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 سخني با هنر آموزان گرامی
و  رام کرده  را  نفس سرکش  کار،  از طریق  انسان  و  است  برخوردار  تربیتی  ارزش  از  اشتغال  و  کار  اسالمی،  آموزه های  به  توجه  با 
کسب  امکان  و  مهیا  را  خویش  وجودی  ارتقاِء  زمینۀ  و  کرده  تثبیت  را  خویش  هویت  داده،  صیقل  را  خویش  وجودی  شخصیت 
روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش فناوری، کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش 
بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، 
برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و دنیای    آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصیلی 
شاخۀ فنی و حرفه ای شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی مورد نیاز بازار کار است. 
دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که در هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی  پایه با هدف 
شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان در پایۀ   دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی 
خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند. 
درس دانش  فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش تخصصِی 

حرفه ای شده و زمینه را برای ادامۀ   تحصیل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده در دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نیست بلکه در راستای 
شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد و 
براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق 

می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد. 

 دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرجویان عزیز
درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانِش  فنی پایه در گروه مکانیک  و رشتۀ تحصیلی مکاترونیک برای شما هنرجویان 

عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.
در تدوین درس دانش فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچۀ رشته، محتوا جهت ایجاد   انگیزش، مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی ، نقش 
رشتۀ شما در توسعۀ کشو ر،  مثال هایی از نوآوری، خالقیت و الهام از طبیعت  ،  اصول ،   مفاهیم ، قوانین ، نظریه ، فناوری ، عالئم، تعاریف 
کمیت ها، واحدها و یکاها، فرمول های فنی،   تعریف دستگاه ها و وسایل کار ، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، زبان  فنی، 
ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و    ب

رای     رشتۀ   تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر  رشته، کوشش الزم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



فصل 1

کنترل

 مکاترونیك را تعريف کنید.
 نمونه وسايل مکاترونیکي را که در اطراف خود وجود دارد نام برده و دياگرام بلوکی آنها را رسم کنید.

 مشاغل مکاترونیکي را نام ببريد.
 اجزاي سیستم مکاترونیکي را همراه با مصاديق آن نام ببريد.

 کنترل حلقه باز و بسته را توضیح دهید.
 تفاوت سیستم کنترل دستی و خودکار را بیان کنید.

 ويژگي ها و وظايف کنترل کننده را توضیح دهید.
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مکاترونیک چیست؟     
در اوايل قرن بيستم علوم مهندسي، برق، مكانيك، عمران، و شيمي در حوزه های تخصصي مجزا، منابع علمي 
و مشاغل مربوط به خود را داشتند. با گذشت زمان و پيشرفت فناوري های نوين، پردازنده هاي كامپيوتري، 
قطعات الكترونيكي و مكانيزم  ها، نياز به تخصص هاي تركيبي براي طراحي و نگهداري دستگاه ها و سيستم هاي 
جديد بسيار پر  اهميت گرديد. مكاترونيك يكي از اين زمينه هاي تخصصي تركيبی بوده و شامل بخش هاي 
هماهنگ  و  مرتبط  يكديگر  با  كنترل  سيستم  توسط  كه  است  كامپيوتري   نرم افزار  و  مكانيك  الكترونيك، 

شده اند. 
به عبارت ديگر، سیستم مکاترونیکي حاصل کنار هم قرار دادن بخش هاي الکترونیکي، مکانیکي و 

سیستم کنترل با ترکیب بهینه و همراه با هم افزايي 
اين سیستم ها است. 

در يك سيستم مكاترونيكي مانند خودرو، مرز مشخصي 
بين بخش هاي الكترونيك، مكانيك و سيستم كنترل 
وجود ندارد، شكل 1ـ1 نحوۀ ارتباط بخش هاي مختلف 

علم مكاترونيك را نشان مي دهد.

سیستم هاي کنترل

مدارات کنترل 
الکترونیکي

مکاترونیك

سیستم هاي
کنترل ديجیتال

نرم افزار

مکانیزه مکانیکي

CAD مکانیکي

مدارات
الکترونیکي

سیستم هاي
الکترومکانیکي

ـ  1ـ حوزۀ گستردگی علم مکاترونیك شکل 1

 تاريخچۀ مکاترونیک  

تالش هاي صورت گرفته جهت ساخت سامانه هاي کنترل خودکار مکانیکي تاريخچه اي جالب و طوالنی 
دارند. در واقع واژۀ » اتوماسیون1« تا دهۀ 40 ميالدي رواج نداشت؛ اما سرانجام توسط كمپاني فورد موتور2 
براي نام گذاری فرايندي استفاده شد كه طي آن، يك ماشين قطعه ای را از يك ايستگاه كاري به ايستگاه كاري 
ديگر جهت مونتاژ انتقال داده و سپس آن قطعه را دقيقاً در محل معيني براي انجام مراحل بعدی مستقر 

  Ford Motor ـAutomation                            2 ـ1



ل : کنترل فصل او ّ
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مي كرد. با وجود اين، توسعۀ موفقيت آميز سامانه هاي كنترل خودكار مكانيكي قبل از آن مقطع اتفاق افتاده 
بود. به طور مثال كاربردهاي ابتدايي سامانه هاي كنترل خودكار در يونان و در سال 300 قبل از ميالد با توسعۀ 
مكانيسم هاي تنظیم کننده1 شناور آب به اجرا درآمد. ساعت آبی Ktesibios كه در آن از تنظيم كنندۀ شناور 
آب استفاده شده و يك چراغ نفتی شناور كه از آن جهت ايجاد سطحي ثابت استفاده شده بود، دو نمونۀ ديگر 
هستند. بعدها، در قرن اول ميالدي، هرون2 در اسكندريا كتابي به نام نيوماتيكا3 انتشار داد كه طي آن گونه هاي 

مختلف مكانيسم هاي تنظيم سطح آب را با استفاده از تنظيم كننده هاي شناور تشريح كرد. 

Flyball ـDennis Papis              6 ـCornelis Derbel             5 ـPneumatica        4 ـHeron          3 ـRegulator   2 ـ1

ـ  1 ـ نمايی از گاورنر جیمز وات شکل2  

در اروپا و روسيه حد واسط قرون 17 و 19ميالدي تجهيزات 
مكاترونيك  با  مرتبط  بعضاً  كه  شد  اختراع  بسياري  مهم 
اختراع  حرارتي  تنظیم کنندۀ  دربل4  كورنليت  بودند. 
آن  در  پسخور،  سيستم هاي  اولين  جزء  واقع  در  كه  كرد 
آن )1720ـ1647( دنيس  به دنبال  دوره محسوب مي شد. 
پاپيس5  تنظيم كنندۀ ايمنـي فشار جهت ديگ هـاي بـخـار 
را در سال1681 ميالدي اختراع كرد. تنظيم كنندۀ فشاري 
بوده  امروزي  زودپز  بيشتر مشابه شير فشار ديگ هاي  وي 

است. 
تكامل بعدي در اتوماسيون با پيشرفت هاي حاصل در نظريه 
در  وات  جيمز  فــالی بـال6  گـاورنر  بــه  مـربـوط  كنترل 
سال1769ميالدي است. گاورنر فالی بال كه در شكل 2ـ1 
استفاده  بخار  موتور  سرعت  كنترل  جهت  است،  آمده 
مي شود. با اندازه گيري سرعت  شفت خروجي و به كارگيري 
حركت چرخشی فالی بال، شير بخار ورودي به موتور به طور 
خودكار كنترل مي شود. با افزايش سرعت موتور، گوی هاي 
فلزي روي گاورنر بلند شده و از محور شفت فاصله مي گيرند 
سرعت  كاهش  با  مي شود.  بسته  شير  راه  ترتيب  اين  به  و 
موتور، ُكره هاي فلزي روي گاورنر پايين می آيند و راه شير 
باز می  شود. اين نمونه اي از سامانه كنترل پسخور است كه 
سيگنال بازخورد و سيگنال راه انداز كنترل به طور كامل در 

يك سخت افزار مكانيكي تركيب شده اند.
خودكار  كنترل  دارای  كه  مكانيكی  سيستم های  پيشرفت 
ايجاد سيستم های مكاترونيكی  به  نهايت منجر  هستند در 

امروزی گرديد. 
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 نمونه هايي از سیستم هاي مکاترونیکی  

استفاده شده اند.  و  توليد  به طور گسترده  مكاترونيكي  از سيستم هاي  بسياري  نمونه هاي  اخير  در سال هاي 
خودرو، ماشين لباسشويي، يخچال، پرينتر و بسياري از اسباب بازي ها از اين موارد هستند. 

در اين سيستم يك گرمكن وجود دارد كه پس از روشن شدن، دماي اتاق را افزايش مي دهد. همچنين، يك 
حسگر دما، ولوم تنظيم دماي مطلوب، كليد تنظيم سرعت فن و كليد روشن ـ خاموش هم در پنل ترمومتر1 

شکل3ـ1ـ نمونه هايی از سیستم های مکاترونیکی

سيستم كنترل دماي داخلي اتاق با استفاده از گرمكن برقي هم يك سيستم مكاترونيكي به حساب مي آيد.

    Thermometer Panel ـ1

شکل 4ـ1ـ سیستم مکاترونیکی کنترل دمای داخلی اتاق. حسگر دما در داخل ترمومتر نصب شده روی ديوار قرار دارد. کلید 
تنظیم سرعت فن و ولوم تنظیم دمای مطلوب هم روی ترمومتر قرار دارند.

گرمکن برقی و 
فن الکتريکی

کلید تنظیم 
سرعت فن

ولوم تنظیم دما

کلید روشن/ خاموش

پنجره
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Humanoid ـSegway                          2 ـ1

نرم افزار كنترل كننده  پنل يك  روي ديوار نصب شده اند. در داخل 
وجود دارد كه دماي واقعي اتاق را از حسگر دما مي خواند. سپس، با 
توجه به  سرعت فن و مقدار مطلوب دماي تنظيم شده توسط كاربر، 
فن و گرمكن را كنترل كرده و به طور خودكار آنها را روشن و خاموش 

مي كند.
مكاترونيكي  سيستم هاي  از  بسياری  نمونه هاي  اخير  سال هاي  در 
پيشرفته طراحي شده اند. در شكل زير دو نمونه سگوي1 نشان داده 

شده است. اين وسيله براي جابه جايي انسان طراحي شده است.

شکل5  ـ1ـ دو نمونه سگوی برای جا به جايی افراد در حالت ايستاده

از سيستم هاي مكاترونيكي  نمونه اي  انسان نما2  ربات 
جديد است. اين ربات ها به گونه اي طراحي شده اند كه 
ظاهر و حركاتي شبيه انسان داشته باشند. برخي از 
اين ربات ها قابليت راه رفتن، باال رفتن از پله، دويدن،  
و  اطرافيان  با  پاسخ  و  پرسش  انجام  كردن،  صحبت 

حتي ابراز احساسات را نيز دارند.

طراحی  ُسوِرنا  نام  به  انسان نما  ربات  از  نمونه ای  ـ   1ـ  شکل6     
شده در دانشکده مهندسی مکانیك دانشگاه تهران
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عالوه بر سيستم هاي مكاترونيكي كه روی زمين 
از سيستم هاي  حركت مي كنند، دستۀ وسيعي 
و  بالزن1،  پهباد،  هواپيما،  مانند  مكاترونيكي 
و  هوا حركت می كنند  در  موتوره2  پرندۀ چهار 

جابه جا مي شوند.
پرندۀ چهار موتوره، دارای چهار موتور الكتريكی 
و  سرعت  موقعيت،  حسگر  تعدادی  و  چرخان 
در  می تواند  آنها  از  استفاده  با  كه  است  ارتفاع 
براي مأموريت هاي  پرنده  اين  هوا حركت كند. 
از مكان هاي  فيلم برداري، عمليات نجات، عبور 
صعب العبور و رساندن بسته های پستی استفاده 

مي شود. 
اين پرنده در ارتفاع و بُرد پروازی پايين استفاده 
كه  است  جديد تر  نمونه اي  بالزن  می شود. 
مكانيزم حركتی آن از پرنده ها و حشرات الهام 
زدن، خود  بال  با  پرنده  اين  است.  گرفته شده 
كند.  و مي تواند حركت  نگه مي دارد  هوا  در  را 
قدرت مانور اين پرنده زياد بوده و ارتفاع و برد 
پروازی آن كم است و برای فيلم برداری استفاده 

می شود.
پهبادها، همان هواپيمای بدون سرنشين هستند 
كه كاربردهای وسيعی در نقشه برداری و حمل 

بار دارند.

  Quadrotor ـOrnithopter                                       2 ـ1 

ـ  1 شکل 7
 الف( پرندۀ چهارموتوره

 ب( بالزن 
ج( و د( دو نمونه پهباد.

)الف(

)ب(

)ج(

)د(
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صنايع و مشاغل مکاترونیکي  

تكنسين،   راه انداز،  نصاب،  تعميركار،  مهندس،  دارد. كمك  كاربرد  متنوعی  در صنايع  مكاترونيك  مهندسی 
در  آنها  از  نمونه هايی  كه  هستند  مشاغل  اين  از  نمونه هايی  برنامه ريز  و  اپراتور  اتوماسيون،  سيستم  طراح 

جدول   1ـ1 به اختصار آورده شده اند.

جدول 1ـ 1 ـ نمونه هايی از مشاغل و صنايع مرتبط با مکاترونیك

صنايع اتومبيل
)Automotive Technology(

سيستم هاي آموزش
)Training Systems(

اتوماسيون
)Automation(

صنعت جابه جايي
)Handling & Transport(

فناوري اتاق تميز
)Clean Room Technology(

صنعت فرش
)Carpentry Industry(

صنعت سراميك
)Ceramic Industry(

صنعت پالستيك
)Plastic Industry(

صنعت پوشاک
)Garment Industry(

صنعت هيدروليك
)Hydraulic Industry(

صنعت برق و الكترونيك
) Electronic and  Electric Industry(

تست و مونتاژ قطعات ريز
)Assembler)

صنعت غذايي
)Food Industry(

صنعت نفت و گاز
)Oil & Gas Industry(

صنعت پتروشيمي
)Petrochemical Industry(

صنعت چوب 
)Wood Industry(

فلزكاري 
)Metal Working(

صنعت اسباب بازي
)Toy Industry( 

صنعت چاپ و كاغذ
)Paper & Printing(

صنعت پزشكي
)Medical Industry(

صنعت خودرو
)Mobile Technology(

صنعت هوايي 
)Airspace Industry(

صنعت كشتي سازي 
)Shipping(

صنعت داروسازي 
)Medicine Industry(

صنعت بسته بندي
)Packaging(

صنعت ساختمان
)Building Industry(

صنعت ابزار آالت
)Tools Technique(

صنعت بطري سازي
)Filling & Botteling(

صنعت نوشيدني
)Drink Industry(

صنعت معدن
)Mining(

صنعت شيشه
)Glass Industry( 

كنترل فرايند 
)Process Control(

ساخت ماشين آالت 
)Machinery(
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تحقیق کنید

شکل 8  ـ1ـ اجرای يك سیستم 
مکاترونیکی

نمايشگرها
LCD 
LED 

 نمايشگرهاي ديجیتال
 پرينتر

حسگرها
  میکروسوئیچ

 حسگرهاي دما
 حسگرهاي نور

 حسگرهاي جابه جايي
 حسگرهاي سرعت
  حسگرهاي شتاب

منابع انرژي

مدارات شکل دهي
 به سیگنال هاي ورودي

 مدارات ديجیتال
     مبدل هـاي آنـالوگ به 

ديجیتال
 تقويت کننده ها

 فیلترها

زيرسیستم 
تحت کنترل

بازوي ربات 
دو قسمتي

 واسط ها

 صفحه کلید
 کلید فشاري

 سوئیچ

 میکروفن

کنترل کننده
  مدارات منطقي

 الگوريتم هاي کنترلي   
 میکروکنترلر

 مدل هاي فیزيکي 
PLC  

محرك ها
Dc موتورهاي 

 موتورهاي پله اي
Ac موتورهاي 

 سروموتورها
 اجزاي هیدرولیکي
 اجزاي نیوماتیکي
 شیرهاي کنترلي

 سلونوئیدها

 سیستم مکاترونیکي    

قبل از آشنايی با سيستم مكاترونيكی بايد با مفهوم سيستم آشنا شويم. سیستم مجموعه اي از اجزا  است که 
براي رسیدن به هدف خاصي کنار يکديگر قرار گرفته اند. قلب، مغز، سيستم آب و هوا و منظومۀ شمسي 
تعدادي از سیستم هاي طبیعي هستند. خودرو، هواپيما، كشتي، ربات، بازار بورس، پااليشگاه ها و كارخانه ها 
از جمله سیستم هاي مصنوعي هستند كه توسط انسان ساخته شده اند. يك سيستم خاص ممكن است به 
يك يا چند بخش مختلف تقسيم شود كه به هريك از آنها زير سيستم مي گويند. به عنوان مثال، خودرو شامل 

زير سيستم هاي انتقال قدرت، موتور، 1ECU، زير سيستم فرمان، زير سيستم تعليق و غيره است.

در مورد سيستم هايی كه در زير آمده تحقيق كنيد. زيرسيستم هاي آنها را نام ببريد و مشخص كنيد هركدام 
مربوط به چه رشتۀ تحصيلی )مانند مكانيك، الكترونيك، كنترل، كامپيوتر، شيمی و غيره( هستند. 

»هواپيما، خانۀ هوشمند، الكترو پمپ آب، جاروبرقي..«
 

  اجزاي سیستم مکاترونیکي

يك سيستم مكاترونيكي شامل زيرسيستم هاي مكانيك و الكترونيك می شود كه توسط يك زيرسيستم كنترل 
به هم مرتبط شده اند. در شكل زير اجزای يك سیستم مکاترونیکي )به طور خاص بازوی ربات دو قسمتی2( 

آورده شده است. توجه كنيد، ممكن است يك سيستم مكاترونيكي برخي از اين اجزا را نداشته باشد.

 Two-link Robot Arm ـElectronic Control Unit                                        2 ـ1
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به عنوان مثال ديگر، در يك پهباد، حسگرها موقعيت و ارتفاع را اندازه گيري مي كنند. ولتاژ خروجي حسگرها 
پس از تقويت و حذف نوسانات غيرمجاز به كنترل كننده ارسال مي شود. كنترل كننده با توجه به موقعيت 
فعلی و موقعيت مطلوب پهباد تصميم گيري مي كند كه با چه تواني موتورهاي پهباد را به حركت درآورد و 

زاويه هريك از بالك ها چگونه باشند تا پهباد به موقعيت مطلوب برسد.

   سیستم كنترل    
امروزه سيستم هاي كنترل يا به عبارت دقيق تر سيستم كنترل پسخور1 بخشی اساسي تمامي توليدات صنعتي 
بشري و حتي زندگي روزمره هستند. اولين سيستم هاي كنترل ساخته شده به چندين قرن قبل از ميالد 
از سيستم های  ابزار و مباني علمی سيستم هاي كنترل پيشرفت پيدا كرده و  با گذشت زمان،  باز مي گردد. 
ساده اوليه به سمت سيستم های كنترلی بسيار پيچيده امروزی توسعه يافته است. از مهم ترين سيستم هاي 
كنترلي بشر، گاورنر ماشين بخار طراحي شده توسط جيمز وات است كه در دوران انقالب صنعتي ساخته شد 
و در توسعه دانش كنترل تأثير به سزايي داشت )ر.ک.:2ـ1شكل(. در حال حاضر نظريه سيستم هاي كنترل در 
هواپيماها، پهبادها، ماهواره ها، صنايع نفت و گاز، ربات ها، اتومبيل، لباس شويي، يخچال، ماكروفر، سيستم هاي 

اقتصادي، سيستم هاي بيولوژيكي و حتی كنترل رفتارهاي اجتماعي به كار مي رود.
و  کامپیوتري  نرم افزارهاي  رياضي،  توابع  الگوريتم ها،  شامل  کنترل  سیستم  تعريف  براساس 

سخت افزارهايي است که هدف آنها هماهنگ سازي کل سیستم است.
به عنوان مثال خلبان خودران2 هواپيما بخشي از سيستم كنترل است. در يك خانه هوشمند3 سيستم كنترل 
وظيفه دارد و براساس مقادير اندازه گيری شدۀ دماي اتاق و شدت نور ورودی از پنجره، وضعيت پرده های 

پنجره و دمای موتورخانه را تغيير دهد به طوري كه دماي داخلی خانه مطلوب باشد.
 نمودار بلوکي4

بخش مهمي از يك سيستم مكاترونيكي زير سيستم كنترل است. اين زير سیستم وظیفه دارد قسمت هاي 
مختلف را هماهنگ کند به گونه اي که نیل به هدف موردنظر ممکن شود. براي اينكه بتوانيم نحوۀ تأثير 
قسمت هاي مختلف سيستم مكاترونيكي بر يكديگر را بهتر درک كنيم از نمودارهاي بلوكي استفاده مي كنيم. 

نمودار بلوكي شامل بلو ک هاي مختلف است كه هر بلوک يك زيرسيستم را نشان مي دهد. 

 Block Diagram ـSmart House                   4 ـAutopilot                  3 ـFeedback Control System                2 ـ1

زيرسیستم

ـ  1 نمودار بلوکی يك زيرسیستم، هر بلوك دارای ورودی و خروجی است. شکل 9

هر بلوک يا زير سيستم دارای ورودی و خروجی كنترلی است. بايد ورودي و خروجي كنترلي زيرسيستم، روي 
بلوک مربوط به آن زير سيستم مشخص شوند. از ديدگاه كنترلي کمیتي يا پارامتري که مي خواهیم کنترل 
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mV
DC

V1

کنیم خروجي کنترلي است. کمیت يا پارامتري که با استفاده از آن خروجي را کنترل مي کنیم، 
ورودي کنترلي است؛ به عنوان مثال سيستم كنترل دور موتور شكل 10ـ1 را در نظر بگيريد.

كه  كنترل كننده  نرم افزار  مي شود.  وارد  كامپيوتر  در  كليد  با صفحه  موتور  مطلوب  اين سيستم سرعت  در 
داخل كامپيوتر قرار دارد عدد وارد شده را دريافت كرده و پس از انجام يك سري محاسبات رياضی سيگنال 
پيدا  انتقال  موتور  راه انداز  مدار  به  دارد  نام  كنترلی  ولتاژ  كه  سيگنال  اين  مي كند.  توليد  را   )VC( خروجي
می كند. راه انداز با توجه به سيگنال دريافتي بخشي از ولتاژ تغذيه )Vs( را به ولتاژ ورودی موتور )Vm( منتقل 
مي كند. )Vm( به موتور اعمال شده و آن را با دور مورد نظر كاربر به حركت درمي آورد. دياگرام بلوكي سيستم 

مكاترونيكي در زير آورده شده است:

ـ  1ـ نمايی از سیستم کنترل دور موتور شکل 10 

Vm

DCمدار راه انداز موتور )درايور1( موتور 

VC

)Vs( ولتاژ تغذيه

 DC شکل 11ـ1ـ دياگرام بلوکی سیستم کنترل موتور

)ω(دورواقعی  موتور  
 صفحه کلیدنرم افزار کنترل کنندهمدار راه انداز موتورموتور

دور مطلوب موتور

در شكل 11ـ1 برای زير سيستم موتور DC، دور موتور )ω( خروجي كنترلي و Vm ورودي كنترلي هستند. 
برای زير سيستم مدار راه انداز، Vm خروجی كنترلی و VC ورودی كنترلی است. درصورتي كه كاربر دور مطلوب 

جديد را وارد كند، Vm ،VC و به تبع آن ω تغيير مي كنند.

توجه شود، نمودار بلوكي تنها توابع و مسير حركت منطقي سيستم را نشان مي دهد و نوع سيگنال هاي 
بين بلوک ها و اتصاالت مكانيكي و الكتريكي را مشخص نمي كند.

ورودي و خروجي كنترلی زير سيستم هاي زير را تعيين كرده و نمودار بلوكي آنها را رسم كنيد:
   »سيستم ترموستات خودرو، سيستم آب گرمكن، سيستم كنترل سرعت خودرو«

نکته

تمرين

ولتاژ کنترلی ولتاژ موتور

VC

Vm

                                        Driver ـ1
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تحقیق کنید
در مورد وظيفۀ درايور موتور DC و نحوۀ عملكرد آن تحقيق كنيد.

  کنترل حلقه باز1 و حلقه بسته2

Manual Control System ـClosed Loop                          3 ـOpen Loop                                              2 ـ1
Feedback ـFeed Forward                      6 ـAutomatic Control System                       5 ـ4

7ـ دبی )Flow(، حجمی از آب كه در يك ثانيه از يك مقطع لوله عبور می كند.

شکل 12ـ1ـ مخزن آب روباز

h

iQ

oQ

θ

شیر ورودی

شیر کنترل خروجی

دسته بندي  مختلف  جنبه هاي  از  كنترلي  سيستم هاي 
سيستم هاي  مي توان  جمله  اين  از  مي شوند. 
كنترل  دستي3 و خودکار4و    يا سيستم هاي حلقه باز ، 
سيستم  ديگر  نام  برد.  نام  را  پيشخور5  و  حلقه بسته 
اين  پسخور6  است.  كنترل  بسته سيستم  حلقه  كنترل 

اصطالحات در ادامه با يك مثال توضيح داده شده اند.
مخزن آب روباز شكل روبه رو را در نظر بگيريد.

Qiوارد 
حداكثر ارتفاع مخزن Hm 5 متر و سطح مقطع A آن 10 مترمربع است. آب از شير ورودي با دبي7  

مخزن مي شود و با دبي Qo از آن خارج مي گردد. اگر دبي آب خروجي بيشتر از دبي آب ورودي باشد سطح آب 
در مخزن h پايين مي رود. اگر دبي آب ورودي بيشتر از دبي آب خروجي باشد، سطح آب مخزن باال مي رود. 
با توجه به شكل 12ـ1 دبي آب ورودي قابل كنترل نيست )چون شير ورودی دستگيره ای برای كنترل ندارد(، 
ولي دبي آب خروجي با استفاده از تغيير زاويه θ شير كنترلي خروجي قابل تنظيم است. هدف اين است كه 

سطح آب مخزن، در ارتفاع مطلوب hd تنظيم شود.
 h از آنجا كه هدف، تنظيم سطح آب مخزن با استفاده از تنظيم دبي خروجي است، پس از ديدگاه كنترلي
خروجي و Qo  ورودي زير سيستم مخزن هستند. همچنين، θ و Qo به ترتيب ورودي و خروجي زير سيستم 
شير كنترلي هستند. براي انجام كنترل از كاربر ماهر استفاده شود كه براساس تجربه مي داند شير كنترلي را در 
چه زاويه اي قرار دهد تا سطح آب به ارتفاع hd برسد. نمودار بلوكي اين سيستم در شكل زير آورده شده است: 

oQdh h

شکل 13ـ1ـ دياگرام بلوکی مخزن در حالت کنترل حلقه باز

کاربر ماهرشیرکنترلي خروجيمخزن آب
hd
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θ

mh

oQdh e h

+ _

در اين سيستم كاربر از مقدار سطح واقعي آب )h( در هر لحظه اطالعي ندارد و تنها براساس تجربه عمل 
مي كند. به اين ترتيب كه از قبل می داند برای هر ارتفاع مطلوب hd چقدر بايد زاويه شير )A( را بچرخاند. به 

اين سيستم كنترل، سیستم کنترل حلقه باز گويند.
در اثر عواملي مانند بارندگي، به وجود آمدن لقي در شير كنترلي و يا ايجاد نشتي در بدنۀ مخزن سطح آب 
تغيير مي كند. در ادبيات رشته كنترل، اين عوامل مزاحم را اغتشاش1 و يا نويز2 مي نامند. نويز نوسانات 
شديد و سريع و اغتشاش نوسانات و تغييرات كند دارد. با وجود عوامل مزاحم كاربر قادر به تنظيم صحيح زاويه 
شير كنترلي براي رسيدن به مقدار سطح مطلوب آب )hd( نخواهد بود و سيستم كنترلي دچار خطا    مي شود.

با استفاده از شاخصي كه در مخزن نصب شده سطح  براي رفع اين مشكل يك نفر باالي مخزن مي رود و 
واقعي آب را اندازه گيری كرده و مقدار آن را هر لحظه به كاربر ماهر در پايين مخزن اطالع مي دهد. سطح 
آب اندازه گيری شده با hm  نمايش داده می شود. اگر  hd < h  باشد، كاربر ماهر شير كنترلي را كمي مي بندد و 

اگر  hd > h باشد شير كنترلي را كمي باز مي كند. نمودار بلوكي اين سيستم در زير آورده شده است. 

کاربر ماهرشیرکنترلي خروجيمخزن آب

کاربر دوم

ـ  1 ـ دياگرام بلوکی کنترل  شکل 14
حلقه  حالت  در  مخزن  آب  سطح 

بسته

         Noise ـDisturbance                              2 ـ1

 h مزاحم  عوامل  اثر  در  اگر  يا سیستم پسخور مي گوييم.  سیستم حلقه بسته  اين سيستم كنترلي  به 
تغيير كند، كاربر دوم آن را اندازه مي گيرد و به اطالع كاربر ماهر مي رساند و زاويه شير كنترلي مجدداً تنظيم 
مي شود. خطاي سيستم كنترل حلقه بسته كمتر و مقاومت آن در برابر عوامل مزاحم بسيار زيادتر از سيستم 
حلقه باز است. بخش اصلي سيستم حلقه بسته، سيگنال پسخور و يا همان زير سيستم اندازه گيری است. 
پسخور باعث مي شود كنترل كننده )كاربر ماهر( بتواند با توجه به خروجي لحظه ای اندازه گيری شده، عمل 

كنترلي خود را تنظيم كند. 

h

iQ

mV
sV

cV

mh

dh

oQ

θ

dh

شکل 15ـ1ـ نمايی از سیستم کنترل خودکار )حلقه بسته( مخزن آب

مدارات  اندازه گیري

 الکتروپمپ

مدار 
راه اندازي

کامپیوتر

تغذيه
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oQ
dh cV mV

mh

+ _

e h

ايدۀ سيستم پسخور حتی در زندگی روزمره نيز كاربرد دارد و مي تواند عملكرد رفتاري انسان را بهبود بخشد.
كنيم،  عمل  و  تصميم گيري  خود،  رفتارهای  خروجی  و  قبلي  اعمال  برآمد  به  توجه  بدون  زندگی  در  اگر 
نمي توانيم مطمئن باشيم در آينده به شرايط مناسبي دست پيدا مي كنيم. در صورتي كه در نظر گرفتن برآمد 

اعمال و كارهای قبلي )پسخور( در تصميمات روزمره، به نتايج بهتري در آينده منجر مي شود.
هر دو سيستم هاي كنترل گفته  شده براي مخزن از نوع کنترل دستي هستند و به نيروي انساني نياز دارند. 

براي كاهش اثر نيروي انساني و افزايش دقت عملكرد، از سيستم كنترل خودكار استفاده مي شود.
جهت  آلتراسونيك  حسگر  يك  از  همچنين،  مي شود.  وارد  كامپيوتر  در  كاربر  توسط   hd سيستم  اين  در 
است  نويزي  و  ولتاژ ضعيف  است. خروجي حسگر كه  استفاده شده  لحظه ای سطح آب مخزن  اندازه گيري 
به مدارات اندازه گيري ارسال مي شود كه پس از طي مراحلي خروجي اندازه گيري شده hm را ايجاد و آن به 
كامپيوتر ارسال می كند. كامپيوتر با توجه به اختالف hd و hm( hm ـ e = hd(، و با استفاده از توابع كنترلي از 
پيش طراحی شدۀ موجود در كامپيوتر، ولتاژ كنترلي )VC( مناسب را به مدار راه انداز ارسال می كند.  مدار 
راه انداز با توجه به VC ، ولتاژ Vm را به الكترو پمپ اعمال مي كند و باعث مي شود به ترتيب Qo ،θ و در نهايت 

h تغيير كنند. 
نمودار بلوکي سیستم کنترل خودکار مخزن آب در شكل زير آمده است.

شکل 16ـ1ـ نمودار بلوکی سیستم کنترل خودکار )حلقه بسته( مخزن آب

در اين سيستم اگر hd تغيير كند، به طور خودكار ولتاژها و سيگنال هاي قسمت هاي مختلف تغيير خواهد كرد 
تا اختالف h و hd كاهش پيدا كند.

اكثر سيستم هاي كنترلي و سيستم هاي مكاترونيكي از نوع سيستم حلقه بسته و خودكار هستند. در شكل 
دياگرام بلوكی يك سيستم كنترل خودكار حلقه بسته را در حالت كلی مشاهده می كنيد.

شکل 17ـ1ـ نمودار بلوکی سیستم کنترل خودکار حلقه بسته

u

my

r e y

+ _

سیستم
کنترل کنندهمحرك هاتحت کنترل

سیستم
اندازه گیري

برنامهالکتروپمپمخزن آب
کامپیوتری

مدارات
اندازه گیري

مدار راه انداز شیر کنترل 
خروجی

حسگر
آلتراسونیك

کامپیوتر
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r ورودي مرجع1 يا ورودي مطلوب، e خطاu ،2 ورودي كنترلي3 يا عمل كنترلy ،4 خروجيym ،5 خروجي 
يك  زير سيستم هاي  مي گويند.  يا سيستم   plant كنترل  تحت  اصلي  به سيستم  اندازه گيري شده6 هستند. 
در  هستند.  اندازه گيري9  سيستم  و  كنترل  تحت  سيستم  محرک ها8،  كنترل كننده7،  بسته  حلقه  سيستم 

بخش هاي بعدي اين فصل هر يك از اين زير سيستم ها توصيف شده اند. 

  کنترل کننده

انجام  يا توابع رياضي است كه وظيفۀ هماهنگ سازي در سيستم كنترل را  الگوريتم و  كنترل كننده شامل 
مي دهند، به عنوان مثال در يخچال كنترل كننده، دماي داخل يخچال را دريافت مي كند و پس از مقايسه 
آن با دماي مطلوبي كه توسط كاربر وارد شده، كمپرسور را روشن يا خاموش مي كند. كنترل كننده ها انواع 
مختلفي دارند كه به دو دسته كلي، کنترل کننده هاي کالسیك و کنترل کننده هاي پیشرفته تقسيم 

Control Action ـControl Input                         4 ـError                                           3 ـReference Input                     2 ـ1
ـ Controller                                 8 ـMeasured Output                      7 ـOutput                                   6 ـ5  Actuator
On / Off Controller ـMeasurement System         10 ـ9

شکل 18ـ1ـ نمودار عملکرد کنترل کنندۀ روشن ـ خاموش

M

+

+e

U

مي شوند. عموماً در سيستم هاي مكاترونيكي و صنايع 
كنترل كننده هاي كالسيك كاربرد بيشتری دارند، مگر 
اينكه پيچيدگي سيستم تحت كنترل بسيار زياد باشد. 
در اين كتاب تنها كنترل كننده هاي كالسيك بررسي 
كنترل كننده  كنترل كننده،  نوع  ساده ترين  مي شوند. 
روشن ـ خاموش10 است. رابطه ورودي كنترل كنندۀ 
شكل  در   )u( آن  خروجي  با   )e( خاموش  ـ  روشن 

18ـ1 نمايش داده شده است.
ورودي  از  كوچك تر  شده  اندازه گيری  خروجي  اگر 
مطلوب باشد، خطا مثبت است و عمل كنترل انجام 
خواهد شد )u=M(. مقدار M به نوع سيستم كنترل 
اندازه گيری  خروجي  اگر  دارد.  بستگي  محرک ها  و 
شده بيشتر از ورودي مطلوب باشد، خطا منفي است 
از  و عمل كنترل صفر مي شود. در شكل زير مثالی 
نمودار زماني ورودي مرجع، خروجي و عمل كنترل 

آورده شده است.

شکل 19ـ1ـ نمودار زمانی ورودی مرجع و خروجی )شکل سمت چپ(. نمودار زمانی ورودی کنترلی )شکل سمت راست(.

y

t

u

M

−
r−

e <0

e >0

t

y

t

u

M

−
r−

e <0

e >0

t زمان

زمان

e<0
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شده  طراحي  مناسب  كنترل كنندۀ  اگر 
باشد، خروجي ويژگي هاي مطلوبي خواهد 
داشت. در شكل 20ـ1 خروجي سيستم 
 r حلقه بسته به ازاي ورودي مرجع ثابت
ايده آل  نشان داده شده است. در حالت 
 r مرجع  ورودی  روی  دقيقاً   y خروجی 
قرار می گيرد ولی در عمل نمودارهايی 

مطابق شكل 20ـ1 به دست می آيد.

شکل20ـ1ـ نمودار زمانی خروجی سیستم 
کنترلی با نمايش ويژگی های خروجی

كه  است  مناسب  مي نامند.   )yss( نهايي  مقدار  مي رسد  آن  به  طوالني  زمان هاي  در   y كه  را  مقداري 
خطاي حالت   دائميyss( 1 ـess = r( تا حد ممكن كمتر باشد. در بهترين حالت ess صفر است. در اين حالت 
رديابي ورودي مرجع به خوبي انجام شده است. مدت زماني را كه طول مي كشد تا خروجي به yss 0/67 برسد 
  τ 4 ثانيه خروجي به مقدار نهايي خود مي رسد. هرچهτ گويند. به طور سرانگشتي، بعد از )τ( 2ثابت  زماني
نهايي مي رسد و سيستم سريع تر است. در شكل نسبت  باشد؛ يعني خروجـي سريع تر به مقدار  كوچك تر 

A را درصد باال زدگيMp(3( مي نامند. 
B

×100
فرض كنيد در يك سيستم مكاترونيكي هدف تنظيم دور موتور به 100 دور بر دقيقه است. وجود باالزدگي به 
اين معناست كه دورموتور افزايش مي يابد و پس از رسيدن به 100، حول آن نوسان مي كند و پس از گذشت 
مدتي روي 100 ثابت مي ماند. به رفتار خروجي در شكل 20ـ1 پاسخ زيرمیرا4 مي گويند. نوع ديگری از 

رفتار خروجی پاسخ فوق میرا5 است كه در شكل 21ـ1 نمايش داده شده است. 

          Maximum Overshoot  ـTime Constant                    3 ـSteady State Error                           2 ـ1

                     Overdamped ـUnderdamped                                5  ـ4

شکل 21ـ1ـ پاسخ خروجی فوق میرا

y

t

B
A

−
r

e s
s

−

τ

1

0/8

0/6

0/4

0/2

0

y−
r

ess

−

τ t

)r( مقدار مطلوب

)yss( مقدار نهايی

 0/67 yss

خروجی

)r( مقدار مطلوب

)yss( مقدار نهايی

 0/67 yss
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طراحي  اگر  است.  بهتر  خروجي  باشد،  كمتر  باالزدگي  هرچه  عمل  در  است.  صفر  باالزدگي  پاسخ  اين  در 
كنترل كننده نامناسب باشد خروجي با گذشت زمان افزايش مي يابد تا جايي كه سيستم حلقه بسته معيوب 

شود. در اين حالت سیستم ناپايدار1 شده است.  

 P و ،PD ،PI ،PID دسته اي بسيار مهم از كنترل كننده های كالسيك شامل PID كنترل كننده هاي خانواده
هستند. اين كنترل كننده ها سه ضريب I ،P و D دارد كه با تنظيم آنها مي توان به پاسخ مطلوب رسيد.

شکل 22ـ1ـ نمونه ای از پاسخ خروجی يك سیستم ناپايدار

    Unstable ـ1

t

شکل 23ـ1ـ کنترل کنندۀ PID صنعتي برای تنظیم دمای داخل کوره

نوع  انتخاب  براي  2ـ1  جدول  مي شود.  انجام  رياضي  محاسبات  و  تجربه  براساس  كنترل كننده  طراحي 
كنترل كننده به كار مي آيد.

زمان

Controller

Process
Control Valve

SP

CO
PV

Transmitter
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PID جدول 2ـ1ـ ويژگی های کنترل کننده های خانواده

نوع کنترل کنندهپايدارسازيکاهش essکاهش Mpافزايش سرعت خروجيدر حضور نويز کاربرد دارد؟

PIDبليبليبليگاهیبلي

PIبليبليبليخيربلي

PDبليگاهیخيربليخير

Pبليبليگاهیبليبلي

ضريب P باعث افزايش پايداري و كاهش خطای حالت دائمي مي شود. ضريب I باعث كاهش خطاي حالت 
سرعت   D ضريب  مي شود.  خروجي  پاسخ  كندي  عين حال  در  و  نويزي،  مزاحم  عوامل  اثر  كاهش  دائمي، 
خروجي را افزايش مي دهد، از طرف ديگر ضريب D تأثير عوامل مزاحم نويزي خروجي را بيشتر مي كند. به 
دليل اينكه در تمام سيستم های واقعی عوامل مزاحم نويزي وجود دارند، عموماً در عمل ضريب D را صفر 

 قرار می دهند.
 محرك

به زيرسيستم هايي كه بين خروجي كنترل كننده تا ورودي سيستم اصلِي تحت كنترل قرار دارند محرک يا 
عملگر مي گويند. وظيفۀ محرک اين است كه سيگنال خروجي كنترل كننده را از نظر جنس، دامنه و شكل 
زماني به گونه اي تغيير دهد كه براي اعمال به سيستم تحت كنترل مناسب باشد. در سيستم كنترل سطح 
مخزن، ورودي كنترلی مخزن دبی Qo است، درحالي كه خروجي كنترل كننده ولتاژ الكتريكي VC است. با 
استفاده از شيركنترلي، الكتروپمپ، و مدار راه انداز )كه همگی محرک به حساب می آيند(، ولتاژ VC را به ولتاژ 

مناسب برای موتور )Vm( تبديل می كنند. 
سوئيچ هاي مكانيكي و الكترونيكي، سولونوئيدها،  موتورها، پمپ ها و شيرهاي كنترلي، از جمله محرک های 

پركاربرد در سيستم هاي مكاترونيكي هستند.  

)الف( شیر کنترلی                         )ب( موتور                                                )ج( سوئیچ الکتريکی

شکل 24ـ1ـ نمونه هايی از محرك های پر کاربرد در سیستم های مکاترونیکی
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  سیستم اندازه گیري
همان طور كه گفته شد مهم ترين قسمت سيستم حلقه بسته، پسخور است. براي ايجاد پسخور بايد خروجي 
اندازه گيري و به عنوان ورودي به كنترل كننده فرستاده شود. براي اندازه گيري كميت خروجي به يك سيستم 
شامل  كلی  حالت  در  و  مي گيرد  قرار  پسخور  مسير  در  اندازه گيري  سيستم  است.  نياز  دقيق  اندازه گيري 

بلوک هاي زير است:

ـ  1  ـ نمودار بلوکی سیستم اندازه گیری شکل 25

ym خروجي

حسگر اولیه مدارات شکل دهي مدارات حذف نويزهااندازه گیري شده

 y خروجي واقعي
 )کمیت اندازه گیري شونده(

حسگر اوليه كميت مورد نظر را اندازه مي گيرد و مقدار آن را به يك كميت الكتريكي مانند مقاومت، ولتاژ، 
جريان، فركانس و غيره تبديل مي كند. سپس، مدارهاي شكل دهي وجود دارند كه كميت الكتريكي را تقويت 
مي كنند و شكل آن را به طور مناسب اصالح مي نمايند. مدارات بعدي اثر نويزها را كاهش مي دهند. در نهايت، 

خروجي اندازه گيري شده به كنترل كننده مي رود.

سيستم كنترل دماي اتاق با گرمكن برقي را درنظر بگيريد. دماي اتاق با استفاده از ترمومتر مقاومتي 
اندازه گيري مي شود و پس از عبور از مدارهای مختلف، يك ولتاژ كه با دماي اندازه گيري شده متناسب 
است به كنترل كنندۀ دما ارسال مي گردد. كنترل كننده گرمكن را روشن و خاموش مي كند. نمای اين 

سيستم اندازه گيري دما در زير آورده شده است. 

VO

R3

R5

R4

R1

R8 R9

R10

R7

R2

C2

C1

R6

A B

V

مثال

مدارات حذف نويز                                                   مدارات شکل دهی                       حسگر اولیه              
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در زير نمونه هايي از حسگرهای اندازه گيري دما آورده شده است.

ـ  1ـ نمونه هايی از حسگرهای اندازه گیری دما    شکل 26

ب( ترمومتر مقاومتی )RTD(الف( ترموکوپل

در مورد ترمومتر مقاومتی )RTD( و ترموكوپل تحقيق كرده و نحوۀ عملكرد و نوع سيگنال خروجی آنها 
را تعيين كنيد.

 کاربرد کامپیوتر در کنترل

پس از طراحي كنترل كننده و به دست آوردن الگوريتم و رابطه رياضي بايد آن را به صورت عملي پياده سازي 
و خروجي آن را به محرک ها وصل كرد. براي پياده سازي كنترل كننده، يكي از روش هاي زير را به كار می رود.

1 مدارات هيدروليكي و نيوماتيكي

2 مدارات الكترونيكي 

3 مدارات ديجيتال و قابل برنامه ريزي

در مدارات هيدروليكي و نيوماتيكي سيلندر، شيركنترلي، مخزن و بخش هاي ديگري وجود دارد كه با استفاده 
از فشار روغن يا هوا راه اندازي مي شوند و تابع كنترلي طراحي شده را پياده سازي می كنند. در روش دوم با 
استفاده از قطعات الكترونيكي تابع رياضي كنترل كننده را پياده سازي مي كنند. در روش سوم با استفاده از 

نرم افزارهاي كامپيوتري مناسب و ميكروكنترلرها1 كنترل كنندۀ طراحی شده را پياده سازي می كنند. 

تحقیق کنید

Microcontroller ـ1
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درجدول 3ـ1 مقايسه اي بين اين روش ها انجام شده است.

جدول3ـ1ـ ويژگی های روش های مختلف پیاده سازی کنترل کننده ها

قدرت خروجي سرعتهزينه تعمیرات و نگهداريقابلیت به روز رساني
کنترل کننده

     ويژگی
روش پیاده سازي

هیدرولیکي ـ  نیوماتیکيعاليكمباالكم

مدارهاي الکترونیکيخوبخوبمتوسطخوب

مدارات ديجیتال قابل خوبعاليكمعالي
برنامه ريزي

با توجه به جدول بهترين روش پياده سازي كنترل كننده در يك سيستم مكاترونيكی استفاده از كامپيوتر و 
ميكروكنترلر است. سيستم كنترلی را كه در آن كنترل كننده با استفاده از كامپيوتر و يا ميكروكنترلر پياده سازی 
سيستم هاي  اكثر  پياده سازی  در  اخير  سال هاي  در  می نامند.  کامپیوتري1  کنترل  سیستم  است  شده 
و  كامپيوتر  با  پياده سازي  در  اين،  عالوه بر  مي شود.  استفاده  دوم  روش  از  گاهاً  و  روش سوم  از  مكاترونيكي 
گرافيكي  نمايش  و  گزارش گيري  قابليت  قابليت ذخيره سازي سيگنال ها،  مانند  جانبي  امكانات  ميكروكنترلر 
سيگنال ها وجود دارد كه در دو روش ديگر ممكن نيست. در شكل زير نمودار بلوكي سيستم كنترل كامپيوتري 

را مشاهده مي كنيد.

        Computer Controlled System ـ1

شکل 27ـ1ـ دياگرام بلوکی سیستم کنترل کامپیوتری

DAC

my (k) my (t)

u (t)u(k)r e
+

_

y

ADC

کنترل کننده محرك هاسیستم تحت کنترل

سیستم اندازه گیري
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حرف k برای نمايش سيگنال های ديجيتال و حرف t برای نمايش سيگنال های پيوسته هستند. همان طور 
كه مشاهده می شود كامپيوتر و ميكروكنترلر تنها ورودي و خروجي هاي ديجيتال را مي پذيرند. در حالی كه، 
خروجي سيستم اندازه گيري ))t(ym( و ورودي محرک ها ))u)t( عموماً سيگنال هايي پيوسته )غير ديجيتال( 

هستند. 
)t(ym با استفاده از مبدل آنالوگ به ديجيتال1 )ADC( به يك سيگنال ديجيتال تبديل مي شود. همچنين، 
خروجي كامپيوتر با استفاده از مبدل ديجيتال به آنالوگDAC( 2( به يك سيگنال پيوسته و مناسب براي اعمال 

به محرک ها تبديل مي گردد. در شكل زير سيستم كنترل كامپيوتري خودران اتومبيل را مشاهده     مي كنيد.

DAC

DAC ABS

(ECU)

ADC

ADC

ADC

3

فاصله تا 
 اتومبیل جلو و اتومبیل جلو

سیستم
 انتقال قدرت

 کامپیوتر خودرومحرك ها

 پدال گاز

ترمز
کنترل کننده

فاصله مطلوب بین
 دو خودرو

فاصله سنج و 
سرعت سنج راداري

اختالف سرعت با ماشین جلويي

فاصله تا ماشین جلويي

ـ  1ـ سیستم کنترل کامپیوتری خودران خودروسیستم اندازه گیري شکل28

ارزشیابی پايانی

1 موارد زير را تعريف كنيد:

ب( كنترل خودكار الف( كنترل حلقه باز    
د( حسگر ج( محرک     

2 تفاوت سيستم كنترل حلقه باز و كنترل حلقه بسته را در مثالی توضيح دهيد.

3 برای سيستم های زير دياگرام بلوكی را رسم كنيد و كنترل كننده، محرک و سيستم اندازه گيری را مشخص 

كنيد.
الف( سيستم كنترل فشار مدار آب

ب( كنترل سطح آب داخل كولر
ج( سيستم كنترل دور موتور خودرو

د( سيستم شارژ باتری

             Antilock Break System ـDigital Analog Converter                     3 ـAnalog Digital Converter                 2 ـ1
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4  در شكل روبه رو نماي سيستم كنترل 

توجه  با  خودرو  موتور  الكترونيكي  دور 
مشاهده  را  گاز  پدال  فشردن  ميزان  به 
می كنيد. در اين شكل ميكروكنترلری كه 
اطالعات  به  توجه  با  دارد  قرار   ECU در 
زمان بندي  نحوۀ  مورد  در  سرعت  حسگر 
احتراق  سيستم  شدن  خاموش  و  روشن 
موتور تصميم مي گيرد. دياگرام بلوكي اين 
سيستم را رسم كنيد و ورودي و خروجي 

هر بلوک را مشخص كنيد.

5  در شكل زير سيستم گرمايي اتاقی را مشاهده مي كنيد كه در آن با توجه به مقدار حسگر دما )Thermometer( در مورد 

نحوۀ روشن و خاموش شدن گرمكن و فن تصميم گيري مي شود. دياگرام بلوكي را ترسيم و ورودي و خروجي هر بلوک را 
مشخص كنيد.

شکل 30ـ1ـ سیستم کنترل دمای اتاق با گرمکن و فن

شکل 29ـ1ـ سیستم کنترل دور موتور خودرو با توجه به میزان فشردن پدال گاز
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6  سيستم كنترلي نمايش داده شده جهت كنترل سرعت نوار نقاله در كارخانه ها استفاده مي شود. تنظيم سرعت نوار نقاله 

توسط كنترل دور موتور صورت مي گيرد. دياگرام بلوكی را ترسيم، حسگرها و محرک ها را مشخص كنيد. 

7  يك سيستم كنترل كامپيوتری در آپارتمان را نام ببريد و دياگرام بلوكی آن را رسم كنيد.

شکل 31ـ1ـ سیستم کنترل سرعت حرکت نوار نقاله





فصل 2

مکا     نیک

 مفاهیم پايه مکانیک )طول، سطح، حجم، نیرو، گشتاور و...( را شرح دهید.
 مؤلفه های نیرو را مشخص و برايند نیروها را محاسبه كنید.

 گشتاور نیرو را محاسبه كنید.
 رفتارهاي مختلف جسم در برابر بار را توضیح دهید. )رفتار كششی، خمشی، برشی، پیچشی،... و نیروهای محوری و تنش(

 ياتاقان را تعريف كنید، انواع و كاربردهاي آن را توضیح دهید.
 كوپلینگ را تعريف كنید، انواع و كاربردهاي آن را توضیح دهید.

 چرخ دنده را تعريف كنید، انواع و كاربرد آن را توضیح دهید.

 فنر را تعريف كنید، انواع و كاربرد آن را توضیح دهید.

 چرخ زنجیر و چرخ و تسمه را تعريف كنید، انواع و كاربرد هريک را توضیح دهید.

 بادامک را تعريف كنید، انواع و كاربرد آن را توضیح دهید.

كوپلینگ

موتور الکتريکی
گیربکس
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مقدمه   

مکانيک بخشي از دانش فيزيک بوده و سرآغاز اين رشته در تاريخ با شروع مهندسي هم زمان است. مکانيک را 
علمي تعريف کرده اند که شرايط سکون يا حرکت اجسام تحت تأثير نيروها را پيش بيني و توصيف مي کند. علم 
مکانيک به دو بخش ايستايي و پويايي قابل تقسيم است. ايستايي به بررسي اجسام در حالت تعادل مي پردازد 

و پويايي به بررسي اجسام در حالت شتاب دار مربوط است. 

  ايستايي 

نگاه کنيد؛ درختان، ساختمان ها، تجهيزات و حتي قاب عکس روي ديوار همه در حالتي  را  پيرامون خود 
پايدار قرار دارند و تا وقتي که تعادل خود را حفظ کنند پايدار باقي خواهند ماند. ساختماني که در مجاورتش 
خاک برداري غير اصولي انجام شده باشد، ممکن است تعادل خود را از دست دهد و فرو بريزد. ايستايي به 

بررسي شرايط تعادل و نيروها در اجسام مي پردازد. 

مفاهيم پايه 

پيش از اين با بسياري از مفاهيم علم مکانيک در درس هاي علوم، رياضي، کار  و  فناوري آشنا شده ايد. از آنجا 
که اين مفاهيم در اين رشته کاربرد زيادی دارد، درک درستي از آنها الزم است. در اينجا براي يادآوري به 

تعريف چند  مفهوم پايه اشاره مي شود. 
خط  طول  دايره  يک  قطر  نمونه  براي  است.  منحني  يا  مستقيم  راستاي  در  خط  يک  اندازۀ  طول  طول: 
مستقيمي است که دايره را به دو قسمت مساوي تقسيم مي کند يا محيط دايره، طول پيرامون آن است. يکاي 
اندازه گيري طول در دستگاه بين المللي يکاها متر )m( است؛ البته براي اندازه گيري طول از يکاهاي ديگري 

مانند ميلي متر )mm(، سانتي متر )cm( و اينچ )in( نيز استفاده مي شود.
سطح: سطح، اندازۀ دوبعدي يک شکل هندسي يا رويه يک جسم است. شکل هندسي ممکن است تخت يا 
خميده باشد. يکاي اندازه گيري يکاي سطح در SI مترمربع )m2( است. براي اندازه گيري سطوح بزرگ تر از 
 )cm2( استفاده مي شود و در سطوح کوچک تر از يکايي مانند سانتي متر مربع )Km2( يکايي مانند کيلومتر مربع

استفاده مي شود.
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حجم: اندازۀ سه بعدي يا فضايي که توسط يک ماده اشغال شده است حجم ناميده مي شود، براي نمونه مقدار 
آبي که در يک مخزن ذخيره وجود دارد. يکاي اندازه گيري حجم در دستگاه SI مترمکعب )m3( است. براي 

اندازه گيري حجم از يکاهاي ديگري مانند cm3 و mm3 استفاده مي شود.
نیرو: به هرگونه عملي که روي جسمي انجام شود و در آن تمايل به جابه جايي يا تغيير سرعت يا تغيير شکل 
و اندازه وجود داشته باشد، نيرو مي گويند. به نيرويي که از اثر گرانش زمين بر جرم مواد ايجاد مي شود، وزن 
مي گويند. وزن اجسام را با حرف W نشان مي دهند. نيرو معموالً به صورت کششي يا فشاري است، مانند فشار 
دادن يک جسم با دست يا کشيدن آن با طناب. پرکاربردترين يکاهاي اندازه گيري نيرو در SI، نيوتون )N( و 

کيلوگرم نيرو )kgf( هستند.
فشار: نيروي خارجي واردشده بر واحد سطح، فشار ناميده مي شود، مانند فشار آب که به ديوارۀ سدها وارد 

مي شود. يکاي اندازه گيري فشار در دستگاه SI پاسکال )Pa( است. 
جرم: به مقدار مادۀ موجود در يک جسم، جرم مي گويند. يکاي اندازه گيري جرم در دستگاه SI کيلوگرم )kg( است.

چگالي: چگالي، جرم واحد حجم ماده است. براي نمونه يک سانتي متر مکعب آهن 7/8 گرم وزن دارد؛ بنابراين 
مي گوييم چگالي آهن 7/8  است. يکاي اندازه گيري چگالي در دستگاه SI، کيلوگرم بر متر مکعب  است.

جسم صلب: وقتي در مقابل اعمال نيرو، اندازه و شکل جسم تغيير نکند، مي گوييم جسم صلب است.   

d

F
90˚

گشتاور: به اثر چرخشي نيرو، حول يک نقطه معين 
گشتاور مي گويند. مثاًل نيروی يک تسمه روي قرقره 
گشتاور  نمونه  يک  مي شود  آن  چرخيدن  باعث  که 
انتها  دو  از  را  تحرير  گچ  يک  اگر  همچنين  است. 
بگيريد و دستانتان را در دو جهت مخالف بپيچانيد، 
احتماالً  و  خمش  باعث  و  مي آيد  به وجود  گشتاور 
 ،SI شکستن گچ مي شود. يکاي گشتاور در دستگاه
نيوتن متر )N.m( است. در شکل 1ـ2 در اثر اعمال 
نيرو از طريق پا به پدال دوچرخه باعث ايجاد گشتاور 

می شود و می توان دوچرخه را به حرکت درآورد.

كار: اگر نيرويي بر جسمي وارد شود و آن را به حرکت درآورد، کار انجام شده است. وقتي کار انجام مي شود، 
انرژي از نوعي به نوعي ديگر تبديل مي شود.

 )W( توان: انرژي منتقل شده يا کار انجام شده در واحد زمان، توان ناميده مي شود. يکاي اندازه گيري توان، وات
مي باشد. براي نمونه مقدار مشخصي انرژي براي باال بردن يک آسانسور الزم است. يک الکتروموتور با توان 

kW 5 مي تواند اين کار را انجام دهد اما يک الکتروموتور kW 20 اين کار را چهار بار سريع تر انجام مي دهد.

شکل 1ـ2 
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ويژگي هاي نيرو
مي دانيم که نيرو يک کميت برداري است. کميت هاي 
برداري داراي سه ويژگي مقدار، راستا و جهت هستند. 
براي معرفي کامل يک نيرو، عالوه بر سه مورد فوق، 

نقطه اثر نيرو نيز بايد مشخص شود )شکل 3ـ2(. 
در شکل 4ـ2 )الف( فردي نمايش داده شده که تالش 
مي کند با ريسمان، جعبه اي را روي زمين بکشد. در 
شکل 4ـ2 )ب( راستاي نيرو با خط AB، جهت آن 
با پيکان، مقدار نيرو با طول بردار AB )متناسب با 

اندازه نيرو( مشخص شده اند.

مثال 1

شکل 2ـ2

f .sp t=

f .s Np w kwt / s= = = =
5000 4000 4002 5

جهت    

شکل 3ـ2

نقطه اثر
نیرو

قدار
م

راستا

شکل 4ـ2
)ب()الف(

در شکل 2ـ2 ليفتراک، مقدار نيروی N 5000  به جعبه وارد می کند و در مدت زمان s 2/5 آن را به 
اندازۀ  m 2 جابه جا می کند. مطلوب است محاسبه توان اين ليفتراک. 

F = 5000 N : مقدار نيرو
S = 2m : مساحت
T = 2/5s : مدت زمان
?=P : توان

F

F.s N . mP kw
t /  s

= = =
5000 2 4

2 5

F.sp
t

=



فصل دوم:  مکانیک

29

  اصل انتقال  پذيري نیرو

بر  وارد  نيروي  مي توان  نيرو،  انتقال پذيري  اصل  بنابر   
نيروي  به وسيلۀ  را  صلب  جسم  يک  از  معلومي  نقطه 
ديگري که با نيروي اول از لحاظ مقدار، جهت و راستا 
برابر بوده ولي نقطۀ اثر آن متفاوت است، جايگزين کرد. 
جسم نشان داده  شده در شکل 5 ـ2 را در نظر بگيريد. 
به  نيرو  مي شود.  کشيده   F افقي  نيروي  با  جسم  اين 
هريک از نقاط A، B و C که وارد شود، تأثير يکساني 
با  نيرو  جابه جايي  که  مي شود  مالحظه  بنابراين  دارد؛ 
حفظ راستا و جهت نيرو تأثيري در وضعيت تعادل يا 

حرکت جسم به وجود نمي آورد، )شکل 6 ـ2(.  

راستا

شکل 5  ـ2

شکل 6  ـ2

   مؤلفه هاي نیرو

هر نيرو را مي توان به دو مؤلفه تجزيه کرد، به نحوي که 
داشته  را  نيرو  خود  اثر  مؤلفه ها،  اين  هم زمان  تأثير 
باشد. به طور معمول، نيرو را در دو راستاي عمود بر هم 
x و y  تجزيه مي کنند. مؤلفۀ افقي را با انديس x و 
براي  مي دهند.  نشان   y انديس  با  را  عمودي  مؤلفۀ 
به دست  آوردن مؤلفه هاي نيرو روش محاسباتي بيان 
مي شود. در شکل 7ـ2 )الف( کابل با نيروي F کشيده 
نماي  در   F نيروي  مؤلفه هاي  تعيين  براي  مي شود. 
نشان داده شده در شکل 7ـ2 )ب( به اين ترتيب عمل 

مي شود.
FFy

FxA
θ

θ

F

ـ  2 شکل 7  

)الف(

)ب(
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با محور  اندازۀ مؤلفه هاي عمودي نيروي F که   راه حل محاسباتي: 
x زاويه θ را مي سازد به کمک رابطه های زير محاسبه مي شود. توجه 
داشته باشيد که در روابط زير، زاويه نيرو با محور xها مورد استفاده قرار 

مي گيرد )شکل 8  ـ2(.
Fx=F× cosθ
Fy=F× sinθ

   برايند نیروها

گفتيم که نيروي وارد بر يک جسم، تمايل به حرکت در 
راستاي نيرو را به وجود مي آورد. حال اگر به جسمي در 
جهت هاي مختلف نيرو وارد شودـ  مانند قايق موجود در 
شکل 11ـ2ـ جسم در کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

مثال 2

ـ  2 شکل 8   

 40 kN در يک کاميون حمل بار مطابق شکل 9ـ2  جک هيدروليکي مطابق شکل زير نيرويي برابر
در امتداد خود به باري که بلند مي کند، اعمال مي نمايد. مؤلفه هاي افقي Fx و عمودي Fy  اين نيرو را 

زماني که زاويه θ = 60° است، محاسبه کنيد.
  Fx=F×cos 60=40×0/5=20 kN

   

θ

A

G
ab

C

شکل 9ـ2 

شکل  10ـ2

شکل 11ـ2 

θ
xF

yF

060

F

T

F

1

T1

T2

T2

T

F

1

T1

T2

T2

ـ  2 رابطۀ1 

x محور

y محور

cos  /=060 0 5

sin  =0 360
2

θ

xF

yF

F

yF F sin / kN= × = × = =
3

60 40 20 3 34 6
2
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يک جسم،  در  مختلف  نيروهاي  تأثير  مجموع  به دست  آوردن  براي 
برايند نيروها را محاسبه مي کنند. برايند نيروها را با R يا ΣF نمايش 

مي دهند. 
روش محاسباتي: روش محاسباتي يکي از روش هاي به دست آوردن 
برايند نيروهاست. براي بدست  آوردن برايند دو نيروي F1 و F2 که با 

يکديگر زاويه α مي سازند از رابطۀ زير استفاده مي شود:
 

R F F FF cos= + + α2 2
1 2 1 22 رابطه )2ـ2(                                    

برايند نيروهاي وارد بر نبشي هاي پايه يک دکل نفتي در شکل زير را به  روش محاسباتي به دست 
آوريد؟ 

α=30 ° +45 °=75 °                                       .ابتدا زاويه بين دو نيرو را محاسبه مي کنيم
α=75 °                                                                    :به کمک رابطه )2ـ2( خواهيم داشت

                 
R )F ( )F ( F F cos= + + × α2 2

1 2 1 22

R ) / ( ) ( ) / cos (= + + ×2 280 5 57 2 80 5 57 75
 

R /= 12104 43
 

R=110 KN

شکل 12ـ2

شکل 13ـ2

مثال 3

1F

2F

R

45°

30°

80/5 kN

57kN
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گشتاور نيرو  

جسم  يک  بر  که  نيروهايي  اثر  کامل  بررسي  براي 
وارد مي شوند، الزم است تمايل به چرخشی که در 
همان گونه  شود.  بررسی  نيز  مي آيد،  به وجود  جسم 
که می دانيد گشتاور، معياری برای اثر چرخشی نيرو 
تعريف  زير  به صورت  و  است  معين  نقطه  يک  حول 

می شود:

M=F×d                             :در رابطه مقابل  

M: گشتاور نيرو با يکاهای N.m و ... 
F: نيرو با يکاهاي، N و ...

d: بازوي گشتاور با يکاهاي cm ،m و ... 
گشتاور اعمال شده به يک جسم ممکن است جسم 
در  بچرخاند.  پادساعتگرد  يا  ساعتگرد  جهت  در  را 
اينجا گشتاور ساعتگرد با عالمت منفي و گشتاور پاد 

ساعتگرد با عالمت مثبت نشان داده شده است.

در سازۀ زير گشتاور ناشي از نيروي N 600 را حول نقطه O به دست آوريد.
از رابطۀ )1ـ2( خواهيم داشت:

Fx = 600 × cos 40 ° = 460  N
Fx = 600 × sin 40 ° = 386  N

شکل 14ـ2

شکل 15ـ2

ـ با محاسبه گشتاور اين مؤلفه ها حول نقطه O،  گشتاور نيروي F حول اين نقطه به دست مي آيد:
  M=)460N()4 m(+)386 N()2 m(=2610 N.m                                                ساعتگرد

مثال 4

A

x

y

F

d

M = Fd
+

2 m

4 m

A

O

40°

600 N

M=F×d 
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هر دو گشتاور مؤلفه ها، ساعتگرد بوده و به اين دليل با يکديگر جمع شده اند.

انواع نيروها  
در قسمت قبل به بررسي مفاهيم پايه در ايستايي پرداختيم که جسم در اثر اعمال نيرو تغيير شکل نمي دهد. 
در اين قسمت مي خواهيم رفتار اجسام را تحت تأثير نيروهاي مختلف تجزيه و تحليل کنيم. رفتار اجسام 

تحت بارهاي مختلف عبارت اند از:

   1ـ رفتار كششي و فشاري

نکته

  فشاری

شکل 17ـ2

شکل 18ـ2

A

B
C 30°

F

شکل 16ـ2

كششی

  2ـ رفتار برشي                                                    3ـ رفتار خمشي

M' M

y

A

O

C

B

x
A B

A

C

D

E

F

F

B E′
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4ـ رفتارپیچشي 
T

T
T′

T′

شکل 19ـ2

شکل 20ـ2

P

P '

 شکل 21ـ2

C

a

a

P

P

ميلۀ منشوري زير را درنظر بگيريد که تحت نيروي 
اثر نيروي P در  کششي P قرار دارد. به نظر شما 
صورتي  چه  به   )a-a( مانند  دلخواه  مقطع  يک 

خواهد بود؟
  ..………....…………………………………………

 شکل 22ـ2

فعالیت

 نيروهاي محوري
نيروهاي محوري، نيروهايي هستند که در امتداد محور 
طولي اجسام و عمود بر سطح مقطع آنها وارد مي شوند 

)شکل 20ـ 2(.
 نيروهاي محوري مي توانند به صورت کششي يا فشاري 
طول کاهش  يا  افزايش  آنها  در  و  شوند  وارد  اجسام   به 

ايجاد کنند.

C

P

P'

C

P

P'

سبب  طول،  کاهش  يا  افزايش  ضمن  محوري  بارهاي 
کاهش يا افزايش ابعاد ديگر جسم نيز مي شود.



فصل دوم:  مکانیک

35

  تنش محوري
به نيروی وارد بر واحد سطح، تنش گفته می شود.  چنانچه نيروي وارد،  نيروي محوري باشد به اين نيروهاي 

گسترده موجود در سطح مقطع A تنش محوري گفته مي شود که با رابطۀ زير تعريف مي شود.

  

      ±F        
σ= ـــــ  
       A 

 شکل 23ـ2

 σ    : تنش محوري )فشاري يا کششي(

F  : نيروي محوري )کششي با عالمت + و فشاري با عالمت -(
A  : سطح مقطع

ــــــ N    )پاسکال PA( بوده و بهتر است به منظور هماهنگي 
    m2 واحد تنش در سيستم SI با توجه به رابطه آن، 

ــــــ N    )يا مگا پاسکال MPa( استفاده شود. 
 mm2 با آئين نامه ها در محاسبات از واحد 

 اگر نيروي محوري )F( کششي باشد تنش ايجاد شده تنش کششي خواهد بود و σ مثبت است. 
 اگر نيروي محوري )F( فشاري باشد تنش ايجاد شده تنش فشاري خواهد بود و σ منفي است.

نکته
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ستوني کوتاه مطابق شکل 24ـ2 تحت تأثير نيروي محوريp=250KN قرار دارد. تنش پاي ستون  
را محاسبه کنيد؟

نيروي p فشاري است 

P = -250 KN= -250×1000= -250000 N
        π.d2           π)200×10-3(2
A= 0/31415 = ــــــــــــــــ = ــــــــ m2
               4                 4
        P       -250000δ = ــــــــــــــــــــــ = ـــــــــ 
         A         0/031415
δ = -7957981/85 pa = -7/95 Mpa

تغيير طول اجسام تحت تأثير بارهاي محوري

به   F کششي  نيروي  اگر  است.  مفروض  25ـ2 )  الف(  شکل  مطابق   A مقطع  سطح  و   L طول  به   BC ميله 
مي شود  تعيين  زير  رابطه  از  آن  مقدار  که  شد  خواهد   ∆L اندازه  به  ميله  طول  افزايش  سبب  شود،  وارد  آن 

)شکل25ـ2)ب((.
         F×L∆L = ـــــــ         A×E

در اين رابطه E ضريب ارتجاعي )مدول االستيسيته( جسم است که به جنس آن بستگي دارد و واحد آن نيز 
ــــــ N    و يا )MPa( می باشد.

 mm2
همان واحد تنش يعني 

شکل 24ـ2

P

1m

200mm

مثال 5

شکل 25ـ2

L

L

C
C

A
F

B B

)الف( )ب(
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ميله فوالديبا ضريب ارتجاعيE=2×105 N/mm2 تحت نيروي فشاري F=471KN قرار مي گيرد. 
ميزان تغيير طول ايجاد شده را محاسبه کنيد؟

P= 471 KN=471000 N

L= 80cm = 800 mm

        π D2         3/14×202
A= 314 = ـــــــــــــ = ــــــــ mm2
               4               4 

مثال 6

         P . L        471000×800∆L = ــــــــــــــــــــــــ = ـــــــ = ΔL=6 mm         A . E         314×2×105
شکل 2-26

L = 80cm

20 mm

A

A−A

B

F = 471 KN

L

A

ياتاقان ها

ياتاقان ها محل استقرار و تکيه گاه زبانۀ ميله ها بوده و وظيفۀ حمل و راهنمايي آنها را به صورت دورانی و يا 
رفت و برگشتی بر عهده دارند.

شکل 27ـ2

تقسيم  گروه  دو  به  اصطکاک  نوع  نظر  از  ياتاقان ها 
مي شوند:

الف( ياتاقان هاي لغزشي
ب( ياتاقان هاي غلتشي

در ياتاقان هاي لغزشي ميله در داخل سوراخ يا ياتاقان 
)يا بوش ياتاقان( مي گردد.   

شکل مقابل، ابعاد مهم يک ياتاقان را نشان مي دهد. 
شکل 28ـ2

NE ×
mm

= 5
22 10
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نيروهايي را که بر ياتاقان ها وارد مي شود مي توان به دو دسته شعاعي و محوري تقسيم کرد.
الف( ياتاقان شعاعي نيرو را در امتداد شعاع تحمل مي کند. )سطح تماس اين ياتاقان ها به شکل استوانه 

است(.
ب( ياتاقان محوري که نيرو را در امتداد محور تحمل مي کند )سطح تماس اين ياتاقان ها تخت و به شکل 

دايره است(.

شکل 29ـ2

سطح تماس استوانه ای

جهت تأثیر نیرو

جهت تأثیر نیرو

سطح تماس تخت

توليد  متفاوتي  نمونه هاي  در  لغزشي  ياتاقان هاي 
مي شود که در اينجا فقط به دو نمونه )از نوع چشمی 

آن( اشاره مي شود.
1 ياتاقان هاي چشمي در دو نوع:

الف( بوش دار؛ )شکل 31ـ2(
ب( بدون بوش توليد مي شوند. )شکل 30ـ2(

ياتاقان هاي غلتشي
ياتاقان هاي غلتشي از قسمت های زير تشکيل شده اند.

 شکل 30ـ2  

 شکل 31ـ2  

شکل 32ـ2
 اجزای غلتشی 

رينگ داخلی

 رينگ خارجی فسه
ق
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شکل 33ـ2 ـ )فرم هندسی اجزای غلتان ياتاقان ها(            

زماني که بين محور و ياتاقان از قطعات غلتان به شکل کره، استوانه و مخروط استفاده مي شود، اصطکاک 
لغزشي تبديل به اصطکاک غلتشي مي شود.

مخروطی6                           سوزنی5                           استوانه ای4                مخروطی كروی3                    كروی2                 ساچمه ای1

شکل 34ـ2

ری
حو
ار م
ب

بار شعاعی

شفت

شکل 35ـ2

) ب() الف(

   انواع ياتاقان هاي غلتشي
ياتاقان هاي غلتشي از نظر نوع نيرويي که مي توانند تحمل 
کنند به دو دستۀ محوري و شعاعي تقسيم مي شوند. 
ياتاقان هاي  و  محوري  بارهاي  محوري  ياتاقان هاي 

شعاعي بارهاي شعاعي را تحمل مي کنند.
به  غلتنده  قطعات  فرم  نظر  از  غلتشي  ياتاقان هاي 
بلبرينگ ها و رولبرينگ ها تقسيم مي شوند.  دو گروه 

)شکل 53ـ2(

بلبرينگ ها: فرم قطعات غلتنده آنها به شکل »کره« است)35ـ2 الف(.
است.  » بشکه«  ناقص«   ،  » مخروط  » استوانه«،    » سوزنی«،  شکل  به  آنها  غلتنده  قطعات  فرم  رولبرينگ ها: 

رولبرينگ ها قادر به تحمل نيروهاي بيشتر در مقايسه با بلبرينگ ها هستند. )35ـ2 ب(

                      Tapered Spherical ـSpherical                               3 ـBall                                 2 ـ1
                    Taper ـNeedle                                   6 ـCylindrical                     5 ـ4
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)شکل36ـ2( پنج سري ياتاقان غلتشي را 
نشان مي دهد.

در )شکل36ـ2 )الف(( قطر سوراخ متغير 
و قطر خارجي ثابت است.

در )شکل36ـ2)ب(( قطر خارجي متغير و 
قطر سوراخ ثابت است.

ابعاد ياتاقان: سازندگان و مصرف کنندگان به خاطر مسائلي نظير قيمت، کيفيت و سهولت تعويض، به سري 
خاصي از ابعاد توجه دارند. ابعاد ياتاقان هاي غلتشي توسط مؤسسۀ جهاني استاندارد ISO تعيين شده است. 
از عالمت  اول  ارقام تشکيل مي شود. رقم  و  از حروف  يا ترکيبي  ارقام  از  ياتاقان غلتشي  عالمت شناسايي 
شناسايي، مشخص کننده نوع ساختماني ياتاقان، عدد دوم سري پهنا و رقم سوم سري قطر را معرفي مي کند. 

اندازه سوراخ حاصل ضرب دو رقم آخر از ارقام شناسايي در عدد 5 حاصل مي شود.
2  بلبرينگ پاندولي )23316(

3      سري پهنا 3     اندازه سری              
3   سري قطر                     3     

1     اندازه سوراخ                       دو رقم آخر ضربدر عدد 5، معرف قطر داخلی و اندازۀ سوراخ 80mm = 5 ×   16  بلبرينگ است.     
                                           6     

جدول زير توضيح کاملي از روش مشخصات ياتاقان هاي غلتشي را ارائه مي دهد.

شکل 36ـ2
)ب()الف(

شماره 3 مربوط به یاتاقان غلتکی مخروطی است.
  326NID-1طبق استاندارد

نوع یاتاقان

سری قطریاتاقان
سری پهنای یاتاقان

مشخصات یاتاقان های غلتشی 

هر یاتاقان غلتشی با یک کد شناسایی معرفی می شود. عالمت شناسایی یاتاقان غلتشی از ارقام و یا 
ترکیبی از حروف و ارقام تشکیل می شود. عدد اول از سمت چپ مشخص کننده نوع ساختمان 
یاتاقان است.  عدد دوم سری پهنای یاتاقان و عدد سوم سری قطر یاتاقان را نشان می دهد. اندازه 
سوراخ حلقه داخلی یاتاقان از حاصل ضرب دو رقم آخر عدد شناسایی در عدد 5 حاصل می شود.

عدد  مشخصه سوراخ

سری اندازه سری پهناسری قطر خارجی

 نوع یاتاقان

سری یاتاقان )5/d( اندازه یاتاقان

سری یاتاقان

mm قطر داخلی

٭
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وسايل آب بندي

وظيفۀ وسايل آب بندي جلوگيري از ورود ذرات خارجي )گرد و غبار( به داخل مکانيزم است و يا از خروج سيال 
داخل محفظه به بيرون جلوگيري می کند.

براي اين منظور مي توان از دو نوع آب بندي » تماسي« يا » بدون تماس« استفاده کرد.

  آب بندي تماسي

آب بندي تماسي متنوع است که در اينجا به معرفي چند مورد از متداول ترين آنها مي پردازيم.
الف( حلقه هاي نمدي

شيار  مي شود.  استفاده  است،  توخالي(  )استوانه  واشر  به شکل  که  نمدي  حلقه هاي  از  آب بندي ها  نوع  اين  در 
ذوزنقه اي شکل محفظه، فرم مستطيلي حلقه را تغيير داده و آن را همراه با ميله فشار مي دهد.

شکل 38ـ2

 حلقه آب بند يک شیار سه شیاراستفاده از  سه حلقه كنار همديگر

قبل از مونتاژ

شیار ذوزنقه ای شکل روی 
محفظه به مقدار ˚14 درجه

در شکل 39ـ2 در قسمت بدنه يک شيار با مقطع ذوزنقه و يک آب بند نمدي با قطع مربع ديده مي شود که پس 
از سوار کردن دستگاه و قرار گرفتن آب بند در شيار، به شکل آن درآمده و به ميله مي چسبد.

شکل 39ـ2

آب بند نمدی محل قرارگیری نوار نمدی 
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 مواد آب بندي گرد )اُرينگ(

نوعي وسيله آب بندي ساده و ارزان، حلقه آب بندي با 
مقطع گرد )اُرينگ( است.

                                                                
با مقطع گرد  خاصيت آب بندي يک حلقه الستيکي 
آن است که وقتي حلقه در داخل شکاف )مثاًل شکاف 
پيستون( قرار مي گيرد، در اثر فشار مايع )گاز( موجود 
به يک طرف فشرده شده و با شکل گرفتن به صورت 
باز بين  شيار مزبور کليه فضاهاي خالي و محل هاي 
اين  اندازۀ  کرد.  خواهد  پر  را  سيلندر(  و  )پيستون 
حلقه ها بستگي به قطر پيستون دارد. اين حلقه ها با 

مقطع چهار گوش نيز وجود دارند. 

 استنباط خود را از شکل زير بنويسيد.

شکل40ـ2  

شکل41ـ2  

حلقه آب بند

شیار پیستون

شکل42ـ2  

فشار كم

فشار متوسط

فشار باال

..................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

اُرينگ1 رينگ حفاظتی2

      Backup  Ring ـO-ring                                                 2 ـ1
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  حلقه هاي آب بند )كاسه نمد(

براي ميله هايي که با سرعت زياد مي چرخند )ميله هاي چرخ دنده ها، 
استفاده  آب بندها  نوع  اين  از    )... و  موتورها  ماشين ها،  محورهاي 
فرم دار  لبۀ  فنري هستند که  داراي  اين حلقه هاي آب بند  مي شود. 

داخلي آنها را همواره روي سطح ميله مي فشارد.

شکل43ـ2  

شکل 45ـ2 فرم هاي مختلفي )ديگري( از حلقه هاي آب بندي را نشان مي دهد.       

پشت آب بندطوقه فلزیسطح خارجیدماغهفنر

بدنه

سمت هواسمت آب بندی شده

شفت

لبه كوچک ترلبه آب بندیلبه اصلی

شکل 45ـ2  

شکل44ـ2  
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گردابي  حرکت  باال،  دور  در  ميله  چرخش  هنگام 
به وجود مي آيد و اين باعث مي شود که از خروج روغن 
جلوگيري  مجموعه  داخل  به  غبار  و  گرد  ورود  يا  و 

شود.

در آب بندي شياري شکل مقابل، شيارهاي مارپيچي 
بايد در جهت دوران ايجاد شده باشند تا در اثر دوران 
ميله، گريس به طرف ياتاقان کشانده شود. دهانه هاي 
معمول براي شکاف هاي آب بندي mm  0/15 تا 0/1 

است.

شکل47ـ2

آب بند

شفت

بدنه

آب بند

شفت

بدنه

شکل48ـ2

  آب بندي بدون تماس

در اين نوع آب بندي، هنگام مونتاژ، فاصله شيار موجود 
پر  غليظ  چرب کاري  مواد  از  را  ياتاقان  و  ميله  بين 

مي کنند.

شکل46ـ2

آب بند

شفت

بدنه
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 كوپلينگ ها
از  دوراني  مستقيم حرکت  انتقال  براي  کوپلينگ ها 
يک محور به محور ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند. 

در شکل 49ـ2 پنج مورد از آنها را نشان مي دهد.

شکل49ـ2

................................................................

اين صفحه  به  مجدداً  فصل  اين  مطالعه  از  پس 
نام هر كوپلینگ را در زير آن  مراجعه  كرده و 

يادداشت كنید.

................................................................

................................................................................................................................

................................................................
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کوپلينگ ها را مي توان در گروه هاي زير دسته بندي کرد:
الف( کوپلينگ هاي سخت 

ب( کوپلينگ هاي جدا شونده 
ج( کوپلينگ هاي انعطاف پذير

  كوپلینگ هاي سخت

نسبي  چرخش  امکان  محور  دو  به  کوپلينگ ها  اين   
نمي دهند. آنها به دو گروه تقسيم مي شوند:

چدني  غالف  يک  از  يکپارچه:  غالفي  كوپلینگ   1

انتهاي دو  استوانه اي شکل ساخته شده که در وسط آن 
ميله سربه سر هم قرار مي گيرند. يک خار هم روي ميله و 

هم روي غالف جا مي رود. 
اين کوپلينگ  در  كوپلینگ غالفي نیمه سربه سر:   2

سرميله ها طوري ساخته شده اند که در طول کوتاهي روي 
هم بيفتند. شيب در قسمت روي هم افتاده، باعث مي شود 
که اگر ميله ها در جهت مخالف کشيده شوند، از هم جدا 
نشوند. براي اتصال ميله ها و غالف، از يک خار استفاده شده 

است.

شکل52ـ2

شکل50    ـ2

خار

محور1

غالف

محور2

شکل51  ـ2

3  كوپلینگ غالفي دوپارچه: در اينجا غالف از دو نيم استوانه ساخته شده که توسط پيچ و مهره به هم 

متصل مي شوند. وقتي دو نيمه با پيچ به هم بسته مي شوند، ميله را محکم در بر خواهند  گرفت. درگيري دو 
ميله به کمک خار صورت مي گيرد.
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4  كوپلینگ فالنچي )لبه دار(: اين کوپلينگ ها 

ساخته  چدني  فالنچ  دو  از  و  دارند  وسيعي  کاربرد 
و  متصل شده  ميله  دو  انتهاي  به  خار  با  که  شده اند 
توسط چند پيچ محکم کننده به هم بسته مي شوند. 
براي تضمين هم محوري، يکي از ميله ها قدري امتداد 
يافته و قسمتي از انتهاي آن وارد فالنچ متصل به ميله 
ديگر مي شود. به اين ترتيب دو ميله هم محور مي مانند.

شکل زير کوپلينگ فالنچي از نوع حفاظ دار را نشان مي دهد. براي هم محوري صحيح ميله ها، پيش آمدگي 
)زبانۀ( در مرکز فالنچ ايجاد مي کنند. اين زبانه دقيقاً در تورفتگي مشابهي که در فالنچ ديگر تعبيه شده جا 

مي رود.

شکل54ـ2
كوپلینگ هاي جدا شونده

در  )حتي  را  ميله ها  مي توان  کوپلينگ ها  اين  توسط 
از  لزوم  صورت  در  يا  درگير  هم  با  چرخش(  موقع 
از  يکي  مقابل  کوپلينگ چنگکي شکل  کرد.  جدا  هم 
براي  انواع کوپلينگ هاي جدا شونده است که معموالً 
ميله هاي کم دور به کار مي رود. هر فالنچ چند چنگک 
دارد که در تورفتگي هاي مشابه با فالنچ ديگر، درگير 
مي شود. )در شکل مقابل 3 چنگک وجود دارد(. يک 
فالنچ توسط خار به ميله متصل شده درحالي که فالنچ 
ديگر به وسيله خار روي ميله سوار شده، اما مي تواند 
آزادانه روي آن ميله بلغزد )روي توپي اين فالنچ شياري 
وجود دارد که، ماهک يک اهرم در آن جاي مي گيرد.(

شکل53ـ2

شکل55ـ2

محل قرارگیری ماهک
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به همان شيوه  از کوپلينگ هاي جدا شونده است که  نيز يکي  اين  كوپلینگ اصطکاكي مخروطي:   1

کوپلينگ چنگکي عمل مي کند. ميله ها به واسطۀ اصطکاک ميان دو سطح مخروطي فالنچ ها با هم درگير 
مي شوند.

شکل56   ـ2

   كوپلینگ هاي انعطاف پذير
کوپلينگ انعطاف پذير امکان چرخش نسبي و انحراف هم محوري ميله ها را در حدود معيني فراهم مي کند.

کوپلينگ انعطاف پذير از نوع پيني )مطابق شکل 57ـ2( داراي چهار پين محرک است . اين پين ها به وسيله 
مهره به يکي از فالنچ ها محکم شده اند. درحالي که فالنچ ديگر به وسيله واشر چرمي )الستيکي( پوشانده شده 
و به صورت لق نگه داشته شده است. معموالً از اين نوع کوپلينگ براي اتصال مستقيم يک الکترو موتور به 

ماشين استفاده مي کنند )واشرهاي الستيکي به عنوان ضربه گير عمل مي کنند(.

شکل57 ـ2
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انواع ديگر كوپلينگ
 

 چهار شاخه گاردان )اتصال هوك(

اين نوع کوپلينگ براي درگيري ميله هايي 
به کار مي رود که محورشان متقاطع است. 
دو چنگال مشابه به وسيله خار به انتهاي 
دو ميله متصل شده اند. اين چنگال ها به 
صورت مفصلي به چهار  شاخه اي که دو 
بازويش برهم عمودند، متصل مي شود. در 
اين نوع کوپلينگ زاويه بين محورها، حتی 
در موقع حرکت مي تواند تغيير کند. شکل 
را  باز شده و سوار شده آن  نقشه  مقابل 

نشان مي دهد.

شکل58ـ2

شکل59 ـ2
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   كوپلینگ اولدهام
توسط اين کوپلينگ ميله هاي موازي، اما غير هم محور با هم درگير مي شوند. دو فالنچ که هرکدام تورفتگي 
از ميله ها متصل مي شوند. قطعۀ ديگري به صورت صفحه )ديسک(  مستطيلي دارند، توسط خار به هريک 
دايره اي که داراي دو پيش آمدگي مستطيلي و عمود برهم در دو طرف است، مطابق شکل زير بين دو فالنچ 

واقع مي شود.

شکل60 ـ2

فنرها

برخي از وسايل يا مکانيزم هايي که در محيط پيرامون شما وجود دارند و در آنها فنر به کار رفته است، عبارت اند   از: 
فنر داخل خودکار، کمک فنر دوچرخه، فنر داخل چتر، فنر داخل ماشين اسباب بازي و ... . فنرها وسيله اي هستند 
که انرژي مکانيکي را در خود ذخيره مي کنند و در هنگام لزوم آن را باز پس مي دهند. فنرها عامل وارد کنندۀ نيرو يا 
گشتاور در قطعات مکانيکي هستند. فنرها را مي توان برحسب نوع نيرويي که به آنها وارد مي شود، طبقه بندي کرد:
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) فنرها را می توان از نظر شکل هندسي شان نيز طبقه بندي کرد (.

فاصلۀ بين دو حلقۀ مجاور روي فنر را گام فنر مي گويند که در 
شکل روبه رو با حرف P نمايش داده شده است. قطر مفتول فنر 

با حرف d و طول آن با حرف L مشخص شده است. 

شکل61 ـ2

شکل62ـ2

فنر پیچشيفنر كششيفنر فشاري

فنرهاي مارپيچ 

بيشترين  فشاري«  استوانه اي  مارپيچ  » فنرهاي 
بيرون  آنها در  را در ميان ساير فنرها دارند.  مصرف 
اندازه  قطعات در قالب ها، کمک فنر اتومبيل، صفحه 

کالچ، سوپاپ اطمينان و ... به کار مي روند. 
يکديگر  به  فنر  اين  حلقه هاي  نيرو،  شدن  وارد  با 
مفتول هاي  پيچاندن  از  فنرها  اين  مي شوند.  نزديک 
فنري به دور استوانه به وجود می آيند.                                                                         
F3>F2>F1                                                                                                           

گام
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 فنرهاي بشقابي

 اين فنرها جزء فنرهاي فشاري هستند. شکل آنها به 
صورت مخروط ناقص است. اين فنرها را مي توان به 
صورت تکي، به صورت موازي، به صورت متضاد و يا 
به صورت مخلوط )ترکيبي( روي هم قرار داد. کاربرد 

آنها در قالب سازي، صنايع اتومبيل و ... است.

شکل63  ـ2

 فنرهاي مارپیچ استوانه اي كششي

زماني که به اين فنرها نيرويي وارد نمي شود، حلقه هاي 
نيروي  اعمال  با  چسبيده اند.حلقه ها  يکديگر  به  آنها 
کششي از هم باز شده، انرژي را در خود ذخيره کرده 
و پس از حذف نيرو به جاي خود باز مي گردند. ابتدا و 
انتهاي اين فنر )به منظور اتصال در محل مورد نظر( 
به شکل حلقه يا قالب )مطابق شکل 64 ـ2( ساخته 

مي شود.

                                فنرهاي پیچشي استوانه اي
اين فنرها نيروي پيچشي را در خود ذخيره مي کنند تا در موقع لزوم اين نيرو را به قطعه ديگري انتقال دهند. 

احتماالً اين نوع فنرها را در درب بخاري، داشبورد اتومبيل يا گيره هاي لباس مشاهده کرده ايد.

شکل64    ـ2

شکل65 ـ2
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  برخي ديگر از فنرهاي فلزي متداول

فنر پیچشي حلزونيفنر شاخه اي خمشي)چنداليه(

چرخ دنده ها

تقريباً در تمام مکانيزم ها و ماشين ها الزم مي شود که حرکت دوراني از يک محور به محور ديگر انتقال يابد. اگر 
در اين انتقال حرکت فاصله محورها کم و الزم باشد که انتقال حرکت به طور دقيق انجام شود، از چرخ دنده ها 

استفاده مي کنند.

شکل66ـ2
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در زير مکانيزم هايي را مشاهده مي کنيد که در آنها از انواع مختلفي از چرخ دنده ها استفاده شده است.

شکل68  ـ2شکل  67ـ2

متناسب با موقعيت نسبي محورهاي چرخ دنده ها، در درگيري هاي زير در جعبه دنده ها مالحظه مي شود:

  الف( درگیري هاي موازي

)در اين حالت محور چرخ دنده ها موازي هستند.(

  ب( درگیري هاي متقاطع

)در اين حالت محور چرخ دنده ها با هم متقاطع هستند.(

شکل69   ـ2

شکل70  ـ2
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  ج( درگیري هاي متنافر

هم  به  نسبت  چرخ دنده ها  محور  حالت  اين  )در 
متنافرند.(

يا  داخلي  دنده هاي  داراي  است  ممکن  چرخ دنده ها 
خارجي باشند. )شکل 72ـ2(

شکل71ـ2

جهت حرکت در چرخ دنده هاي خارجي، عکس همديگر و در چرخ دنده هاي داخلي هم جهت است )چرخ دنده هايي 
که کمترين دنده را دارد، »پينيون« ناميده مي شود.(

  چرخ زنجیر )مکانیزم هاي زنجیري(

حرکت  و  نيرو  انتقال  براي  زنجيري  مکانيزم هاي  از 
زمانی که  مي شود،  استفاده  موازي  محورهاي  بين 
حرکت  انتقال  امکان  و  بوده  زياد  محور  دو  فاصله 
توسط چرخ دنده ها امکان پذير نباشد، از چرخ زنجير 

استفاده می شود.

چرخ  با  مقايسه  در  مکانيزم ها  نوع  اين  مزاياي  از 
تسمه ها، انتقال به صورت هم زمان و بدون لغزش است.

شکل 73ـ2

شکل74ـ2

فاصله مركز تا مركز فاصله مركز تا مركز

شکل72ـ2
 دنده خارجی )جهت گردش مخالف هم( a

 دنده داخلی ) جهت گردش موافق هم و فاصله مركز تا مركز كوتاه( b

 چرخ دنده ساده با دنده شانه ای )حركت دورانی به يک حركت مستقیم الخط هم جهت تبديل می شود و يا برعکس( c
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انواع متفاوتي از زنجيرها هستند که براي اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرند. دو گروه پر مصرف آنها 
عبارت اند    از: زنجيرهاي غلتکي و زنجيرهاي دنده اي.

شکل75ـ2

صفحه رابط خارجی
پین

صفحه رابط داخلی
بوش

صفحه
رابط خارجی

صفحه
رابط داخلی

غلتک

واحد زنجیر

  زنجیرهاي غلتکي

 در اين نوع زنجيرها صفحات اتصال )عضو داخلي( آنها 
از يک انتها با يک پين و از انتهاي ديگر با يک بوش 
مفصلي )غالف( پرچ شده اند. روي اين پين هاي مفصلي، 
غلتک هاي قابل دوران مي نشينند تا از اصطکاک و در 
نتيجه سايش در جناح هاي دنده چرخ زنجيره در موقع 

درگير شدن جلوگيري کنند. 

در مواردي که بخواهند توسط اين زنجيرها، نيروهاي 
بيشتري را انتقال دهند، از زنجيرهاي چند رديفه )2 يا 

3 رشته اي( استفاده مي کنند.

   زنجیرهاي دنده اي

زماني که هدف انتقال نيروهاي بيشتري باشد، از زنجيرهاي دنده اي که دندانه آن شبيه به دندانه هاي يک 
چرخ دنده است، استفاده مي کنند.

اين زنجيرها با پهناي زيادي ساخته مي شود و به دليل تماس آرام تر دندانه هاي زنجير با چرخ زنجير حرکت 
بي صداتري نسبت به زنجيرهاي غلتکي دارند.

شکل76ـ2
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با استفاده از قرقره )پولی( و تسمه می توان حرکت دورانی را از يک قرقره به عنوان محرک به قرقره ديگر به 
عنوان چرخ متحرک که در فاصلۀ دوری از هم قرار گرفته اند، منتقل کرد.

انتقال حرکت در اين مکانيزم از طريق اصطکاک بين تسمه و چرخ تسمه امکان پذير است. از مکانيزم های 
تسمه ای در ماشين های نساجی، اره های چند تيغه ای، دريل های ستونی و ... استفاده می کنند.

شکل77ـ2

چرخ تسمه ها

  انواع تسمه ها و چرخ تسمه ها

سطح مقطع تسمه ها برحسب نياز ممکن است به شکل 
تخت، ذوزنقه اي و گرد انتخاب شود.

تسمه  چرخ  يا  تسمه  تماس  سطح  شکل  بنابراين 
متناسب با سطح مقطع تسمه تهيه مي شود. )در شکل 
78ـ2 مقطع تسمه به صورت ذوزنقه اي است؛ بنابراين 
ذوزنقه اي  صورت  به  نيز  تسمه  چرخ  هندسي  شکل 
خواهد بود(. در ادامه با توجه به متداول بودن کاربرد دو 
نوع چرخ تسمه ذوزنقه اي و تخت به معرفي بيشتر آنها 

مي پردازيم.
شکل78ـ2

wd عرض گلويی كه برابر عرض تسمه است. و روی پولی 

اندازه گیری می شود.
 سطح مقطع wd   ،   G×Hعرض
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 تسمه های تخت

فرم مقطع اين نوع تسمه ها به شکل مستطيل است و جنس آنها از چرم يا مواد مصنوعی است. 
چرخ تسمه ها نيز بايد عالوه بر داشتن سطح صاف، سبک نيز باشند.

بدنۀ چرخ تسمه ها ممکن است استوانه ای )صاف( يا دارای انحنای کمی باشد.

شکل79ـ2

انتقال حرکت به وسيلۀ تسمه تخت در حالت هاي مختلفي انجام مي شود. 

)الف(

)ب(

)ج(

)و()هـ()د(

)ز(

لوال
هرز گرد

وزنه

شکل80ـ2

تسمه

ای
نه 
توا

اس
ح 
سط

 با 
مه
س
خ ت

چر تسمه

دار
حنا 

ح ان
سط

 با 
مه
س
خ ت

چر
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  انواع مکانیزم هاي تسمه تخت

مطابق با )شکل 80 ـ 2(
الف( مکانيزم باز؛   ب( مکانيزم متقاطع )بسته(؛    ج( مکانيزم نيمه متقاطع؛       د( مکانيزم با چند پولي؛ 
و( مکانيزم با پولي هاي مخروطي؛      ز( مکانيزم با قرقره هاي هرزگرد. ه( مکانيزم با پولي هاي مرحله اي؛  

 تسمه هاي ذوزنقه اي 

شکل2-81  بادامک ها

بادامک عضوی از ماشين است که به کمک آن می توان حرکت های خاص را 
ـ که با وسايل ديگر امکان پذير نيست ـ به وجود آورد.

با توجه به شکل های مختلفی که محيط بادامک می تواند داشته باشد، قادر 
است انواع حرکت ها را به عضو ديگری به نام »پيرو« منتقل کند.

شکل82ـ2

شکل83  ـ2 بادامک با فرم های 
مختلف

بادامک

ودرو
ک خ

 بادام
میل

در اين نوع تسمه ها، فرم مقطع تسمه و خود شيار تسمه 
روي چرخ، به صورت ذوزنقه است. اين تسمه ها نيروي 
بيشتري را )تا 3 برابر( در مقايسه با چرخ تسمه هاي 
تخت منتقل مي کنند. ابعاد اين تسمه ها استاندارد است 
و آنها را به اندازه هاي اسمي 6 ،40،32،22،17،13،10 
ميلي متر مي سازند )منظور از اندازۀ اسمي، اندازۀ قاعده 

بزرگ ذوزنقه است.(
زاويۀ شيار اين چرخ تسمه ها متناسب با قطر آنها از 
بزرگ تر  قدر تسمه  انتخاب می شود. هر  ˚32    تا   ˚38    

باشد، زاويۀ بيشتری برای آن در نظر می گيرند.

α :   32˚ 38 تا˚
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پيرو قسمتي از مکانيزم است که روي محيط بادامک تکيه داشته و داراي حرکت رفت و برگشتي است. 
بادامک هاي مختلف مي توانند حرکت هاي گوناگوني را به پيرو دهند. در شکل 84ـ2 مالحظه مي کنيد که با 

چرخش بادامک، پيرو به طرف باال يا پايين جابه جا مي شود.
 به نظر شما بادامک شکل زير، در كدام جهت )چپ يا راست( شروع به حركت كرده است؟

شکل84 ـ2

قبل از آنکه با شکل ظاهري انواع بادامک ها 
آشنا شويم، به معرفي چند اصطالح با توجه 

به شکل زير در مورد آنها مي پردازيم:

1  جابه جايي پیرو: معموالً موقعيت پيرو را نسبت به نقطه اي مشخص به نام نقطۀ صفر در زمان معين 

يا نسبتي از يک دور مسير حرکت دستگاه نشان مي دهد که بر حسب زاويه »درجه« و يا طول »ميلي متر« 
اندازه گيري مي شود.
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 انواع بادامك پيرو
بادامک ها را مي توان در دو گروه عمده )از نظر انواع حرکات( جاي داد: 

1  بادامکي که نوسان مي کند و يا حول يک نقطه دوران دارد.

2  بادامکي که براي ايجاد يک حرکت رفت و برگشتي به کار مي رود.

با توجه به اينکه انتقال قدرت در اغلب ماشين ها از محورهاي در حال چرخش صورت مي گيرد، بنابراين بيشتر 
بادامک ها از نوع دوراني هستند.

پيروها معموالً در داخل يک قسمت »راهنما« باال و پايين مي روند و يا حول يک نقطه نوسان مي کنند.
در تصاوير زير نام هر بادامک در کنار آن نوشته شده است. جهت حرکت پيرو هرکدام را )مطابق مثال( نشان دهيد.

  بادامک انتهايی                      بادامک استوانه ای                              بادامک ديسکی                                  بادامک شیاری

ت 
رك
 ح
ت
جه

ک
دام

با

پیرو

2  جابه جايي بادامک: برحسب زاويه و يا طول اندازه گيري مي شود. حرکت و يا موقعيت بادامک را نسبت 

به موقعيت صفر مشخص مي کند. جابه جايي بادامک و جابه جايي پيرو وابسته به هم هستند.
3  پروفیل بادامک: سطح واقعي بادامک را پروفيل بادامک مي نامند.

4  دايره اصلي يا دايره پايه: کوچک ترين دايره اي که مرکز آن بر محور چرخش و مماس بر سطح بادامک 

است. در پيرو غلتکي اين دايره به اندازه شعاع غلتک از دايره اوليه کوچک تر است.
5  نقطۀ اثر: نقطه اي فرضي از پيرو است. اين نقطه با نقطه اي از پيرو لبه چاقويي فرضي متناظر است. اين 

نقطه در مرکز پيرو غلتکي يا بر سطح پيرو روتخت انتخاب مي شود.
6  منحني گام: مکان هندسي ايجاد شده توسط نقطه اثر در حين حرکت پيرو نسبت به بادامک است. در پيرو 

لبه چاقويي منحني گام و سطح بادامک يکي هستند. در پيرو غلتکي، شعاع غلتک اين دو را از هم جدا مي کند.
7  دايره مبنا: کوچک ترين دايره اي است که در منحني گام و هم مرکز با محور بادامک رسم مي شود. اين 

دايره در پيرو غلتکي با دايره اصلي جايگزين مي شود.
8  زاويه فشار: زاويه بين امتداد حرکت لحظه اي پيرو و عمود بر منحني گام است.

9  نقطۀ گام: موقعيتي است روي منحني گام که زاويه فشار بيشترين مقدار خود را داشته باشد.

10  دايره گام: دايره اي که از نقطۀ گام مي گذرد.

       follower       پیرو
             Cam       بادامک

Cam motion       جهت حركت بادامک

شکل85 ـ2
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در مواقعي ممکن است محور تقارن پيرو در راستاي محور بادامک 
نباشد! که از آنها به عنوان پيرو خارج از مرکز يا  offset  نام برده 

مي شود. شکل مقابل نمونه ای از آن را نشان مي دهد.

ارزشيابی پايانی
 

1  بردار زير را به مؤلفه های متعامد آن تجزيه کنيد؟                   

شکل87  ـ2

۲ kN

x
۳۰°

O

40°
x

y

F  =  600 N

O

خارج از مركز

پيروها انواع مختلفي دارند: نوک تيز، غلتکي، تخت، سرتخت نوساني و ... 
درشکل زير آيا مي توانید نام هركدام از پیروها را در زير آن يادداشت كنید؟

شکل86ـ2

بادامکجهت حركت 

رو
 پی
ت
رك
 ح
ت
جه

بادامکجهت حركت 

بادامکجهت حركت 
بادامکجهت حركت 

رو
 پی
ت
رك
 ح
ت
جه

رو
 پی
ت
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 ح
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جه
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 پی
ت
رك
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ت
جه
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A

B

90 N

025

065 200 mm

30mm

15°

250 N

2 گشتاور نيروهای زير حول محور دوران را با 

استفاده از تعريف گشتاور حساب کنيد؟               

راهنمايی: برای محاسبه d کافی است نيرو را امتداد داده و از مرکز دوران بر آن عمود رسم کنيم:

3 لوستري به وزن kN 50 از کابلي به قطر 30 ميلي متر آويزان است. مطلوب است محاسبه تنش محوري کابل.

4  ستوني  تحت تأثير بار محوري kN 500 قرار دارد. مطلوب است محاسبه تنش در پاي ستون )وزن ستون 

صرف  نظر شود(. 
5 نيرويي برابر  kN 1000 بر يک صفحه کف ستون وارد مي شود. اگر تنش زير صفحه MPa 5 باشد، مطلوب 

است محاسبه ابعاد کف ستون درصورتي که صفحه کف ستون:
الف( مربع باشد.
ب( دايره باشد. 

فعالیتشماره فیلم

انواع ياتاقان ها را يافته و کاربرد آن را توضيح دهيد. فيلم 1

انواع آب بندها را يافته و کاربرد آنها را توضيح دهيد. فيلم 2

انواع کوپلينگ ها را مشخص کنيد،  کاربرد هر يک را توضيح دهيد. فيلم 3

فنرهای به کار رفته در دستگاه را مشخص کنيد و کاربرد آنها را توضيح دهيد. فيلم 4

انواع چرخ دنده ها را مشخص کنيد و کاربرد هر يک را توضيح دهيد.فيلم 5

انواع بادامک و پيرو به کار رفته را مشخص کنيد و کاربرد هريک را توضيح دهيد.فيلم 6

ضلع مجاور
ـــــــــــــــــــــ = cos αوتر





فصل 3

الکترونیک

اتصال سري و موازي مقاومتها در یک مدار الکتریکی را تحلیل کنید.
قوانین جریان و ولتاژکیرشهف را تحلیل کنید.

انواع جریان مستقیم و متناوب را توضیح دهید.
بوبین را تعریف، نحوۀ ساخت و همچنین تغییرات میدان مغناطیسي را در بوبین توضیح دهید.

اتصال سري و موازي سلفها در یک مدار الکتریکی را تحلیل کنید.
خازن را تعریف و نحوۀ شارژ و دشارژ آن را توضیح دهید.

اتصال سري و موازي خازنها در یک مدار الکتریکی را تحلیل کنید.
اتصال نیمه هادیهای نوع  N وP و نحوۀ تشکیل دیود را شرح دهید.

دیود را در بایاس مستقیم و معکوس با رسم مدار تحلیل و منحنی ولت ـ آمپر آن را ترسیم کنید.
مقاومت استاتیکی و دینامیکي دیود را در مدار با رسم منحني تحلیل کنید.

 ویژگیهای دیودزنر و عملکرد آنراتشریح کنید.
انواع ترانزیستور را نام برده و با رسم مدار داخلی و شماتیک آن، بایاسکردن ترانزیستور را تشریح نمایید.

کاربرد ترانزیستور به عنوان کلید و عملکرد آن را در مدار اعالم حریق تحلیلکنید.
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+

−

منابع تغذیه

در یک باتری دو قطب مثبت و منفی وجود دارند. اگر 
باتری را به صورت شکل 1ـ3 در یک مدار الکتریکی 
به وجود  باتری  قطب  دو  بین  نیرویی  دهیم،  قرار 
می آید که بارهای الکتریکی را به حرکت در می آورد 
و بارهای منفی از قطب منفی به سمت قطب مثبت 

حرکت می کنند. 

به نیروی داخلی باتری اختالفپتانسیلیاولتاژ می گویند که واحد آن ولت است. حرکت بارهای الکتریکی 
در داخل مدار بسته را جریانالکتریکی می نامیم که واحد آن آمپر است. توجه شود که جهت جریان در 

مدار خالف جهت حرکت بارهای منفی است. به باتری یک منبع ولتاژ می گوییم.
منابع تغذیه در مدارهای الکتریکی تولیدکنندۀ انرژی هستند و باعث روشن شدن و عمل کردن مدار می شوند. 
در حالت کلی ولتاژدوسرمنبعولتاژ،ثابتیاتابعمشخصیاززماناستوجریانآنتوسطبقیه
اجزاییکهدرمداربستهقرارگرفتهاندتعیینمیشود. اگر ولتاژ منبع در طول زمان ثابت باشد آن را 
منبعولتاژمستقیم می نامیم. در این منابع دامنه و جهت ولتاژ همواره ثابت است و با زمان تغییر نمی کند. 

این منابع در اکثر دستگاه های الکترونیکی مانند تلویزیون، رادیو، موبایل، کامپیوتر و غیره وجود دارند. 
منابعولتاژمتناوب نوع دیگری از منابع هستند که در آنها دامنه و جهت ولتاژ با زمان تغییر می کند. در 

مدارات منابع ولتاژ به صورت زیر نمایش داده می شوند.

شکل1ـ3ـباتریوالمپدریکمداربسته

+-

المپ)بار(

ط
راب
ی
ها
یم

س

LV المپ

Vs VsI s

استفاده  ولتاژ مستقیم  برای منابع  ولتاژ در حالت کلی و شکل سمت چپ  برای منابع  شکل سمت راست 
می شود.
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آنگاه نکته منبع شود  وارد  ولتاژ  مثبت  از سر  که جریان  باشد  به گونه ای  منبع  ولتاژ  و  اگر جهت جریان 
حاصل ضرب جریان در ولتاژ توان مصرف شده در منبع را می دهد. در حالت عکس اگر جهت جریان 
و ولتاژ منبع به گونه ای باشد که جریان از سر منفی ولتاژ وارد منبع شود آنگاه حاصل ضرب جریان در 

ولتاژ توان تولیدشده در منبع را به دست می دهد.

عالوه بر منبع ولتاژ در مدارات الکتریکی منبع جریان هم وجود دارد. در حالت کلی جریاندوسرمنبع
بسته مدار در که اجزایی بقیۀ توسط آن ولتاژ و است زمان از مشخصی تابع یا ثابت جریان،
قرارگرفتهاند،تعیینمیشود. اگر جریان منبع در طول زمان ثابت باشد آن را منبعجریانمستقیم 
منابعجریان تغییر نمی کند.  با زمان  و  ثابت است  این منابع دامنه و جهت جریان همواره  می گویند. در 

متناوب نوع دیگری از منابع هستند که در آنها دامنه و جهت جریان با زمان تغییر می کند.

Vs VsI s

در کاربردهای عملی بسیاری از حسگرها و یا برخی از مدارهای الکترونیکی به  صورت 
منابع جریان مدل می شوند. در مدارها، منابع جریان مانند روبه رو نمایش داده می شوند.

منابع جریان متناوب

جریان متناوب جریانی است که جهت آن طی زمان تغییر می کند و دامنۀ آن نیز نسبت به زمان، از صفر تا 
حداکثر مثبت و از حداکثِر مثبت تا صفر و سپس تا حداکثر منفی و از حداکثر منفی تا صفر تغییر می کند.

همان طور که می دانید، ولتاژ تولیدشده توسط یک باتری، ولتاژ مستقیم است که باعث عبور جریان مستقیم 
می شود. به این ترتیب، جریان همیشه در یک جهت جاری است. بنابراین، جریانمستقیمیکجهتی
استوجریانمتناوبدوجهتیاست. یعنی، الکترون ها گاهی در یک جهت و سپس در جهت دیگر 
)مخالف جهت قبل( جاری می شوند. اگر بتوانیم قطب های یک باتری را در یک زمان معین به طور دائم تغییر 

دهیم، جریانی دو جهتی و در نتیجه جریانی متناوب خواهیم داشت.
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 انواعجریانمتناوب

برای نشان دادن چگونگی تغییر جریان در زمان از شکل موج استفاده می کنیم. در شکل 2ـ3 چند نمونه 
شکل موج را مشاهده می کنید. یکی از انواع شکل موج ها، شکل موج جریان متناوب سینوسی است. هر نیمه 

از شکل موج جریان متناوب سینوسی قرینۀ نیمه دیگر آن با قطب معکوس است.

جریانسینوسیمعمولتریننوعجریانمتناوباست.

شکلجریاننامجریانشکلجریاننامجریان

موجدندانهارهایموجمربعی

موجپلهایموجسینوسی

تولیدجریانمتناوب

با شناخته شدن جریان متناوب و تولید و انتقال آسان آن، روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است. برای 
تولید جریان متناوب، می توان از یک مولد )ژنراتور( ساده AC استفاده کرد. در مولد AC از ترکیب اصول 

فیزیکی و میدان های مغناطیسی استفاده می شود.
بدین  ترتیب اگر دو قطب یک آهن  ربا در نزدیکی یکدیگر قرار داشته باشند، همواره شار مغناطیسی )خطوط قوا( 
از قطب شمال آهن ربا خارج و به قطب جنوب آن وارد می شود. چنانچه سیم پیچی در مسیر خطوط قوا دوران 
کند، خطوط قوا توسط سیم پیچ قطع می شوند. هرگاه این عمل به طور مستمر انجام گیرد، جریان متناوب از 

مولد جریان متناوب به وجود می آید.
شکل3ـ3 نمای یک ژنراتور ساده و چگونگی حرکت سیم پیچ و تولید لحظه به لحظۀ شکل موج جریان یا 

ولتاژ متناوب را نشان می دهد.

i

t

i

t

i

t

i

t

شکل2ـ3ـچندنمونهازشکلموجهایجریانمتناوب
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شکل3ـ3ـتولیدجریانمتناوبومنحنیلحظهبهلحظۀجریانیاولتاژتولیدشده

حالت0°

حالت90°

مرحلهیک

مرحلهدو

0°

گردشاز°0تا90°

حالت180°
مرحلهسه

گردشاز°90تا180°

حالت270°
مرحلهچهار

گردشاز°180تا270°

حالت360°
مرحلهپنج

گردشاز°270تا360°
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در مرحلۀ 1 خطوط قوای مغناطیسی به وسیلۀ سیم پیچ قطع نمی شود )سیم پیچ با خطوط قوا موازی است(. 
در نتیجه ولتاژ در این مرحله صفر است. چنانچه سیم پیچ در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخد؛ )مرحلۀ 
2( قطع خطوط قوا به وسیلۀ سیم پیچ افزایش می یابد. در نتیجه ولتاژ تولیدشده، رفته رفته زیاد می گردد و 
پس از پیمودن 90 درجه به مقدار ماکزیمم خود می رسد. در مرحلۀ 3، با ادامه دوران سیم پیچ تا 180 درجه 
از گردش،  قطع خطوط قوا کاهش می یابد. در نتیجه ولتاژ تولیدشده نیز کاهش می یابد و در 180 درجه 

دوباره به مقدار صفر می رسد.
دوباره  آن  مقدار  درجه،   270 تا   4 مرحلۀ  در  و  می شود  عوض  تولیدی  ولتاژ  جهت  بعد،  به  لحظه  این  از 
افزایش می یابد تا در جهت عکس، به نقطۀ ماکزیمم خود می رسد. در مرحلۀ 5 با ادامۀ گردش تا 360 درجه، 
مقدار ولتاژ تولیدشده کاهش می یابد و دوباره به صفر می رسد. تا اینجا سیم پیچ، یک دور کامل زده است. با 
ادامۀ هر گردش سیم پیچ، ولتاژ تولیدشده تغییرات مشابهی را طی می کند. در همۀ این حالت ها جریان در 
مصرف کننده هم تغییراتی مانند ولتاژ دارد و مقدار آن به طور مرتب صفر، ماکزیمم، صفر، ماکزیمم در جهت 

عکس، و باالخره صفر می شود.

شکل4ـ3ـموجسینوسی

شکل5ـ3ـنماییکشکلمتناوب
درسهدورۀتناوب

1-Period

مشخصاتجریانمتناوب
در بررسی برخی مدارهای جریان متناوب )AC( با  موج سینوسی 
به  این مدارها ولتاژ و جریان، هر دو متناسب و  سر و کار داریم. در 
شکل موج سینوسی هستند. شکل 4ـ3 یک موج سینوسی را نشان 

می دهد که بیانگر جریان یا ولتاژ سینوسی است.
0 (t)

v

ن(
ریا

)ج
iا

(ی
تاژ

)ول


)t(زمان

همان طور که می بینید، مقدار و جهت ولتاژ یا جریان با زمان تغییر می کند؛ یعنی از صفر شروع می شود به 
مقدار پیک یا ماکزیمم مثبت می رسد. آنگاه دوباره صفر می شود و سپس به پیک یا ماکزیمم منفی می رسد 
و باز صفر می شود. هنگامی که موج سینوسی از صفر می گذرد، جهتیاپالریتۀخود را عوض می کند. به 
عبارت ساده تر، موج سینوسی بین مقادیر مثبت و منفی تناوب می کند. مجموعۀ یک تناوب مثبت و منفی را 

یک سیکلیادورهتناوب1گویند ) شکل 5  ـ3(. 

I    V

I    V

t

t
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سوم
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دوم
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یاماکزیمممثبت

ماکزیمممنفی
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در جدول 1ـ3 تعدادی از اصالحات مرتبط با موج های تناوبی آورده شده است.

جدول1ـ3ـاصالحاتمرتبطبامنبعمتناوب

مقادیرمهمنامردیف
تصویررابطهتشریحولتاژمتناوب

1

Vpولتاژ پیک
فاصله بین صفر )محور افقي 
نقطه  مثبت ترین  تا  زمان( 

شکل موج
Vp=Vmax

Vmaxولتاژ ماکزیمم

ولتاژ پیک تا 2
پیک

Vp-p

فاصله باالترین نقطه پیک مثبت 
تا پایین ترین نقطه پیک منفی 

موج
Vp-p=2Vp

از Vولتاژ لحظه ای3 لحظه  هر  در  ولتاژ  مقدار 
زمان

V=Vmsiωt

Vaveولتاژ متوسط4

لحظه ای  مقادیر  میانگین 
یک موج در یک دوره تناوب 

است.

m
ave p

VV / V= =
π

0 318

m
ave p

VV / V= =
π

0 318

Vrms=Veولتاژ مؤثر5

در  که  مستقیم  ولتاژ  مقدار 
معین  مصرف کننده  یک 
حرارت  یا  کار  مقدار  همان 

تولید می کند.

+

−

π
2

π 3π
2

2π

V
P

V
P

+

−

π
2

π 3π
2

2π

V
P

V
P

t1

i1 , v1

( i , v )

t

i2 , v2

i3 , v3

−i1 , −v1

−i2 , −v2

−i3 , −v3

t2 t3

t4 t5 t6

t11

t12

t10t9t8t7t6

t5t4t3t2t1
−U11

−U7

−U10

−U8

−U9

U5

U1

U4

U3

U2

U V[ ]

t S[ ]

0/707 V
P

Iا
V ی

نۀ
دام

مقدارپیک
پیکتا
پیک

پیکتا
پیک

مقدارپیک



72

I    V

t

مثال1

همان طور که دیدید، موج سینوسی با زمان )t( تغییر می کند. 
بنا به تعریف، مدت زمانی که طول می کشد تا یک سیکل کامل 
به وجود آید، را زمان تناوب یا پریود می گویند و آن را با حرف 

T نمایش می دهند )شکل 6ـ3(. 

یا

شکل6ـ3ـدورۀتناوبیکموجسینوسی

)T(زمانتناوب

در شکل زیر زمان تناوب موج سینوسی را به دست آورید.

راهحل:
با توجه به تعاریف گفته شده چون هر سیکل کامل در 4 ثانیه طی شده است، پس دورۀ تناوب موج 

سینوسی برابر 4 ثانیه است.

0 4 8 12

v

t0 ثانیه

فرکانس

یک  در  که  را  تعداد سیکل هایی  تعریف،  به  بنا 
به  را  فرکانس گویند و آن  ثانیه طی می شود، 
حرف f نشان می دهند. واحد فرکانس را سیکل
 )Hz( هرتز اصطالحاً  یا   1)cps( ثانیه بر
ثانیه بیشتر  می نامند. هرچه تعداد سیکل ها در 
باشد، فرکانس بیشتر است. شکل 7ـ3 دو موج 
دو  )الف(  موج  که  می دهد  نشان  را  سینوسی 
سیکل و موج )ب( چهار سیکل را در یک ثانیه 
طی می کنند. یعنی، فرکانس موج )الف( دو هرتز 

و فرکانس موج )ب( چهار هرتز است.

0 t

v

0

0 t

v

0

الف(فرکانسکمتر

ب(فرکانسبیشتر

شکل7ـ3ـنمایشتفاوتفرکانسدردوموجسینوسی

 1-Cycle Per Second 

یکثانیه

یکثانیه
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مقدار فرکانس با توجه به کاربرد موج متناوب مشخص می شود، مثاًل فرکانس برق شهر در ایران 50 هرتز یا 
cps 50 است. برق شهر در ایران50 سیکل کامل را در یک ثانیه طی می کند. 

فرکانس برق در بعضی از کشورها 60 هرتز )cps 60( است. فرکانس جریان یا ولتاژ متناوب را می توان با 
فرکانس متر )دستگاه اندازه گیری فرکانس( یا اسیلوسکوپ )دستگاه نمایش شکل زمانی موج( اندازه گرفت. با 

توجه به مطالب گفته شده، رابطۀ بین فرکانس و زمان تناوب را می توان به صورت زیر نوشت:

f
T

=
1      ،     T

f
=
1

              
با توجه به این روابط، هر قدر فرکانس زیادتر شود، به همان اندازه زمان تناوب کاهش پیدا می کند. به عنوان 
مثال، اگر زمان تناوب یک موج، یک ثانیه باشد فرکانس آن یک هرتز و اگر زمان تناوب 2 ثانیه شود، فرکانس 

آن نصف خواهد شد.

v

0

1s

t

مثال2

v

0 t

1s

با توجه به شکل مشخص کنید:
الف( فرکانس کدام موج بیشتر است؟

ب( مقادیر زمان تناوب و فرکانس را حساب کنید. 

راهحل:
الف( موج شکل )ب( سیکل های بیشتری را در 
طول یک ثانیه طی کرده است پس فرکانس آن 

بیشتر است. 
کامل  سیکل  سه  )الف(،  شکل  به  توجه  با  ب( 
در یک ثانیه طی شده  است. پس فرکانس موج 
است.  ثانیه  یک سوم  آن  تناوب  دوره  و  هرتز   3
در شکل )ب(، 5 سیکل در یک ثانیه طی شده 
است. پس فرکانس آن 5 هرتز و دوره تناوب آن 

یک پنجم ثانیه است.

)الف(

)ب(

در صنعت برای زمان تناوب از واحدهای کوچک تر و برای فرکانس از واحدهای بزرگ تر استفاده 
می کنند. در مورد این واحدها تحقیق کنید.

تحقیقکنید
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مقاومت الکتریکی

اجسام مختلف در مقابل حرکت جریان الکتریسیته از خود مقاومت های مختلفی نشان می دهند. میزان عایق 
بودن و یا هادی بودن اجسام را با کمیتی به نام مقاومت1الکتریکی نشان می دهند. هر چه مقاومت جسم 
در برابر عبور جریان بیشتر باشد جسم عایق تر و هر چه مقاومت آن در برابر عبور جریان کمتر باشد، جسم 
هادی تر است. فلزاتی مانند مس، طال، آهن، آلومینیوم، و نقره هادی  های خوبی هستند. در مقابل شیشه، میکا 
 )Ω( نشان می دهند و واحد آن اهم R و مواد پالستیکی مقاومت الکتریکی زیادی دارند. مقاومت را با عالمت،

است. در مدارات الکتریکی مقاومت را به صورت زیر نمایش می دهند:

Resistance ـ1   

R
U

I

مثال3

−

+

R = Ω5U=     v12

U=R.I  و UR
I

= UI  و 
R

=     قانوناهم رابطۀ بین ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی را بیان می کند.

در مدار شکل زیر جریان باتری چقدر است؟

راهحل:

 

UU V,R I / A
R

= = Ω ⇒ = =12 5 2 4 

lR
A
ρ

= مقاومت سیم فلزی با رابطه زیر محاسبه می شود:                                                     

در رابطۀ باال l طول سیم برحسب متر، A سطح مقطع سیم برحسب متر مربع و ρ مقاومت مخصوص سیم 
با واحد اهم در متر است. ρ ضریبی است که به جنس فلز و دما وابسته است. برای سیم مسی در دمای 20 

درجه سانتیگراد ρ برابر 8  ـ10×1/72 است. 

با افزایش دما در فلزات مختلف ρ چگونه تغییر می کند؟  تحقیقکنید

می آید.  به وجود  آن  در  پتانسیلی  اختالف  اهم  قانون  طبق  می کند،  عبور  جریانی  مقاومت  یک  از  وقتی 
عالوه براین، مقداری از انرژی الکتریکی به   صورت گرما در مقاومت تلف می شود. انرژی تلف شده از رابطه زیر 

به دست می آید:
E=RI2t                                                                                                               
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که در آن t زمان روشن بودن مقاومت برحسب ثانیه است. E انرژی تلف شده و با واحد ژول است. مقدار انرژی 
که در یک ثانیه در مقاومت تلف می شود را توان مقاومت یا توان تلف شده می نامند و با P نشان می دهند:

          P=RI2=VI
واحد توان وات است.

اتصال سری مقاومت های اهمی

اگر با قطار مسافرت کرده باشید، دیده اید که قطار از تعدادي واگن و یک لکوموتیو تشکیل می شود. واگن ها 
می توانند مشابه یا بزرگ و کوچک باشند. در صورت نامساوی بودن، هر واگن گنجایش حمل بار یا مسافر 

شکل8ـ3ـدرقطارواگنهابهصورتسریبستهمیشوند.

از  و  است  سری  حالت  از  دیگری  نمونۀ  نیز  زنجیر 
زنجیر  حلقه های  می شود.  تشکیل  زیادی  حلقه های 
یکدیگر  به  سری  صورت  به  قطار  واگن های  مانند 
اتصال دارند. چنانچه نیرویی در جهت طولی به زنجیر 
وارد شود، به طور یکسان به همۀ حلقه های آن منتقل 

می شود.
نیز همین روش دنبال  برای سری بستن مقاومت ها 
می شود. بدین ترتیب که اگر چند مقاومت پشت سر 
هم طوری به یکدیگر متصل شوند که راهی را برای 
عبور جریان تشکیل دهند، یک مدار مقاومتی سری 
با یکدیگر همانند  اتصال مقاومت ها  درست می شود. 
اتصال دانه های زنجیر یا واگن های قطار است. شکل 
مقاومت  چند  ظاهری  تصویر  و  مداری  نمای  9ـ3 

سری شده را نشان می دهد.

به  یکدیگر  به  اتصال  واگن ها  دارد.  را  خود  خاص 
یعنی  است؛  سری(  )اتصال هم  سر  پشت  صورت 
ابتدای یک واگن به انتهای واگن دیگر وصل است. 
هنگام حرکت، سرعت در همۀ واگن  ها یکسان است.

R 1

R 2

R 3

A

V

B

CD

I

I

II

شکل9ـ3ـنمایمداریوظاهریچندمقاومتسری

1-  Series 
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مقادیر  با  مقاومت  نمایش چند  برای 
اندیس های  با  را  آنها  متفاوت،  اهمی 
برای  می کنند.  مشخص   n تا   1
به  10ـ3  شکل  مقاومت های  مثال، 
با  و  شده  بسته  به هم  سری  طوری 
اندیس مربوط  و   R عالمت مشخصۀ 

نام گذاری شده اند.

شکل10ـ3ـدونمونهمقاومتهایسری

الف(بیننقاطAوBمقاومتهایR1تاRvسریشدهاند.
C

D

R1 R2 R3

R6 R5 R4

R1

R5

A

B

R6

R7

R2 R3 R4

منبعتغذیه

منبعتغذیه
C

D

R1 R2 R3

R6 R5 R4

R1

R5

A

B

R6

R7

R2 R3 R4

ب(بیننقاطCوDمقاومتهایR1تاR6سریشدهاند.

جریان  در  مدار سری،  در  مقاومت ها  قرار گرفتن  ترتیب 
کل مدار و مقاومت کل مدار تأثیری ندارد. به عالوه، چون 
دو سر هر مقاومت از لحاظ قرار گرفتن در مدار با یکدیگر 
تفاوتی ندارد، برای آنها ابتدا یا انتهایی در نظر نمی گیرند 

) شکل 11ـ3(.

جریاندرمدارسری

در یک مدار سری شدت جریان در همۀ نقاط مدار یکسان است. یعنی، جریان وارد شده در هر نقطه از مدار 
با جریان خارج شده از همان نقطه برابر است. بنابراین، اگر مطابق شکل12ـ3 در نقاط مختلف یک مدار سری 

آمپرمترهایی قرار دهیم، همه یک جریان را نشان می دهند.

ولتاژدرمدارسری

اگر به دو سر یک مقاومت، ولتاژ مشخصی داده شود تمام آن ولتاژ در دو سر مقاومت افت می کند. مطابق 
شکل 13ـ3 مقدار ولتاژ دو سر مقاومت را به کمک ولت متر می توان اندازه گرفت. در واقع ولتاژ منبع با ولتاژ 

دو سر مقاومت برابر است.

R2 R3

R4

R1

R2

R4

R1

R3

باتری

وباتری اثریدرجریانمدار اتصالسری شکل11ـ3ـجابهجاییمقاومتهادر
مقاومتکلندارد
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1A

1A

1A 1A

V

R 2

R 1

V

A 1

R 3

A 2

A 3
A 4

1A 1A

1A

1A

شکل12ـ3ـیکسانبودنشدتجریاندرهمۀنقاطمدارسری

ب(شکلمداریالف(مدارواقعی

چنانچه تعداد مقاومت ها زیاد باشد، ولتاژ منبع روی همۀ آنها 
اختالف(  )یا  افت  ولت متر  با  اگر  به طوری که  می شود.  تقسیم 
ولتاژهای دو سر مقاومت ها را اندازه بگیریم و با هم جمع کنیم، 
را  واقعیت  این  14ـ3  شکل  در  می آید.  به دست  منبع  ولتاژ 

مشاهده می کنید.
از ولتاژهای اندازه گیری شده توسط ولت متر در یک مدار سری 
می توان فهمید که اگر مقاومت ها مساوی نباشند، هر مقاومتی 
که مقدار آن بیشتر باشد، افت ولتاژ دو سر آن نیز بزرگتر است. 
برعکس، مقاومتی که مقدار مقاومت کمتری دارد، افت ولتاژ دو 
سر آن نیز کمتر است و افت ولتاژ دو سر مقاومت های با مقدار 

.)U=R.I  مساوی برابر است )طبق قانوناهم
E=UR

1
 +UR2

+UR3
+UR4

⇒

90=20+40+10+20

شکل13ـ3ـاندازهگیریولتاژدوسرمقاومت

U  = ER
UR

E

R

V

E

R

ولتمتر

باتری

UR4

R  = 10Ω1 R  = 20Ω2

R  = 5Ω3

R  = 10Ω4

UR1
UR2

UR3

E = 90V

شکل14ـ3ـاندازهگیریولتاژدرمداربااتصالسریمقاومتها
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با توجه به مقدار مقاومت های آن مدار تقسیم می شود؛ یعنی، نکته ولتاژ منبع در مدار سری به نسبت مستقیم 
مقاومت بیشتر دارای ولتاژ بیشتر و مقاومت کمتر دارای ولتاژ کمتری است. 

مقاومتکلدرمدارسری
به جای چند مقاومت سری می توان یک مقاومتی را انتخاب کرد که مقدار مقاومت آن با مجموع مقاومت چند 
مقاومت سری برابر باشد. مقاومتی که به جای چند مقاومت سری قرار می گیرد، مقاومتکلیامقاومتمعادل 
آن چند مقاومت نامیده می شود و آن را با RT نمایش می دهند. چنانچه مقاومت RT جایگزین مقاومت های مدار 

شود، جریان مدار تغییری نخواهد کرد.
در مدار سری اگر یک یا چند مقاومت به مدار افزوده گردد، شدت جریان مدار کم می شود، لذا برای ثابت 
نگه داشتن شدت جریان ـ در حد قبلی ـ باید به نیروی محرکۀ مدار افزود. بنابراین، در مدار سری با اضافه 
کردن تعداد مقاومت ها و ثابت بودن ولتاژ منبع، شدت جریان کم می شود و این نشان می دهد که مقاومت 
معادل یا مقاومت کل مدار افزایش یافته است. برای محاسبۀ مقاومت معادل ـ یعنی مقاومتی که می توان آن 
را جایگزین مجموعه ای از مقاومت ها کرد، به شرطی که در شدت جریان مدار تغییری ندهدـ به صورت زیر 

عمل می کنیم.
مدار شکل 15ـ3 را با سه مقاومت R2 ،R1 و R3 در نظر می گیریم. درمدارسریشدتجریاندرتمام

نقاطمداریکساناست.

R3

E
I

R1

R2

KΩ10

KΩ15

V60

KΩ5

شکل15ـ3ـمدارسریبامقاومت

در مدار فوق، ولتاژ منبع با جمع افت ولتاژها برابر بوده و رابطۀ آن به این صورت است:

 E=U1+U2+U3  )1(
با توجه به قانون اهم، داریم:

E=I.RT , U1=I.R1 , U2=I.R2  , U3=I.R3  )2(
I.RT=I.R1 + I.R2 + I.R3                                          :مقادیر رابطۀ 2 را در رابطۀ 1 قرار می دهیم

با حذف جریان ها از طرفین تساوی به رابطۀ مقاومت معادل می رسیم.
      I)RT(=I)R1 + R2 + R3(     ⇒     RT= R1 + R2 + R3
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در مدار زیر مقاومت معادل )RT( را حساب کنید.

راهحل
با توجه به اینکه چهار مقاومت سری شده اند، مقاومت معادل از جمع مقاومت ها به دست می آید:

 RT=R1+R2+R3+R4=1 KΩ+1/5KΩ+2/5KΩ+5KΩ=10KΩ  

در مدار شکل زیر مقدار V3,V2, V1 و E  را حساب کنید.

R4

R3

E1
R1

R2

1mA

/ kΩ2 5

kΩ5 kΩ1

/ kΩ1 5

مثال4

تمرین

R3

E =

I

R1

R2

kΩ10

kΩ15kΩ5

v60

مقاومت می تواند مبنای تعریف مفاهیم اتصال کوتاه و مدار باز قرار گیرد. 

اتصالکوتاه مقاومتی با مقدار صفر اهم تعریف می شود. پس ، براساس رابطۀ V=RI، ولتاژ اتصال کوتاه 
صفر است. دقت کنید در اتصال کوتاه مقدار ولتاژ صفر است و دلیلی ندارد جریان آن صفر باشد. جریان 

اتصال کوتاه می تواند هر مقداری باشد و توسط بقیۀ مدار تعیین می شود.

مدارباز مقاومت با مقدار بی نهایت تعریف می شود. پس طبق رابطۀ  I=V/R جریان عبوری از مدار 
باز صفر است. همچنین، برای مدار باز جریان عبوری صفر است و دلیلی ندارد ولتاژ آن صفر باشد.

بیشتربدانیم
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 اتصال مقاومت ها به صورت موازی
اگر بخواهیم یک لوستر را سیم کشی کنیم، باید المپ ها را به صورت موازی با یکدیگر قرار دهیم. یعنی، یک 

طرف همه المپ ها به یک قطب منبع و طرف دیگر همه آنها به قطب دیگر منبع وصل می شود.

ولتاژدرمدارموازی
ولتاژ دوسر مصرف کننده ها در اتصال موازی، یکسان و برابر ولتاژ منبع تغذیه است؛ ولی در صورت متفاوت 

بودن مقاومت آنها جریان مصرف کننده ها نیز متفاوت خواهد بود.

 20V

R
1
 =

 2
0
Ω

g f

a

b

c

d

+ −

R
2
 =

 1
0
Ω

I1 I2

I

جریاندرمدارموازی

در مدار موازی، بیش از یک مسیر برای عبور جریان وجود دارد. هریک از مسیرهای موازی را شاخه  گویند. در 
شکل 17ـ3 سه مسیر موازی را مشاهده می کنید که تصویر فنی )مداری( آنها در شکل 18ـ3 رسم شده است.

شکل16ـ3ـمسیرهایموازیجریانواندازههایآنها

I

I1 I2 I3

R1 R2 R3

I1 I2

I

I3

شکل18ـ3ـشمایمداریاتصالموازیسهالمپشکل17ـ3ـاتصالموازیسهالمپ

)ب( )الف(
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نکته

در   مدارهای شکل 18ـ3، شدت جریان کل، با مجموع شدت جریان های شاخه های موازی برابر است. در صورتی که 
ولتاژ دو سر هر شاخه با شاخه های دیگر و با دو سر منبع برابر خواهد بود. از این رو با استفاده از روابط قانون اهم، 

شدت جریان هر شاخه و شدت جریان کل را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

n
n

EI
R

=                                                            شدت جریان شاخۀ n ام                     

I=I1+I2+I3                      شدت جریان کل مدار                                                            
در صورت مساوی بودن مقاومت های شاخه های مدار، از هر شاخه شدت جریان مساوی با دیگر شاخه ها می گذرد، 
اما اگر مقدار مقاومت های هر شاخه متفاوت باشد، هر شاخه ای که مقاومت کمتری دارد، شدت جریان بیشتری 

را عبور می دهد.

مقدار جریان عبوری از هر شاخه در مدار موازی نسبت عکس با مقدار مقاومت آن شاخه دارد. این 
حالت در روابط زیر نشان داده شده است:

EI
R

↓=
↑

 یا 
EI ↑ = ___

R ↓
مقاومتدرمدارموازی

مقاومتکل)معادل( در مدار موازی، مقاومتی است که اگر به جای مقاومت های موازی قرارگیرد، شدت جریان 
کل مدار را تغییر ندهد. در مدار موازی، با افزایش شاخه های مدار تعداد مسیرهای جریان زیادتر می شود و شدت 
جریان کل افزایش می یابد. افزایش شدت جریان بدین معناست که مقاومت معادل، کاهش یافته است. در شکل 
19ـ3 جریان کل و جریان شاخه ها مشخص شده است. مدار شکل 19ـ3 را با سه مقاومت R2،   R1  ، وR3، در نظر 

می گیریم.

R    1

V1

R    2

R    3

12V 

V2

V3

VS

V   S

12V

12V

12V

12V

12V

R1

R2

R3

U1

U2

U3

I1

I2

I3

I

E

شکل19ـ3ـبهدستآوردن
مقاومتمعادلدرمدارباسه

مقاومتموازی
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در مدار موازی ولتاژ منبع با ولتاژ دو سر شاخه ها برابر است و جریان کل از مجموع جریان های شاخه ها به دست 
می آید. روابط 3 و4 این مفهوم را نشان می دهند.

E = U1  = U2 = U3                                                                                                                                                                      )3(
    I = I1  + I2 + I3                                                                                                                                                                              )4(

t

E E E EI , I , I , I
R R R R

= = = =1 2 3
2 2 3

طبق قانون اهم می توان نوشت:                                   

  
T

E E E E
R R R R

= + +
1 2 3

مقادیر معادل جریان ها را در رابطۀ 4 قرار می دهیم:                             

T

E E
R R R R

 
= + + 

 1 2 3

1 1 1 با فاکتور گیری و حذف E از طرفین تساوی،                                 
به رابطۀ 5 می رسیم:

 
TR R R R

= + =
1 2 3

1 1 1 1                                                                         )5(
                         

در مدار زیر جریان هر شاخه را تعیین کنید.
راهحل

E VI mA
R

= = =
×

1 3
1

15
3

5 10

E VI mA
R /

= = =
×

2 3
2

15
10

1 5 10

E VI mA
R

= = =
×

3 3
3

15
5

3 10

I=I1+I2+I3  ⇒

I=3+10+5  ⇒ I=18mA

R1 R2 R3

I1 I2

I

E =

I3

kΩ5

 v15

kΩ1/5 kΩ3

مثال5
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در  که  می نامند  وتستون  پل را  روبه رو  مدار 
سیستمهایاندازهگیری استفاده می شود. برای 
این مدار مقاومت کل، جریان هایI1وI2و همچنین  

 Vcd را محاسبه کنید.

R1

I1

I2

R2

R4 R3

I
E

C

A

D

V30

Ω6Ω3

Ω9Ω2

B

مثال6

راهحل:
R1 و R4 باهم، و R3 و R2 با هم سری هستند و دو مقاومت معادل این دو دسته با هم موازی می شوند.

RACB=R1+R4=3+2=5Ω      ,     RADB=R2+R3=9+6=15Ω

T
T ACB ADB

R
R R R

+
= + = + = ⇒ = Ω

1 1 1 1 1 3 1 15
5 15 15 4

E EI A , I A
R R R R

= = = = = =
+ + + +1 2

1 4 2 3

30 30
6 2

3 2 9 6

I=I1+I2=6+2=8A

                                                               : I روش دوم به دست آوردن

Vcd =VCB+VBD=R4.I1+R3.I2=)2×6(   - )6×2( =0                                         :Vcd به  دست آوردن

در مدار روبه رو مقاومت معادل، ولتاژ و جریان هر
مقاومت را به دست آورید.

R1 R A

B

2

E /  V=  2 5 

Ω500 Ω500

Ω3k Ω3k

تمرین2

قوانین مدارهای الکتریکی

همانطور که در بخش های قبل گفته شد برای حل مدارهای الکتریکی سعی می شود مقاومت ها به صورت سری 
و موازی دسته بندی شوند. سپس، مقاومت کل محاسبه و ولتاژ و جریان قسمت های مختلف مدار به دست 
آورده می شود. در بسیاری از موارد مقاومت ها قابل دسته بندی به صورت سری و موازی نیستند. در این حالت 

T

EI A
R

= = =
30

8
15
4
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از قوانین مدارهایالکتریکی)قوانینکیرشهف( استفاده می کنیم. الزم به ذکر است که این قوانین عالوه بر 
مدارهای مقاومتی، برای هر مدار الکتریکی دیگر نیز برقرار است. 

قبل از بیان قوانین کیرشهف بهتر است مفاهیم گره، شاخه و حلقه را تعریف کنیم. گره محل اتصال دو یا 
چند عنصر مداری است. شاخه شامل یک عنصر مدار و دو گره مربوط به دو سر آن است. یک منبع ولتاژ و یا 
یک مقاومت هرکدام یک شاخه به حساب می آیند. یک مسیر شامل تعدادی شاخه و گره های مربوط به آنها 
است که دنبال هم قرار دارند. حلقه، هر مسیر بسته در یک مدار که گره شروع و گره خاتمه آن یکسان باشد. 

در مدار زیر تعداد گره ها و حلقه ها را مشخص 
کنید.

راهحل
یکی  که  دارد  وجود  شاخه  چهار  مدار  این  در 
مقاومتی  شاخه های  بقیه  و  ولتاژ  منبع  آنها  از 
هستند. این مدار دارای سه گره است. دوحلقه 
هم در مدار وجود دارد. حلقه اول شامل منبع 
و   R2  ،R1 دوم شامل  است. حلقه   R1 و  ولتاژ 

R3  است.

مثال7

قانونولتاژکیرشهف

طبق قانونولتاژکیرشهف)KVL( جمع جبری ولتاژهای یک حلقه در هر لحظه از زمان صفر است. شکل 
زیر را در نظر بگیرید.

در این مدار جریان I از مقاومت ها و باتری عبور می کند. همیشه جهت جریان هر قطعه مدار را می توان به 
صورت دلخواه انتخاب کرد. سپس، طبق قرارداد جهت ولتاژ قطعه را به  گونه ای در نظر می گیریم که جریان 
از سر مثبت قطعه وارد شود. برای نوشتن KVL یک جهت حرکت دلخواه در حلقه در نظر می گیریم و در 
آن جهت حرکت می کنیم و اختالف پتانسیل قطعات را جمع می کنیم. اگر به قطعه ای از سر مثبت وارد شویم 

آن را با عالمت مثبت و در غیر این صورت آن را با عالمت منفی در نظر می گیریم. 

R1

R2 V2

V1

+

+

_

_

+

_sV I

R1

R2

R3

+

_
sV
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با توجه به اینکه در شکل جهت حرکت ساعتگرد در نظر گرفته شده است و جهت جریان هم ساعتگرد است؛ 
بنابراین اختالف پتانسیل مقاومت ها مثبت و اختالف پتانسیل منبع منفی در نظر گرفته می شود و داریم:

-VS +V1 +V2 =0 ⇒ VS =V1 +V2

در مدار زیر قوانین KVL را بنویسید.

راهحل:
V2 +V3 +V4 =0                                                          :درحلقۀ سمت راست داریم

-VS +V1 -V2 =0 ⇒ VS =V2 -V1                                       :درحلقۀ سمت چپ داریم

قانونجریانکیرشهف     

طبق قانونجریانکیرشهف)KCL( مجموع جبری جریان های هرگره از مدار صفر است. جریان هایی که 
وارد یک گره می شوند با عالمت مثبت و جریان هایی که از گره  خارج می شوند با عالمت منفی در نظر گرفته 
می شوند. از نظر شهودی KCL به این معناست که بارهای الکتریکی که وارد گره مدار می شوند برابر بارهایی 

است که از آن گره خارج می شوند. به عنوان مثال، در گره A در مدار زیر داریم:

مثال8

R1

i1
i2

R2

+

_sV

R3

R4 V4

+

_

V+ −1 V+ −3

2V
+

−

sI

sI

R A1

i1

i2

R2

R3

V R4

(IS+i1+i2=0)



86

درمدار زیر R2=20Ω ، R1=10Ω و R3=30Ω است. با استفاده از قوانین جریان مقاومت ها را به  دست 
آورید.

راهحل:
با استفاده از قوانین KVL درحلقه سمت راست داریم:

            -V1 +V2+VS + V3 =0                                                                                              )6(
KCL در گره سمت چپ نتیجه می دهد:

IS-i1-i2=0 ⇒ i1+i2=IS=1A                                                                                           )7(

با توجه به اینکه R2 و R3 سری هستند، جریان آنها یکسان است )i2=i3(. حال با جای گذاری رابطه 
ولتاژ و جریان مقاومت ها در )6( داریم:

V2=R2i2 ,V3=R3i3 ,  V1=R1i1                                                                                  )8(     
    20=10i1-50i2                       

i A,i i A= = = −1 2 3
7 1
6 6

از حل هم زمان )7( و )8( داریم:                                              

R1

R2

R3

+

_i1

i2

i3
V3

V1

V2

+

+

_

_

SI A=1

SV v=20

مثال9

اگر پس از حل مدار مقدار جریان یا ولتاژ شاخه ای از مدار منفی به دست آمد به این معناست که جهت نکته
جریان یا ولتاژ برعکس در نظر گرفته شده است. در این حالت تنها کافی است جهت جریان یا ولتاژ 

را عکس کنیم؛ ولی مقدار آن صحیح است.

سلف

اگر مقداری سیم به دور محور یا هستهای پیچانده 
شود، بوبینیاسیمپیچیاسلفبه وجود می آید. 
تکیه گاه  عنوان  به  القایی،  اثرات  بر  عالوه  هسته  از 
جهت پیچاندن و نگهداری سیم استفاده می شود. در 
شکل20ـ3 تعدادی بوبین با هستۀ هوایی و فلزی را 

مشاهده می کنید.

شکل20ـ3ـانواعبوبینهاباهستههایمختلف
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بوبین هایی را که هستۀ فلزی دارند و اغلب دارای تعداد دور استاندارد هستند، در اصطالح چوک1 می گویند. 
چوک ها مانند چوک مهتابی و چوک بلندگو معموالً حفاظ خارجی دارند. از چوک مهتابی در مصارف برقی و از 

چوک بلندگو در مصارف الکترونیکی استفاده می شود.
شارمغناطیسی

برای بررسی و توجیه پدیده هایی که در این فصل با آنها مواجه می شویم، نیازمند آشنایی با مفهوم شارمغناطیسی 
هستیم که معموالً آن را با نماد ϕ )بخوانید فی( نشان می دهند. به این منظور حلقه ای به مساحت A را در نظر 
B قرار دارد. بنا به تعریف، شار مغناطیسی عبوری از حلقه هنگامی 



بگیرید که درون میدان مغناطیسی یکنواخت 
بیشینه است که امتداد خط های میدانمغناطیسی برسطح حلقه عمود باشند )شکل 21ـ3 )الف((.

همچنین شار مغناطیسی عبوری از حلقه هنگامی صفر یا مقدار کمینۀ خود را دارد که امتداد خط های میدان 
 A مغناطیسی موازی سطح حلقه باشد )شکل 21ـ3 )ب(( و یا به عبارت دیگر هیچ خط میدانی از سطح
عبور نکند. سرانجام اگر امتداد خط های میدان مغناطیسی با خط فرضی عمود بر سطح حلقه زاویه ای بین 
صفر تا 90 درجه بسازد، شار مغناطیسی عبوری از حلقه بین مقدار کمینه تا مقدار بیشینه تغییر می کند. در 

)شکل21ـ3 )ج(( شار عبوری از حالت )الف( کمتر و از حالت )ب( بیشتر است. 

شکل21ـ3ـنمایشنحوۀعبورشارمغناطیسیازسطح

A

α

B
→

B
→

B
→

خطفرضیعمودبرسطححلقه

زاویۀبینراستای
میدانوخط
فرضیعمودبر
سطححلقه

)ج()ب()الف(

میدانمغناطیسیحاصلازیکجریانمستقیمومتناوب

اگر دو سر یک هادی را مطابق شکل 22ـ3 به جریان مستقیم وصل کنیم، شدت جریان به طور ناگهانی از 
صفر به ماکزیمم مقدار خود می رسد و میدان مغناطیسی در اطراف هادی نیز به ناگاه از صفر به مقدار ماکزیمم 
خود افزایش می یابد. تا موقعی که جریان در هادی جاری است، میدان در ماکزیمم مقدار خود باقی می ماند. 

چنانچه مدار باز شود جریان، صفر شده و میدان نیز به صفر کاهش می یابد.

شکل22ـ3ـمیدانمغناطیسیایجادشدهبهوسیلۀجریانمستقیم

0

I

نصفر
میدا

نصفر
میدا

میدانماکزیمم

Choke ــ1
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اگر دو سر یک هادی را مطابق شکل 23ـ3 به یک جریان متناوب 
وصل کنیم، مقدار جریان و در نتیجه، شدت میدان مغناطیسی در 
اطراف هادی پیوسته تغییر می کند. با اضافه شدن تدریجی جریان، 
جریان  شدن  کم  با  برعکس  و  می شود  قوی تر  نیز  حاصل  میدان 
میدان نیز کمتر خواهد شد. از آنجا که جریان متناوب در هر نیم 
می شود؛  معکوس  نیز  میدان  جهت  می دهد،  جهت  تغییر  سیکل 
جهت  وسیلۀ  به  لحظه  هر  در  مغناطیسی  میدان  جهت  بنابراین 

جریان مشخص می شود. 

شکل23ـ3ـمیدانمغناطیسیحاصلازجریانمتناوب

00 900

1800 2700 3600

I
+

−

خودالقایی1
با طی نیم سیکل از جریان متناوب عبوری از یک هادی، میدان مغناطیسی ایجاد می شود و سپس به تدریج از بین می رود. 
در نیم سیکل بعدی میدان در جهت مخالف ایجاد می شود و به تدریج از بین می رود. زمانی که میدان مغناطیسی در حال 
ایجاد شدن است، خطوط قوای مغناطیسی از مرکز هادی به طرف خارج گسترش می یابند. میدان درحال گسترش به وسیلۀ 

هادی قطع می شود و یک نیرویمحرکۀالکتریکی )emf(2 در هادی تولید می گردد.
با کم شدن میدان و قطع خطوط قوا به وسیلۀ هادی، باز هم یک نیروی محرکۀ الکتریکی در هادی القا می شود؛ بنابراین، 
نیروی  و  اطراف آن می شود  در  مغناطیسی  میدان  فروکش کردن  یا  یا کاهش جریان در هادی سبب گسترش  افزایش 
محرکه ای متناسب با تغییرات میدان در هادی القا می گردد. این خاصیت را خودالقایی می گویند. توجه داشته باشید که 
اگر جریان عبوری از هادی ثابت باشد، میدان مغناطیسی ایجاد شده نیز ثابت خواهد بود؛ لذا نیروی محرکه ای در هادی 

القا نمی شود. شکل 24ـ3 القای نیروی محرکه را در زمان تغییر جریان نشان می دهد.

+
−

+

+
−

0

میدانمغناطیسیدرحالقطع
emfالقامیکند.

میدانمغناطیسیغیرمتغّیر
emfالقانمیکند.

میدانمغناطیسیدرحالگسترش
وemfالقاشده.

زمان

جریان
نهمیدانمغاطیسیونهولتاژالقایی

هیچکداموجودندارد.

emfشکل24ـ3ـنمایشتولید

1-Self - induction                                          2-Electro  motive force )نیروی الکترو موتوری(                       

)M
V
ر)
دا
م

درجه
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مقدارنیرویمحرکۀالکتریکیخودالقا
نیروی محرکۀ  الکتریکی القاشده در یک هادی به وسیلۀ تغییر در شدت جریان عبوری از آن، همانند هر نیروی محرکه ای 
دارای مقدار و جهت است. از جمله عواملی که مقدار نیروی محرکۀ القاشده را معین می کنند، میزان تغییرات شدت میدان 

مغناطیسی است. به طوری که می توان نوشت:           

   emf مقدار
T

∆ϕ
=

∆  
در این رابطه، ϕ∆ تغییرات شار مغناطیسی و T∆ تغییرات زمان را نشان می دهد. شدت میدان مغناطیسی به سرعت تغییرات 
جریان یا تغییرات فرکانس بستگی دارد؛ بنابراین، مقدار نیروی محرکۀ القاشده، با فرکانس جریان متناسب است. با افزایش 

فرکانس، نیروی محرکۀ القاشده افزایش و با کاهش فرکانس نیروی محرکۀ القاشده، کاهش می یابد.
مقدار جریان نیز از عوامل دیگری است که مقدار نیروی محرکۀ القاشده را معین می کند؛ یعنی هرچه شدت جریان عبوری از 
هادی بیشتر باشد، میدان ایجاد شده قوی تر و هر چه جریان کمتر باشد، میدان ایجاد شده ضعیف تر می شود. پس به طور کلی 
می توان گفت که مقدار نیروی محرکۀ القاشده )خود القا( به دامنه و فرکانس جریان عبوری از هادی بستگی دارد. شکل 

25ـ4 عوامل ذکر شده را به خوبی نشان می دهد.

جریانبافرکانسزیادودامنۀکمجریانبافرکانسپایینودامنهزیاد

جریان های فرکانس پایین اگر دامنه شان زیاد باشند، می توانند 
emf قوي ایجاد کنند.

جریان های فرکانس باال می توانند   emfهاي قوي ایجاد 
کنند، علی رغم اینکه دامنه شان نسبتاً کم است.

شکل25ـ4ـتأثیردامنهوفرکانسجریانبرمقدارemf القایی 
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جهتنیرویمحرکۀخودالقا

شاید تصور شود که پالریته یا جهت نیروی محرکۀ القایی همیشه باید در جهت جریان به وجود آورندۀ آن 
باشد؛ اما این تصور درست نیست. می دانیم که افزایش جریان هادی از صفر تا مقدار ماکزیمم، سبب افزایش 
میدان مغناطیسی و نیروی محرکۀ القایی می شود. اگر نیروی محرکۀ القاشده در همان جهت جریان باشد، 
شدت جریان را افزایش می دهد. افزایش جریان، نیروی محرکۀ بیشتری را سبب می شود و افزایش نیروی 

محرکه نیز به نوبۀ خود افزایش جریان را به دنبال دارد.
اتفاقی  چنین  که  می دانیم  اما  می سوزاند،  درمدار  را  عنصری  که  جایی  تا  می شود  تکرار  تناوب  دوره  این 
نمی افتد، یعنی جهت نیروی محرکۀ القایی همیشه طوری است که اثر آن مخالف با تغییر جهت جریان به 

وجود آورندۀ آن است.

قانونلنز

در سال 1834 یک فیزیکدان آلمانی به نام لنز قانونی را به جهانیان ارائه داد که بیانگر جهت نیروی محرکۀ 
القایی در یک هادی بود و ما اکنون آن را به نام قانونلنز می شناسیم.

براساس قانونلنز، هر تغییر در جریان عبوری از یک هادی باعث ایجاد نیروی محرکۀ خودالقایی می شود 
که اثر آن با جهت تغییرات جریان مخالفت می کند. به عبارت دیگر هنگامی که جریان کاهش می یابد، نیروی 
محرکۀ القایی در جهتی است که با کاهش جریان مخالفت می کند و هنگامی که جریان افزایش می یابد، باز 
جهت نیروی محرکۀ خودالقایی طوری است که با افزایش جریان مخالفت می کند. شکل 26ـ3 رابطۀ بین 
ولتاژ یا نیروی محرکۀ القاشده را با ولتاژی که باعث ایجاد جریان می شود )ولتاژ داده شده(، با اختالف فاز 

180درجه نشان می دهد.

شکل26ـ3ـنیرویمحرکۀالقاییهمیشهباولتاژدادهشده
مخالفتمیکند.

جهت،  یک  در  شده  داده  ولتاژ  شدن  کم  یا  زیاد  با 
نیروی محرکۀ القاشده در جهت مخالف آن زیاد یا کم 
می شود از آنجا که عمل نیروی محرکۀ القایی مخالف 
با ولتاژ داده شده است، آن را نیروی ضدمحرکۀ القایی 
مخالف می نامند و با cemf نمایش می دهند. مقدار آن 

محاسبه می کنند. Cemf
T

∆ϕ
= −

∆
1 را از رابطۀ 

+

−

0

ولتاژالقایی

ولتاژدادهشده

اندوکتانسسلفها

همان طور که گفته شد اگر جریان i از یک سلف عبور کند در اطراف آن میدان مغناطیسی به وجود می آید. 
در این میدان مغناطیسی انرژیمغناطیسی)EM(ذخیره می شود که مقدار آن از رابطه زیر به دست می آید:

ME Li= 21
2

 Counter electro motive force ــ1
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واحد EM ژول است. اگر جریان با زمان تغییر کند انرژی مغناطیسی ذخیره شده هم با زمان تغییر می کند. در 
رابطه باال )L( اندوکتانس و واحد آن هانری )H( است. هرچه اندوکتانس بوبین بیشتر باشد انرژی بیشتری 
را در خود ذخیره می کند. عوامل مؤثر در ضریبخودالقا یا اندوکتانس جنس هسته و شکل ظاهری بوبین 
یا سلف است. برای مشخص کردن میزان خاصیت مغناطیسی هسته از ضریب به  نام ضریبنفوذپذیری

H است. همچنین،
m

هسته استفاده می کنند که با μ )مو( نشان داده می شود واحد آن 

 μ = μ0 μr

که در آن μ0=4π×10-7 ضریب نفوذپذیری خأل و μ r ضریب نفوذپذیری نسبی هسته است. برای بوبین به 

شکل زیر داریم:

.A.NL
l

µ
=

2

 

درسیم پیچی به طول 20 سانتی متر، سطح مقطع دایره ای به شعاع یک سانتی متر و تعداد 1000 دور، 
μr =1 :اندوکتانس را محاسبه کنید. جنس هسته هواست

) (L . mH
−

−
−

π×
= π× =

×

4 2
7

2

10 1000
4 10 1 972

20 10
راهحل:

اتصالسلفها
برای دستیابی به اندوکتانس مناسب، اغلب مجبوریم سلف ها را به طور سری یا موازی وصل کنیم. در چنین 
مواردی، بدوندرنظرگرفتناثرمتقابلمیدانهابریکدیگر، اندوکتانسکل، عیناً شبیه مقاومت معادل 

در مدارهای سری و موازی به دست می آید.
الف(اتصالسریسلفها: با اتصال سری )متوالی( بوبین ها، اندوکتانس کل برابر مجموع تک تک اندوکتانس های 

موجود در مدار است که از رابطۀ زیر به دست می آید:
Lt=L1+L2+...+Ln

درصورت مساوی بودن اندوکتانس ها، اندوکتانس کل برای n بوبین برابر است با:
Lt =nL

ب(اتصالموازیسلفها:در اتصال موازی بوبین ها اندوکتانس کل از رابطۀ زیر به دست می آید:

t n
...

L L L L
= + + +

1 2

1 1 1 1

N

طولسیمپیچ

تعداددور

A
ع
قط
حم

سط

مثال10
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در صورت مساوی بودن بوبین ها اندوکتانس کل برای n بوبین، برابر است با: 

t
LL
n

=

در شکل 27ـ3 اتصال سری و موازی را برای سه بوبین که با فاصلۀ زیاد از یکدیگر قرار دارند )بدونداشتن
ارتباطمغناطیسی( نشان می دهد.

ـاتصالسری)سمتراست(وموازی)سمتچپ( شکل27ـ3

L1 L2 L3

L1

L3

L2

سلف در برابر جریان متناوب مقاومت می کند. مقدار این مقاومت به اندوکتانس و فرکانس جریان متناوب 
بستگی دارد که به آن مقاومتالقایییاامپدانس سلفی می گویند و با XL نشان می دهند. واحد مقاومت 

القایی اهم بوده و با فرمول زیر محاسبه می شود:
XL=2πfL

برای محاسبۀ مقاومت القایی معادل در مدارهای سری و موازی سلف ها می توان مشابه محاسبۀ اندوکتانس 
معادل بوبین ها عمل کرد. روابط محاسبۀ مقاومت القایی معادل، در مدار سری و موازی به صورت زیر است:

         
XLT=XL1+XL2+...+XLn

T nL L L L
...

X X X X
= + + +

1 2

1 1 1 1
         

خازن

خازن عنصری است که می تواند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره 
کند. همان گونه که یک مخزن آب، برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می گیرد از خازن برای 

ذخیره سازی انرژی الکتریکی استفاده می شود.
خازن ها به شکل های گوناگون ساخته می شوند و متداول ترین آنها خازن های مسطح هستند. این نوع خازن ها 
ـ 3 طرح سادۀ یک  از دو صفحۀ هادی که بین آنها عایق یا دیالکتریک قرار دارد، تشکیل می شود. شکل 28 

خازن مسطح و نمای الکتریکی آن را نشان می دهد.
انواع  دی الکتریک  دارند.  قرار  یکدیگر  به  نزدیک  بسیار  فاصله ای  در  و  هستند  پهن  نسبتاً  هادی  صفحات 
مختلفی دارد و با ضریب مخصوصی که نسبت به هوا سنجیده می شود، معرفی می گردد. این ضریب را ضریب

دیالکتریکیگویند و آن را با حرف ε نشان می دهند:
ε=ε0εr

مدار موازي               

مدار سري
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ضریب ε0=8/854×10-12 آن در که
εrضریب و هوا الکتریکی گذردهی

گذردهیالکتریکینسبیاست.

DCشارژخازنباولتاژ

برای اینکه یک خازن شارژ شود؛ یعنی انرژی الکتریکی را ذخیره کند، باید آن را به یک اختالف پتانسیل 
)ولتاژ( وصل کرد. این ولتاژ به وسیلۀ یک باتری تأمین می شود. قطب مثبت باتری، به یک طرف و قطب منفی 

ـ 3 وصل می شود.  آن به طرف دیگر خازن، مانند شکل 29 
قبل از بستن کلید، صفحات خازن خنثی هستند و هیچ انرژی ای در آنها ذخیره نخواهد شد. با بستن کلید، 
الکترون ها از قطب منفی باتری به طرف صفحه ای که به این قطب متصل است جاری می شوند و در آن تراکم 
الکترون یا بار منفی ایجاد می کنند. در همین لحظه، قطب مثبت باتری همان تعداد الکترون را از صفحه ای 
که به این قطب متصل است جذب می کند و این صفحه دچار کمبود الکترون می شود و دارای بار مثبت 
می شود. در لحظاتی که خازن شارژ می شود، الکترون ها از طریق سیم های رابط به طرف قطب مثبت باتری 
حرکت می کنند و وارد باتری می شوند و از قطب منفی خارج می گردند. حرکت الکترون ها در مدار را عبور 

جریان در مدار گویند.
وارد و خارج شدن الکترون ها از صفحات خازن، میدان الکتریکی ساکن را باال می برد و ولتاژی خالف جهت 
مدار  در  با جاری شدن جریان  ایجاد شده در خازن،  ولتاژ  ایجاد می کند.  به دو سر خازن  اعمال شده  ولتاژ 
مخالفت می کند. به تعبیر دیگر، ولتاژ خازن با ولتاژ باتری مخالفت می کند. هرچه ولتاژ دو سر خازن بیشتر 
می شود، ولتاژ مؤثر مدار که تفاوت بین ولتاژ باتری و ولتاژ خازن است، کمتر شده در نتیجه، شدت جریان 
مدار کاهش می یابد. هرگاه ولتاژ خازن با ولتاژ باتری برابر شود، جریان در مدار متوقف می گردد. صفر شدن 

جریان در مدار، نشانۀ شارژ کامل خازن است. خازن هیچ گاه با ولتاژی بیشتر از ولتاژ منبع شارژ نمی شود.

ـنماییکخازنمسطحساده ـ3 شکل28

نمایالکتریکیخازن

فاصلۀبین
نوعصفحات

دیالکتریک

سطحمسطح
صفحات

ـاتصالباتریوشارژخازن شکل29ـ3

E

E

+

−

+++

−−−

E

E

+

−

+++

−−−

وقتیکلیدبازاست،هیچجریانیاز
مدارنمیگذردوخازنشارژنمیشود.

وقتیکلیدبستهاست،جریانازمدار
میگذردوخازنراشارژمیکند.
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باید به این نکته توجه کرد که جریان 
یکدیگر  مخالف  خازن  ولتاژ  و  شارژ 
عمل می کنند؛ یعنی، در ابتدای شارژ، 
صفر  خازن  ولتاژ  و  ماکزیمم  جریان 
و  اضافه  خازن  ولتاژ  به  هرچه  است. 
جریان  شدت  می شود،  شارژ  خازن 
به  ولتاژ خازن  وقتی  کاهش می یابد. 
مقدار ماکزیمم خود می رسد، جریان 
صفر می شود. شکل 30ـ3 این مطلب 

را به روشنی نشان می دهد.


دشارژ)تخلیه(خازن

در تئوری یک خازن شارژ شده باید شارژ خود را به مدت زمان نامحدودی نگاه دارد. در حالی که این امر عملی 
نیست. با جدا شدن منبع شارژ از خازن، دیر یا زود خازن شارژ )بار( خود را از دست می دهد. 

عمل از دست دادن شارژ را دشارژ شدن می نامند. برای دشارژ خازن تنها الزم است یک مسیر هادی بین دو 
صفحه ایجاد شود. با ایجاد مسیر، الکترون های صفحۀ منفی به طرف پتانسیل مثبت در صفحۀ مثبت جاری 
می شوند. تبادل الکترون بین صفحات آنقدر ادامه پیدا می کند تا صفحات خنثی شوند. در این موقع، خازن 
هیچ گونه ولتاژی ندارد و اصطالحاً می گویند خازن دشارژ شده است. حرکت الکترون ها در مسیر ایجاد شده را 

ـ 3 شارژ و دشارژ خازن را مشاهده می کنید. جریاندشارژ نامیده می شود. در شکل 31 

ـشارژشدنخازنبهاندازۀولتاژباتری ـ3 شکل30

مداربازبودهوجریان
نمیگذرد

10V 0V

+

−

10V 4V

+

−

+++

−−−

+

−

10V 10V

+

−

+++

−−−

+

−

خازندرحالشارژ

خازنکاماًلشارژشده
وجریاننمیگذرد

ـنمایششارژودشارژخازنساده شکل31ـ3

خازندرحالشارژخازنشارژشدهخازندرحالتخلیه
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ظرفیتخازن
)بار(  شارژ  کردن  ذخیره  توانایی  میزان  ـ   نمودار  می دهند  نمایش   C حرف  با  را  آن  خازن که  یک  ظرفیت 

الکتریکی )Q( است. 
ازصفحاتخازن بایدروییکی الکتریکیکه بار بامقدار برابراست ظرفیتخازن تعریف،  بنا به 
جمعشودتاپتانسیلآننسبتبهصفحۀدیگربهاندازۀیکولتافزایشیابد. به عبارت دیگر خارج 
قسمت بار الکتریکی )Q( ذخیره شده روی هریک از صفحات خازن بر اختالف پتانسیل )V( میان دو صفحه 
را ظرفیت آن خازن گویند. می توان گفت که میزانذخیرهشدنشارژالکتریکیبهظرفیتخازنها
بستگیدارد. در یک ولتاژ برابر خازنی که ظرفیت کمتری دارد، بار کمتر و آنکه ظرفیت بیشتری دارد، بار 
بیشتری را در خود ذخیره می کند. واحد ظرفیت فاراد)F( است که از نام مایکل فاراده گرفته شده و آن 
عبارت است از نسبت یک کولن بار ذخیره شده در هریک از صفحات خازنی که به اختالف پتانسیل یک ولت 

اتصال داده شده باشد. با توجه به تعریف ارائه شده، رابطۀ ظرفیت خازن به صورت زیر است:
Q=C V

C ظرفیت خازن به فاراد، Q بار یک صفحه بر حسب کولن، و V ولتاژ دو سر خازن است. فاراد واحد بسیار بزرگی 
است و در کارهای عملی مورد استفاده قرار نمی گیرد. در عمل از واحدهای کوچک تری استفاده می شود .

مهم ترین عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت خازن عبار ت اند از:
  مساحت صفحات

  فاصلۀ بین صفحات
 دی الکتریک به کار رفته بین صفحات

ظرفیت یک خازن فقط به ابعاد و نوع عایق بستگی داشته و از مقدار ولتاژ و بار ذخیره شده در آن مستقل 
ـ 3عوامل مؤثر در ظرفیت را نشان می دهد. فرمول ظرفیت خازن مسطح به صورت زیر است: است. شکل  28 

AC
d

= ε 

A سطح مقطه صفحات برحسب مترمربع و d فاصله صفحات بر حسب متر است. انرژیالکتریکیذخیره
شده)EC(در خازن از رابطه زیر به دست می آید:

CE CV QV= =21 1
2 2

واحد EC ژول است.

در یک خازن صفحات دایره ای شکل با شعاع 5 سانتی متر و فاصله یک میلی متر هستند. دی الکتریک 
از جنس الستیک با εr=2/5 است. ظرفیت خازن چقدر است؟ اگر این خازن به ولتاژ 10 ولت وصل 

گردد چقدر بار در آن ذخیره می شود؟
AC / / / pF
d

−
−

−
π× ×

= ε = × × × =  
4

12
3

25 102 5 8 854 10 173 76
10

Q=CV=173/76 pF×10=1/7376 n
      173/76×10-2 = 1/7376nf

مثال11

راهحل:
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تمرین3

تمرین4

یک خازن در اثر اعمال 20 ولت به دو سر آن باری معادل صفر کولن را ذخیره می کند. ظرفیت خازن 
چقدر است؟

به دو سر خازن 1 میکرو فارادی چه ولتاژی بدهیم تا باری معادل 20 میکرو کولن در آن ذخیره شود؟

اتصالخازنها
خازن ها را بسته به نوع استفاده از آنها می توان به سه طریق سری و موازی متصل کرد:

الف(اتصالسریخازنها: در شکل 32ـ3 طرز به هم بستن سری خازن ها را مشاهده می کنید. در اتصال 
سری، فاصلۀ مؤثر بین صفحات بیشتر می شود و ظرفیت معادل مجموعۀ خازنی کاهش می یابد. همان گونه که 
در شکل می بینید، تنها دو صفحۀ ابتدا و انتهای مجموعۀ خازنی که به منبع بسته شده اند از منبع بار الکتریکی 
دریافت می کنند و صفحه های دیگر از طریق القا دارای بار الکتریکی می شوند؛ بنابراین اندازۀ بار الکتریکی 
همۀ خازن ها یکسان است؛ ولی اختالف پتانسیل دو سر مجموعه برابر حاصل جمع اختالف پتانسیل های دو 

سر خازن است؛ یعنی:
Q=Q1=Q2=Q3    )9(
V=V1+V2+V3     )10(         

ـاتصالسریخازنها شکل32ـ3
V

V1 V2 V3Q Q Q

C1 C2 C3

 است: 
t

QV
C

= می دانیم که 

Q Q QV V V
C C C

=     =      =1 2 3
1 2 3

                               )11(

با قرار دادن روابط )9( و )11( در رابطۀ )10(، رابطۀ )12( حاصل می شود.

   t

Q Q Q Q
C C C C

= + +
1 2 3

 )12(
با حذف Q از طرفین رابطه چنین می شود:

       

tC C C C
= + +

1 2 3

1 1 1 1  )13(

وو
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با رابطۀ )13( ظرفیت خازن معادل را می توان محاسبه کرد. در صورتی که خازن ها با هم مساوی باشند، رابطۀ 
ظرفیت خازن معادل برای n خازن چنین است: 

t
CC
n

=

افت ولتاژ دو سر خازن ها در مدار سری با ظرفیت هر خازن نسبت معکوس دارد؛ یعنی هرچه ظرفیت خازن 
کمتر باشد، مقدار ولتاژ شارژ روی آن بیشتر خواهد بود. به تعبیر دیگر در مدار دو سر خازن های با ظرفیت 

کمتر، ولتاژ بیشتری نسبت به خازن های با ظرفیت بیشتر افت می کند.

در مدار شکل زیر در صورتی که همۀ خازن ها شارژ کامل
 باشند ولتاژ دو سر هر خازن را به دست آورید.

راهحل:
در مدار سری مقدار بار خازن ها یکسان و برابر است با:

t
/Q Q Q Q Q f×

= = = = = = µ1 2 3 4
0 5 80 5

8 در اینجا ولتاژ دو سر خازن ها برابر می شود با:
QV V
C /

= = =1
1

1

5 50
0 1

QV V
C /

= = =2
2

2

5 10
0 5

QV V
C /

= = =3
3

3

5 20
0 25

V=V1+V2+V3

V=50+10+20=80V

 ب(اتصالموازیخازنها: در شکل 33ـ3 اتصال چند خازن را به طور موازی نشان می دهد. در اتصال
موازی خازن ها سطح مؤثر صفحات زیادتر می شود و ظرفیت معادل افزایش می یابد.

مثال12
V1 V2 V3

C1 C2 C3

0/1 µF 0/5 µF 0/25µF

V = 80V

+ −

ـاتصالموازیسهخازن ـ3 شکل33

V

C1 C2 C3

Q1 Q2 Q3

−

+
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در اتصال موازی خازن ها اختالف پتانسیل بین دو صفحۀ همۀ آنها برابر ولتاژ منبع است؛ ولی بار الکتریکی هر 
خازن با ظرفیت آن متناسب است؛ یعنی: 

Q=Q1+Q2+Q3     )14(        
V=V1=V2=V3     )15(     

با دانستن روابط )14( و )15( و قرار دادن در رابطۀ بار و ولتاژ خازن )Q=CT V( چنین به دست می آید: 
             Q1=C1V
            Q2=C2V
            Q3=C3V
 CtV=C1V+C2V+C3V

ولتاژ V را از طرفین حذف می کنیم تا CT به دست آید.
Ct=C1+C2+C3

در صورتی که خازن های موازی یکسان باشند، ظرفیت برای n خازن برابر است با:
 CT=nC

در جدول زیر خالصۀ ویژگی های خازن ها آورده شده است. 

DCـجمعبندیخصوصیاتوقوانینخازنهایسریوموازیدرمدارهای جدول2ـ3

مدارسری
  بار ذخیره شده در هر خازن با بار کل برابر است.

 ولتاژ کل با مجموع ولتاژهای جزء برابر است.
 ظرفیت کل کاهش می یابد.

مدارموازی
 ولتاژ کل با ولتاژ دو سر هر خازن برابر است.

 بار کل با مجموع بارهای جزء برابر است.
 ظرفیت کل افزایش می یابد.

خازن در برابر جریان متناوب از خود مقاومت نشان می دهد. مقدار این مقاومت به ظرفیت و فرکانس جریان 
متناوب بستگی دارد که به آن مقاومتخازنییاامپدانس خازنی می گویند و با XC نشان می دهند. واحد 

مقاومت خازنی اهم بوده و با فرمول زیر محاسبه می شود:

CX
f C

=
π  
1

2
معادل  ظرفیت  محاسبۀ  مشابه  می توان  موازی  و  سری  مدارهای  در  معادل  خازنی  مقاومت  محاسبۀ  برای 

خازن ها عمل کرد. روابط محاسبۀ مقاومت خازنی معادل، در مدار سری و موازی به صورت زیر است:
   

XCT=XC1+XC2+...+XCn              

T nC C C C
...

X X X X
= + + +

1 2

1 1 1 1
       

مدار موازي               

مدار سري
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ظرفیت کل در مدار زیر را به دست آورید.

راهحل:
در این مدار C1 و C2 سری هستند که روابط سری را دربارۀ این دو خازن اعمال می کنیم. C3 و C4 نیز 
با هم موازی اند و روابط موازی را دربارۀ آنها اعمال می کنیم. در نهایت، مجموعۀ C1 و C2 با مجموعۀ 

C3 و C4 سری هستند و از قوانین سری پیروی می کنند. بنابراین، می توان نوشت:

,
C CC F

C C
×

= = =  µ
+ +
1 2

1 2
1 2

6 12 4
6 12

,C C C F= + = + =  µ3 4 3 4 10 6 16

tC / F×
= = =  µ

+
4 16 16 3 2
4 16 5

البته می توانستیم ابتدا ظرفیت 4وC3 را حساب کنیم و سپس ظرفیت معادل را به صورت مجموعۀ سه 
خازن سری به دست آوریم.

دیودها
یکي از قطعات پُرکاربرد در مدارهاي الکترونیکي دیود است. قبل از شروع مباحث دیودها باید اندکی در مورد 

نیمه  هادي ها بدانیم.

 نیمههادیها
اجسام برحسب میزان هدایت الکتریکی به سه دسته کلی تقسیم می شوند: 

 هادی ها
 نیمه  هادي ها

 عایق ها
هادی ها مانند مس، آهن، و طال کاماًل رسانای الکتریکی هستند. عایق ها مانند مواد پالستیکی، چوب و سنگ 
نارسانایاعایق هستند و جریان الکتریکی را از خود عبور نمی دهند. نیمههادیهایانیمهرساناها مانند 
از خود عبور  را  بسیار کمی  الکتریکی  دارند و جریان  و عایق ها  بین رساناها  رفتاری  ژرمانیوم  و  سیلیسیوم 
می دهند. برای اینکه بتوانیم از نیمه  هادی ها در مدارات الکتریکی استفاده کنیم باید اندکی رسانایی آنها را 
افزایش دهیم. برای افزایش رسانایی به نیمه هادی ها مقداری از اتم بقیه مواد )که اصطالحاً به آنها ناخالصی 
ناخالصی  نوع  به  توجه  با  می کنند.  تولید  را  باالتر  رسانایی  با  نیمه هادی  و  می نمایند  اضافه  را  می گوییم( 

مثال13
C1 6µF 12µF

10µF 6µF

= C2=

C3= C4=
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اضافه شده دو نوع نیمههادیP)+(وN)-( وجود دارد. درنیمههادیPچگالیبارهایالکتریکی+
یاحفرههاافزایشیافتهاستودرنیمههاديNچگالیبارهایالکتریکی-یاالکترونهاافزایش

یافتهاست. 
1PـNاتصال

دیود از اتصال پیوند دو قطعه نیمه هادی نوع N و P به وجود مي آید و در انواع مختلف ساخته می شود. در این 
بخش به نحوۀ تشکیل پیوندN ـP به عنوان دیود و موارد کاربرد آن مي پردازیم. به شکل 34ـ3 توجه کنید.

N JunctionـP ـ1

لحظه اي که دو قطعۀ نیمه هادي نوع P و N را به یکدیگر پیوند مي دهیم، از آن جایي که الکترون ها و حفره ها 
قابل انتقال هستند، الکترون هاي موجود در نیمه هادي نوع N به سبب بار الکتریکي مثبت حفره ها، جذب 
حفره ها مي شوند. لذا، در محل اتصال نیمه هادي نوع P و N، الکترون آزاد و حفره وجود ندارد. به این محل 
که خالی از الکترون ها و حفره ها است ناحیۀتهییاالیهسد)Depletion Region(مي گویند. لذا، مي توان 
این محل را به عنوان یک عایق به حساب آورد ) شکل 35ـ3(. عرض ناحیۀ تهی بسیار کم، گاهي حدود چند 

دهم میکرون است. 

PـNـپیوند شکل34ـ3

NP
P−N
اتصال

ـنماینیمههادیهاینوعNوPوناحیهتهی( )شکل35ـ3

NP }

ناحیۀتخلیه

پتانسیلسد

ـ 3 مشاهده مي شود، ناحیۀ تهی، فاقد الکترون آزاد و حفره است؛ اما در این ناحیه،  همان طور که در شکل 35 
اتم هایي که الکترون از دست داده اند یا دریافت کرده اند، به صورت بارهاي مثبت و منفي در نیمه هادي نوع 
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N و P باقي مي مانند. بقیۀ قسمت هاي دو نیمه  هادي نوع N  و P )به جز ناحیۀ تهی( وضع عادي خود را 
حفظ می کنند.

در ناحیۀ تهی، بارهاي مثبت در نیمه  هادي نوع N و بارهاي منفي در نیمه  هادي نوع P، در دو طرف الیۀ 
سد یا الیۀ عایق قرار گرفته اند. مجموعۀ ناحیۀ تهی، مانند یک خازن شارژ شده عمل می کند. در این شرایط 
سطوح دو نیمه  هادي به منزلۀ دو جوشن و الیۀ سد به منزلۀ عایق )دي الکتریک( خازن است؛ بنابراین بارهاي 
مثبت و منفي بین دو جوشن یک پتانسیل تشکیل مي دهند. این پتانسیل،پتانسیلسد نام دارد؛ زیرا قادر 
است که از عبور الکترون ها و حفره ها از الیۀ سد جلوگیري کند، به عبارت دیگر میدان الکتریکي به وجود 
آمده در ناحیۀ سد، پس از مدتی مانع عبور حامل هاي اقلیت و اکثریت موجود در کریستال هاي نوع N و 
ـ P را اصطالحاً دیود یا دو قطب )Diode( مي نامند. مقدار   N به سمت یکدیگر مي شود. این نوع پیوند P نوع
پتانسیل سد براي دیودهاي سیلیسیمي حدود 0/7 ولت و براي دیودهاي ژرمانیمي حدود 0/2 ولت است. 

ـنمایمیدانالکتریکیداخلدیود( )شکل36ـ3

NP ناحیۀناحیۀ

سدناحیۀ

بدیهی است که ما نمي توانیم به طور مستقیم )مثاًل 
این  زیرا  بگیریم،  اندازه  را  پتانسیل  این  ولت متر(  با 
پتانسیل، فقط در ناحیۀ تهی به وجود مي آید و نه در 
دو انتهاي نیمه  هادي P و N که بتوانیم با ولت متر 
فقط  را  ولتاژ  این  اندازه گیري  بگیریم.  اندازه  را  آن 
مي توان با اتصال منبع ولتاژ خارجي که در بخش بعد 
توضیح داده خواهد شد، به دست آورد. پتانسیل سد، 
یک میدان الکتریکي از نیمه هادي نوع  N به طرف 
نوع P به وجود می آورد، که در شکل 36ـ3 با حرف 
E نشان داده شده است. پیکان نیز جهت میدان را 

مشخص می کند.

دیوددربایاسمستقیم1وبایاسمعکوس2

وصل کردن ولتاژ به دیود را بایاس کردن دیود می نامند. 
اتصال ولتاژ به دیود به دو صورت امکان پذیر است:

به  را   P نوع  نیمه  هادي  اگر  بایاسمستقیم: الف(
قطب  به  را   N نوع  نیمه  هادي  و  باتري  مثبت  قطب 
منفي آن متصل کنیم، این حالت را بایاس مستقیم 

مي گویند ) شکل 37ـ3(.

Reverse Bias ـForward Bias                                      2 ـ1

BATTERY

NP

ـبایاسمستقیمدیود ـ3 شکل37

ولتاژسد

مقاومتمحدودکنندهجریان

ناحیۀناحیۀ

ولتاژبایاس

اتصالفلزیبرایپایهدیود
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 P ب( باياس معکوس: در صورتي که نيمه هادي نوع
را به قطب منفي باتري و نيمه هاي نوع N را به قطب 
باياس معکوس  را  اين حالت  مثبت آن وصل کنيد، 

ـ 3(. مي نامند )ر.ک.: شکل 38 

BATTERY

NP

ـ  باياس معکوس ديود ـ 3  شکل 38 

−+

NP

ـ گرايش مستقيم(  رفتار ديود در باياس مستقيم )باياس موافق 

شکل 39ـ3  اتصال يک ديود را به ولتاژ باتري در باياس مستقيم نشان مي دهد.

ـ  ديود در باياس مستقيم شکل 39ـ3

ميدان  باتري،  ولتاژ  از  ناشي  الکتريکي  ميدان  باشد،  پتانسيل سد  از  بيشتر  باتري  ولتاژ  باياس،  اين  در  اگر 
الکتريکي پتانسيل سد ديود را خنثی مي کند، زيرا جهت ميدان باتري، عکس جهت ميدان پتانسيل سد است؛ 
لذا منطقۀ تخليه و پتانسيل سد از بين می رود به عبارت ديگر اليۀ سد، در اثر ميدان الکتريکي ولتاژ باتري 
مي شکند. در نتيجه، الکترون هاي واقع در نيمه  هادي نوع N ، توسط بار الکتريکي منفي باتري به سمت محل 
پيوند رانده شده و از آن عبور می کنند. بعد از عبور از نيمه  هادي نوع P، جذب پتانسيل مثبت باتري مي شوند. 
در همين حال حفره ها که در اثر ولتاژ مثبت باتري به سمت محل پيوند رانده شده اند وارد نيمه  هادي نوع 
N مي گردند و جذب قطب منفي باتري مي شوند. به اين ترتيب، الکترون ها از قطب منفي خارج شده و وارد 

قطب مثبت می شوند؛ يعني در مدار، جريان برقرار می شود.
 P به اين نکته توجه داشته باشيم که وقتي الکترون ها از محل پيوند عبور می کنند و وارد نيمه  هادي نوع
مي شوند و مرتباً با حفره ها ترکيب مي گردند. پيوندهاي تشکيل شده، به سبب ميدان خارجي مرتباً شکسته 
می شود و الکترون آزاد می کند. الکترون آزاد شده با حفرۀ مجاور ترکيب مي شود، به اين ترتيب با ترکيب هاي 
زياد و شکسته شدن مجدد پيوند ها، الکترون ها از نيمه  هادي نوع P عبور می کنند و جذب قطب مثبت باتري 
مي شوند؛ بنابراين الکترون ها از طريق حفره ها به قطب مثبت مي رسند. همان طور که حفره ها عکس جهت 
حرکت الکترون ها حرکت می کنند و جذب قطب منفي مي شوند. اگر نيمه  هادي نوع P به قطب مثبت باتري 
و نيمه  هادي نوع N به قطب منفي آن وصل شود و ولتاژ باتري از پتانسيل سد ديود بيشتر باشد، در مدار 

جريان برقرار خواهد شد.

ناحيۀ ناحيۀ

ولتاژ باياس

ولتاژ سد
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ـ  اتصال معکوس ديود شکل 40ـ3

  رفتار ديود در باياس معکوس )مخالف(

شکل40ـ3 اتّصال باياس معکوس يک ديود را نشان مي دهد.

− +

NP

الکترون هاي آزاد واقع در نيمه  هادي نوع N، به سبب پتانسيل مثبت باتري، به سمت راست و حفره ها به 
دليل پتانسيل منفي باتري، به سمت چپ کشيده مي شوند. در اين حالت، عرض ناحيۀ تخليه زيادتر مي گردد 
و ولتاژ باتري، پتانسيل سد را تشديد می کند؛ بنابراين به دليل افزايش پتانسيل سد و خالی تر شدن ناحيۀ 
تهی از الکترون ها و حفره ها، جرياني در مدار برقرار نخواهد شد. اگر قطب مثبت باتري به نيمه  هادي نوع N و 
قطب منفي باتري به نيمه  هادي نوع P وصل شود، جرياني در مدار نخواهيم داشت. به عبارت ديگر در باياس 

معکوس جرياني در مدار برقرار نمي شود.
البته فراموش نکنيم که بر اثر گرما، پيوندها شکسته شده و دوباره ترکيب می شوند. در نهايت جريان بسيار 
جنس  به  جريان،  اين  مقدار  است.  معروف  معکوس  اشباع  جريان  به  که  آمد  خواهد  وجود  به  ضعيفي 
ايجاد مي شود. در  پيوندها  اثر شکستن  در  تنها  اين جريان  زيرا  دارد،  بستگي  و گرماي محيط  نيمه  هادي 
المان هايي که از سيليسيم ساخته می شوند، اين جريان بسيار کم است. گاهي مقدار آن از نانو آمپر تجاوز 

نمی کند؛ لذا در بيشتر موارد از آن صرف نظر می کنند.

ـ  آمپر ديود  منحني مشخّصۀ ولت 

V F

+ _

+ _

I F

+ _
P N

O V

VBIAS

قرار  مستقيم  باياس  در  ديود  ـ 3   41 مدار شکل  در 
سری  ديود  با  ميلی آمپرمتر  يک  مدار  اين  در  دارد. 
شده است. در ولتاژ صفر، مقدار جريان عبوری از ديود 
زياد  0/5ولت  تا  را  تغذيه  ولتاژ  چنانچه  است.  صفر 
کنيم، ميلي آمپرمتر تقريباً جرياني را نشان نمي دهد. 
زماني که ولتاژ از 0/5 ولت بيشتر مي شود، به دليل 
اينکه جنس ديود از سيليسيوم است، جريان بسيار 

ضعيفي در مدار برقرار مي شود.

ـ  اتصال ديود به ولتاژ صفر ولت ـ 3 شکل  41 
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 شکل 42ـ3 ولتاژ باياس ديود را کمتر از 0/7 ولت و جريان ناچيز عبوري از ديود را نشان مي دهد.
شدن  زياد  مي يابد.  افزايش  ناگهاني  طور  به  جريان  مي رسد،  ولت   0/7 حدود  به  ديود  ولتاژ  هنگامي که 
ولتاژ سد  از  ولتاژ خارجي،  هنگامي که  است.  پتانسيل سد  بر  ولتاژ خارجي  غلبۀ  دليل  به  ناگهاني جريان، 
بيشتر شد، مقاومت ديود کم و جريان زياد می شود. اگر اين جريان محدود نشود، به سوختن ديود منجر 
مي گردد. کارخانه های سازنده، حداکثر اين جريان را که به ازاي آن ديود نمی سوزد، مشخص مي کنند. برای 
ـ 3 نشان مي دهد که  محدود کردن جريان عبوري از ديود، الزم است مقاومتي را با ديود سري کنيم. شکل 43 
ولتاژ باياس از 0/7ولت بيشتر است و ولتاژ دو سر ديود تقريباً  0/7ولت ثابت مانده است؛ ولي جريان عبوري 

از ديود بسيار زياد است.

NP

IF

VF

VBias

BATTERY

V     < 0/7VBias

0/7V

ـ  ولتاژ باياس ديود کمتر از 0/7 ولت ـ 3 شکل  42 

NP

IF

VF

VBias

BATTERY

0/7V

V     > 0/7VBias

ـ  هدايت ديود با ولتاژ بيشتر از 0/7 ولت شکل 43ـ3

ID

VD
0/1mA

5 mA

0/65V0/5V

چنانچه مراحل فوق را براي ولتاژهاي مختلف تکرار 
پله های  در  مثاًل  مختلف  ولتاژهاي  ازاي  به  و  کنيم 
)0/1 0/2، 0/1 و غيره ولت( جريان گذرنده از ديود 
را اندازه بگيريم و مقادير را در جدولي ثبت کنيم، از 
 VD ـ   ID روي مقادير به دست آمده مي توانيم نمودار
را در يک مختصات رسم کنيم. نمودار بدست آمده 
منحني مشخصۀ ولت آمپر ديود را در باياس مستقيم 
ـ 3 يک نمونه نمودار )ولت  نشان مي دهد. شکل 44 

ـ  منحنی مشخصه ديودآمپر ديود( را نشان مي دهد. ـ 3 شکل  44 

ود
زدي

ه ا
ند

ذر
ن گ

ريا
 ج

ور
مح

محور ولتاژ دوسر ديود
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اگر ديود را در باياس معکوس اتصال دهيم و ولتاژ خارجي را زياد کنيم، جريان بسيار ضعيفي از مدار مي گذرد. 
ـ 3 حالت باياس معکوس ديود  اين جريان همان جريان اشباع معکوس يا جريان نشتي ديود است. شکل 45 

را نشان مي دهد. در اين شکل جريان عبوري از ديود و ولتاژ دو سر ديود را مي توانيد مشاهده کنيد.
کارخانه هاي سازنده مقدار ولتاژ بيشينه قابل تحمل توسط ديود در باياس معکوس را مشخص می کنند. اين 
ـ 3 ديود را در حالتي نشان مي دهد  ولتاژ به عنوان يک مشخصۀ مهم در ديود معمولي به کار مي رود. شکل 46 
که مقدار ولتاژ معکوس آن به حد شکست رسيده است. در ديود معمولي اگر مقدار ولتاژ معکوس به حد 

شکست برسد ديود مي سوزد. 

NP

IR

VR

VBias

BATTERY

ـ  نحوه باياس معکوس ديود ـ  ولتاژ دو سر ديود در مرز شکستشکل 45 ـ  3  ـ 3 شکل  46 

NP

IR

VR

VBias

BATTERY

آمپر  ولت  مشخصۀ  منحني  ـ 3   47 شکل  در 
نشان  معکوس  گرايش  در  معمولي  ديود 

داده شده است.

ـ  منحنی مشخصه ديود در باياس معکوس ـ 3 شکل 47 

ºV(R) V(F)

I(R)

I(F)

VBR

A

B

ولتاژ شکست ولتاژ شکست

ولتاژ شکست

نقطۀ سوختن
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و جريان و  گيرند  قرار  در حالت شکست  باياس معکوس  معمولي در  ديودهاي  در صورتي که 
ولتاژ آنها افزايش يابد، به طوری که توان اتالفی آنها از حد مجاز عبور کند، ديود آسيب مي بيند.

آيا از ديود می توان برای حفاظت دستگاه های الکترونيکی در مقابل اتصال ولتاژ با قطب های اشتباه 
استفاده کرد؟ تحقيق خود را به صورت يک گزارش کوتاه ارائه دهيد.

 عالمت اختصاري و ساختمان ظاهري ديود معمولي

نکته

تحقيق کنيد

ـ  نمای مداری ديود ـ 3 شکل 48 

شکل هاي  به  ظاهري  نظر  از  معمولي،  ديودهاي 
اختصاري  عالمت  ولي  می شوند؛  ساخته  مختلفي 
ساختمان  ـ 3   48 شکل  در  است.  يکسان  آنها  همۀ 
کريستالي و نماد مداري ديود نشان داده شده است.
قراردادي  جهت  مثلث،  عالمت  مداري،  نماد  در 
جريان را نشان مي دهد. نيمه هادي نوع P را آند و 

نيمه  هادي نوع N را کاتد، نام گذاري مي کنند. 

49ـ3  شکل  در  را  ديود  نمونه  چند  ظاهري  شکل 
مشاهده می کنيد. پايه هاي آند و کاتد روي ديودها 
مشخص شده اند. معموالً کاتد را با يک نوار يا عالمت 
K يا ساير عالئم مشخص می کنند. در نمونه هايي که 
پايه به بدنه اتصال دارد، کاتد بدنه است. برای نصب 
چاپی  مدار  سوراخ های  داخل  ديودها  اين  پايه های 
قرار می گيرد و از طرف ديگر لحيم می شوند. به اين 

قطعات DIP می گوييم. 

NP

ساختمان کريستالی

نماد ديود

آندکاتد

آندکاتد

K A

K

A

KA

K

A

K

AK

A

K
A

K
A

DIP ـ  شکل ظاهری چند نمونه ديود تجاری ـ 3 شکل  49 
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قطعات نصب سطحي را SMD می نامند. شکل 50ـ3 ديودهاي نصب سطحي را نشان می دهد. ديود نصب 
سطحي، روي سطح مس فيبر مدار چاپي لحيم مي شوند. اين ديودها معموالً براي عبور از سوراخ مدار چاپي 

پايۀ مستقل ندارند و مستقيماً روي سطح مس مدار چاپي لحيم مي شوند.

SMD ـ  چند نمونه ديود شکل 50ـ3

 بررسي ديود در حالت ايده آل

ايده آل مانند کليدي  يک ديود در حالت 
صورت  به  مستقيم  باياس  در  که  است 
کليد بسته و در باياس معکوس به صورت 
کليد باز عمل مي کند. شکل 51ـ3 ديود در 
کليدي  معادل  و  معکوس  و  مستقيم  باياس 
آن را نشان مي دهد. به عبارت ديگر در ديود 
ولت   0/7 يعني  ديود،  هدايت  ولتاژ  از  ايده آل 

صرف نظر می کنيم.
ندارد،  وجود  عمل  در  ايده آل  ديود  اگرچه 
ولي مي توان براي ساده تر شدن محاسبات در 
را  ايده آل  ديود  الکترونيکي  مدارهاي  تشريح 
هنگامي که  واقعي  ديود  در  همواره  برد.  به کار 
ديود در باياس موافق قرار دارد، از آن جريان 
عبور می کند و در دو سر آن افت ولتاژي در 
در  مي آيد  وجود  به  ولت   1/5 0/7تا  حدود 
افت  دقيق  مقدار  ديود  سازندۀ  کارخانه هاي 
مشخص  معين،  جريان  يک  ازاي  به  را  ولتاژ 

می کنند.

شکل 51ـ3ـ )تصوير پايينی( ديود در باياس مستقيم به صورت کليد 
بسته است. )تصوير بااليی( ديود در باياس معکوس به صورت کليد 

بسته عمل می کند.

R R

I=0

R R

VV

IF IF
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  مقاومت استاتيکي و ديناميکي ديود معمولي

مقاومت استاتيکی ديود از تقسيم افت ولتاژ دو سر 
ديود بر جريان عبوري از آن به دست مي آيد. مقاومت 
متناوب  و  مستقيم  جريان  عبور  مقابل  در  ديود 
عبور  مقابل  در  ديود  مقاومت  است.  متفاوت 
جريان مستقيم را مقاومت استاتيکي مي نامند 
)شکل  مي آيد  به دست  روبه رو  رابطۀ  از  آن  مقدار  و 

ـ 3(   52
مقدار مقاومت استاتيکي يک ديود مشخص، به ازاي 

جريان مستقيم عبوري معين از آن ثابت است.

I

t

I F

VF
شکل  52  ـ3 ـ نحوۀ محاسبه مقاومت استاتيکی

براي مشخصۀ شکل زير، مقاومت استاتيکي )DC( را در جريان هاي mA ،2 mA ،20 mA 2 - به دست 
آوريد.

راه حل:

V  (V)F

I  (mA)F

0/1

5

10

15

20

25

30

0/2−2µA
−10V

0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9

مثال 14

V
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از رابطه زير به دست  مقاومت ديود در مقابل جريان متناوب را مقاومت ديناميکي مي نامند و آن را 
مي آورند )شکل53  ـ3(.

V  (V)F

I  (mA)F

IF2

∆I F1

IF2

VF1 VF2
∆VF

مقاومت ديناميکي ديود از رابطه زير محاسبه می شود:
F F F

ac
F F F

V V Vr
I I I

− ∆
= =

− ∆
2 1

2 1

تغييرات ولتاژ يا جريان را با دلتا )∆( نشان مي دهند. مقاومت ديناميکي در اثر تغيير مقاومت اليۀ سد به 
دليل تغييرات حاصل از جريان متناوب به وجود مي آيد و مقدار آن در اثر افزايش ولتاژ خارجي کم می شود.

 مدار معادل ديود معمولي

همان طور که ديديم، يک ديود داراي مقاومتی ديناميکی و يک پتانسيل سد حدود 0/6 ولت براي نيمه  هادي 
نوع سيليسيومي و 0/2 ولت براي نيمه  هادي نوع ژرمانيمي است. در ضمن، ديود مي تواند فقط در يک جهت، 
جريان را عبور دهد. لذا، با توجه به مطالب باال مي توان مدار معادل ديود را به صورت شکل 54ـ3 نشان داد.

ـ  مدار معادل ديود شکل 54  ـ3

شکل 53  ـ3 ـ نمايش مقاومت ديناميکی

+DI b

ولتاژ سد ديود ايده ال
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در مدار زير مشخص کنيد آيا ديود ايده آل هدايت می کند يا خير؟

)VS=12V ; VB=11V ; R1=5Ω ; R2=10Ω ; R3=10Ω( 

راه حل:
برای حل دو حالت را در نظر گرفته و صحت هريک را بررسی می کنيم. در حالت اول فرض می کنيم 
ديود قطع است و آن را با مدار باز جايگزين می کنيم. بنابراين، برای ولتاژ دو سر مقاومت دوم داريم:

S
RV V V

R R
= = =

+ +
2

2
1 2

10 12 8
5 10

از طرف ديگر با اعمال KVL به مش سمت راست بدست می آيد:
 V2= VD +VB ⇒ VD = 8-11= -3V

اين تناقض نشان می دهد که فرض قطع بودن ديود اشتباه است و در واقع ديود وصل است.

به دو مورد زير پاسخ دهيد:
الف( در ادامه مثال باال جريان عبوری از ديود را حساب کنيد. 

ب( اگر ولتاژ VB = 14 باشد مثال 15 را مجدداً حل کنيد.

)Zener Diode( ديود زنر   

ديود زنر، مانند ديود معمولي از دو نيمه  هادي نوع P و N ساخته مي شود. اگر يک ديود معمولي را در باياس 
معکوس اتصال دهيم و ولتاژ معکوس را اضافه کنيم، در يک ولتاژ خاص، ديود در باياس معکوس نيز شروع 
به هدايت می کند. ولتاژی که ديود در باياس مخالف، شروع به هدايت می کند به ولتاژ زنر معروف است. اين 
ولتاژ در ديودهاي معمولي نسبتاً زياد است. زنر نام شخصي است که اولين بار در سال 1933 اين پديده را 
کشف کرد. پديدۀ زنر در جهت معکوس و با ولتاژ زيادي که عماًل در ناحيۀ تخليه قرار می گيرد اتفاق می افتد، 
زيرا که E بسيار قوي در اين ناحيه به وجود مي آيد. اين ميدان قوي، قادر خواهد بود که پيوندهاي سد را 
بشکند. در نتيجۀ شکسته شدن سد، الکترون آزاد و حفره ايجاد مي شود. الکترون هاي آزاد بر اثر اين ميدان 
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مثال 15

تمرين 5
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قوي سرعت مي گيرند و مي توانند با برخورد به اتم هاي ديگر، الکترون هاي ديگري را آزاد کند. به اين طريق، 
در اثر اين پديدۀ زنجيري، تعداد زيادي از پيوندها شکسته مي شود و در ديود جريان جاري مي گردد. اين 
پديده شبيه جريان اشباع معکوس است، با اين تفاوت که تعداد پيوندهاي شکسته شده، بر اثر گرما نبوده، 
بلکه به سبب ميدان قوي اي است که در دو سر آن قرار مي گيرد. اين پديده را شکست بهمني مي نامند. 
با ميدان هاي مختلف )در نتيجه  با تنظيم ناخالصي، مي توان شکسته شدن پيوندها را  در ديودهاي زنر، 
ولتاژهاي مختلف( کنترل کرد؛ بنابراين با اين روش مي توان ديودهايي ساخت که به ازاي يک ولتاژ معين 

در باياس معکوس، جريان در مدار بر قرار کنند.
ولتاژي که ديود زنر، به ازاي آن در باياس معکوس هادي می شود به ولتاژ زنر معروف است. جنس 
مانند يک ديود  باياس مستقيم  اين ديود در  زنر، سيليسيم است.  برده شده در ديود  به کار  نيمه  هادي 
معمولي عمل می کند. ديود زنر، در باياس معکوس استفاده می شود و با توجه به اينکه ولتاژ زنر تقريباً در 
جريان هاي مختلف معکوس ثابت است. از اين خاصيت جالب زنر، براي تثبيت ولتاژ مي توان استفاده کرد. 
نمادهاي مداري ديود زنر را در مدارهای الکترونيکي مطابق شکل55ـ3 )الف( نشان مي دهند. در شکل 

ـ 3 )ب( چند نمونه ديود زنر را مشاهده می کنيد.  55

همان طور که گفته شد، ديود زنر در باياس معکوس به کار مي رود؛ بنابراين مدار معادل کامل آن، شامل يک 
مقاومت کوچک ديناميکي )rZ( و يک ولتاژ dc مساوي با ولتاژ زنر )VZ( است. مقدار rZ از رابطۀ زير به دست 

مي آيد:

K

A

K

A

K

A

ـ  نمای مداری و چند نمونه ديود زنر ـ 3  شکل 55 

rZ

VZ

VZ به  متصل  خارجي  مقاومت هاي  کليۀ  در صورتي که 
معادل  مقاومت  از  باشد،  بزرگ   rZ به  نسبت  ديود، 
زنر )rZ( صرف نظر مي شود. شکل 56ـ3 مدار معادل 

کامل ديود زنر و بدون rZ را نشان مي دهد.

شکل 56ـ3 مدار معادل کامل و تقريبی ديود زنر

z
z

z

Vr
I

∆
=

∆
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عادي ترين کاربرد ديود زنر، استفاده از آن در توليد يک ولتاژ مبناي ثابت براي مقايسه و تغذيه است. ساده ترين 
مداري که مي تواند يک ولتاژ نسبتاً ثابتي بدهد، در شکل 57ـ3 نشان داده شده است. در اين مدار به ازاي 
تغييرات بار )RL( يا تغييرات ولتاژ ورودي )Vi( مي توان در محدودۀ معيني، ولتاژ خروجي ثابت دريافت کرد.

ـ  تنظيم کننده ولتاژ زنری شکل 57ـ3

1kΩ

RLVzVi

-

-

RS IS IL

I Z

در مورد نحوۀ عملکرد و کاربرد مدار زير تحقيق کنيد.

+

−
+

−
+

-

R LV L

i L

VLine

Vs1

Vs2

D1

D

C

2

1T

در مدار زير آی سی LM7812 استفاده شده و باری 12 ولتی به حساب می آيد. برق تغذيه ورودی 
هم از يک ترانسفورماتور 18 ولتی تأمين می شود. در مورد عملکرد مدار توضيح دهيد. برای بررسی 

صحت توضيحات خود مدار را بسازيد.

C1

Vout

outIN

GND +

IC

R2

R1 QL

BR1+

−

+

−

Vin

AC

AC

D3D2D1

+

+

_

_

~~

تحقيق کنيد

تحقيق کنيد

باتری
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 ترانزيستور
 N و   P نوع  نيمه  هادي  سه  از  معمولي  ترانزيستور1 
تشکيل شده است. ترتيب قرار گرفتن نيمه هادی های 
حالت های  از  يکی  صورت  به  هم  کنار  در   N و   P

58ـ3 است.
با توجه به شکل مشاهده مي شود دو نوع ترانزيستور 
 »PNP« و ديگري »NPN« وجود دارد که به يکي
گفته مي شود. سه پايۀ ترانزيستور نيز »اميتر2« يعني 
»کلکتور4«  و  پايه  يعني  »بيس3«  منتشر کننده، 
ترانزيستور  هر  نام گذاري شده اند.  يعني جمع کننده 
مداري  نماي  است.   P ـ  N پيوند  داراي  محل  دو  در 
59ـ3  شکل  در   PNP و    NPN ترانزيستور هاي 

مشخص شده است.

Collector ـBase                4 ـEmitter                    3 ــ٢                      Transistor ــ١

ـ  ساختار داخلی ترانزيستور شکل 58ـ3

ـ  نمای مداری ترانزيستور شکل 59ـ3

  باياس کردن ترانزيستور

براي اينکه بتوانيم از ترانزيستور به صورت تقويت کننده يا کليد و نظاير آن استفاده کنيم، ابتدا بايد ترانزيستور 
را با ولتاژ DC تغذيه کنيم. تغذيه کردن پايه هاي ترانزيستور را باياس کردن »ترانزيستور« گويند. براي 
ـ  بيس ولتاژ DC اعمال مي شود. چون ترانزيستور  ـ   بيس و کلکتور   باياس کردن ترانزيستور به دو پيوند اميتر 
سه پايه دارد، يکي از پايه ها را مشترک و دو پايۀ ديگر را يکي ورودي و ديگري خروجي در نظر مي گيريم. در 

شکل60    ـ3 اين حالت براي دو نوع ترانزيستور PNP و NPN نشان داده شده است.

n
p

n

C

E

B
B

C

E

بيس

کلکتور

اميتر
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با توجه به شکل، مشاهده مي کنيم پيکان روي اميتر معروف جهت قراردادي جريان است که با استفاده 
از آن می توان نوع تراتزيستور را تشخيص داد. حامل هاي باري که از اميتر حرکت مي کنند مقدار ناچيزي از 
آنها در بيس، جريان بيس )IB( را مي سازند و بقيۀ حامل ها به کلکتور رسيده، جريان کلکتور )IC( را تشکيل 
مي دهند. از اين رو، مي توان بيان کرد: جريان اميتر )IE( برابر با مجموع جريان بيس و جريان کلکتور 
 KCL اين رابطه از روابط اساسی در حل مدارهای ترانزيستوری بوده که از قانون .)IE = IB+IC است )يعني

هم قابل استنتاج است. 

 نواحی کاری در ترانزيستور

اعمال ولتاژ DC به ترانزيستور براي باياس کردن آن، روي پايه هاي ترانزيستور افت ولتاژي ايجاد مي کند. 
بين  همچنين  مي شود.  داده  نشان   VBE با  مي گيرد  قرار  ترانزيستور  ـ   اميتر  بيس  پايه هاي  بين  که  ولتاژي 
ـ   بيس با VCB مشخص مي گردد. در شکل 61ـ3 اين حالت نشان  ـ  اميتر با VCE و ولتاژ بين کلکتور  کلکتور 

داده شده است.
 VCE= VCB + VBE                                                                                

n np

npn

−

+

IE

IB

IC

+

−

p pn

pnp

+

−

IE

IB

IC

−

+

−
BE

+
BC

−

+

+

−

−

+

+
BE

−
BC

+

−
+

−

−

+

+

VCB

−

VBE

VCE

+

−

+

−

−
VCB

+

VBE

VCE

−

+

−

+

ـ  نحوۀ باياس کردن و جهت جريان ها در ترانزيستورها شکل 60ـ3

ـ  نمايش ولتاژهای بين پايه های ترانزيستور شکل 61   ـ3
)الف( )ب(
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ـ کلکتور وجود دارد و هر پيوند می تواند قطع  ـ   اميتر و بيس  با توجه به اينکه در هر ترانزيستور دو پيوند بيس 
يا وصل باشد، چهار حالت کاری مختلف به وجود می آيد. اين حالت ها در جدول زير خالصه شده اند.

ـ  نواحی کاری ترانزيستورها ـ 3  جدول 3 

ـ   اميتر ـ کلکتورپيوند بيس  کاربردحالت ترانزيستورپيوند بيس 

کليد قطع شدهناحيه قطعقطعقطع
تقويت کننده جريانناحيه فعالوصلقطع
کليد وصل شدهناحيه اشباعوصلوصل
بدون کاربردناحيه فعال معکوسقطعوصل

در ناحيه فعال، ترانزيستور مانند تقويت کنندۀ جريان عمل کرده که جريان بيس را تقويت می کند و در آن 
Ic=βIB برقرار است. β ضريب تقويت جريان است که عموماً عدد بسيار بزرگی می باشد؛ به عنوان مثال در 

ترانزيستور β=50 ،2N2222 است.
از ولتاژ اعمالی به بيس  با استفاده  در نواحی قطع و اشباع ترانزيستور مانند يک کليد عمل می کند که 

می توان وضعيت قطع يا وصل بودن آن را کنترل کرد. اين حالت در بخش بعد توضيح داده شده است.
ـ کلکتور قطع  ـ   اميتر قطع و پيوند بيس  بايد پيوند بيس  اينکه ترانزيستور NPN در ناحيه فعال باشد  برای 
ـ   اميتر  باشند. برای اين منظور به ترتيب VBE ≥ Vγ1 و VBC < Vγ2 است. Vγ1 و Vγ2 ولتاژ آستانه پيوند بيس 
ـ کلکتور هستند که مقدار آنها به ابعاد ناحيه های بيس، اميتر، کلکتور و جنس نيمه  هادي  قطع و پيوند بيس 
بستگی دارد. به دليل اينکه نواحی ابعاد مختلفی دارد، بنابراين Vγ1 و Vγ2 مقادير مختلفی خواهند داشت که 

در جدول زير آورده شده است. 

ـ  مقادير ولتاژ های آستانه هدايت پيوندها در ترانزيستورها جدول 4ـ3

Vγ1Vγ2   نوع ترانزيستور

0/70/5سيليکون

0/20/1ژرمانيوم

 VBC ≥ Vγ2 و VBE ≥ Vγ1 باشد، ترانزيستور در ناحيه قطع و برای VBC < Vγ2 و VBE < Vγ1 اگر NPN در ترانزيستور
در ناحيه اشباع قرار دارد. در جدول صفحۀ بعد روابط رياضی بين ولتاژ ها و جريان های ترانزيستور NPN در نواحی 

کاری مختلف آورده شده است. 
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جدول 5 ـ3ـ جريان ها و ولتاژهای ترانزيستور در نواحی کاری مختلف

جريان هاولتاژهاناحيۀ کاری
IE ≅ Ic = 0 و VBE < Vγ1IB = 0 و VBC < Vγ2ناحيۀ قطع

ناحيۀ فعال
  VCE ≥ و ،VBC < Vγ2 ، VBE = 0/7

VCESat = 0/2
IE,IC,IB > 0 و IE ≅ Ic = βIB 

ناحيۀ اشباع
 VBE = 0/7 ،VBC = 0/5 ، VCE = 

    VCESat = 0/2     
IE,IC,IB > 0 0 و< IE ≅ Ic = βIB

ـ   اميتر در حالت اشباع است و ولتاژ اشباع نام دارد. برای ترانزيستور سيليکونی  VCESat ولتاژ پيوند کلکتور 

VCESat = VCB+VBE=VBE-VBC =Vγ1-Vγ2=0/7-0/5=0/2
و برای ترانزيستور ژرمانيومی VCESat =0/1 است.

مدار ترانزيستوری شکل زير را در نظر بگيريد.
مقادير IC ،VCE و IB را به دست آوريد. ترانزيستور

سيليکونی و در ناحيه فعال با β=50 است. 

راه حل: 
 KVL می باشد، ابتدا در حلقه ورودی VBE=0/7 با توجه به اينکه ترانزيستور در ناحيه فعال است  و

می نويسيم:

 - VBB+RB.IB+VBE=0→ -2+10IB+0/7=0→ IB= /−2 0 7
10

 =130μA

IC=β.IB→IC=50×30×10 6/5=6 ـ µA                              :چون ترانزيستور در ناحيه فعال است
     VCC+RC.IC+VCE=0                                                   :می نويسيم KVL حال در حلقه خروجی

VCE=10 ـ V 3/5=3 ـ 10×6/5 ×103 

مثال 16

C

B

E
VBB VBE

VBE
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VCC 10v
2v

=
=

_
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1kΩ
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C

B
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VBB VBE

VBE
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2V

+
_

_

+

10kΩ
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VBE
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VCC
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B

10V

KΩ1
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  کاربرد سادۀ ترانزيستور به عنوان کليد

در شکل 62   ـ3 کاربرد ساده ای از ترانزيستور به منزلۀ کليد نشان داده شده است. اگر موج ورودي صفر باشد 
ترانزيستور قطع است. از اين رو جريان کلکتور صفر و LED خاموش می شود. زماني که موج ورودی داراي ولتاژ 
غير صفر )و به اندازۀ کافی بزرگ( باشد، ترانزيستور وصل می شود و جريان کلکتور از LED عبور کرده، آن را 

روشن مي کند. بدين ترتيب LED با تغيير ولتاژ روشن و خاموش می شود و چشمک مي زند.

شکل 62   ـ3ـ تغيير وضعيت ترانزيستور با تغيير ولتاژ اعمالی به بيس
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+
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+

+
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 برخی کاربردهای  عملی مدارات ترانزيستوری

در شکل63  ـ3 )الف( مدار يک سيستم اعالم حريق ساده رسم شده است. با افزايش حرارت مقاومت ترميستور 
NTC کاهش يافته و جريان عبوري از آن زياد می شود، در نتيجه جريان هاي I1 و I افزايش مي يابند که اين 

امر سبب هدايت ترانزيستورهاي  Tr1 و Tr2 مي شود و المپ L1 را روشن مي کنند.
 اتصال دو ترانزيستور به صورت ضريب بهره جريان بزرگي را ايجاد مي کند و سبب مي شود جريان کم در بيس 
ترانزيستور Tr1 به جريان بزرگی در کلکتور ترانزيستور Tr2 تبديل شود و به اين ترتيب مي توان المپ های با 

توان بيشتر يا موتورهای با توان متوسط را روشن کرد. به اين شکل
 اتصال ترانزيستورها زوج دارلينگتون می گويند.

اگر بخواهيم از اين مدار به عنوان راه انداز يک مدار ديگر استفاده کنيم بايد از يک رله به جاي المپ L1 مطابق 
شکل 63ـ3 )ب( بهره بگيريم. 

r rT T N BC= =      
1 2

2 3053 140

E

C

B Tr1

Tr2

t−NTC

R2=1k

R1=100Ω

Ω
Tr1

L1

6V

0/5W

Tr2

6V

I1

IN

I2

شکل 63ـ3ـ مدار ترانزيستوری سيستم 
اعالم حريق )الف(                                                                     )ب(
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R2=1k

R1=100Ω

Ω
Tr1
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در مورد مقاومت ترميستور تحقيق کنيد و نحوۀ عملکرد، انواع و کاربرد آنها را مشخص کرده و در مورد 
کاربرد آنها در کالس بحث کنيد.

ارزشیابی پايانی

1  اگر زمان تناوب يک موج سينوسی 10 ميلی ثانيه باشد، فرکانس آن چقدر است؟

2  زمان تناوب برق شهر در کشور ايران چقدر است؟

3  موارد زير را پاسخ دهيد:

الف( معادله ولتاژ متناوبی را بنويسيد که فرکانس آن 60 هرتز و ماکزيمم ولتاژ آن 156 ولت باشد.
ب( مقدار لحظه ای ولتاژ در t=3 ثانيه را به دست آوريد.

ج( مقدار مؤثر، متوسط، پيک و پيک تا پيک را مشخص کنيد.
4   در مدار زير جريان و ولتاژ بار، مقدار توان توليدی منبع و مقدار توان تلف شده در مقاومت بار را تعيين 

کنيد. چه نسبتی از توان توليدی منبع  به بار رسيده است؟

VS=12v     ,   RS=5KΩ     ,     RL=7KΩ

تحقيق کنيد

Rs

VT
RL

+

_
sV

TI
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5  در مدار زير عناصر تلف کننده و توليد کنندۀ توان 

را مشخص کنيد.

7  مقاومت معادل مدار زير را از دو سر a و b تعيين کنيد.

از  يک  هر  ولتاژ  و  معادل  مقاومت  زير  مدار  در    8

مقاومت ها را تعيين کنيد.

را 6   در مدار زير مقاومت معادل را تعيين کنيد. تعداد حلقه ها، گره ها و شاخه ها  زير  9  در مدار 

مشخص کنيد.

C

A
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3V

10V
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D E
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b
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i1 i2
R2

+
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+
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+
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10  تعداد گره ها و حلقه ها را در مدار روبه رو تعيين 

کنيد و معادالت KVL را بنويسيد.

11 در مدار زير قوانين KCL را بنويسيد.

Ct = ?

0/1 µF

0/1 µF

0/05µF0/02µF0/02µF0/05µF

100PF 47PF 33PF

47PF

10PF

0/01µF

0/1µF

13 در مدار شکل زير اگر مقدار بار ذخيره شده در 

مجموعۀ خازنی 100 ميکرو کولن باشد، ولتاژ دو سر 
هر خازن چقدر است؟ 

14  در شکل روبه رو مشخص کنيد آيا ديود هدايت 

می کند يا خير. ديود را ايده آل در نظر بگيريد. 
VS=12v   ,  VB=11v  ,  R١=5 Ω   ,  R٢=4 Ω

  الف                                        ب                                                    ج

µ µ µ5 F

V1 V2

VS

V3

10 F 10 F

+

+

−

− + − + −

SV BVDV

R1 V1
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+

_

+

_ +

_

sI

R1

i1

i2

R2

R3

V R4

R1

i1 i2
R2

+

_sV

R3

R4 V2

+

_

12 در مدارات زير مقدار ظرفيت خازنی معادل را حساب کنيد.
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15  در مدار زير ديودها ايده آل هستند. به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

الف( نحوۀ عملکرد مدار زير توضيح دهيد.
ب( شکل موج ولتاژ خروجی را برای دو حالت وجود و عدم وجود خازن ترسيم کنيد.

16 نحوۀ عملکرد مدار زير توضيح دهيد. برای آن چند کاربرد عملی بنويسيد. 

17  در مدار زير مشخص کنيد ترانزيستور در چه ناحيۀ کاری قرار دارد.

RB=62/7 KΩ    ;   RC=375 KΩ  ;   VBB=10v   ;   VCC=15v  ; Vγ=0/6 v

+
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فصل 4

برنامه نویسی

  انواع كتابخانه در زبان++C را نام برده و كاربرد هر یك را توضیح دهید.

  تابع اصلي برنامه به زبان ++C چگونه است؟ با نوشتن آن هر خط را تبیین كنید.

  انواع متغیر را نام برده و براي هریك مثالي طرح كنید.

  مقدار دهی به متغیرها و چاپ  متغیرها را توضیح دهید.
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C++ مقدمۀ برنامه نویسی به زبان

یک رایانه با توجه به ساختاری که دارد، تنها می تواند دستورهایی از جنس اعداد صفر و یک )باینری١( را اجرا 
کند. در گذشته برنامه هایی که برای رایانه ها نوشته می شدند، تنها به زبان باینری بودند. به برنامه هایی که به 
زبان ماشین )باینری( نوشته می شوند، برنامه های سطح پایین٢ می گویند. با پیشرفت سخت افزارها و نرم افزارها 
و افزایش قابلیت رایانه ها، نوشتن برنامه ها به زبان ماشین، مشکالت زیادی به وجود آورد. این امر منشأ پیدایش 
زبان های سطح باال٣ است. در زبان های سطح باال دستورات به شکلی ساده و قابل فهم بیان می شوند و هرکدام 
از این دستورات، ساده شدۀ چند دستور سطح پایین است. پس برای اجرای آن توسط رایانه، الزم است از 
مترجمی برای ترجمه زبان سطح باال به زبان ماشین استفاده کرد. به این مترجم، کامپایلر٤ زبان ++C و به 

عملیات ترجمه، کامپایل کردن گفته می شود.

کتابخانه ها

کتابخانه ها برنامه هایی هستند که از قبل نوشته شده اند و ما می توانیم در برنامۀ خود از آنها استفاده کنیم. 
جدول ١ـ٤ برخی از کتابخانه های پرکاربرد در زبان ++C را نشان می دهد.

C++ جدول 1ـ4ـ برخی از كتابخانه های پركاربرد در زبان

كاربردنام كتابخانه

برای خواندن از صفحه کلید و نمایش دادن روی صفحه نمایشiostreamورودی / خروجی

برای خواندن از صفحه کلید و نمایش دادن روی صفحه نمایشstdioورودی / خروجی

برای استفاده از توابع ریاضی مانند mathsin, cos, logریاضی

برای به دست آوردن زمان سیستم و انجام عملیات زمانیtimeزمان

برای نگهداری و انجام محاسبات متنیstringرشته ها )عبارات متنی(

Compiler ـ٤                    High-level ـ٣                  Low-level ـ٢                   Binary ـ١
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برای استفاده از هر کتابخانه الزم است در ابتدای برنامه نام آن را بنویسیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم از 
کتابخانه ورودی / خروجی )iostream( استفاده کنیم، کافی است دستور زیر را در ابتدای برنامه بنویسیم:

#include <iostream>

تابع اصلی برنامه
هر برنامه شامل مجموعه ای از دستورات است و منظور از اجرای برنامه، اجرای متوالی دستورات آن است. در 
زبان برنامه نویسی ++C، هر دستور در یک خط نوشته شده و در پایان آن دستور، عالمت نقطه  ویرگول١ ‘;’ 

نشانگر ختم دستور است.
اجرا  ترتیب  به  آن  دستورات  و  شده  فراخوانی  آن  اصلی  تابع  واقع  در  می شود،  اجرا  برنامه ای  که  هنگامی 
می شوند. اگر اجرای این دستورات با موفقیت به پایان برسد، تابع اصلی مقدار عددی صفر را به عنوان خروجی 
موفقیت آمیز برمی گرداند. درصورتی که اجرای برنامه با خطایی مواجه شود، مقدار خروجی، دیگر صفر نخواهد 
بود و با توجه به مقدار خروجی می توان دربارۀ صحت اجرای برنامه صحبت کرد. به طور کلی نمودار برنامۀ 

١ـ٤ ساختار اصلی یک برنامه را نشان می دهد.

نمودار برنامه 1ـ4ـ ساختار اصلی یك برنامه   

  Semicolon ـ١

 متغیرها

 تعریف متغیرها

هر برنامه می تواند اطالعات مورد نیاز خود را در حافظه ذخیره کند و در مواقع مورد نیاز، مقدار آنها را بازیابی 
کرده یا تغییر دهد. به همین دلیل به آن متغیر می گوییم. از آنجایی که اطالعات ممکن است از انواع گوناگون 
باشند، الزم است هنگام تعریف هر متغیر، نوع داده ای که قرار است در آن نگهداری شود مشخص گردد. اگر 
در بخشی از برنامه به اعداد صحیح )... و ٢ و ١ و 0 و ١- و ٢- و...( احتیاج بود، کافی است متغیر را از نوع 
اعداد صحیح تعریف کرد. درحالی که برای کار با اعداد گویا، از نمایش اعشاری استفاده شده و متغیر از نوع 
اعداد اعشاری تعریف می شود. برای نگهداری عبارت )مانند نام یک دستگاه، آدرس دفتر نمایندگی و...( الزم 
است به ازای هر حرف از عبارت موردنظر، یک متغیر از نوع حرف )کاراکتر( تعریف کرده و مقدار الزم درون 

آن ذخیره گردد.
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در رایانه، همۀ اطالعات درون حافظه نگهداری می شود. پس برای دسترسی به هر داده الزم است بیشتر بدانیم
آدرس آن را روی حافظه بدانیم و با مراجعه به همان بخش از حافظه داده مورد نظر را بازیابی کنیم. 
جنس های  از  است  ممکن  اطالعات  اما  کنیم؛  حذف  یا  داده  تغییر  را  داده  آن  می توانیم  همچنین 
گوناگون باشد. یک برنامه انبارداری را در نظر بگیرید. اگر هدف ثبت دستگاهی جدید در برنامه باشد، 
شماره سریال دستگاه داده ای عددی است. در حالی که نام دستگاه دنباله ای از حروف است؛ بنابراین 
برای ذخیره سازی اطالعات عالوه بر آدرس آن روی حافظه، الزم است نوع آن را مشخص کنیم. در 
زبان های برنامه نویسی ابتدایی، تعیین مکان های داده روی حافظه به عهدۀ خود برنامه نویس است؛ 
اما در رایانه های امروزی، به دلیل امکان اجرای هم زمان چند برنامه، این وظیفه به سیستم عامل محول 
گشته است و هنگام برنامه نویسی کافی است نوع داده را مشخص کنیم. از آنجایی که امکان تغییر 

برای این داده ها فراهم است، از این  پس به آنها متغیر می گوییم.

  انواع  متغیرها

هر متغیر تنها می تواند نوع خاصی از مقادیر را در خود نگهداری کند و انتخاب این نوع با توجه به نیاز انجام 
می شود. جدول ٢ـ٤ برخی از متغیرهای پرکاربرد در زبان + +C را نشان می دهد.

 C+ +جدول 2ـ4ـ برخی از متغیرهای پركاربرد در زبان

مثالنوع متغیر

int-1213950-527عدد صحیح

float19.53.14-500.012.333-0.25عدد اعشاری

‘@’‘char’?‘’+‘’A‘’hحرف )کاراکتر(

booltrue1false0صحیح/ غلط )بولی(

متغیرهای بولی تنها می توانند یکی از دو مقدار یک )true( یا صفر )false( را اختیار کنند.

 نام متغیرها

هر متغیر با نامی مشخص معرفی می شود. این نام متشکل از حروف بزرگ و کوچک انگلیسی، کاراکتر زیرخط١ 
‘_’ و اعداد است با این فرض که اولین حرف نمی تواند عدد باشد. اگرچه بهتر است هنگام تعیین نام متغیرها 

از اسامی با معنی استفاده کرد؛ استفاده از اسامی بی معنی خطایی در برنامه به وجود نمی آورد.

  Underline ـ١
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جدول ٣ـ٤ مثال های درست و نادرست نام گذاری متغیرها را نشان می دهد.

جدول 3ـ4ـ مثال های درست و نادرست نام گذاری متغیرها

مثال های نادرستمثال های درست

numمتغیر عدد صحیح با نام ١int num1;int 1num;

_c متغیر کاراکتری با نامchar _c;char @c;

num_2 متغیر عدد اعشاری با نامfloat num_2;float num#2;

YesOrNo متغیر بولی با نامbool YesOrNo;bool yes~no;

 مقداردهی به متغیرها

مقداردهی به متغیرها با استفاده از عملگر تساوی صورت می گیرد. بدین شکل که نام متغیر در سمت چپ 
قرار می گیرد. جدول  ٤٤ مثال های درست و  نوشته شده و سمت راست آن مقدار موردنظر  عالمت تساوی 

را نمایش می دهد. نادرست مقداردهی متغیرها 

جدول 4ـ4ـ مثال های درست و نادرست مقداردهی متغیرها

مثال های نادرستمثال های درست

;num1 = 12;12 = num1مقداردهی متغیر با نام num1 با مقدار 12

; %=c = ‘%’;_c_مقداردهی متغیر با نام c_ با کاراکتر ’%‘ 

;num_2 = -3.6;num_2 = -3.6مقداردهی متغیر با نام  num_2 با مقدار 3.6-

true با مقدار YesOrNo مقداردهی متغیر با نامYesOrNo = true;false = YesOrNo;

ممکن است مقداردهی متغیرها هنگام تعریف انجام شود که به این کار مقداردهی اولیه می گویند. مقداردهی اولیه 
احتمال خطای برنامه نویسی را کاهش می دهد. جدول 5  ـ٤ مقداردهی اولیه به انواع متغیرها را نشان می دهد.

جدول 5  ـ4ـ مقداردهی اولیه به انواع متغیرها

مثال

;int num1 = 12مقداردهی اولیه متغیر عدد صحیح

;’%‘ = char _cمقداردهی اولیه متغیر کاراکتری

;float num_2 = -3.6مقداردهی اولیه متغیر عدد اعشاری

;bool YesOrNo = trueمقداردهی اولیه متغیر بولی
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یک برنامه می تواند از قطعات متفاوتی تشکیل شده باشد. این قطعات با عالمت }شروع و با عالمت { بیشتر بدانیم
خاتمه می یابند. تمام دستورهای درون یک قطعه به اندازۀ یک باریکه )معموالً به طول سه یا چهار 
کاراکتر( جلوتر از آکوالدها نوشته می شود. اگر متغیری درون یک قطعه تعریف شود، پس از اتمام آن 
قطعه از بین می رود و دیگر نمی توان از آن استفاده کرد. اگر متغیری قبل و خارج از تابع اصلی برنامه 

تعریف شود، به عنوان متغیر جهانی شناخته شده و در همۀ قطعات برنامه قابل استفاده است.

  چاپ متغیرها در خروجی

برای چاپ مقدار یک متغیر در خروجی )صفحه نمایش( الزم است از دستور زیر استفاده کنیم:
  cout << نام متغیر; 

این دستور در کتابخانۀ ورودی / خروجی )iostream( و در بخش استاندارد )std( قرار دارد پس الزم است، 
عالوه بر نوشتن نام کتابخانه در ابتدای برنامه، امکان استفاده از بخش استاندارد )std( را برای برنامه فراهم 

کنیم. این کار با نوشتن دستور زیر بعد از نام کتابخانه ها صورت می گیرد.
 using namespace std;

برنامه ١ـ٤ شامل چهار متغیر با جنس ها و مقادیر متفاوت است که پس از اجرای آن، محتویات هر متغیر در 
یک خط جداگانه چاپ می شود.

برنامۀ   1ـ4 
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  متغیرها از ورودی

خواندن متغیرها از ورودی )صفحه کلید( به روشی مشابه نوشتن آنها در خروجی صورت می پذیرد.
cin >> نام متغیر ; 

مثال: برنامه ٢ـ٤ نحوۀ خواندن یک متغیر عددی از ورودی و نمایش دو برابر آن را در خروجی نشان می دهد.

برنامۀ   2ـ4 

عملگرها
برای انجام عملیات ریاضی مانند جمع و ضرب، می توان از عالمت مربوط استفاده کرد و یک عبارت محاسباتی 

تولید کرد. جدول 6  ـ٤ برخی از پرکاربردترین عملگرهای زبان ++C را نشان می دهد.

C++ جدول 6  ـ4ـ برخی از پركاربردترین عملگرهای زبان

مثالنوع عملگر
8.8 + 5.75-4.5 + 29(3-) + 17+جمع

0.007 – 46.1 – 19.99(4-) – 7--تفریق

33.6 * 1.5-2 * 94.5 * (17-)*ضرب

9 / 23-4- / 5.517 / 15/تقسیم

 6 %17-7%323%12%باقیمانده
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به مقادیری که در طرفین عملگر قرار می گیرد، عملوند گفته می شود. اگر هر دو عملوند یک عملگر از جنس 
یکسان باشند )مثاًل هر دو عدد صحیح باشند( نتیجه از همان جنس خواهد بود. پس هنگامی که دو متغیر 
)یا مقدار ثابت( عدد صحیح، بر یکدیگر تقسیم می شوند، حاصل از جنس عدد صحیح )و نه اعشاری( خواهد 
بود؛ به به عنوان مثال حاصل عبارت 17/2 برابر 8 خواهد بود )و نه 8.5(. به بیان کلی تر عملگر تقسیم برای 
اعداد صحیح، خارج قسمت تقسیم را محاسبه می کند. عملگر باقیمانده )%(، باقیمانده تقسیم اعداد صحیح 

را محاسبه می کند.

  عبارات محاسباتی

  عبارات بولی   مقایسه مقادیرـ 

برای مقایسه مقدار دو متغیر )یا عبارت محاسباتی( 
از یکی از عملگرهای جدول 7ـ٤ استفاده می کنیم.

عبارت  یک  مقابل  جدول  مثال های  از  هریک  به 
با توجه  بولی گفته می شود که جواب این عبارت ها 
غلط  یا   )true( صحیح  می تواند  آن  پارامترهای  به 

باشد.  )false(

برنامه 3ـ4

ازای  به  را  معادله  یک  مقدار  می خواهیم  گاهی 
 -٤x+8 معادله  کنیم.  حساب  پارامترها  از  مشخصی 
به  پارامتر  یک  شامل  معادله  این  بگیرید.  نظر  در  را 
نام x است. برنامه ٣ـ٤ مقدار عددی x را از ورودی 
می خواند. سپس مقدار معادله را در آن نقطه محاسبه 

می کند. چاپ  خروجی  در  را  حاصل  و  کرده 

مثالنماد عملگرنام عملگر
x < (y + 3)>کوچک تر

y < (x / 2)<بزرگ تر

x == 5==مساوی

x * y <= 0=>کوچک تر یا مساوی

x >= y=< بزرگ تر یا مساوی

x != y=!نامساوی ـ مخالف

جدول 7ـ4
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نمودار برنامه 2ـ4ـ نمونه استفاده از دستور شرطی

دستورهای شرطی
به عنوان شرط و یک قطعه  بولی  دستورهای شرطی شامل یک عبارت 
برنامه به عنوان نتیجه هستند. هنگام اجرای دستور شرطی مقدار عبارت 
بولی آن محاسبه شده و اگر پاسخ صحیح )true( بود، قطعه نتیجه اجرا 
نشان  را  شرطی  دستور  از  استفاده  نمونه  ٢ـ٤  برنامه  نمودار  می شود. 

می دهد و می توان در نقاط مختلف برنامه از آن استفاده کرد.

ورودی  از  صحیح  عدد  یک  ٤ـ٤  برنامه  مثال: 
می خواند و مثبت بودن آن را در خروجی نمایش 

می دهد.

برنامه 4ـ4
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در ادامۀ یک دستور شرطی می توان قطعه برنامه دیگری نیز مشخص کرد تا در 
صورت عدم برقراری شرط مورد نظر، آن بخش اجرا شود. نمودار برنامه ٣ـ٤ 
نمونه استفاده از دستور شرطی به همراه دستورات جایگزین را نشان می دهد.

نمودار برنامه 3ـ4ـ نمونه استفاده از دستور شرطی به همراه دستورات جایگزین               

برنامه 5ـ٤ یک عدد اعشاری از ورودی می خواند و مثبت بودن یا نبودن آن را در خروجی نمایش می دهد.

برنامه 5ـ4
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حلقه های شرطی

حلقه های شرطی همانند دستورهای شرطی، شامل یک عبارت بولی به عنوان 
برنامه به عنوان نتیجه هستند. هنگام اجرای حلقه شرطی،  شرط و یک قطعه 
ابتدا مقدار عبارت بولی آن محاسبه شده و اگر حاصل صحیح )true( بود، قطعه 
نتیجه اجرا می شود. در ادامه مجدداً مقدار عبارت بولی محاسبه شده و تا زمانی 
که مقدار آن صحیح )true( باشد، قطعه نتیجه اجرا می شود. اگر هنگام محاسبۀ 
شرط حلقه، حاصل غلط )false( باشد دیگر قطعه نتیجه تکرار نمی شود و برنامه 
از  استفاده  نمونه  برنامه  ٤ـ٤  نمودار  به سراغ دستورهای پس  از حلقه می رود. 

حلقه تکرار را نشان می دهد.

نمودار برنامه 4ـ4ـ نمونه استفاده از حلقه تکرار

برنامه 6ـ4

مثال: برنامه 6ـ٤ اعداد مثبت کوچک تر از 5 را در خروجی چاپ می کند.



134

   حلقه های شرطی بی پایان

اگر عبارت شرطی یک حلقه، همواره صحیح )true( باشد، آن حلقه همواره تکرار می شود. برنامه 7ـ٤ به دفعات 
نامحدود از ورودی عدد می خواند و زوج یا فرد بودن آن را مشخص می کند.

برنامه 7ـ4
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  تركیب چند عبارت بولی

برای ساخت برخی شرط ها در دستورهای شرطی و حلقه ها، می توان عبارات بولی را با یکدیگر ترکیب کرد و 
شرط های پیچیده تر ساخت. جدول 8ـ٤ عملگرهای »و« و »یا« را به عنوان پرکاربردترین عملگرهای عبارات 

بولی نمایش می دهد.

جدول 8ـ4ـ عملگرهای »و« و »یا«

مثالنماد عملگرنام عملگر

)y > 7( && )٣ > x(&&و

)x > 5( || )x < -5(||یا

الگوهای برنامه نویسی

 تکرار عملی برای تعداد مشخص

اگر نیاز باشد قطعه برنامه ای به دفعات مشخصی تکرار شود، می توان با استفاده از یک متغیر که در آن »تعداد 
دفعات باقی مانده« نگهداری می شود، یک حلقه ایجاد کرد و تا زمانی که متغیر موردنظر به صفر نرسیده است، 
حلقه را تکرار کرد. الزم است در هر بار اجرای حلقه، یک واحد از مقدار متغیر کاسته شود که این امر نشانگر 

پایان اجرای آن مرحله است.
مثال: برنامه 8  ـ٤ عدد صحیح n را از کاربر می گیرد
 و همۀ اعـداد n تا یک را در خطوط   جداگـانه چاپ

 می کند.

برنامه 8ـ4



136

از کاربر می گیرد و  را   n برنامه 9ـ٤ عدد صحیح  مثال: 
را محاسبه می کند. دربارۀ  تا یک   n اعداد  مجموع همۀ 

کنید. بحث  در کالس   sum متغیر  نقش 

برنامه ای بنویسید كه:
 دو عدد صحیح از کاربر بگیرد و میانگین آن دو عدد را نمایش دهد.

 برنامه فوق را 5 مرتبه تکرار کند.
 برنامه فوق را تا زمانی که هر دو عدد وارد شده مثبت هستند تکرار کند.

برنامه 10ـ4برنامه 9ـ4

مثال: برنامه ١0ـ٤ عدد صحیح n را از کاربر می گیرد و 
همۀ اعداد زوج کوچک تر یا مساوی n را چاپ می کند.

تمرین
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  تکرار عملی برای تعداد دلخواه

در حلقه ها می توان شرط را به گونه ای تنظیم کرد که تکرار حلقه با اختیار کاربر هنگام اجرای برنامه مشخص 
گردد. فرض کنید برنامه قرار است نمرات کالسی دانش آموزی را بگیرد و میانگین آنها را به عنوان نمرۀ کالسی 
گزارش کند. عملیات خواندن نمرات باید با استفاده از حلقه تکرار شود؛ ولی از آنجایی که معلوم نیست برای 
هر دانش آموز، چه تعداد نمره ثبت شده است، نمی توان عدد ثابتی را برای تکرار حلقه در نظر گرفت. با فرض 
مثبت بودن همۀ نمرات، شرط حلقه را مثبت بودن نمرۀ وارد شده در نظر می گیریم. پس زمانی که وارد کردن 
نمرات به پایان رسید، واردکردن یک عدد منفی باعث اتمام عملیات خواندن نمرات می شود. اگر در طول 
خواندن نمرات، تعداد و مجموع آنها نگهداری شده  باشد، محاسبۀ میانگین به سادگی انجام می شود. برنامه 

١١ـ٤ نمونۀ ساده ای از پیاده سازی
 این مسئله است.

برنامه 11ـ4
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ارزشیابی  پایانی  
١ باتوجه به نمودارهای داده  شده، تفاوت دستورهای شرطی با حلقه ها در چیست؟

٢ برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر بگیرد و اعداد فرد بین یک تا n را به ترتیب چاپ کند.

٣ برنامه ای بنویسید که مجموعه ای )با طول نامشخص( از اعداد اعشاری مثبت از کاربر بگیرد و بزرگ ترین 

آنها را چاپ کند )راهنمایی: در هر مرحله بزرگ ترین عدد یافت شده را نگهداری کنید. وارد کردن یک عدد 
منفی به معنای پایان مجموعه داده های ورودی است.(

٤ برنامه ای مطابق نمودار داده شده بنویسید.
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5 با توجه به برنامه زیر، نمودار رسم کنید.
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