ؿذٖ آٖ ثٝ ٔذاسي ديٍش ثٝ خلٛكيبت 

ٖ    .دٌيشثٝ خٛد ٔي ٔٙفي ٞشٌبٜ يه اِىتشٖٚ ثذػت آٚسد ثبس ٔثجت ٚ ثبس ،يه اِىتشٖٚ اص دػت ثذٞذ ٞهب يهٖٛ   دس ايهٗ ؿهشايظ ثهٝ آ

بؿذ وهٝ  ثٚ يب اضبفٝ ؿذٜ ثيـتش اص يه فذد  ٞبي اص دػت دادٜاِىتشٖٕٚٞچٙيٗ أىبٖ داسد وٝ تقذاد  ٌٛيٙذ.ٔثجت يب يٖٛ ٔٙفي ٔي

 .ٌٛئيٓ دٚ ثشاثش يب چٙذ ثشاثش ؿبسط كٛست پزيشفتٝ اػتٔي دس ايٗ كٛست

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                               

 
 

Rev:0   01.01.2010 7           GEET-1ET6H  

 

 

 

 

ٔذاس خٛد  تٛا٘ٙذٞبي ديٍش ٘يض ٚخٛد داس٘ذ وٝ ٔيا٘ذ، ثشخي اِىتشٖٚٞبيي وٝ دس ٔذاس خٛد ثٝ دٚس ٞؼتٝ ثبثت ؿذٜدس وٙبس اِىتشٖٚ

فّضات تقذاد  ثشاي ٔثبَ دسثٝ ٘ٛؿ ٔبدٜ ثؼتٍي داسد. ٞبي آصاد تقذاد اِىتشٖٚحشوت وٙٙذ. ٞب ثيٗ اتٓآصادا٘ٝ  ثٝ عٛس تشن وشدٜ ٚسا 

٘بؿي اص ثٝ عٛس ا٘حلبسي ايٗ حبِت دس حبِي وٝ دس ٔٛاد الػتيىي ايٗ ٔمذاس ثؼيبس وٓ اػت.  ،داسديبس صيبدي اِىتشٖٚ آصاد ٚخٛد ثؼ

 .ثبؿذٔٛخٛد ٔياِىتشٖٚ آصاد تقذاد صيبدي  اتٗ ػبختبس دس فّضثٝ دِيُ ايثشاي ٔثبَ ٔبدٜ اػت. ٞش  ياتٕ سػبختب
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 َاي آزاد ي رساواَاالكترين

 

 

 

سٜ دس ٘بٔٙهذ. أهب ٕٞهٛا   اِىتشٖٚ ٞبي آصاد وٓ سا فبيك ٔهي  ٞبي آصاد ثؼيبس سا ٞبدي ٚ يه ٔبدٜ ثب تقذاديه ٔبدٜ داساي تقذاد اِىتشٖٚ

ثغٛسيىهٝ   .ذ٘خٛاٞذ آٔه ٚخٛد ٝ ث ٞيچٍٛ٘ٝ خشيبٖ اِىتشيىي٘يشٚي اِىتشيؼيتٝ خبسخي ثذٖٚ اِىتشٖٚ آصاد،  داسايػبختبس يه ٞبدي 

ثهٝ ٔهبدٜ    خبسخييه ٘يشٚي افٕبَ  ؿٛد.ثذٖٚ خٟت ٔـخق دس داخُ ٞبدي ثبفث خٙثي ٔب٘ذٖ ٔبدٜ ٔي ي آصادٞبحشوت اِىتشٖٚ

ٖ  .ؿٛدي آصاد دس يه خٟت ٔـخق ٔيٞباِىتشٖٚثبفث حشوت  ،ثٝ ػجت اختالف پتب٘ؼيُ ٔٛخٛد ٞهبي آصاد  ٔٛادي ثب تقذاد اِىتهشٚ

 ٘بٔٙذ.ٞب داس٘ذ وٝ ايٗ ٔٛاد سا غيش سػب٘ب ٚ يب فبيك ٔيثؼيبس صيبدي دس ٔمبثُ خشيبٖ اِىتشٖٚٔمبٚٔت  ،وٓ
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 َاَا ي جريان يًنالكترين

 

 

 

ٞب دس داخُ يه ٔبدٜ ثبثهت ٔب٘ٙهذ ٔبيقهبت ٚ يهب ٌبصٞهب اص عشيهك       خشيبٖ اِىتشٖٚ خشيبٖ پيذا وٙذ. ا٘شطي اِىتشيىي ٔي تٛا٘ذ دس خأل

 ٞب اػت.ٌيشد ثّىٝ اص عشيك حشوت يٖٛكٛست ٕ٘يٞب حشوت اِىتشٖٚ

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                               

 
 

Rev:0   01.01.2010 01           GEET-1ET6H  

 جريان / مقايمت

 

 

 

. ٚاثؼتٝ اػهت ٘يض ٞب آٖ ِِٛٝ اتلبَ دٞٙذٜٚ عَٛ  لغشثٝ ٔخبصٖ ثؼتٍي داسد، ثّىٝ ثٝ اختالف ػغح ٘ٝ تٟٙب آة يبفتٗ خشيبٖ ؿذت 

عهَٛ  شي داس٘ذ ثيـتش اػهت. ٕٞچٙهيٗ اٌهش    ٞبيي وٝ ػغح ٔمغـ ثضسٌتٞب دس ٞبدياِىتشٖٚخشيبٖ اِىتشيؼيتٝ، س خلٛف ا٘شطي د

ٞبي خب ثٝ خب ٔيضاٖ اِىتشٖٚثٝ . يبثذخشيبٖ ٔيٞب ثيٗ لغتثيـتشي  يٞباِىتشٖٚ ،ثبؿذ تشوٛتبٜٔثجت ٚ ٔٙفي  ٞبيثيٗ لغت اتلبَ

ثٝ اثقهبد ٞهبدي    ذ. ٔمبٚٔت ٘ٝ تٟٙبٌٛيٙٔمبٚٔت ٔي لغتدٚ ٞب ثيٗ خشيبٖ اِىتشٖٚايٗ فبُٔ ٔحذٚد وٙٙذٜ ثٝ خشيبٖ ٚ ، ؿذت ؿذٜ

 .آٖ ٘يض ٚاثؼتٝ اػتدٔبي خٙغ ٚ ، ثّىٝ ثٝ ثؼتٍي داسد
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 تًليد الكتريسيتٍ

 

 

 

ٞهبي ايدهبد اخهتالف پتب٘ؼهيُ اِىتشيىهي      ساٜاخهبصٜ دٞيهذ ٍ٘هبٞي ثهٝ      ،آؿٙب ؿذيٓاِىتشيؼيتٝ خبثدبيي  ٚ ٘حٜٛعجيقت ثب حبال وٝ 

يغ، اص عشيك ٚاوٙؾ ؿيٕيبيي، اص عشيك ٌشٔهب، اص عشيهك ٘هٛس، اص عشيهك     ٔغٙبعثب اػتفبدٜ اص : ٞبي ٔتفبٚتي ٚخٛد داسدساٜ ثيب٘ذاصيٓ.

جهذيُ فـهبس   تٔٙؾٛس . ثشاي ٔثبَ ثٝ ا٘شطي اِىتشيىي سا تِٛيذ وشداي ٞش ٔبدٜ تٛاٖ ثبٕ٘ي ٞبسٚؽايٗ ٕٞٝ دس فـبس يب اكغىبن. اِجتٝ 

س ثشدٖ سٚؽ ؿيٕيبيي ثشاي تِٛيهذ اِىتشيؼهيتٝ ثهٝ ٔهبدٜ     يب ثشاي ثٝ وب خٛاٞذ ثٛد٘يبص ٔٛسد پيضٚ اي ثٝ ٘بْ ٔبدٜ ،اختالف پتب٘ؼيُثٝ 

 ٌبِٛا٘يه ٘يبص داسيذ.
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ٗ ٔثجت ٚ ٔٙفي اص عشيك يه ٞهبدي اػهت.   ٞبي ثشلشاسي استجبط ثيٗ لغت ،ٚسدٖ يه خشيبٖتشيٗ ساٜ ثشاي ثٝ ٚخٛد آػبدٜ  ٕٞچٙهي

يه خبصٖ ؿهبُٔ دٚ   ثٝ عٛس ػبدٜوشد. ثشلشاس صٔب٘ي ٔقيٗ  ثشاي ٔذت سا )ٔؼتميٓ( شيبٖخ، خبصٖ دس ٔذاسيه اص ثب اػتفبدٜ  تٛأٖي

ٞيچ ِٚتبطي ثٝ خبصٖ افٕهبَ ٍ٘هشدد )ؿهشايظ     اٌش ا٘ذ.اػت وٝ ثٝ ٚػيّٝ يه ٔبدٜ غيش ٞبدي اص يىذيٍش خذا ؿذٜ ٔدضا اص ٞٓكفحٝ 

ٝ ثهبلي ٔب٘هذٜ   ٞبي آصاد اِىتشٖٚتقذاد  ٝثذاٖ ٔقٙب و ،ٔب٘ٙذاص ِحبػ ثبس اِىتشيىي خٙثي ٔيٞب كفحٝفذْ ؿبسط(  ثشاثهش  ٞهب  سٚي كهفح

، لغهت ٔثجهت   اٌش ِٚتبطي ثٝ خبصٖ افٕبَ ٌشدد )لغت ٔثجت ثٝ كفحٝ ٔثجت ٚ لغت ٔٙفي ثٝ كهفحٝ ٔٙفهي ٔتلهُ ؿهٛد(     .اػت

ٝ    اص عشفي ديٍش لغت وشدٜ ٚ اي وٝ ثٝ آٖ ٔتلُ اػت سا خزة خٛد ي كفحٝٞباِىتشٖٚ  ديٍهش  ٔٙفي ٔمهذاسي اِىتهشٖٚ ثهٝ كهفح

ؿشايظ ديٍهش  دس ايٗ وٙذ. ػغح ِٚتبط دس خبصٖ ثب ٔٙجـ تغزيٝ ثشاثش ٌشدد ادأٝ پيذا ٔياختالف ايٗ فُٕ تب صٔب٘ي وٝ دٞذ. ا٘تمبَ ٔي

ٚ  ٜذيِٚتبط اص خبصٖ خذا ٌشدٔٙجـ حبَ اٌش  وٙذ.فبيك فُٕ ٔييه ٚ دس حميمت خبصٖ ٕٞب٘ٙذ  شدٜىاص ٔذاس فجٛس ٘اِىتشيىي خشيبٖ 

-ٔيثٝ ٚخٛد  اِىتشيىي ٚ خشيبٖ ؿذٖ داؿتٝ ثشاثشتٕبيُ ثٝ ٞب كفحٝثيٗ د، اختالف پتب٘ؼيُ ؿٛٚكُ )ٔلشف وٙٙذٜ( ثٝ ٔمبٚٔتي 

ٗ   رخيشٜ و ٚػيّٝ ثشايٞب داسد. خبصٖ يه ثٝ ٔيضاٖ ؿبسط كفحٝآيذ وٝ ٔذت آٖ ثؼتٍي   لبثّيهت  شدٖ ا٘شطي اِىتشيىي اػهت وهٝ ايه

. يهه ٘هٛؿ اص   يىؼهبٖ اػهت  ثهب يىهذيٍش    ٞهب ِٚي فّٕىشد آٖ ب ا٘ٛاؿ ٔختّفي داس٘ذٞػبختبس وّي خبصٖ .ؿٛدٔيبٔيذٜ ؽشفيت خبصٖ ٘

لٝ ٞهب ٚ  سا٘ذ. ٚاص عشيك يه وبغز اص يىذيٍش خذا ؿذٜفّضي تـىيُ ؿذٜ وٝ ٞبي وبغزي ٞؼتٙذ وٝ اص دٚ ٚسلٝ ٘بصن ٞب، خبصٖخبصٖ

ٖ  شي اص خبصٖ٘ٛؿ ديٍ ا٘ذ.ٝلشاس ٌشفت پٛػتٝا٘ذ ٚ دس يه وبغز ثٝ دٚس يىذيٍش پيچيذٜ ؿذٜ ٖ   ٞهب، خهبص ٞهبي  ٞهبي اِىتشِٚيتهي ٚ خهبص

 دس ٞب ؿجيٝ يىذيٍش ٞؼتٙذ. ايٗ ٘ىتٝ ثؼيبس ٟٔٓ اػت وٝ پالسيتٍٕٝٞي خبصٖ فّٕىشدػشأيىي ٞؼتٙذ. أب ثٝ يبد داؿتٝ ثبؿيٓ وٝ 

.ثيٙذٔي آػيتكٛست خبصٖ دس غيش ايٗ لُ ٌشد٘ذ ٔتثغٛس كحيح ثبيذ ٞبي اِىتشِٚيتي خبصٖ
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ٌشد٘ذ. يه خبصٖ ؿهبُٔ يهه اتلهبَ ٞهبدي ثهٝ      ٞب ثٝ فٙٛاٖ يه فٙلش ٔؼتمُ وٝ تٛا٘بيي ؿبسط اِىتشيىي سا داس٘ذ ٔقشفي ٔيخبصٖ

ٞهب  . اٌش خشيب٘ي ثٝ ٞبديا٘ذوٝ اص دسٖٚ تٛػظ يه فبيك اص يىذيٍش خذا ؿذٜ ثبؿذٞبدي ثٝ لغت ٔٙفي ٔي اتلبَ ثجت ٚ يهلغت ٔ

ٖ  آٖخهٙغ   ٞب،ثٝ ػغح ٞبديخبصٖ ٔيضاٖ ؿبسط  .آيذيٗ كفحبت ثٝ ٚخٛد ٔيسٚي اٚكُ ٌشدد ؿبسط اِىتشيىي  ٞهب اص  ٞهب ٚ فبكهّٝ آ

اِىتشيىهي سا ثهٝ    وٝ ا٘شطي ثٛدٜ (Passiveثؼتٍي داسد. يه خبصٖ يه لغقٝ ا٘فقبِي )اِىتشيت( )ٔبدٜ ديثٝ ٚاػغٝ فبيكيىذيٍش 

ٓ   ٞهب ػغح ٞهبدي  ثبٞب ٖؽشفيت اِىتشيىي خبصوٙذ. دس خٛد رخيشٜ ٔياِىتشٚاػتبتيىي  كٛست ٝ   ٘ؼهجت ٔؼهتمي  خهذايي  ٚ ثهب فبكهّ

٘يهض  ٞبي فّضي سا اص يىذيٍش خهذا وهشدٜ   وٝ كفحٝاِىتشيت ٔبدٜ ديثبثت ؽشفيت اِىتشيىي ثٝ  ٕٞچٙيٗ ٞب ٘ؼجت فىغ داسد.ٞبدي

 ٘بٔٙذ.ٔي( F). ٚاحذ اػتب٘ذاسد ؽشفيت اِىتشيىي سا فبساد داسد ٍيثؼت

Micro-farad: µF (1 µF =  F) 

Nano-farad: nF (1 nF =  F) 

Pico-farad: pF (1 pF =  F) 
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ف پتب٘ؼهيُ  استجبط ٚاثؼتٝ ثهٝ اخهتال  ايٗ ؿٛ٘ذ. ثضسٌي ٔتلُ فّضي ثٝ ٞٓ وٝ تٛػظ سػب٘بي دٞذ ٔي سخصٔب٘ي  لغتاتلبَ ثيٗ دٚ 

ثبفث ثهٝ ٚخهٛد آٔهذٖ خشيهبٖ      ،ؿٛداي وٝ اِىتشِٚيت ٘بٔيذٜ ٔي . ٕٞچٙيٗ لشاس دادٖ دٚ لغت غيش ٞٓ خٙغ دس ٔبدٜاػت ٞبلغت

ايهٗ فشايٙهذ سا   پهزيشد.   ٞهب كهٛست ٔهي   اِىتشِٚيتي ثٝ ػجت تدضيٝ ؿهيٕيبيي لغهت  يب ٞذايت سػب٘ؾ ؿٛد. ٔيٞب  ثيٗ آٖاِىتشيىي 

ٔختّهف  ٞهبي  ٖٛيه  ،ٞبٚ لغتاِىتشِٚيت ؿيٕيبيي  ضيٝتدثب ٘بٔٙذ. )لغت ٔثجت( ٚ وبتذ )لغت ٔٙفي( ٔي ٞب سا آ٘ذ اِىتشِٚيض ٚ لغت

 ٌشد٘هذ.  ٔثجت ٞذايت ٔيثٝ ػٕت لغت ٔٙفي ٞبي  ٔثجت ثٝ ػٕت لغت ٔٙفي ٚ يٖٛٞبي  يٖٛثب افٕبَ ِٚتبط خبسخي،  ؿذٜ وٝ آصاد

 ؿٛد. خزة ٔي ٞب خٙثي ٚ ٞب ثب سػيذٖ ثٝ لغت يٖٛ

ثهيٗ ايهٗ دٚ لغهت يهه ِٚتهبط      ؿهٛد.   اص خٙغ ٔتفبٚت دسٖٚ يه ٔبدٜ اِىتشِٚيتي لشاس ٌيشد، فبُٔ ٌبِٛا٘يه ٘بٔيذٜ ٔي اٌش دٚ فّض

ُ  اػهتفبدٜ ؿهذٜ   ٞبي ٌهبِٛا٘يىي  پيُخلٛكيت دس فّٕىشد ٔؼتميٓ ثٝ ٚخٛد خٛاٞذ آٔذ. اص ايٗ  ٞهبي ٌهبِٛا٘يىي ا٘هشطي    اػهت. پيه

ثٝ فٙهٛاٖ ٔثهبَ    ٞب اػت. آٖاد ثٝ وبس سفتٝ دس ٛٞبي ٌبِٛا٘يىي ٚاثؼتٝ ثٝ ٔ ِٚتبط پيُوٙٙذ.  ي سا ثٝ ا٘شطي اِىتشيىي تجذيُ ٔيؿيٕيبي

 سٚد. يه فبُٔ ٌبِٛا٘يىي ثٝ ؿٕبس ٔي ٘يض ثبعشي دس خٛدسٚ

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                               

 
 

Rev:0   01.01.2010 05           GEET-1ET6H  

 مغىاطيس

 

اػت.  سٚد ٔغٙبعيغ يب ٘يشٚي ٔغٙبعيؼيٍش ٔٛضٛفبت ٔشثٛط ثٝ اِىتشيؼيتٝ وٝ اعالؿ اص آٖ ثؼيبس ثب إٞيت ثٝ ؿٕبس ٔياص دي

٘يشٚي ٔغٙبعيؼي  ؿٛد.٘بؿي ٔي ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼياص ٚ اثش وشدٜ سٚي ٔٛاد فشٚٔغٙبعيؼي فبكّٝ اص يه غٙبعيغ ٘يشٚيي اػت وٝ ٔ

ٞبي غيش ٕٞٙبْ يىذيٍش سا خزة ٚ ؿٛ٘ذ. دس ٔغٙبعيغ، لغت٘يىُ ٚ وٛثبِت ٔي -ثبفث خزة ٔٛاد فشٚٔغٙبعيؼي ٕٞب٘ٙذ آٞٗ

تشيٗ آٖ دس ا٘تٟبي شدٜ اػت وٝ لٛئغٙبعيؼي احبعٝ وسا ٔيذاٖ سثب ٞش آٞٗعشاف ا وٙٙذ.ٞبي ٕٞٙبْ يىذيٍش سا دفـ ٔيلغت

ٝ وٝ ثسثب دس ٍٞٙبٔي ثب تٛخٝ ثٝ سفتبس آٞٗٞب ػت. ايٗ ٘بْاٞبي ؿٕبَ ٚ خٙٛة ْسثب ؿبُٔ دٚ لغت ثٝ ٘ب. ٞش آٞٗسثب لشاس داسدآٞٗ

ٕٞيـٝ دس  S دس خٟت ؿٕبَ ٚ لغت خٙٛة ٕٞٛاسٜ N َلغت ؿٕب ثؼتٍي داسد. دس ايٗ كٛست ٌيشدلشاس ٔي فضبدس  عٛس آصاد

 خٟت خٙٛة لشاس ٔي ٌيشد. ايٗ اثش ثٝ فّت ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي صٔيٗ اػت.

. ثشخي اص ٔٛاد ثٛدخٛاٞذ  ؿٕبَ ٚ خٙٛةخٛد داساي لغت  ٞبلؼٕت يه اص ايٗ ٞش ،سثب سا ثٝ چٙذ لؼٕت تمؼيٓ وٙيٓاٌش آٞٗ

ايٗ  ، ؿبس ٔغٙبعيؼي ٟ٘فتٝ دسٔغٙبعيؼي لشاس دٞيٓ شٌبٜ ايٗ ٔٛاد سا دس ٔدبٚست ٔيذاٖا داس٘ذ تب ٔغٙبعيغ ؿٛ٘ذ. ٞتٛا٘بيي آٖ س

فتٝ ٌ دائٓ سثبيآٞٗ ،وٙٙذخٛد سا حفؼ ٔئٛادي وٝ خبكيت ٔغٙبعيؼي ثٝ  وٙذ.يبثذ ٚ ايٗ ٔٛاد سا ٔغٙبعيغ ٔئٛاد خشيبٖ ٔي

 ؿٛد.ٔي سثبي دائٕيبثٛدي آٞٗٚ ٘ ٘يشٚي ٔغٙبعيؼي تضقيف. تٛخٝ داؿتٝ ثبؿيذ وٝ ٌشٔب ثبفث ؿٛدٔي
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 ٞبدي )ػيٓ ِٚتبط دسثٝ ٚخٛد آٔذٖ ٔغٙبعيؼي ثبفث ٔيذاٖ ؿبس  ؿذٖ يه ٞبدي ثٝ ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي، تغييش ثب ٚاسدٖ اِمب: ٛلب٘

اي ثٝ ٌٌٛ٘ٝش ٞبدي بدق اػت. اثٝ ٚخٛد آٚس٘ذٜ ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي ٘يض كايٗ حبِت دس كٛست تغييش ِٚتبط ٔٙجـ تغزيٝ ؿٛد. ( ٔيپيچ

ذ. ايٗ ِٚتبط اِمبيي تب خٛاٞذ ؿِٚتبط اِمب دسٖٚ ٞبدي آٍ٘بٜ  ؿٛد،ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي ٔٛخت لغـ حشوت وٙذ ٚ دس ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي 

دس داخُ ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي تغييش وٙذ،  ٞبدي ؿبسٔغٙبعيؼي سا لغـ وٙذ. اٌش خٟت حشوت ٞبديوٝ  خٛاٞذ داؿتصٔب٘ي ادأٝ 

ٌٛيٙذ. ثشاي تٙبٚة ٔئ ، آٖ سا خشيبٖخٟت خشيبٖدس  ثٝ ٚخٛد آٔذٜتغييش ثب تٛخٝ ثٝ وٙذ. تغييش ٔيدس آٖ ٘يض شيبٖ اِمبيي خٟت خ

ثٝ خبي  اػتفبدٜ ٕ٘ٛد.ٔٙجـ اِىتشٚٔغٙبعيؼي تٛاٖ اص يه سثبي دائٓ ثٝ وبس ثشدٜ ٚ ٔيثٝ ٚخٛد آٚسدٖ ايٗ حبِت ِضٚٔبً ٘جبيذ آٞٗ

ؼي ٔٛخت ثٝ ٚخٛد آٔذٖ ِٚتبط ٚ تغييش ؿبس ٔغٙبعيآٖ لغـ ٚ ٚكُ  ثبتٛاٖ ثٝ فمت يب خّٛ، ٔي ٙبعيغحشوت دادٖ ٔٙجـ اِىتشٚٔغ

 .ٌشديذ

ثٝ ٚخٛد آٔذٜ ٚ يه ٔٙجـ اِىتشٚٔغٙبعيغ ثٝ ؿٕبس ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي  اص آٖ خشيبٖ فجٛس وٙذ،ٞش ٞبدي وٝ دس اعشاف  ثٝ عٛس وّي

پيچ ٞؼتٝ آٞٙي دس ػيٓيه يب اص ثٝ وبس ثشدٜ  پيچػيٓٞبدي سا ثٝ كٛست  تٛأٖيذاٖ ٔغٙبعيؼي ٔيايٗ ثشاي افضايؾ سٚد. ٔي

تشيٗ حّمٝ سثبي ٔقِٕٛي، لٛيٕٞب٘ٙذ يه آٞٗ ٚ داسدثؼتٍي لغت ؿٕبَ ٚ خٙٛة ثٝ ٚخٛد آٔذٜ ثٝ خٟت خشيبٖ  اػتفبدٜ وشد.

 .لشاس داسدٞؼتٝ آٞٙي ؿبس ٔغٙبعيؼي دس ا٘تٟبي 
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خٛاٞذ ػيٓ پيچ فجٛس  اصخيش أٌشدد، خشيبٖ ثب يه تٚ خشيبٖ دس ػيٓ پيچ ثشلشاس ٔي ؿٛدٔي ٚكُ دس ٔذاس ٍٞٙبٔي وٝ وّيذ :توجه

ػيٓ پيچ  اعشاف ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي دس ثبفث ثٝ ٚخٛد آٔذٖاِىتشيىي ٌٛيٙذ. خشيبٖ ػّف ٔيخٛد اِمبيي يب اثش وشد وٝ فّت آٖ سا 

ثب خشيبٖ فجٛسي ٔخبِفت  ٚ ٜپيچ ؿذس ػيٓد شيبٖ تغزيٝي دس خٟت فىغ خِٚتبط ٔٛخت اِمبءٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي  وٝ ايٗ ؿٛدٔي

 آيذ.ؿٛد ٘يض ثٝ ٚخٛد ٔي. ايٗ اثش ٍٞٙبٔي وٝ وّيذ لغـ ٔيخٛاٞذ ؿذخيش دس خشيبٖ إٔٞيٗ أش ثبفث ت .وٙذٔي

ايٗ  يضسٌث آٚسد وٝٔخبِف ِٚتبط تغزيٝ دس ػيٓ پيچ ثٝ ٚخٛد ٔيدس خٟت ثٝ ػجت ؿشايظ فٛق، ِٚتبطي ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي دس تغييش 

 Surgeسا ٔٛج ِٚتبط )ِٚتبط  تغزيٝ خٛاٞذ ثٛد. ايٗ ِتبطتش اص ٚػشفت لغـ وّيذ ٚاثؼتٝ ثٛدٜ ٚ ٕٞٛاسٜ ثؼيبس ثضسيِٚتبط ثٝ 

voltage) ٌٛيٙذ.ٔي 
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ٚ خشيبٖ ثبثت اػت آٖ دس  وٝ خٟت خشيبٖ( DC) ٔؼتميٓدس ٔدٕٛؿ دٚ ٘ٛؿ خشيبٖ ٔختّف ٚخٛد داسد: يه خشيبٖ سا خشيبٖ 

عٛس ٝ وٙذ. دس يه خٛدسٚ خشيبٖ ٔتٙبٚة ثتغييش ٔيثٝ عٛس تٙبٚثي آٖ دس خشيبٖ ٌٛيٙذ وٝ خٟت ٔي (AC) سا خشيبٖ ٔتٙبٚة ديٍش

 پيؾ اص خبسج ؿذٖ اص آٖأب  ٜتِٛيذ ؿذثب اػتفبدٜ اص اِمبء ٔغٙبعيؼي  (ACآِتش٘بتٛس )ِٔٛذ ايٗ خشيبٖ تٛػظ  .ٔحذٚد وبسثشد داسد

ٔؼتميٓ اػت. خٛدسٚ خشيبٖ  ٞب دسوٙٙذٜ ٔلشف اسػبَ ؿذٜ ثشاي ؿٛد. خشيبٖٔئؼتميٓ تجذيُ خشيبٖ ثٝ اص عشيك يىؼٛ وٙٙذٜ 

 ؿٛد.اػتفبدٜ اص خشيبٖ تشويجي ٌفتٝ ٔي ،ثٝ ايٗ ؿشايظ دس خٛدسٚ
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ثٝ ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي حبُٔ خشيبٖ  يبٞٞبديدس اعشاف ثٙبثشايٗ:  ٙذ.ؤيذاٖ ٔغٙبعيؼي تِٛيذ ٔي يه ،اِىتشيىيحشوت ؿبسط 

ٞب ٔخبِف آٌٖزس٘ذٜ اص خشيبٖ اٌش خٟت  ٞب يىؼبٖ اػت يىذيٍش سا خزة وشدٜ ٚوٝ خٟت آٖ. دٚ ػيٓ حبُٔ خشيبٖ آيذٚخٛد ٔي

تجذيُ  . ثبٚخٛد داسدٔغٙبعيؼي  أٖيذ حبُٔ خشيبٖ اِىتشيىي،ٞش ٞبدي  دس اعشاف ثٝ عٛس وّيوٙٙذ. دفـ ٔييىذيٍش سا ، ثبؿذ ٞٓ

وٙيٓ ٚ ٕٞچٙيٗ ثب لشاس دادٖ يه ٞؼتٝ آٞٙي دس تشي تِٛيذ ٔغٙبعيؼي لٛئيذاٖ  يٓتٛا٘پيچ ٔيػيٓ حبُٔ خشيبٖ ثٝ يه ػيٓ

ٞبي ؿٕبَ ٌٛيٙذ. ٔحُ لغتايٗ پذيذٜ اِىتشٚٔغٙبعيغ ٔيوٝ ثٝ  وٙيٓثيـتش ٘يض سا  ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼيلذست  پيچػيٓايٗ داخُ 

دس دٚ  ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي ٕٞب٘ٙذ يه آٞٙشثبي دائٕي،پيچ اػت. ٚ خٙٛة دس اِىتشٚٔغٙبعيغ ٚاثؼتٝ ثٝ خٟت خشيبٖ فجٛسي اص ػيٓ

ثٝ  پيچ ٔٛخت: حشوت ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي سٚي يه ػيٓدا٘يٕٓٞب٘غٛس وٝ ٔيثيـتشيٗ ا٘شطي سا داساػت. پيچ ػيٓ ٞؼتٝا٘تٟبي 

پيچ ٔٛخت ؿٛد. ٕٞچٙيٗ فىغ ايٗ فُٕ ٘يض أىبٖ پزيش اػت: فجٛس خشيبٖ اص ػيٓسٖٚ آٖ ٔيٚخٛد آٔذٖ خشيبٖ اِىتشيىي د

يه تشا٘ؼفٛسٔبتٛس  آيذ.. ثب تشويت ؿذٖ دٚ اكُ ٌفتٝ ؿذٜ اػبع تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞب ثذػت ٔيؿٛدٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي ٔي تِٛيذ

 ،تشا٘ؼفٛسٔبتٛس وبسثشد تشيٗسايحاِىتشٚٔغٙبعيؼي اػت.  ءِمبااص يه ٔذاس ثٝ ٔذاس ديٍش ثب اػتفبدٜ اص ا٘شطي  ا٘تمبَاي ثشاي ٚػيّٝ

تقذاد دٚسٞبي  پيچ ٚ تقييٗثب اػتفبدٜ اص ػيٓ ،ٔتفبٚت يِٚتبطػغح ثب اِىتشيىي ثٝ ا٘شطي  ٔقيٗ تجذيُ ا٘شطي اِىتشيىي ثب يه ِٚتبط

پيچ اِٚيٝ اٌش يه ِٚتبط ٔتغيش ثٝ ػيٓٝ اػت. پيچ اِٚيٝ ٚ ثب٘ٛيٞبي ػيٓپيچ ثٝ ٘بْدٚ ػيٓ ؿبُٔػبدٜ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس يه . آٖ اػت

 پيچ ثب٘ٛيٝػيٓ ثٝيٗ ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي آٖ ٚ تِٛيذ ؿبس ٔغٙبعيؼي خٛاٞذ ؿذ. اافٕبَ ؿٛد، ٔٛخت ايدبد خشيبٖ اِىتشيىي دس 

ثپزيشد ٘ؼجت تغييش  ثٝ عٛس وبُٔ كٛستپيچ اِٚيٝ ثٝ ثب٘ٛيٝ اٌش ا٘تمبَ ؿبس ٔغٙبعيؼي اص ػيٓ وٙذ.ٔي خشيبٖ تِٛيذ سػيذٜ ٚ دس آٖ

 خٛاٞذ ثٛد. ٞب ثشاثشثب ٘ؼجت تقذاد دٚسٞبي آٖپيچ ِٚتبط دس ايٗ دٚ ػيٓ
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پيچ خشيبٖ دس ػيٓؿذت ٘ؼجت فٛسٔبتٛس، ؼتٛػظ تشا٘ بَ يبفتٝ٘تماتٛاٖ ٔـخلي اص ٔمذاس  كشف ٘ؾش اص ا٘شطي تّف ؿذٜ، ثٝ اصاي

يه اص  تٚا 00 ي ٔقبدَثشاي ٔثبَ تلٛس وٙيذ وٝ تٛا٘فىغ داسد.  ثغٝساپيچ ػيٓايٗ دٚ دس ِٚتبط ثب٘ٛيٝ ثٝ اِٚيٝ ثب ٘ؼجت 

 .ثٝ يه ٔلشف وٙٙذٜ ٔمبٚٔتي افٕبَ ٌشدد 2:20 تجذيُتشا٘ؼفٛسٔبتٛس ثب ٘ؼجت 

P = E·I (ٖ٘يشٚي ٔحشوٝ اِىتشيىي = تٛا x ٖؿذت خشيب) 

50 W = 2 V · 25 A ٓپيچ اِٚيٝدس ٔذاس ػي  

  :حبَ پغ اص تغييش تٛػظ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس

50 W = 25 V · 2 A ٓپيچ ثب٘ٛيٝدس ٔذاس ػي  

ثب افٕبَ تش اػت. پيچ داساي ِٚتبط پبييٗپيچ حبٚي ِٚتبط ثبالتش داساي تقذاد دٚس ثيـتشي اص ػيٓثٝ ايٗ دِيُ دس يه تشا٘ؼفٛسٔبتٛس ٚالقي، ػيٓ

ثٝ ٚخٛد ٘خٛاٞذ  ٘يشٚي ٔحشوٝ اِىتشيىي ،دٔغٙبعيؼي دس صٔبٖ ٚخٛد ٘ذاستغييشات ؿبس اص آ٘دبيي وٝ  ثٝ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس، DCِٚتبط 

ٞبي تشا٘ؼفٛسٔبتٛس پيچٔمبٚٔت ػيٓدس فُٕ، ايٗ  .خٛاٞذ ثٛد٘بٔحذٚد خبسي ؿذٜ دس تشا٘ؼفٛسٔبتٛس اِىتشيىي خشيبٖ آٔذ ٚ ؿذت 

ٔٛخت ٌشْ ؿذٖ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس اص خشيبٖ فجٛسي وٙذ، تب خبيي وٝ ٔي تشا٘ؼفٛٔبتٛس سا ٔحذٚد خشيبٖ ٌزس٘ذٜ اص ٔذاسؿذت اػت وٝ 

  د.ٌشدػٛختٗ آٖ  ٚتشا٘ؼفٛسٔبتٛس 

 .ثبؿذٔيص٘ي خٛدسٚ دس ػيؼتٓ خشلٝػغح ِٚتبط ثؼيبس ثبال ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ  ،تجذيُ ِٚتبط دس ػغٛح ٔختّفيىي اص وبسثشدٞبي 
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ؿٛد. ثشاي تقييٗ خٟت ايٗ ٘يشٚ ثبيذ اص ٔيبَ ثٝ آٖ افٕ٘يشٚيي لشاس ٌيشد، ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي يه دس اٌش يه ٞبدي حبُٔ خشيبٖ 

دس خٟت ؿبس ٔيذاٖ  اٍ٘ـت اؿبسٜٚ  ٜداسا ٘ـبٖ د دس ٞبدي خٟت خشيبٖ ،لبٖ٘ٛ دػت ساػت اػتفبدٜ وشد: ٞشٌبٜ اٍ٘ـت ؿؼت

 يهايٗ ثذاٖ ٔقٙبػت وٝ . وٙذٔي٘يشٚي افٕبِي سا تقييٗ خٟت ٔيب٘ي ، آٍ٘بٜ خٟت ثؼتٝ ؿذٖ اٍ٘ـت ٔغٙبعيؼي لشاس ٌيشد

وٝ خٟت ايٗ حشوت ثٝ پالسيتٝ ٔيذاٖ ، ثٝ حشوت دس خٛاٞذ آٔذ دس يه ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼيحبٚي خشيبٖ ثب لشاس ٌشفتٗ ٞبدي 

ػيٓ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ؿىُ ثبال ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ خشيبٖ فجٛسي اص آٖ يه خشيبٖ ٔغٙبعيؼي ٚ خٟت خشيبٖ دسٖٚ ٞبدي ثؼتٍي داسد. 

حبَ اٌش ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي ٚ ٞبدي )ثب تٛخٝ ثٝ خٟت خشيبٖ( دس يه خٟت ٔقيٗ  ٔتٙبٚة اػت، ثٝ خّٛ ٚ فمت حشوت خٛاٞذ وشد.

 ٘ؼجت ثٝ يىذيٍش لشاس ٌيش٘ذ، يه دٚساٖ دس خٟت ثبثت ثٝ دػت خٛاٞذ آٔذ.
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ٌفتٝ . ٕٞب٘غٛس وٝ اص ساثغٝ ثيٗ اِىتشٚٔغٙبعيغ ٚ اِىتشيؼيتٝ، اِىتشٚٔٛتٛس اػتفّٕي وبسثشد  : يهٕٞب٘غٛس وٝ تٛضيح دادٜ ؿذ

وٝ  داؿتٝ ٚ ثٝ حشوت دس خٛاٞذ آٔذسا تٕبيُ ثٝ خشٚج اص آٖ  ،لشاس ٌيشدٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي اٌش يه ٞبدي حبُٔ خشيبٖ دس  ؿذ

فجٛس  دس ٘ؾش ثٍيشيٓ، ثٝ دِيُ)يب دايشٜ(  Uحبَ اٌش ٞبدي سا ثلٛست  .آٖ ثٝ خٟت خشيبٖ دسٖٚ ٞبدي ثؼتٍي داسدحشوت  خٟت

ٞبدي  ثيـتشي تقذاداص . دس كٛستي وٝ وٙذ، ؿشٚؿ ثٝ چشخؾ ٔييي ٚ پبييٙي ٞبدي دس خٟت ٔخبِف يىذيٍشخشيبٖ اص لؼٕت ثبال

 . ايٗ اػبع وبسيبثذٞب ثبثت خٛاٞذ ثٛد ِٚي ٘يشٚي دٚسا٘ي ايدبد ؿذٜ افضايؾ ٔئيذاٖ ٔغٙبعيؼي سٚي آٖاػتفبدٜ وٙيٓ، تأثيش 

سٚد. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ثٝ وبس ٔيخؼٕي/ ثٝ وبس ا٘ذاختٗ ػيؼتٕي  دسآٚسدٖثشاي ثٝ حشوت اِىتشٚٔٛتٛس اػت. يه اِىتشٚٔٛتٛس  يه

 وبس سفتٝ اػت.ٝ دس خٛدسٚ ثؼيبسي اص ا٘ٛاؿ ايٗ فٍٕشٞب ثٌيش٘ذ. دس دػتٝ فٍّٕشٞب لشاس ٔي
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 َاعملگر

 

، ثذا٘يذسا  ٞبي فٛقٕٛ٘ٝ٘اٌش ؿٕب اػبع وبس  .دٞذٔي٘ـبٖ  سا ٞبآٖفّٕىشد وبسثشد اِىتشيؼيتٝ دس تلبٚيش ثبال چٙذ ٘ٛؿ فٍّٕش ٚ 

وٙذ. تش ٔيسا ثشاي ؿٕب آػبٖٞب آٖيبثي فيت ،فٍٕشٞب. دا٘ؼتٗ اػبع وبس ٔتٛخٝ خٛاٞيذ ؿذٝ فٍّٕشٞب سا فّٕىشد وّيآٍ٘بٜ 

تمٛيت  ػغح ٔقيٙي تب ب دس كٛست ٘يبص آٖ ػيٍٙبَ سايوٙٙذ ٔيتجذيُ ٞبي خشٚخي سا ثٝ افٕبَ فيضيىي ٔختّف ، ػيٍٙبَفٍّٕشٞب

ٌشٔبيي اثش ، ٞبٔب٘ٙذ: ٔٛتٛس ٔغٙبعيغاثش ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ػت، اِىتشيؼيتٝ ثٝ وبس سفتٝ ا اتثشٕٞچٙيٗ ا٘ٛاؿ ٔختّفي اص اذ. وٙٙٔي

 يه دس ٔثبَ فٛقدٞذ. تغييش ٔئب تب ػغح ٔٛسد ٘يبص دٞذ وٝ ِٚتبط سا . تلٛيش اَٚ يه وٛئُ سا ٘ـبٖ ٔي ...ٚ  ٞب: ٌشْ وٙٙذٜٔب٘ٙذ

وٙذ. تلٛيش أٔيٗ ٔيتسا ثشاي ايدبد خشلٝ دس ؿٕـ ِٚتبط صيبدي  ،وٝ ثٝ ٔٙؾٛس ٔحتشق وشدٖ ػٛخت ذٜ٘ـبٖ دادٜ ؿ وٛئُ خشلٝ

ٚ وٙتشَ يه خشيبٖ صيبد سا ثش فٟذٜ  ٜؿذتٛػظ يه خشيبٖ ضقيف لغـ ٚ ٚكُ  اي اػت وِٝٝ ٚػيّٝسثقذي تلٛيش يه سِٝ اػت. 

پالتيٗ سِٝ ٚ دس ٘تيدٝ ثؼتٝ  ٚ خزة اتلبَٔغٙبعيغ ايدبد فث ثبپيچ اص ػيٓشيبٖ فجٛسي ػٛئيچ ثؼتٝ اػت، خ وٝ داسد. ٍٞٙبٔي

دس ٘تيدٝ  ٌشدد ٚٔغٙبعيؼي ٘يض لغـ ؿذٜ ٚ پالتيٗ سِٝ ثٝ خبي اَٚ خٛد ثبص ٔي ثب لغـ ػٛئيچ، ٔيذاٌٖشدد. ٔياكّي ؿذٖ ٔذاس 

 ٔمبٚٔت ٔتغيش دس خظ تغزيٝىشد آٖ چٙيٗ اػت: فّٕ وٝ دٞذسا ٘ـبٖ ٔيمبٚٔت ٔتغيش ٔيه ؿىُ ثقذي ؿٛد. ٔيثبص اكّي ٔذاس 

ؿبخق . اٌش اص يه ٔمبٚٔت ٔتغيش اػتفبدٜ وشدتٛاٖ سِٝ ٔيدس ٔؼيش الٔپ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ دس ٔذاس ٌيشد، ثشاي ٔثبَ لشاس ٔي ٔذاس

 وٙذ. دس ايٗ كٛست الٔپؿٛد ٚ دس ٘تيدٝ خشيبٖ صيبدتشي اص آٖ فجٛس ٔئمبٚٔت آٖ وٓ ٔي وٙذ ٔمبٚٔت ثٝ ػٕت چپ حشوت

-ٔي تشٚ خشيبٖ فجٛسي اص آٖ وٓتش ؿذٜ ٔمبٚٔت آٖ صيبد ،ٔمبٚٔت ٔتغيش ثٝ ػٕت ساػت حشوت وٙذ ؿبخق ؿٛد. اٌشٔي تشسٚؿٗ

 ثشاي وٙتشَ يه فٍّٕش اػتفبدٜ وشد، ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ وٙتشَ ثشايتٛاٖ ٔياص ايٗ لغقٝ  ؿذ.خٛاٞذ  دس ٘تيدٝ الٔپ وٓ ٘ٛس ؿٛد وٝ

٘ٛؿ دس ػٕت ساػت يه اػتپش ٔٛتٛس ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ي وٝ دس تلٛيش پبئيٗ ػٕت چپاِىتشٚٔٛتٛس

-سٚد. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ثشاي ٌشدا٘ذٖ يه ٔحٛس ثٝ ا٘ذاصٜ خبف ثٝ وبس ٔياي ثٝ ؿٕبس ٔيٞب ثب لبثّيت وٙتشَ ٔشحّٝفٍّٕشديٍشي اص 

خٟت يه  ٛخٝ ثٝ خٟت خشيبٖ افٕبِي ثٝ آٖ، ٔٛتٛس دسوٝ ثب تؿذٜ تغزيٝ عٛس خذاٌب٘ٝ ٝ ثٞب پيچػيٓسٚد. دس ٞش ٔشحّٝ يىي اص 

 .خٛاٞذ چشخيذ
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 مديالسيًن پُىاي پالس

 

 

 

ٖ     ثٝ خبي اػتفبدٜ اصِٚتبط تٙؾيٓ سٚؽ ديٍشي ثشاي  پٟٙهبي   ٔمبٚٔت، اػتفبدٜ اص سٚؽ ٔذٚالػيٖٛ پٟٙهبي پهبِغ اػهت. ٔذٚالػهيٛ

يهه  ثهٝ   DCٔٛتٛس يه شفت ػثشاي وٙتشَ ع فّٕىشد: اػبپبِغ ثٝ ٔقٙبي لغـ ٚ ٚكُ ؿذٖ خشيبٖ ثب يه فشوب٘غ ٔقيٗ اػت. 

وٙهذ.  ؿشٚؿ ثٝ افضايؾ ٔهي ٔٛتٛس دٚس تغزيٝ ٔتلُ وٙيذ، ٔٙجـ ِٚت سا ثٝ  12اٌش ؿٕب يه ٔٛتٛس  داسيٓ.٘يبص   DCِٚتبط ٔتغيش ٔٙجـ 

ٚس ٔٛتٛس ثٝ دٚس حذاوثش، ٚاوٙؾ اِىتشٚٔٛتٛس ٚ سػيذٖ دٚس آٖ ثٝ دٚس حذاوثش ثب يه تأخيش ٕٞشاٜ خٛاٞذ ثٛد. اٌش پيؾ اص سػيذٖ د

ا٘ذاصٜ ثٝ ٔٛتٛس خشيبٖ تغزيٝ ثٝ وٙذ. اٌش لغـ ٚ ٚكُ وشدٖ ٔي ٙيٓ آٍ٘بٜ دٚس ٔٛتٛس ؿشٚؿ ثٝ وبٞؾسا اص آٖ خذا واِىتشيىي تغزيٝ 

ايٗ فُٕ دليمبً ٕٞبٖ فّٕي اػهت وهٝ   وٙتشَ وشد.  حذاوثشثبصٜ كفش تب ػشفت ػشفت ٔٛتٛس سا تٛاٖ كٛست ثپزيشد، ٔيوبفي ػشيـ 

 دٞذ: ٚكُ خشيبٖ تغزيٝ ٔٛتٛس تحت صٔب٘جٙذي ٔـخق. وٙتشَ وٙٙذٜ پٟٙبي پبِغ ا٘دبْ ٔي

ٌٛيٙهذ. ثهٝ   ثٝ آٖ ٔذٚالػيٖٛ پٟٙهبي پهبِغ ٔهي    سٚ اص ايٗ .دٞذسا تغييش ٔي ٞبپبِغػشفت ٔٛتٛس، پٟٙبي ثشاي وٙتشَ ايٗ ػيؼتٓ 

آ٘بِٛي  يِٚت 9/0يه ػيٍٙبَ  ػيٍٙبَ حبكّٝ ،ؿتٝ ثبؿيٓدا %10  (Duty cycle) ِٚت سا ثب ضشيت ثٟشٜ 9فٙٛاٖ ٔثبَ اٌش ِٚتبط 

ثشلهشاس ػهبصيٓ،   ٔيّي ثب٘يٝ  00ٔذتالٔپ سا ثشاي ٔذاس ٚ ِٚتي ٔتلُ وشدٜ  9يه ثبعشي اٌش الٔپي سا ثٝ دس ٔثبِي ديٍش  خٛاٞذ ثٛد.

آٍ٘بٜ ِٚتبط الٔهپ  وٙيٓ، لغـ ب٘ذٜ ثبلي ٔ ٔيّي ثب٘يٝ 00ثشاي ٔذت سا ٔذاس ِٚت ثٝ الٔپ خٛاٞذ سػيذ. حبَ اٌش  9ِٚتبط دس ايٗ ٔذت 

 0/4ِٚتهبط  الٔپ سا ثٝ يه ٔٙجـ تغزيٝ ثهب  ٕٞب٘ٙذ ايٗ اػت وٝ دس ثب٘يٝ ا٘دبْ دٞيٓ،  ثبس 10سا فّٕيبت كفش ِٚت خٛاٞذ ثٛد. اٌش ايٗ 

 .خٛاٞيٓ داؿتٞشتض  10فشوب٘غ  ثب 00شيت ثٟشٜ % ض كٛستس ايٗ دِٚت(.  9% اص  00ايٓ )ٔتلُ وشدِٜٚت 

 وٙذ.ثبؿيذ وٝ پٟٙبي وّي پبِغ ثبثت ثٛدٜ ٚ تٟٙب ٘ؼجت ثيٗ لغـ ٚ ٚكُ ٔذاس تغييش ٔي تٛخٝ داؿتٝ
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 سىسًرَا

 

 

اِىتشيىي تٟٙب ثشاي فُٕ وشدٖ ٞبي ػيٍٙبَثٝ ٔٙؾٛس دسيبفت اعالفبت اص ؿشايظ وبسوشد ٔٛتٛس اص ػٙؼٛسٞب اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. 

اص اثشات اِىتشيؼيتٝ ثشاي تجذيُ ؿشايظ ٔختّف فّٕىشد ثشد داس٘ذ. ػٙؼٛسٞب ثّىٝ ثشاي ػٙؼٛسٞب ٘يض وبس سٚ٘ذ،ثٝ وبس ٕ٘يفٍّٕشٞب 

اػتفبدٜ اص خلٛكيبت اِىتشيىي ٔختّف دس ٕٞب٘ٙذ  .وٙٙذاػتفبدٜ ٔيٞبي اِىتشيىي ػيٍٙبَثٝ آٖ، ٞبي ٚاثؼتٝ ٚ ػيؼتٓ ٔٛتٛس

پبسأتشٞبيي ثبيذ ػٙديذٜ ؿٛد اص ا٘ٛاؿ ٚاثؼتٝ ثٝ ايٙىٝ چٝ . ايٗ خلٛكيبت وبسثشد داس٘ذػٙؼٛسٞب ٘يض ، دس خلٛف فٍّٕشٞب

ػٙؼٛس ثب اػتفبدٜ اص ٔٛتٛس  دٚسثشاي پي ثشدٖ ثٝ اص اِمبء اِىتشيىي ثبَ ٝ فٙٛاٖ ٔثؿٛد. ٔتفبٚت خلٛكيبت اِىتشيؼيتٝ اػتفبدٜ ٔي

ٚيش پبييٗ ػٕت بلدس ت وبسثشد داسد ٚ ... . تغييشات ٔمبٚٔت ثشاي ػٙدؾ تغييشات دٔبيي .ًِٙ اػتفبدٜ ؿذٜ اػتٔيُػٙدؾ صاٚيٝ 

ٔيذاٖ  پيچ،ػيٓاص اِىتشيىي خشيبٖ دس كٛست فجٛس ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ  (Reed Relayسيذ )اي ثٝ ٘بْ سِٝ چپ ٚػيّٝ

لغـ ؿذٖ خشيبٖ،  ثب يىذيٍش سا خزة وشدٜ ٚ ٔذاس ثشلشاس ٌشدد. ٞبي اتلبَ اكّيپبيٝؿٛد ٔيثبفث ثٝ ٚخٛد آٔذٜ ٔغٙبعيؼي 

تٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص يه ٞب سا ٔيايٗ ٘ٛؿ سٌِٝشدد. خٛد ثبص ٔي يٝثٝ حبِت اِٚٞبي اتلبَ پبيٝٚ ٚ  ٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي لغـ ؿذٜ

تلٛيش پبييٗ ػٕت دس ؿٛد. اػتفبدٜ ٔيآٞٙشثبي دائٕي ٘يض لغـ ٚ ٚكُ وشد. ثشاي ٔثبَ اص ايٗ ٘ٛؿ سِٝ ثشاي ػٙدؾ ػغح ٔبيقبت 

ؿٛد. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ اػتفبدٜ ٔيتقييٗ ٔٛلقيت لغقبت دٚاس ثشاي  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ اص آٖٔمبٚٔت ٔتغيش  ساػت، يه

 .ٔٛلقيت دسيچٝ ٌبص
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 سيگىال آوالًگ / ديجيتال

 

 

 

 

اخبصٜ  آ٘بِٛي يب ديديتبَ ثبؿٙذ.ثٝ كٛست تٛا٘ٙذ ٞبي اسػبَ ؿذٜ ثشاي فٍّٕشٞب ٔييب ػيٍٙبَ ٞبي اسػبِي اص ػٙؼٛسٞبػيٍٙبَ

ٛي ػيٍٙبِي آ٘بِٛي ثٝ ٔقٙي پيٛػتٝ ٚ ثذٖٚ ٔشحّٝ اػت. يه ػيٍٙبَ آ٘بِ .تفبٚت ثيب٘ذاصيٓٔدٚ ٘ٛؿ ػيٍٙبَ دٞيذ ٍ٘بٞي ثٝ ايٗ 

آ٘بِٛي اػت.  ٞبي ػٙؼٛس ػشفت چشخ اص ٘ٛؿػيٍٙبَ. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ثٛديه ٔمذاس خٛاٞذ داساي دس ٞش صٔبٖ ٔتغيش اػت وٝ 

ثٝ  ػيٍٙبَ آ٘بِٛي سا اػتفبدٜ اصوٙتشَ( تٛا٘بيي  ٚاحذػيٍٙبَ آ٘بِٛي دٚ ٔـىُ اػبػي داسد: اَٚ ايٙىٝ دسيبفت وٙٙذٜ ػيٍٙبَ )

تجذيُ اعالفبت ديديتبَ ا ثٝ س ٞبثٝ ديديتبَ آٖ ػيٍٙبَ آ٘بِٛييه ٔجذَ تٛػظ ثبيؼت ٔي دس ايٗ كٛستوٝ  سد٘ذا عٛس ٔؼتميٓ

ػيٓ حبُٔ ػيٍٙبَ ثٛدٜ ٚ ثٝ  اؿىبَ دس٘بؿي اص يب ٘ٛيض ٔحيظ  دِيُثٝ ٞب آٖآ٘بِٛي تغييشات ٞبي تش ػيٍٙبَثضسي. أب ٔـىُ ٕ٘ٛد

ٞبي دسيبفتي حبٚي اعالفبت اػت يب ايٗ ٔؼئّٝ ٚاحذ وٙتشَ سا دس تقييٗ ايٙىٝ ػيٍٙبَ ٌشدد.ساحتي ٔٛخت اؿتجبٜ دس پشداصؽ ٔي

ٞبي ديديتبَ دس ايٗ اػت وٝ ٔمبديش، تٟٙب ثشاي ٔذت ٔقيٙي اص صٔبٖ ٚخٛد خٛاٞذ أب تفبٚت ػيٍٙبَوٙذ. خيش، دچبس ٔـىُ ٔي

ػيٍٙبَ يب كفش ِٚت. ثٙبثشايٗ  12ٞبي ديديتبَ دس ٞش ِحؾٝ فمظ داساي دٚ ٔمذاس اػت، ثشاي ٔثبَ لغـ يب ٚكُ، اؿت. ػيٍٙبَد

ِٚتبطٞبي صيش حذ ٔـخلي سا  ،ثذيٗ ٔٙؾٛس، ٚاحذ وٙتشَ لبثُ اكالح ٚ ثبصيبثي اػت. دس ٔمبثُ تذاخُ ٚ ٘ٛيض ثٝ ساحتي ديديتبَ

تٛػظ ٚاحذ وٙتشَ ٔٛسد ٔؼتميٓ ثٝ عٛس تٛا٘ذ ٕٞچٙيٗ ػيٍٙبَ ديديتبَ ٔي ٌيشد.دس ٘ؾش ٔي 12كفش ٔٙؾٛس وشدٜ ٚ ثبالي آٖ سا 

ثٝ ٕٞيٗ دِيُ أشٚصٜ تىِٙٛٛطي ديديتبَ  ( ٘ذاسد.A/D Convertorاػتفبدٜ لشاس ٌيشد ٚ ٘يبصي ثٝ ٔجذَ آ٘بِٛي ثٝ ديديتبَ )

يه ػيٍٙبَ ديديتبَ تٛػظ ثٝ اسػبِي اص ػٙؼٛس ػشفت چشخ اي پيذا وشدٜ اػت. دس تلبٚيش ثبال تجذيُ ػيٍٙبَ وبسثشد ٌؼتشدٜ

 .اػتؿذٜ ٕ٘بيؾ دادٜ  ٔجذَ آ٘بِٛي ثٝ ديديتبَ
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 مًازي )تركيبي( -اتصاالت سري / مًازي / سري

 

 

 

 

ايٗ  . استجبط ثيٗثٝ وبس سفتٝ اػت ٞبٚ فٍّٕش ٞبػٙؼٛس ٞبي اِىتشيىي ٔب٘ٙذٔتفبٚتي اص دػتٍبٜتقذاد  ٞبدا٘يٓ وٝ دس خٛدسٚ ٔب ٔي

استجبط ػشي تشويجي اص ايٗ دٚ سٚؽ ٘يض أىبٖ پزيش اػت.  اِجتٝ ثبؿذ.ٔٛاصي يب ػشي تٛا٘ذ ثٝ كٛست ثب يىذيٍش ٔيلغقبت ٔختّف 

ٞب دس ٍٞٙبْ فجٛس اص لغت ٔثجت  لشاس ٌيش٘ذ. تٕبْ اِىتشٖٚٔٙجـ تغزيٝ ٚ ٔٙفي ثٝ ٔفْٟٛ ايٗ اػت وٝ تٕبْ لغقبت ثيٗ لغت ٔثجت 

ٌشدد.  ٞب ثغٛس وبُٔ لغـ ٔي خشيبٖ اِىتشٖٚ ،وٙٙذ. دس كٛست لغـ ؿذٖ يىي اص لغقبتتٕبْ لغقبت فجٛس  اصثبيذ ٔٙفي  تب لغت

 .يىؼبٖ خٛاٞذ ثٛداص تٕبْ لغقبت اِىتشيىي ٌزس٘ذٜ  خشيبٖٔيضاٖ ٖ ٔقٙبػت وٝ اايٗ ثذ

 ٞؼتٙذ، أب يجيوتش ثٝ وبس سفتٝ اص ٘ٛؿات ٔذاسدٞذ. اغّت ٔيـبٖ ٞبيي اص ٔذاسات ٚالقي ثٝ وبس سفتٝ دس خٛدسٚ سا ٘ثبال ٕ٘ٛ٘ٝتلبٚيش 

 .ٞب سا ثٝ كٛست ٔدضا ٔٛسد ثشسػي لشاس دادتٛاٖ آٖٔي يبثيػِٟٛت دس فيتثشاي 
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 وقشٍ سيم كشي

 

 

 

 

ثؼيبس دؿٛاس اػت، ٘يبصٔٙذ آٖ خٛاٞيٓ ثٛد وٝ ٘مـٝ ايهٗ   ٞبي اِىتشيىي ثٝ وبس سفتٝ دس خٛدسٚاص آ٘دبيي وٝ ثشسػي ٔذاسات ػيؼتٓ

ٝ ايهٗ  ٞب ثب يىذيٍش سػٓ وٙهيٓ.  ٚ فّٕىشد ػيؼتٓ سا ثٝ ٔٙؾٛس دسن ثٟتش استجبعبت، اتلبالت ٔذاسات ٔٛلقيهت ٚ چٍهٍٛ٘ي    ،ٞهب ٘مـه

ايٗ تلبٚيش،  ٘مـهٝ ٔهذاسات ثشلهي     دٞذ. ثٝتش ثبؿذ، لشاس ٔيسا دس لبِجي وٝ دسن آٖ ػبدٜٞبي اِىتشيىي دس خٛدسٚ اتلبالت ػيؼتٓ

(Wiring Diagram )ٞبيي وٝ ٞش يه ٕ٘بيبٍ٘ش يىهي  ٘ـب٘ٝ ثبيذ ،وـي سا ٔغبِقٝ وشدٓٞبي ػيايٙىٝ ثتٛاٖ ٘مـٝ ثشاي ٌٛيٙذ. ٔي

يبثي كحيح ٘خهٛاٞيٓ ثهٛد. حهبَ    اص لغقبت خٛدسٚ اػت سا ٔٛسد ٔغبِقٝ لشاس داد. ثذٖٚ داؿتٗ ؿٙبخت اص ايٗ اعالفبت لبدس ثٝ فيت

 ا٘ذاصيٓ.ٞب ٔيٍ٘بٞي ثٝ ايٗ ٘ـب٘ٝ
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ٞهبي ثشلهي   ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص ٘مـٝخٛدسٚ اػت وٝ دس ٔٛسد  اص لؼٕت تٛضيحبت وتبة سإٞٙبي تقٕيشاتوپي يه ٘ؼخٝ  تلٛيش ثبال

 دٞذ.ٔي اعالفبتي سا دس اختيبس ٔب لشاس
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ٞهبي ثشلهي   ص ٘مـٝ٘حٜٛ اػتفبدٜ اخٛدسٚ اػت وٝ دس ٔٛسد  اص لؼٕت تٛضيحبت وتبة سإٞٙبي تقٕيشاتوپي يه ٘ؼخٝ  تلٛيش ثبال

 دٞذ.ٔي ثٝ ٚيظٜ ؿٕبسٜ ٌزاسي ا٘ٛاؿ ٔختّف اتلبالت اعالفبتي سا دس اختيبس ٔب لشاس
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 اودازٌ گيري يلتاژ، مقايمت، جريان

 

 

 

اي ا٘هذاصٜ  ثهش  ٔٛسد ٘يبص خٛاٞذ ثٛد.ا٘ذاصٜ ٌيشي ثٝ سٚؽ كحيح، اثضاس ٔذاسات اِىتشيىي  ٞب ٚدػتٍبٜا٘ذاصٜ ٌيشي ٚ وٙتشَ ثٝ ٔٙؾٛس 

أهشٚصٜ ثهشاي   ؿهٛد.  اػتفبدٜ ٔهي  آٔپشٔتشاص ٔتش ٚ ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي خشيبٖ ٔتش، ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔمبٚٔت اص اِٞٓٚت اصٌيشي ِٚتبط 

أهب   ذ.٘ه ٔتشٞب دس دٚ ٘ٛؿ آ٘بِٛي ٚ ديديتبَ ٚخٛد داسؿٛد. ِٔٛتئتش اػتفبدٜ ٔيا٘ذاصٜ ٌيشي ٞش ػٝ ٔٛسد اص دػتٍبٞي ثٝ ٘بْ ِٔٛتي

ثخهؾ   دس ٞهب دػتٍبٜايٗ وبسثشد اكّي  ؿٛ٘ذ.پيـٟٙبد ٕ٘يٞب ثٝ دِيُ ٔمبٚٔت داخّي وٓ آٖٞبي ا٘ذاصٜ ٌيشي آ٘بِٛي دػتٍبٜشٚصٜ أ

ِغفهبً   ٙهذ. وٙٔيٌيشي  ا٘ذاصٜدس ٔذاس ِٚتبط ٚ ٔمبٚٔت سا ثٝ كٛست ٔٛاصي ثٝ عٛس وّي . خٛاٞذ ؿذ ؿشح دادٜاثضاس ٚ تدٟيضات وبسثشد 

سا خذا وٙيذ. ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي خشيبٖ ثبيذ دػتٍبٜ ا٘هذاصٜ ٌيهشي ثهٝ    تغزيٝ ٔٙجـ  ،ٍٙبْ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔمبٚٔتتٛخٝ فشٔبئيذ وٝ دس ٞ

اػهتفبدٜ اص  ثشاي دٚس ػيٓ ٔٛسد ٘ؾش لشاس داد.  دػتٍبٜ سا ٔتش ثبيذ حّمٝوّٕپاثضاس كٛست ػشي ٔتلُ ؿٛ٘ذ يب دس كٛست اػتفبدٜ اص 

. دا٘ؼتٗ ايٗ ٔغّت ثؼيبس ٟٔٓ اػت وهٝ ٚخهٛد ٔمبٚٔهت دس يهه     ش دػتٍبٜ ٘يض تٛخٝ وٙيذثٝ ٌضيٙٝ ا٘تخبثٍ ثبيذٔتش دػتٍبٜ ِٔٛتي

ثبؿهذ. دس  ٔهي آٖ ٔهذاس  دس ثهٝ وهبس سفتهٝ    ٞبي ٔمبٚٔتٞشيه اص  فت ِٚتبط ٚاثؼتٝ ثٝ ٔيضأٖيضاٖ ا ٚ ٔذاس ثبفث افت ِٚتبط خٛاٞذ ؿذ

ثهشاي دسن ثٟتهش   اخبصٜ دٞيذ ٕبٖ يه ٔمبٚٔت خٛاٞذ ثٛد. كٛستي وٝ تٟٙب يه ٔمبٚٔت ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ افت ِٚتبط تٟٙب ٘بؿي اص ٞ

 .ثيب٘ذاصيٓثٝ لٛا٘يٗ اٞٓ ٍ٘بٞي ٔٛضٛؿ ايٗ 
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قًاويه اَم / قًاويه كيرشُف

 

 

 

 

 

اػت: خشيبٖ فجٛس وٙٙذٜ اص يه ٔذاس ٘ؼجت ٔؼتميٓ ثهب ِٚتهبط    ؿذٜلبٖ٘ٛ اٞٓ ثيبٖ ثيٗ ِٚتبط، خشيبٖ ٚ ٔمبٚٔت، ثٝ ٚضٛح دس  ساثغٝ

تهٛاٖ  سا ٔيؿٛد. لبٖ٘ٛ اٞٓ ديٍش ٔيأُ ٛفدس يه فبُٔ ثبفث تغييش دس تغييش  ٚ س ٚ ٘ؼجت فىغ ثب ٔمبٚٔت ٔذاس داسدافٕبِي ثٝ ٔذا

 :ثٝ كٛست ٔقبدِٝ صيش ثيبٖ وشد

E = I x R 

E  ٚ ِٚتبطI  ٚ ٖخشيبR  .ٔمبٚٔت اػت 

ثهٝ ايهٗ ٔٙؾهٛس وهبفي      اػتفبدٜ وٙيهذ. يش ثبال تلٛ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ دس ٔثّث يذ اص تٛا٘ ٔيثٝ خبعش ػپشدٖ ايٗ ساثغٝ ػِٟٛت دس ثشاي 

ثهٝ فٙهٛاٖ    ٔمبديش ٌفتهٝ ؿهذٜ   ٝٔحبػجٞذف اص اػت سٚي فضٛ ٔدَٟٛ سا ثب دػت پٛؿب٘ذٜ ٚ ساثغٝ دٚ فضٛ ديٍش سا ٔـبٞذٜ وٙيذ. 

 .دس ٔذاس اػت ثٝ وبس سفتٝوبسايي ٔذاس يب لغقٝ ثبسٜ دسٞب ٚ اتلبالت يب لضبٚت ٔٙبػت ثشاي ٔذاس، ا٘ذاصٜ ػيٓا٘تخبة فيٛص ٔثبَ 

ٔدٕهٛؿ  : ثيبٍ٘ش ايٗ اػت وٝ ٔذاسات اِىتشيىي لبٖ٘ٛ ويشؿٟف اػت. لبٖ٘ٛ اَٚ ويشؿٟفدسن دس ديٍش  وبسآٔذيه لبٖ٘ٛ ٕٞچٙيٗ 

ثيهبٍ٘ش ايهٗ اػهت     لبٖ٘ٛ دْٚ ويشؿٟف ٞبي خبسج ؿذٜ اص آٖ.ثشاثش اػت ثب ٔدٕٛؿ خشيبٖ دس ٔذاس ٌشٜيه ٞبي ٚاسد ؿذٜ ثٝ خشيبٖ

 اػت.ٞبي تغزيٝ ثب خٕـ خجشي ِٚتبط ٔٙجـثشاثش  ٔذاسيه حّمٝ ثؼتٝ  ِٚتبط دسٞبي افت خجشي وّيٝ: خٕـ وٝ
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كار، تًان الكتريكي

 

 

 

 

ٕٞب٘غٛس وٝ دس خذَٚ ثٙبثشايٗ ؿٛد. افٕبَ ؿذٜ ثٝ آٖ تقييٗ ٔيبط ِٚت تٛخٝ ثٝ ؿذت خشيبٖ ٔلشفي ٚ ثب اِىتشيىيتٛاٖ يه ٚػيّٝ 

 10يه ٌشٔىٗ اِىتشيىي وٝ ثشاي دسن ثٟتش ٔٛضٛؿ، خٛاٞذ ثٛد. ضشة ِٚتبط دس خشيبٖ ص تٛاٖ حبكُ اثبال ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت، 

خذَٚ فٛق دس  .خٛاٞذ داؿتوٙذ ٔلشف ٔيخشيبٖ آٔپش  0 ٌشٔىٙي وٝ ٌشٔبي ثيـتشي ٘ؼجت ثٝ ،وٙذٔلشف ٔيخشيبٖ آٔپش 

يىي اص ٞبي ايٗ دايشٜ ثيبٍ٘ش ٞش يه اص سثـ .اػتفبدٜ اص سٚاثظ حبوٓ ثشاي ٔحبػجٝ ٔمبديش ٔذاسات اِىتشيىي ثؼيبس وبسثشد داسد

 ٔذاسات اِىتشيىي اػت. خلٛكيبت

ٕٞچٙيٗ وبس  سا اػتخشاج ٕ٘بئيذ.سٚاثظ ٔٛسد ٘يبص  آٖتٛا٘يذ پبسأتش ٔٛسد ٘ؾشتبٖ سا ا٘تخبة وشدٜ ٚ دس اعشاف دس ٔشوض ايٗ دايشٜ ٔي

 .ٖتأثيش آصٔبٖ ٔذت ضشة تٛاٖ دس ػت اص ا فجبستا٘دبْ ؿذٜ تٛػظ ػيؼتٓ 
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 مير دستٍ سيمتع

 

 

تٝ ػه آػيت ديهذٌي د  كٛستِٚي دس  ،تشيٗ الذاْ ٔتمبثُ تقٛيض آٖ اػتػبدٜدس كٛستيىٝ ٞش لغقٝ اِىتشٚ٘يىي دچبس ٔـىُ ؿٛد 

ٞب ٔب٘ٙهذ ػيؼهتٓ   وٝ ايٗ وبس ثشاي تٕبٔي ػيؼتٓ . تٛخٝ داؿتٝ ثبؿيذؿٛدأىبٖ پزيش ثٛدٜ ٚ تٛكيٝ ٔيآٖ دس ٔٛاسدي تقٕيش ػيٓ 

ثبؿذ. ثذيٗ ٔٙؾٛس لجُ اص ا٘دبْ ٞشٌٛ٘ٝ تقٕيش ثٝ وتبثچٝ سإٞٙبي تقٕيشات ٔشاخقٝ ٕ٘بئيهذ. ٕٞچٙهيٗ اػهتفبدٜ اص    شثً ٔدبص ٕ٘ياي

 .( ٚ سٚؽ تقٕيش ٔٙبػت ثؼيبس حبئض إٞيت اػتثشاي ٔثبَ وب٘ىتٛسٞبي ضذ آةاثضاس، لغقبت )

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/

