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8     ــ1ــ انتقال ماکزىمم توان به بار 
ىکى از مسائلى که در مدارهاى الکترىکى مطرح مى شود، اىن است که در چه شراىطى مى توان ماکزىمم 
توان ممکن را به بار منتقل کرد. از آن جا که منابع تغذىه داراى مقاومت داخلى هستند، تمامى توانى را که به 
مدار تحوىل مى دهند به بار نمى رسد. انتقال ماکزىمم توان ممکن رابه بار، تطابق مى گوىند. به خصوص در 
مدارهاى الکترونىک که عناصر زىادى در مدار وجود دارد و مدار از قسمت ها و طبقات مختلفى درست 
شده است، اىجاد تطابق بىن طبقات مختلف مدار و انتقال ماکزىمم توان از ىک طبقه به طبقه ى دىگر مسئله ى 
مهمى است. در نتىجه، چگونگى انتقال ماکزىمم توان مورد توجه قرار مى گىرد. اگر مقاومت بار صفر باشد، 
)اتصال کوتاه شود( چون ولتاژ دو سر خروجى صفر مى شود پس توان آن نىز صفر خواهد بود. از طرفى، 
اگر مقاومت بار بى نهاىت باشد، به دلىل صفر بودن جرىان اىن بار توان آن نىز صفر مى شود. بدىهى است 
اگر بار داراى ولتاژ و جرىان باشد، داراى توان نىز خواهد بود. پس اگر مقاومت بار از صفر زىاد شود و تا 
بى نهاىت افزاىش ىابد )مدار باز شود(، توان آن هم از صفر زىاد مى شود و مجددًا به صفر برمى گردد. در اىن 
بىن حالتى وجود دارد که توان مصرف کننده به بىشترىن مقدار مى رسد. محاسبه ها نشان مى دهند که زمانى 
ماکزىمم توان به بار ىا مصرف کننده منتقل مى شود که مقاومت بار با مقاومت داخلى منبع تغذىه برابر باشد. 

اگر مدار داراى عناصر زىادى باشد، مى توان با به دست آوردن معادل تونن ىا نورتن مدار از دوسر 
بار، تمامى مدار را به صورت ىک منبع ولتاژ ىا جرىان واقعى نشان داد. در اىن صورت، مى توان گفت 

زمانى ماکزىمم توان به بار منتقل مى شود که مقاومت بار با مقاومت معادل 
تونن ىا نورتن مدار برابر باشد. )RL = Rth = RN شرط ماکزىمم شدن توان بار(

محرکه ى  نىروى   ، r = 1Ω داخلى  مقاومت  با  33ــ1  مطابق شکل  باترى  ىک   مثال 13:   
E = 12V ولت را تولىد مى کند. اىن باترى در چه جرىانى مى تواند ماکزىمم توان را به بار بدهد؟ در اىن 

حال توان مصرف کننده چند وات است؟ 
 RL = 0/5Ω  ، RL = 3Ω اگر مقاومت بار را به ترتىب

در نظر بگىرىم در هر مرحله توان مصرفى چند وات مى شود؟ 

شکل 33   ــ1     
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