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سخني با هنرآموزان گرامی
با توجه به آموزه های اسالمی ،کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار ،نفس سرکش را رام کرده و

شخصیت وجودی خویش را صیقل داده ،هویت خویش را تثبیت کرده و زمینۀ ارتقا ِء وجودی خویش را مهیا و امکان کسب
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.
تخصصی
درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم طراحی شده است ،شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاء ِ دانش
ِ
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  8ساعته 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
دانش فنی پایه در گروه مکانیک  و رشتۀ تحصیلی مکاترونیک برای شما هنرجویان
درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم ،کسب
ِ
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

مکاترونيك را تعريف کنید.

نمونه وسايل مكاترونيكي را که در اطراف خود وجود دارد نام برده و دیاگرام بلوکی آنها را رسم کنید.

مشاغل مكاترونيكي را نام ببرید.

اجزاي سيستم مكاترونيكي را همراه با مصاديق آن نام ببرید.
كنترل حلقه باز و بسته را توضيح دهید.

تفاوت سیستم کنترل دستی و خودکار را بیان کنید.

ويژگي ها و وظایف كنترل كننده را توضيح دهید.

مکاترونیک چیست؟
در اوايل قرن بيستم علوم مهندسي ،برق ،مكانيك ،عمران ،و شيمي در حوزههای تخصصي مجزا ،منابع علمي
و مشاغل مربوط به خود را داشتند .با گذشت زمان و پيشرفت فناوري های نوین ،پردازندههاي كامپيوتري،
قطعات الكترونيكي و مكانيزمها ،نياز به تخصصهاي تركيبي براي طراحي و نگهداري دستگاه ها و سيستمهاي
جديد بسیار پر اهمیت گردید .مكاترونيك يكي از اين زمينههاي تخصصي ترکیبی بوده و شامل بخشهاي
الکترونیک ،مکانیک و نرم افزار كامپيوتري است كه توسط سيستم كنترل با یکدیگر مرتبط و هماهنگ
شدهاند.
به عبارت ديگر ،سيستم مكاترونيكي حاصل كنار هم قرار دادن بخشهاي الكترونيكي ،مكانيكي و
سيستم كنترل با تركيب بهينه و همراه با همافزايي
اين سيستمها است.
سيستمهاي كنترل
در يك سيستم مكاترونيكي مانند خودرو ،مرز مشخصي
بين بخشهاي الكترونيك ،مكانيک و سيستم كنترل
سيستمهاي
مدارات كنترل
الكترونيكي
كنترل ديجيتال
وجود ندارد ،شكل 1ـ 1نحوۀ ارتباط بخشهاي مختلف
علم مكاترونيك را نشان ميدهد.
مدارات
نرمافزار

مكاترونيك

الكترونيكي

سيستمهاي
الكترومكانيكي

 CADمكانيكي

مكانيزه مكانيكي
شکل 1ـ  1ـ حوزۀ گستردگی علم مکاترونیک

تاريخچۀ مكاترونيك
تالشهاي صورت گرفته جهت ساخت سامانههاي کنترل خودکار مکانيکي تاريخچهاي جالب و طوالنی
2
دارند .در واقع واژۀ « اتوماسيون »١تا دهۀ  40ميالدي رواج نداشت؛ اما سرانجام توسط کمپاني فورد موتور
براي نام گذاری فرايندي استفاده شد که طي آن ،یک ماشين قطعه ای را از يک ايستگاه کاري به ايستگاه کاري
ديگر جهت مونتاژ انتقال داده و سپس آن قطعه را دقيقاً در محل معيني براي انجام مراحل بعدی مستقر
 Ford Motorـ2

2

 Automationـ١

فصل ّاول :کنترل

ميکرد .با وجود اين ،توسعۀ موفقيتآميز سامانههاي کنترل خودکار مکانيکي قبل از آن مقطع اتفاق افتاده
بود .به طور مثال کاربردهاي ابتدايي سامانههاي کنترل خودکار در يونان و در سال  300قبل از ميالد با توسعۀ
مکانيسمهاي تنظيم کننده 1شناور آب به اجرا درآمد .ساعت آبی  Ktesibiosکه در آن از تنظيم کنندۀ شناور
آب استفاده شده و يک چراغ نفتی شناور که از آن جهت ايجاد سطحي ثابت استفاده شده بود ،دو نمونۀ دیگر
هستند .بعدها ،در قرن اول ميالدي ،هرون 2در اسکندريا کتابي به نام نيوماتيکا 3انتشار داد که طي آن گونههاي
مختلف مکانيسمهاي تنظيم سطح آب را با استفاده از تنظيم کنندههاي شناور تشريح کرد.
در اروپا و روسيه حد واسط قرون  17و 19ميالدي تجهيزات
مهم بسياري اختراع شد که بعضاً مرتبط با مکاترونيک
بودند .کورنلیت دربل 4تنظيم کنندۀ حرارتي اختراع
کرد که در واقع جزء اولين سيستمهاي پسخور ،در آن
دوره محسوب ميشد .به دنبال آن (1720ـ )1647دنیس
پاپیس 5تنظيم کنندۀ ايمنـي فشار جهت ديگهـاي بـخـار
را در سال 1681ميالدي اختراع کرد .تنظيم کنندۀ فشاري
وي بيشتر مشابه شير فشار ديگهاي زودپز امروزي بوده
است.
تکامل بعدي در اتوماسيون با پيشرفتهاي حاصل در نظریه
کنترل مـربـوط بــه گـاورنر فــالی بـال 6جیمز وات در
سال1769ميالدي است .گاورنر فالی بال که در شکل 2ـ1
آمده است ،جهت کنترل سرعت موتور بخار استفاده
ميشود .با اندازهگيري سرعت شفت خروجي و به کارگيري
حرکت چرخشی فالی بال ،شير بخار ورودي به موتور به طور
خودکار کنترل ميشود .با افزايش سرعت موتور ،گوی هاي
فلزي روي گاورنر بلند شده و از محور شفت فاصله ميگيرند
و به اين ترتيب راه شير بسته ميشود .با کاهش سرعت
موتورُ ،کرههاي فلزي روي گاورنر پایین میآیند و راه شیر
باز میشود .اين نمونهاي از سامانه کنترل پسخور است که
سيگنال بازخورد و سیگنال راه انداز کنترل به طور کامل در
يک سختافزار مکانيکي ترکیب شده اند.
پیشرفت سیستمهای مکانیکی که دارای کنترل خودکار
هستند در نهایت منجر به ایجاد سیستمهای مکاترونیکی
امروزی گردید.
 Flyballـ6

 Dennis Papisـ5

 Cornelis Derbelـ4

شکل  2ـ   1ـ نمایی از گاورنر جیمز وات

 Pneumaticaـ3

 Heronـ2

 Regulatorـ1

3

نمونههايي از سيستمهاي مكاترونيکی
در سالهاي اخير نمونههاي بسياري از سيستمهاي مكاترونيكي به طور گسترده توليد و استفاده شدهاند.
خودرو ،ماشين لباسشويي ،يخچال ،پرينتر و بسياري از اسباب بازي ها از این موارد هستند.

شکل3ـ1ـ نمونههایی از سیستمهای مکاترونیکی

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

پ

ولوم تنظیم دما

نج

ره
گرمکن برقی و
فن الکتریکی

كليد تنظيم
سرعت فن

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

در اين سيستم يك گرمكن وجود دارد كه پس از روشن شدن ،دماي اتاق را افزايش ميدهد .همچنين ،يك
١
حسگر دما ،ولوم تنظيم دماي مطلوب ،كليد تنظيم سرعت فن و كليد روشن ـ خاموش هم در پنل ترمومتر
 Thermometer Panelـ1
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فصل ّاول :کنترل

روي ديوار نصب شدهاند .در داخل پنل يك نرمافزار كنترلكننده
وجود دارد كه دماي واقعي اتاق را از حسگر دما ميخواند .سپس ،با
توجه به سرعت فن و مقدار مطلوب دماي تنظيمشده توسط کاربر،
فن و گرمكن را کنترل کرده و بهطور خودکار آنها را روشن و خاموش
مي کند.
در سال هاي اخير نمونههاي بسیاری از سيستمهاي مكاترونيكي
پيشرفته طراحي شدهاند .در شكل زير دو نمونه سگوي 1نشان داده
شده است .اين وسيله براي جابهجايي انسان طراحي شده است.

شکل  5ـ1ـ دو نمونه سگوی برای جابهجایی افراد در حالت ایستاده

ربات انساننما ٢نمونهاي از سيستمهاي مكاترونيكي
جدید است .اين رباتها به گونهاي طراحي شدهاند كه
ظاهر و حركاتي شبيه انسان داشته باشند .برخي از
اين رباتها قابليت راه رفتن ،باال رفتن از پله ،دویدن،
صحبت كردن ،انجام پرسش و پاسخ با اطرافيان و
حتي ابراز احساسات را نيز دارند.

شکل     6ـ   1ـ نمونهای از ربات انساننما به نام ُسو ِرنا طراحی
شده در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 Humanoidـ2

 Segwayـ1
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عالوه بر سيستمهاي مكاترونيكي كه روی زمين
حركت ميكنند ،دستۀ وسيعي از سيستمهاي
مكاترونيكي مانند هواپيما ،پهباد ،بالزن ،1و
پرندۀ چهار موتوره 2در هوا حرکت میکنند و
جابهجا ميشوند.
پرندۀ چهار موتوره ،دارای چهار موتور الکتریکی
چرخان و تعدادی حسگر موقعیت ،سرعت و
ارتفاع است که با استفاده از آنها می تواند در
هوا حرکت کند .این پرنده براي مأموريتهاي
فيلم برداري ،عمليات نجات ،عبور از مكانهاي
صعب العبور و رساندن بسته های پستی استفاده
ميشود.
این پرنده در ارتفاع و بُرد پروازی پایین استفاده
می شود .بالزن نمونهاي جديدتر است كه
مكانيزم حرکتی آن از پرندهها و حشرات الهام
گرفته شده است .اين پرنده با بال زدن ،خود
را در هوا نگه ميدارد و ميتواند حركت كند.
قدرت مانور این پرنده زیاد بوده و ارتفاع و برد
پروازی آن کم است و برای فیلم برداری استفاده
می شود.
پهبادها ،همان هواپیمای بدون سرنشین هستند
که کاربردهای وسیعی در نقشه برداری و حمل
بار دارند.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل 7ـ  1
الف) پرندۀ چهارموتوره
ب) بالزن
ج) و د) دو نمونه پهباد.
(د)
 Quadrotorـ٢
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 Ornithopterـ1

فصل ّاول :کنترل

صنايع و مشاغل مكاترونيكي
مهندسی مکاترونیک در صنایع متنوعی کاربرد دارد .کمک مهندس ،تعميرکار ،نصاب ،راه انداز ،تکنسين،
طراح سیستم اتوماسیون ،اپراتور و برنامه ريز نمونههایی از این مشاغل هستند که نمونه هایی از آنها در
جدول   1ـ 1به اختصار آورده شده اند.

جدول 1ـ  1ـ نمونههایی از مشاغل و صنایع مرتبط با مکاترونیک
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 سراميک
()Ceramic Industry

صنعت پالستيک
()Plastic Industry

صنعت پوشاک
()Garment Industry

صنعت هيدروليک
()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

فلزکاري
()Metal Working

صنعت اسباب بازي
()Toy Industry

صنعت چاپ و کاغذ
()Paper & Printing

صنعت پزشکي
()Medical Industry

صنعت خودرو
()Mobile Technology

صنعت هوايي
()Airspace Industry

صنعت کشتي 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

کنترل فرايند
()Process Control

ساخت ماشين آالت
()Machinery
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سيستم مكاترونيكي
قبل از آشنایی با سیستم مکاترونیکی باید با مفهوم سیستم آشنا شویم .سيستم مجموعهاي از اجزا است كه
براي رسیدن به هدف خاصي كنار يكديگر قرار گرفتهاند .قلب ،مغز ،سیستم آب و هوا و منظومۀ شمسي
تعدادي از سيستمهاي طبيعي هستند .خودرو ،هواپيما ،كشتي ،ربات ،بازار بورس ،پااليشگاهها و كارخانهها
از جمله سيستمهاي مصنوعي هستند كه توسط انسان ساخته شدهاند .يك سيستم خاص ممكن است به
يك يا چند بخش مختلف تقسيم شود كه به هریک از آنها زيرسيستم ميگويند .بهعنوان مثال ،خودرو شامل
زيرسيستمهاي انتقال قدرت ،موتور ،1ECU ،زیرسيستم فرمان ،زیرسيستم تعليق و غيره است.
تحقیق کنید

در مورد سيستمهایی که در زیر آمده تحقيق كنيد .زيرسيستمهاي آنها را نام ببرید و مشخص کنید هركدام
مربوط به چه رشتۀ تحصیلی (مانند مکانیک ،الکترونیک ،کنترل ،کامپیوتر ،شیمی و غیره) هستند.
«هواپيما ،خانۀ هوشمند ،الکترو پمپ آب ،جاروبرقي»..
اجزاي سيستم مكاترونيكي
يك سيستم مكاترونيكي شامل زيرسيستمهاي مكانيك و الكترونيك می شود كه توسط يك زيرسيستم كنترل
به هم مرتبط شدهاند .در شكل زير اجزای يك سيستم مكاترونيكي (به طور خاص بازوی ربات دو قسمتی)2
آورده شده است .توجه کنید ،ممكن است یک سيستم مكاترونيكي برخي از اين اجزا را نداشته باشد.
نمايشگرها
LCD
LED

نمايشگرهاي ديجيتال
پرينتر

حسگرها
ميكروسوئيچ
حسگرهاي دما
حسگرهاي نور
حسگرهاي جابهجايي
حسگرهاي سرعت
حسگرهاي شتاب

مدارات شكلدهي
به سيگنالهاي ورودي
مدارات ديجيتال
     مبدلهـاي آنـالوگ به
ديجيتال
تقويتكنندهها
فيلترها

واسطها
صفحه كليد

شکل   8ـ1ـ اجرای یک سیستم

مکاترونیکی
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كليد فشاري
سوئيچ
ميكروفن

كنترل كننده

مدارات منطقي
الگوريتمهاي كنترلي
ميكروكنترلر
مدلهاي فيزيكي
PLC
 Two-link Robot Armـ2

منابع انرژي

زيرسيستم
تحت كنترل

بازوي ربات
دو قسمتي

محركها

موتورهاي Dc

موتورهاي پلهاي
موتورهاي Ac
سروموتورها
اجزاي هيدروليكي
اجزاي نيوماتيكي
شيرهاي كنترلي
سلونوئيدها

 Electronic Control Unitـ١

فصل ّاول :کنترل

به عنوان مثال دیگر ،در يك پهباد ،حسگرها موقعيت و ارتفاع را اندازهگيري ميكنند .ولتاژ خروجي حسگرها
پس از تقويت و حذف نوسانات غيرمجاز به كنترلكننده ارسال ميشود .كنترل كننده با توجه به موقعيت
فعلی و موقعیت مطلوب پهباد تصميمگيري مي کند كه با چه تواني موتورهاي پهباد را به حركت درآورد و
زاويه هريك از بالكها چگونه باشند تا پهباد به موقعيت مطلوب برسد.

سيستم كنترل
امروزه سيستمهاي كنترل يا به عبارت دقیق تر سيستم كنترل پسخور ١بخشی اساسي تمامي توليدات صنعتي
بشري و حتي زندگي روزمره هستند .اولين سيستمهاي كنترل ساخته شده به چندين قرن قبل از میالد
باز ميگردد .با گذشت زمان ،ابزار و مباني علمی سيستمهاي كنترل پيشرفت پيدا كرده و از سیستم های
ساده اولیه به سمت سیستم های کنترلی بسیار پیچیده امروزی توسعه یافته است .از مهم ترين سيستمهاي
كنترلي بشر ،گاورنر ماشين بخار طراحي شده توسط جيمز وات است كه در دوران انقالب صنعتي ساخته شد
و در توسعه دانش كنترل تأثیر به سزايي داشت (ر.ک2:.ـ1شکل) .در حال حاضر نظريه سيستمهاي كنترل در
هواپيماها ،پهبادها ،ماهوارهها ،صنايع نفت و گاز ،رباتها ،اتومبيل ،لباسشويي ،يخچال ،ماكروفر ،سيستمهاي
اقتصادي ،سيستمهاي بيولوژيكي و حتی كنترل رفتارهاي اجتماعي به كار ميرود.
براساس تعريف سيستم كنترل شامل الگوريتمها ،توابع رياضي ،نرم افزارهاي كامپيوتري و
سخت افزارهايي است كه هدف آنها هماهنگسازي كل سيستم است.
٣
به عنوان مثال خلبان خودران ٢هواپيما بخشي از سيستم كنترل است .در يك خانه هوشمند سيستم كنترل
وظيفه دارد و براساس مقادير اندازه گیری 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 بلوكي

٤

بخش مهمي از يك سيستم مكاترونيكي زير سيستم كنترل است .اين زير سيستم وظيفه دارد قسمتهاي
مختلف را هماهنگ كند به گونهاي كه نيل به هدف موردنظر ممكن شود .براي اينكه بتوانيم نحوۀ تأثیر
قسمتهاي مختلف سيستم مكاترونيكي بر يكديگر را بهتر درك كنيم از نمودارهاي بلوكي استفاده مي کنيم.
نمودار بلوكي شامل بلو ك هاي مختلف است كه هر بلوك يك زيرسيستم را نشان ميدهد.
زیرسیستم
شکل 9ـ   1نمودار بلوکی یک زیرسیستم ،هر بلوک دارای ورودی و خروجی است.

هر بلوک یا زیر سیستم دارای ورودی و خروجی کنترلی است .بايد ورودي و خروجي كنترلي زيرسيستم ،روي
بلوك مربوط به آن زير سيستم مشخص شوند .از ديدگاه كنترلي كميتي يا پارامتري كه مي خواهيم كنترل
 Block Diagramـ4

 Smart Houseـ3

 Autopilotـ2

 Feedback Control Systemـ١
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كنيم خروجي كنترلي است .كميت يا پارامتري كه با استفاده از آن خروجي را كنترل ميكنيم،
ورودي كنترلي است؛ به عنوان مثال سيستم كنترل دور موتور شکل 10ـ 1را در نظر بگيريد.
ولتاژ تغذیه ()Vs

Vm

VC

ولتاژ موتور

ولتاژ کنترلی

موتورDC

مدار راهانداز موتور (درايور)1
شکل  10ـ  1ـ نمایی از سیستم کنترل دور موتور

در اين سيستم سرعت مطلوب موتور با صفحه كليد در کامپیوتر وارد ميشود .نرم افزار كنترلكننده که
داخل كامپيوتر قرار دارد عدد وارد شده را دريافت كرده و پس از انجام يك سري محاسبات ریاضی سيگنال
خروجي ( )VCرا توليد مي کند .اين سيگنال که ولتاژ کنترلی نام دارد به مدار راهانداز موتور انتقال پیدا
می کند .راه انداز با توجه به سيگنال دريافتي بخشي از ولتاژ تغذيه ( )Vsرا به ولتاژ ورودی موتور ( )Vmمنتقل
ميكند )Vm( .به موتور اعمال شده و آن را با دور مورد نظر كاربر به حركت درميآورد .دياگرام بلوكي سيستم
مكاترونيكي در زير آورده شده است:
()ωدورواقعی  موتور

موتور DC

Vm
V

مدار راهانداز موتور

V
V1C

نرمافزار كنترل كننده

صفحه كليد

دور مطلوب موتور

شکل 11ـ1ـ دیاگرام بلوکی سیستم کنترل موتور DC

در شكل 11ـ 1برای زیر سیستم موتور  ،DCدور موتور ( )ωخروجي كنترلي و  Vmورودي كنترلي هستند.
برای زیر سیستم مدار راه انداز Vm ،خروجی کنترلی و  VCورودی کنترلی است .درصورتي كه كاربر دور مطلوب
جدید را وارد كند Vm ،VC ،و به تبع آن  ωتغيير ميكنند.
نکته

توجه شود ،نمودار بلوكي تنها توابع و مسير حركت منطقي سيستم را نشان ميدهد و نوع سيگنالهاي
بين بلوكها و اتصاالت مكانيكي و الكتريكي را مشخص نميكند.

تمرین

ورودي و خروجي كنترلی زير سيستمهاي زير را تعيين كرده و نمودار بلوكي آنها را رسم کنید:
«سيستم ترموستات خودرو ،سيستم آب گرمكن ،سيستم كنترل سرعت خودرو»
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 Driverـ1

فصل ّاول :کنترل
تحقیق کنید

در مورد وظیفۀ درایور موتور  DCو نحوۀ عملکرد آن تحقیق کنید.
كنترل حلقه باز ١و حلقه بسته

٢

Qi

h

سيستمهاي كنترلي از جنبههاي مختلف دستهبندي
ميشوند .از اين جمله ميتوان سيستمهاي
كنترل دستي ٣و خودكار٤و   يا سيستمهاي حلقهباز،
حلقهبسته و پيشخور ٥را نام برد .نام ديگر سيستم
كنترل حلقه بسته سيستم كنترل پسخور ٦است .این
اصطالحات در ادامه با یک مثال توضیح داده شدهاند.
مخزن آب روباز شكل روبهرو را در نظر بگيريد.

شیر ورودی

θ
 Qoشیر کنترل خروجی

شکل 12ـ1ـ مخزن آب روباز

حداکثر ارتفاع مخزن  5 Hmمتر و سطح مقطع  Aآن  10مترمربع است .آب از شير ورودي با دبيQi ٧وارد
مخزن ميشود و با دبي  Qoاز آن خارج ميگردد .اگر دبي آب خروجي بيشتر از دبي آب ورودي باشد سطح آب
در مخزن  hپايين ميرود .اگر دبي آب ورودي بيشتر از دبي آب خروجي باشد ،سطح آب مخزن باال ميرود.
با توجه به شكل 12ـ 1دبي آب ورودي قابل كنترل نيست (چون شیر ورودی دستگیرهای برای کنترل ندارد)،
ولي دبي آب خروجي با استفاده از تغيير زاويه  θشير كنترلي خروجي قابل تنظيم است .هدف اين است كه
سطح آب مخزن ،در ارتفاع مطلوب  hdتنظيم شود.
از آنجا که هدف ،تنظيم سطح آب مخزن با استفاده از تنظیم دبي خروجي است ،پس از ديدگاه كنترلي h
خروجي و  Qoورودي زير سيستم مخزن هستند .همچنين θ ،و  Qoبه ترتيب ورودي و خروجي زير سيستم
شير كنترلي هستند .براي انجام كنترل از كاربر ماهر استفاده شود كه براساس تجربه ميداند شير كنترلي را در
چه زاويهاي قرار دهد تا سطح آب به ارتفاع  hdبرسد .نمودار بلوكي اين سيستم در شكل زير آورده شده است:
h

مخزن آب

Qo

شيركنترلي خروجي

كاربر ماهر

h
hd

d

شکل 13ـ1ـ دیاگرام بلوکی مخزن در حالت کنترل حلقه باز

 Manual Control Systemـ3

 Feedbackـ6

 Closed Loopـ2

 Feed Forwardـ  5

7ـ دبی ( ،)Flowحجمی از آب که در یک ثانیه از یک مقطع لوله عبور می کند.

 Open Loopـ1

 Automatic Control Systemـ4
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در اين سيستم كاربر از مقدار سطح واقعي آب ( )hدر هر لحظه اطالعي ندارد و تنها براساس تجربه عمل
ميكند .به این ترتیب که از قبل می داند برای هر ارتفاع مطلوب  hdچقدر باید زاویه شیر ( )Aرا بچرخاند .به
اين سيستم كنترل ،سيستم كنترل 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 ميكند .در ادبیات رشته كنترل ،اين عوامل مزاحم را اغتشاش 1و يا نويز 2مينامند .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 ( )hdنخواهد بود و سيستم كنترلي دچار خطا    ميشود.
براي رفع اين مشكل یک نفر باالي مخزن ميرود و با استفاده از شاخصي كه در مخزن نصب شده سطح
واقعي آب را اندازه گیری کرده و مقدار آن را هر لحظه به كاربر ماهر در پايين مخزن اطالع ميدهد .سطح
آب اندازه گیری شده با  hmنمایش داده می شود .اگر  hd < hباشد ،كاربر ماهر شير كنترلي را كمي ميبندد و
اگر  hd > hباشد شير كنترلي را كمي باز ميكند .نمودار بلوكي اين سيستم در زير آورده شده است.
h

مخزن آب

Qo

شيركنترلي خروجي

كاربر ماهر

θ

e
_

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

بسته

كاربر دوم

hd
+

hm

به اين سيستم كنترلي سيستم حلقه بسته يا سيستم پسخور ميگوييم .اگر در اثر عوامل مزاحم h
تغيير كند ،كاربر دوم آن را اندازه ميگيرد و به اطالع كاربر ماهر ميرساند و زاويه شير كنترلي مجددا ً تنظيم
ميشود .خطاي سيستم كنترل حلقه بسته كمتر و مقاومت آن در برابر عوامل مزاحم بسيار زيادتر از سیستم
حلقه باز است .بخش اصلي سيستم حلقه بسته ،سیگنال پسخور و یا همان زیر سیستم اندازه گیری است.
پسخور باعث ميشود كنترل كننده (كاربر ماهر) بتواند با توجه به خروجي لحظهای اندازه گیری شده ،عمل
كنترلي خود را تنظيم كند.
مدارات  اندازهگيري
hm
Qi

تغذيه

θ

Vs
hhd d

h

كامپيوتر

Vc

مدار
راهاندازي

Vm

الكتروپمپ
Qo

شکل 15ـ1ـ نمایی از سیستم کنترل خودکار (حلقه بسته) مخزن آب
 Noiseـ2
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 Disturbanceـ١

فصل ّاول :کنترل

ایدۀ سيستم پسخور حتی در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد و ميتواند عملكرد رفتاري انسان را بهبود بخشد.
اگر در زندگی بدون توجه به برآمد اعمال قبلي و خروجی رفتارهای خود ،تصميم گيري و عمل كنيم،
نميتوانيم مطمئن باشيم در آينده به شرايط مناسبي دست پيدا مي کنیم .در صورتي كه در نظر گرفتن برآمد
اعمال و کارهای قبلي (پسخور) در تصمیمات روزمره ،به نتايج بهتري در آينده منجر ميشود.
هر دو سيستمهاي كنترل گفته شده براي مخزن از نوع كنترل دستي هستند و به نيروي انساني نياز دارند.
براي كاهش اثر نيروي انساني و افزايش دقت عملكرد ،از سيستم كنترل خودكار استفاده ميشود.
در اين سيستم  hdتوسط کاربر در كامپيوتر وارد ميشود .همچنين ،از يك حسگر آلتراسونيك جهت
اندازهگيري لحظهای سطح آب مخزن استفاده شده است .خروجي حسگر كه ولتاژ ضعيف و نويزي است
به مدارات اندازهگيري ارسال ميشود كه پس از طي مراحلي خروجي اندازهگيري شده  hmرا ايجاد و آن به
كامپيوتر ارسال می کند .كامپيوتر با توجه به اختالف  hdو  hm) hmـ  ،(e = hdو با استفاده از توابع كنترلي از
پیش طراحی شدۀ موجود در کامپیوتر ،ولتاژ كنترلي ( )VCمناسب را به مدار راه انداز ارسال می کند .مدار
راهانداز با توجه به  ، VCولتاژ  Vmرا به الكترو پمپ اعمال ميكند و باعث ميشود به ترتيب  Qo ،θو در نهايت
 hتغيير كنند.
نمودار بلوكي سيستم كنترل خودكار مخزن آب در شکل زير آمده است.
کامپیوتر

h

مخزن آب

Qo

شیر کنترل
خروجی

الکتروپمپ

حسگر
آلتراسونیک

Vm

مدار راه انداز

Vc

مدارات
اندازهگيري

برنامه
کامپیوتری

hd

e
_

+

hm

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

در اين سيستم اگر  hdتغییر کند ،به طور خودكار ولتاژها و سيگنالهاي قسمتهاي مختلف تغيير خواهد کرد
تا اختالف  hو  hdكاهش پیدا کند.
اكثر سيستمهاي كنترلي و سيستمهاي مكاترونيكي از نوع سيستم حلقه بسته و خودكار هستند .در شکل
دیاگرام بلوکی یک سیستم کنترل خودکار حلقه بسته را در حالت کلی مشاهده می کنید.
y

سيستم
تحت كنترل

محركها

سيستم
اندازهگيري

u

كنترلكننده

r

e
_

+

ym

شکل 17ـ1ـ نمودار بلوکی سیستم کنترل خودکار حلقه بسته
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 rورودي مرجع 1يا ورودي مطلوب e ،خطا u ،2ورودي كنترلي 3يا عمل كنترل y ،4خروجي ym ،5خروجي
اندازهگيري شده 6هستند .به سيستم اصلي تحت كنترل  plantيا سيستم ميگويند .زير سيستمهاي يك
سيستم حلقه بسته كنترل كننده ،7محرك ها ،8سيستم تحت كنترل و سيستم اندازهگيري 9هستند .در
بخش هاي بعدي این فصل هر يك از اين زير سيستمها توصيف شدهاند.
كنترلكننده
كنترلكننده شامل الگوريتم و يا توابع رياضي است كه وظيفۀ هماهنگسازي در سيستم كنترل را انجام
ميدهند ،به عنوان مثال در يخچال كنترلكننده ،دماي داخل يخچال را دريافت ميكند و پس از مقايسه
آن با دماي مطلوبي كه توسط كاربر وارد شده ،كمپرسور را روشن يا خاموش مي کند .كنترلكنندهها انواع
مختلفي دارند كه به دو دسته كلي ،كنترل كنندههاي کالسیک و كنترل كننده هاي پيشرفته تقسيم
ميشوند .عموماً در سيستمهاي مكاترونيكي و صنایع
U
كنترل كنندههاي کالسیک كاربرد بیشتری دارند ،مگر
+
اينكه پيچيدگي سيستم تحت كنترل بسيار زياد باشد.
M
در اين كتاب تنها كنترل كننده هاي کالسیک بررسي
e
ميشوند .سادهترين نوع كنترل كننده ،كنترل كننده
+
10
كنترلكنندۀ
روشن ـ خاموش است .رابطه ورودي e < 0
−y
روشن ـ خاموش ( )eبا خروجي آن ( )uدر شکل
−r
شکل 18ـ1ـ نمودار عملکرد کنترلکنندۀ روشن ـ خاموش
18ـ 1نمایش داده شده است.
اگر خروجي اندازه گیری شده کوچک تر از ورودي
مطلوب باشد ،خطا مثبت است و عمل كنترل انجام
سيستم eكنترل
خواهد شد ( .)u=Mمقدار  Mبه نوع
>0
و محرك ها بستگي دارد .اگر خروجي اندازه گیری
e <0
e<0
شده بيشتر از ورودي مطلوب باشد ،خطا منفي است
t
−y
و عمل كنترل صفر مي شود .در شكل زير مثالی از
−r
كنترل
نمودار زماني ورودي مرجع ،خروجي و عمل
u
آورده شده است.
e >0

M
زمان t
زمانt

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

 Control Actionـ4
 Actuatorـ      8
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 Control Inputـ3
 Controllerـ7

 Errorـ2
 Measured Outputـ6
 On / Off Controllerـ10
t

 Reference Inputـ١
 Outputـ5
 Measurement Systemـ9
M

فصل ّاول :کنترل

اگر كنترلكنندۀ مناسب طراحي شده
باشد ،خروجي ويژگيهاي مطلوبي خواهد
داشت .در شكل 20ـ 1خروجي سيستم
حلقه بسته به ازاي ورودي مرجع ثابت r
نشان داده شده است .در حالت ایده آل
خروجی  yدقیقاً روی ورودی مرجع r
قرار می گیرد ولی در عمل نمودارهایی
مطابق شکل 20ـ 1به دست می آید.

−y
−r

ess

A

خروجی

مقدار مطلوب ()r
مقدار نهایی ()yss

B

شکل20ـ1ـ نمودار زمانی خروجی سیستم

τ

t

کنترلی با نمایش ویژگیهای خروجی

0/67 yss

مقداري را كه  yدر زمان هاي طوالني به آن ميرسد مقدار نهايي ( )yssمينامند .مناسب است كه
خطاي حالت   دائمي yss) 1ـ (ess = rتا حد ممكن كمتر باشد .در بهترين حالت  essصفر است .در اين حالت
رديابي ورودي مرجع به خوبي انجام شده است .مدت زماني را كه طول مي كشد تا خروجي به  0/67 yssبرسد
ثابت  زماني )τ( 2گویند .به طور سرانگشتي ،بعد از  4τثانيه خروجي به مقدار نهايي خود ميرسد .هرچه τ
كوچك تر باشد؛ يعني خروجـي سريع تر به مقدار نهايي ميرسد و سيستم سريع تر است .در شكل نسبت
 A ×100را درصد باال زدگي )Mp(3مينامند.
B
فرض كنيد در يك سيستم مكاترونيكي هدف تنظيم دور موتور به  100دور بر دقيقه است .وجود باالزدگي به
اين معناست كه دورموتور افزايش مييابد و پس از رسيدن به  ،100حول آن نوسان ميكند و پس از گذشت
مدتي روي  100ثابت مي ماند .به رفتار خروجي در شكل 20ـ 1پاسخ زيرميرا 4ميگويند .نوع ديگری از
رفتار خروجی پاسخ فوق ميرا 5است كه در شكل 21ـ 1نمایش داده شده است.
1
ess

مقدار مطلوب ()r

 0/8مقدار نهایی ()yss
−y
−r

0/67 yss 0/6
0/4
0/2

t

τ

Maximum Overshoot

ـ3

شکل 21ـ1ـ پاسخ خروجی فوق میرا

0

 Time Constantـ2
 Overdampedـ5

 Steady State Errorـ١
 Underdampedـ4

15

در اين پاسخ باالزدگي صفر است .در عمل هرچه باالزدگي كمتر باشد ،خروجي بهتر است .اگر طراحي
كنترلكننده نامناسب باشد خروجي با گذشت زمان افزايش مييابد تا جايي كه سيستم حلقه بسته معيوب
شود .در اين حالت سيستم ناپايدار 1شده است.

زمان

t

شکل 22ـ1ـ نمونهای از پاسخ خروجی یک سیستم ناپایدار

كنترل كنندههاي خانواده  PIDدستهاي بسیار مهم از كنترلكنندههای کالسیک شامل  ،PD ،PI ،PIDو P

هستند .اين كنترلكنندهها سه ضريب  I ،Pو  Dدارد كه با تنظيم آنها ميتوان به پاسخ مطلوب رسید.

Controller
Transmitter

SP
PV

Process

CO

Control Valve

شكل 23ـ1ـ كنترلكنندۀ  PIDصنعتي برای تنظیم دمای داخل کوره

طراحي كنترلكننده براساس تجربه و محاسبات رياضي انجام ميشود .جدول 2ـ 1براي انتخاب نوع
كنترلكننده به كار ميآيد.

 Unstableـ١
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فصل ّاول :کنترل
جدول 2ـ1ـ ویژگیهای کنترلکنندههای خانواده PID

در حضور نويز كاربرد دارد؟ افزايش سرعت خروجي

كاهش Mp

كاهش ess

پايدارسازي نوع كنترل كننده

بلي

گاهی

بلي

بلي

بلي

PID

بلي

خير

بلي

بلي

بلي

PI

خير

بلي

خير

گاهی

بلي

PD

بلي

بلي

گاهی

بلي

بلي

P

ضريب  Pباعث افزايش پايداري و كاهش خطای حالت دائمي ميشود .ضريب  Iباعث كاهش خطاي حالت
دائمي ،کاهش اثر عوامل مزاحم نويزي ،و در عين حال كندي پاسخ خروجي ميشود .ضريب  Dسرعت
خروجي را افزايش ميدهد ،از طرف دیگر ضريب  Dتأثیر عوامل مزاحم نويزي خروجي را بيشتر مي کند .به
دلیل اینکه در تمام سیستمهای واقعی عوامل مزاحم نويزي وجود دارند ،عموماً در عمل ضریب  Dرا صفر
قرار میدهند.
محرك

به زيرسيستمهايي كه بين خروجي كنترلكننده تا ورودي سيستم
اصلي تحت كنترل قرار دارند محرك يا
ِ
عملگر ميگويند .وظيفۀ محرك اين است كه سيگنال خروجي كنترلكننده را از نظر جنس ،دامنه و شكل
زماني به گونهاي تغيير دهد كه براي اعمال به سيستم تحت كنترل مناسب باشد .در سيستم كنترل سطح
مخزن ،ورودي كنترلی مخزن دبی  Qoاست ،درحالي كه خروجي كنترل كننده ولتاژ الكتريكي  VCاست .با
استفاده از شيركنترلي ،الكتروپمپ ،و مدار راهانداز (که همگی محرک به حساب می آیند) ،ولتاژ  VCرا به ولتاژ
مناسب برای موتور ( )Vmتبدیل می کنند.
سوئيچهاي مكانيكي و الكترونيكي ،سولونوئيدها ،موتورها ،پمپها و شيرهاي كنترلي ،از جمله محرك های
پرکاربرد در سيستمهاي مكاترونيكي هستند.

(الف) شیر کنترلی

(ب) موتور

(ج) سوئیچ الکتریکی

شکل 24ـ1ـ نمونه هایی از محرک های پر کاربرد در سیستم های مکاترونیکی
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سيستم اندازهگيري
همان طور كه گفته شد مهم ترين قسمت سيستم حلقه بسته ،پسخور است .براي ايجاد پسخور بايد خروجي
اندازهگيري و به عنوان ورودي به كنترلكننده فرستاده شود .براي اندازهگيري كميت خروجي به يك سيستم
اندازهگيري دقیق نياز است .سيستم اندازهگيري در مسير پسخور قرار ميگيرد و در حالت کلی شامل
بلوكهاي زير است:
 ymخروجي
اندازهگيري شده

مدارات حذف نويزها

مدارات شكلدهي

 yخروجي واقعي
(كميت اندازهگيري شونده)

حسگر اوليه

شکل 25ـ    1ـ نمودار بلوکی سیستم اندازهگیری

حسگر اوليه كميت مورد نظر را اندازه ميگيرد و مقدار آن را به يك كميت الكتريكي مانند مقاومت ،ولتاژ،
جريان ،فركانس و غيره تبديل ميكند .سپس ،مدارهاي شكلدهي وجود دارند كه كميت الكتريكي را تقويت
ميكنند و شكل آن را به طور مناسب اصالح مينمایند .مدارات بعدي اثر نويزها را كاهش ميدهند .در نهایت،
خروجي اندازهگيري شده به كنترلكننده ميرود.
مثال

سيستم كنترل دماي اتاق با گرمكن برقي را درنظر بگيريد .دماي اتاق با استفاده از ترمومتر مقاومتي
اندازهگيري ميشود و پس از عبور از مدارهای مختلف ،يك ولتاژ كه با دماي اندازهگيري شده متناسب
است به كنترلكنندۀ دما ارسال ميگردد .كنترلكننده گرمكن را روشن و خاموش ميكند .نمای این
سیستم اندازهگيري دما در زير آورده شده است.
C2
V
R4

R6

R9
R5

R1

C1

R8
B

A

R2

VO

R7
R3

مدارات حذف نویز
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R10

مدارات شکل دهی

حسگر اولیه

فصل ّاول :کنترل

در زير نمونه هايي از حسگرهای اندازهگيري دما آورده شده است.

الف) ترموکوپل

ب) ترمومتر مقاومتی ()RTD

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

تحقیق کنید

در مورد ترمومتر مقاومتی ( )RTDو ترموکوپل تحقیق کرده و نحوۀ عملکرد و نوع سیگنال خروجی آنها
را تعیین کنید.

كاربرد كامپيوتر در كنترل
پس از طراحي كنترلكننده و به دست آوردن الگوريتم و رابطه رياضي بايد آن را به صورت عملي پيادهسازي
و خروجي آن را به محركها وصل کرد .براي پيادهسازي كنترلكننده ،يكي از روشهاي زير را به کار می رود.
1

2

3

مدارات هيدروليكي و نيوماتيكي
مدارات الكترونيكي
مدارات ديجيتال و قابل برنامهريزي

در مدارات هيدروليكي و نيوماتيكي سيلندر ،شيركنترلي ،مخزن و بخشهاي ديگري وجود دارد كه با استفاده
از فشار روغن يا هوا راهاندازي ميشوند و تابع كنترلي طراحي شده را پيادهسازي می کنند .در روش دوم با
استفاده از قطعات الكترونيكي تابع رياضي كنترلكننده را پيادهسازي ميکنند .در روش سوم با استفاده از
نرم افزارهاي كامپيوتري مناسب و ميكروكنترلرها ١كنترلكنندۀ طراحی شده را پياده سازي می کنند.
 Microcontrollerـ1
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درجدول 3ـ 1مقايسهاي بين اين روشها انجام شده است.
جدول3ـ1ـ ویژگیهای روشهای مختلف پیادهسازی کنترلکنندهها
سرعت

قدرت خروجي
كنترلكننده

كم

باال

كم

عالي

هيدروليكي ـ نيوماتيكي

خوب

متوسط

خوب

خوب

مدارهاي الكترونيكي

عالي

كم

عالي

خوب

مدارات ديجيتال قابل
برنامه ريزي

قابليت به روز رساني هزينه تعميرات و نگهداري

ویژگی

روش پياده سازي

با توجه به جدول بهترين روش پيادهسازي کنترل کننده در یک سیستم مکاترونیکی استفاده از كامپيوتر و
ميكروكنترلر است .سیستمکنترلی را که در آن کنترلکننده با استفاده از كامپيوتر و یا ميكروكنترلر پیادهسازی
شده است سيستم كنترل كامپيوتري ١می نامند .در سال هاي اخير در پیادهسازی اكثر سيستم هاي
مكاترونيكي از روش سوم و گاهاً از روش دوم استفاده ميشود .عالوه بر اين ،در پيادهسازي با كامپيوتر و
ميكروكنترلر امكانات جانبي مانند قابليت ذخيرهسازي سيگنالها ،قابليت گزارشگيري و نمايش گرافيكي
سيگنالها وجود دارد كه در دو روش ديگر ممكن نيست .در شکل زير نمودار بلوكي سيستم كنترل كامپيوتري
را مشاهده مي کنید.
y

سيستم تحت كنترل

محركها

)u (t

كنترلكننده

)u (k

DAC

r

e
_

سيستم اندازهگيري

)ym (t

ADC

+

)ym (k

شکل 27ـ1ـ دیاگرام بلوکی سیستم کنترل کامپیوتری

 Computer Controlled Systemـ1
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فصل ّاول :کنترل

حرف  kبرای نمایش سیگنال های دیجیتال و حرف  tبرای نمایش سیگنال های پیوسته هستند .همان طور
که مشاهده می شود كامپيوتر و ميكروكنترلر تنها ورودي و خروجيهاي ديجيتال را ميپذيرند .در حالی که،
خروجي سيستم اندازهگيري () )ym(tو ورودي محركها () )u(tعموماً سيگنالهايي پيوسته (غير ديجيتال)
هستند.
) ym(tبا استفاده از مبدل آنالوگ به ديجيتال )ADC( 1به يك سيگنال ديجيتال تبديل ميشود .همچنين،
خروجي كامپيوتر با استفاده از مبدل ديجيتال به آنالوگ )DAC( 2به يك سيگنال پيوسته و مناسب براي اعمال
به محركها تبديل ميگردد .در شکل زير سيستم کنترل كامپيوتري خودران اتومبيل را مشاهده     ميكنيد.
فاصله تا
اتومبيل جلو

محركها

اتومبيل جلو و
سيستم
انتقال قدرت

پدال گاز
ترمز

3

ABS

كامپيوتر خودرو )(ECU
DAC

كنترل كننده
DAC

فاصله مطلوب بين
دو خودرو
ADC

فاصلهسنج و
سرعتسنج راداري

سيستم اندازهگيري

ADC

ADC

اختالف سرعت با ماشين جلويي
فاصله تا ماشين جلويي
شکل28ـ  1ـ سیستم کنترل کامپیوتری خودران خودرو

ارزشیابی پایانی
 1موارد زیر را تعریف کنید:
ب) کنترل خودکار
				
الف) کنترل حلقه باز
د) حسگر
					
ج) محرک
 2تفاوت سیستم کنترل حلقه باز و کنترل حلقه بسته را در مثالی توضیح دهید.
 3برای سیستمهای زیر دیاگرام بلوکی را رسم کنید و کنترل کننده ،محرک و سیستم اندازهگیری را مشخص
کنید.
الف) سیستم کنترل فشار مدار آب
ب) کنترل سطح آب داخل کولر
ج) سیستم کنترل دور موتور خودرو
د) سیستم شارژ باتری

 Antilock Break Systemـ3

 Digital Analog Converterـ2

 Analog Digital Converterـ1
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 4در شكل روبه رو نماي سيستم كنترل
دور الكترونيكي موتور خودرو با توجه
به ميزان فشردن پدال گاز را مشاهده
می کنید .در اين شكل ميكروكنترلری كه
در  ECUقرار دارد با توجه به اطالعات
حسگر سرعت در مورد نحوۀ زمان بندي
روشن و خاموش شدن سيستم احتراق
موتور تصميم ميگيرد .دياگرام بلوكي اين
سيستم را رسم كنيد و ورودي و خروجي
هر بلوك را مشخص کنید.
شکل 29ـ1ـ سیستم کنترل دور موتور خودرو با توجه به میزان فشردن پدال گاز

 5در شكل زیر سيستم گرمايي اتاقی را مشاهده ميکنيد كه در آن با توجه به مقدار حسگر دما ( )Thermometerدر مورد
نحوۀ روشن و خاموش شدن گرمكن و فن تصميمگيري ميشود .دياگرام بلوكي را ترسيم و ورودي و خروجي هر بلوك را
مشخص کنید.

شکل 30ـ1ـ سیستم کنترل دمای اتاق با گرمکن و فن
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فصل ّاول :کنترل

 6سيستم كنترلي نمايش داده شده جهت كنترل سرعت نوار نقاله در کارخانهها استفاده ميشود .تنظيم سرعت نوار نقاله
توسط كنترل دور موتور صورت ميگيرد .دیاگرام بلوکی را ترسیم ،حسگرها و محرکها را مشخص کنید.

شکل 31ـ1ـ سیستم کنترل سرعت حرکت نوار نقاله
7

یک سیستم کنترل کامپیوتری در آپارتمان را نام ببرید و دیاگرام بلوکی آن را رسم کنید.
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فصل 2

مکانیک
موتور الکتریکی

گیربکس
كوپلينگ

مفاهيم پايه مكانيك (طول ،سطح ،حجم ،نيرو ،گشتاور و )...را شرح دهید.
مؤلفه های نيرو را مشخص و برايند نيروها را محاسبه كنید.
گشتاور نيرو را محاسبه کنید.
رفتارهاي مختلف جسم در برابر بار را توضيح دهید( .رفتار کششی ،خمشی ،برشی ،پیچشی ...،و نیروهای محوری و تنش)
ياتاقان را تعريف کنید ،انواع و كاربردهاي آن را توضيح دهید.
كوپلينگ را تعريف کنید ،انواع و كاربردهاي آن را توضيح دهید.
چرخ دنده را تعريف کنید ،انواع و كاربرد آن را توضيح دهید.
فنر را تعريف کنید ،انواع و كاربرد آن را توضيح دهید.
چرخ زنجير و چرخ و تسمه را تعريف کنید ،انواع و كاربرد هريك را توضيح دهید.
بادامك را تعريف کنید ،انواع و كاربرد آن را توضيح دهید.

مقدمه
مکانیک بخشي از دانش فيزيک بوده و سرآغاز اين رشته در تاريخ با شروع مهندسي همزمان است .مکانيک را
علمي تعريف کردهاند که شرايط سکون يا حرکت اجسام تحت تأثير نيروها را پيشبيني و توصيف ميکند .علم
مکانيک به دو بخش ايستايي و پويايي قابل تقسيم است .ايستايي به بررسي اجسام در حالت تعادل ميپردازد
و پويايي به بررسي اجسام در حالت شتابدار مربوط است.

  ايستايي
پيرامون خود را نگاه کنيد؛ درختان ،ساختمانها ،تجهيزات و حتي قاب عکس روي ديوار همه در حالتي
پايدار قرار دارند و تا وقتي که تعادل خود را حفظ کنند پايدار باقي خواهند ماند .ساختماني که در مجاورتش
خاکبرداري 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 ميپردازد.

مفاهيم پايه
پيش از اين با بسياري از مفاهيم علم مکانيک در درسهاي علوم ،رياضي ،كار و فناوري آشنا شدهايد .از آنجا
که اين مفاهيم در این رشته کاربرد زیادی دارد ،درک درستي از آنها الزم است .در اينجا براي يادآوري به
تعريف چند مفهوم پايه اشاره ميشود.
طول :طول اندازۀ يک خط در راستاي مستقيم يا منحني است .براي نمونه قطر يک دايره طول خط
مستقيمي است که دايره را به دو قسمت مساوي تقسيم ميکند يا محيط دايره ،طول پيرامون آن است .يکاي
اندازهگيري طول در دستگاه بينالمللي يکاها متر ( )mاست؛ البته براي اندازهگيري طول از يکاهاي ديگري
مانند ميليمتر ( ،)mmسانتيمتر ( )cmو اينچ ( )inنيز استفاده ميشود.
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  SIمترمربع ( )m2است .براي اندازهگيري سطوح بزرگتر از
يکايي مانند کيلومتر مربع ( )Km2استفاده ميشود و در سطوح کوچکتر از يکايي مانند سانتيمتر مربع ()cm2
استفاده ميشود.
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فصل دوم :مکانیک

حجم :اندازۀ سهبعدي يا فضايي که توسط يک ماده اشغال شده است حجم ناميده ميشود ،براي نمونه مقدار
آبي که در يک مخزن ذخيره وجود دارد .يکاي اندازهگيري حجم در دستگاه  SIمترمکعب ( )m3است .براي
اندازهگيري حجم از يکاهاي ديگري مانند  cm3و  mm3استفاده ميشود.
نيرو :به هرگونه عملي که روي جسمي انجام شود و در آن تمايل به جابهجايي يا تغيير سرعت يا تغيير شکل
و اندازه وجود داشته باشد ،نيرو ميگويند .به نيرويي که از اثر گرانش زمين بر جرم مواد ايجاد ميشود ،وزن
ميگويند .وزن اجسام را با حرف  Wنشان ميدهند .نيرو معموالً بهصورت کششي يا فشاري است ،مانند فشار
دادن يک جسم با دست يا کشيدن آن با طناب .پرکاربردترين يکاهاي اندازهگيري نيرو در  ،SIنيوتون ( )Nو
کيلوگرم نيرو ( )kgfهستند.
فشار :نيروي خارجي واردشده بر واحد سطح ،فشار ناميده ميشود ،مانند فشار آب که به ديوارۀ سدها وارد
ميشود .يکاي اندازهگيري فشار در دستگاه  SIپاسکال ( )Paاست.
جرم :به مقدار مادۀ موجود در يک جسم ،جرم ميگويند .يکاي اندازهگيري جرم در دستگاه  SIکيلوگرم ( )kgاست.
چگالي :چگالي ،جرم واحد حجم ماده است .براي نمونه يک سانتيمتر مکعب آهن  7/8گرم وزن دارد؛ بنابراین
ميگوييم چگالي آهن  7/8است .يکاي اندازهگيري چگالي در دستگاه  ،SIکيلوگرم بر متر مکعب است.
جسم صلب :وقتي در مقابل اعمال نيرو ،اندازه و شکل جسم تغيير نکند ،ميگوييم جسم صلب است.
گشتاور :به اثر چرخشي نيرو ،حول يک نقطه معين
گشتاور ميگويند .مث ً
ال نیروی يک تسمه روي قرقره
که باعث چرخيدن آن ميشود یک نمونه گشتاور
است .همچنين اگر يک گچ تحرير را از دو انتها
بگيريد و دستانتان را در دو جهت مخالف بپيچانيد،
گشتاور به وجود ميآيد و باعث خمش و احتماالً
شکستن گچ ميشود .يکاي گشتاور در دستگاه ،SI
نيوتن متر ( )N.mاست .در شکل 1ـ 2در اثر اعمال
نیرو از طریق پا به پدال دوچرخه باعث ایجاد گشتاور
می شود و می توان دوچرخه را به حرکت درآورد.

d
˚90

F
شکل 1ـ2

کار :اگر نيرويي بر جسمي وارد شود و آن را به حرکت درآورد ،کار انجام شده است .وقتي کار انجام ميشود،
انرژي از نوعي به نوعي ديگر تبديل ميشود.
توان :انرژي منتقل شده يا کار انجام شده در واحد زمان ،توان ناميده ميشود .يکاي اندازهگيري توان ،وات ()W
ميباشد .براي نمونه مقدار مشخصي انرژي براي باال بردن يک آسانسور الزم است .يک الکتروموتور با توان
 5 kWميتواند اين کار را انجام دهد اما يک الکتروموتور  20 kWاين کار را چهار بار سريعتر انجام ميدهد.
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مثال 1

در شکل 2ـ 2لیفتراک ،مقدار نیروی  5000 Nبه جعبه وارد می کند و در مدت زمان  2/5 sآن را به
اندازۀ  2 mجابه جا می کند .مطلوب است محاسبه توان این لیفتراک.
F.s Ff .s
= p =p
t t
5000
F.s f .s5000
N . 2N
m
== p
w 400kw
= 44000
=
=P
= kw
t t 2 /25/ s5s

 : F = 5000 Nمقدار نيرو
 : S = 2mمساحت
 : T = 2/5sمدت زمان
?= : Pتوان

شکل 2ـ2

ويژگيهاي نيرو
ميدانيم که نيرو يک کميت برداري است .کميتهاي
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 3ـ.)2
در شکل 4ـ( 2الف) فردي نمايش داده شده که تالش
ميکند با ريسمان ،جعبهاي را روي زمين بکشد .در
شکل 4ـ( 2ب) راستاي نيرو با خط  ،ABجهت آن
با پيکان ،مقدار نيرو با طول بردار ( ABمتناسب با
اندازه نيرو) مشخص شدهاند.

(الف)
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نقطه اثر
نیرو

شکل 4ـ2

ج

هت

مق

دار

راستا
شکل 3ـ2

(ب)

فصل دوم :مکانیک

  اصل انتقال پذيري نيرو
بنابر اصل انتقالپذيري نيرو ،ميتوان نيروي وارد بر
نقطه معلومي از يک جسم صلب را به وسيلۀ نيروي
ديگري که با نيروي اول از لحاظ مقدار ،جهت و راستا
برابر بوده ولي نقطۀ اثر آن متفاوت است ،جايگزين کرد.
جسم نشان دادهشده در شکل  5ـ 2را در نظر بگيريد.
اين جسم با نيروي افقي  Fکشيده مي شود .نيرو به
هريک از نقاط  A، Bو  Cکه وارد شود ،تأثير يکساني
دارد؛ بنابراين مالحظه ميشود که جابهجايي نيرو با
حفظ راستا و جهت نيرو تأثيري در وضعيت تعادل يا
حرکت جسم به وجود نميآورد( ،شکل  6ـ.)2

شکل  5ـ2

راستا

شکل  6ـ2

   مؤلفههاي نيرو
هر نيرو را ميتوان به دو مؤلفه تجزيه کرد ،به نحوي که
تأثير هم زمان اين مؤلفهها ،اثر خود نيرو را داشته
باشد .بهطور معمول ،نيرو را در دو راستاي عمود بر هم
 xو  yتجزيه ميکنند .مؤلفۀ افقي را با انديس  xو
مؤلفۀ عمودي را با انديس  yنشان ميدهند .براي
به دست آوردن مؤلفههاي نيرو روش محاسباتي بيان
ميشود .در شکل 7ـ( 2الف) کابل با نيروي  Fکشيده
ميشود .براي تعيين مؤلفههاي نيروي  Fدر نماي
نشاندادهشده در شکل 7ـ( 2ب) به اين ترتيب عمل
ميشود.

θ
F

(الف)

A

Fx

θ
F

Fy

(ب)
شکل  7ـ 2
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راهحل محاسباتي :اندازۀ مؤلفههاي عمودي نيروي  Fکه با محور
 xزاويه  θرا ميسازد بهکمک رابطههای زير محاسبه ميشود .توجه
داشته باشيد که در روابط زیر ،زاويه نيرو با محور xها مورد استفاده قرار
ميگيرد (شکل   8ـ.)2
Fx=F× cosθ
رابطۀ 1ـ  2
Fy=F× sinθ

Fx

θ

Fy

شکل  8ـ 2

F

مثال 2

در يک کاميون حمل بار مطابق شکل 9ـ 2جک هيدروليکي مطابق شکل زير نيرويي برابر 40 kN
در امتداد خود به باري که بلند ميکند ،اعمال مينمايد .مؤلفههاي افقي  Fxو عمودي  Fyاين نيرو را
زماني که زاويه  θ = 60°است ،محاسبه کنيد.
Fx=F×cos 60=40×0/5=20 kN
محور y
Fy

F

  

3
×= Fy
= F sin 60
×40
=
= 20 3
34 / 6kN
2

0

60
a

محور x

θ

شکل  10ـ2

Fx

G

θ
C

cos 600 = 0 / 5
3
= sin 600
2

گفتيم که نيروي واردT1بر يک جسم ،تمايل به حرکت در
راستاي نيرو را به وجود ميآورد .حال اگر به جسمي در
مختلف نيرو وارد شود ـ مانند قایق موجود در
جهتهاي T2
شکل 11ـ2ـ جسم در کدام جهت حرکت خواهد کرد؟
T1

F

T1

T2

T1
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A

شکل 9ـ2

   برايند نيروها

T2

b

F

شکل 11ـ2
T2

فصل دوم :مکانیک

براي به دست آوردن مجموع تأثير نيروهاي مختلف در يک جسم،
برایند نيروها را محاسبه ميکنند .برایند نيروها را با  Rيا  ΣFنمايش
ميدهند.
روش محاسباتي :روش محاسباتي يکي از روشهاي به دست آوردن
برایند نيروهاست .براي بدستآوردن برایند دو نيروي  F1و  F2که با
يکديگر زاويه  αميسازند از رابطۀ زير استفاده ميشود:
رابطه (2ـ)2
مثال 3

F12 + F22 + 2FF
1 2 cos α

=R

F2

R

F1

شکل 12ـ2

برایند نيروهاي وارد بر نبشي هاي پايه يك دكل نفتي در شکل زیر را به روش محاسباتي به دست
آوريد؟
°
°
°
α=30 +45 =75
ابتدا زاويه بين دو نيرو را محاسبه مي كنيم.
α=75 °
به كمك رابطه (2ـ )2خواهيم داشت:
)F1 (2 + )F2 (2 + 2F1 × F2 cos α

R
=

( )80 / 5(2 + )57(2 + 2)80 / 5 × 57 cos 75

=
R

80/5 kN

R = 12104 / 43
R=110 KN
30°

45°

57kN

شکل 13ـ2
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گشتاور نيرو
براي بررسي کامل اثر نيروهايي که بر يک جسم
وارد ميشوند ،الزم است تمايل به چرخشی که در
جسم بهوجود ميآید ،نیز بررسی شود .همان گونه
که میدانید گشتاور ،معیاری برای اثر چرخشی نیرو
حول یک نقطه معین است و به صورت زیر تعریف
میشود:
در رابطه مقابل:

F

M=F×d

x

 :Mگشتاور نيرو با يکاهای  N.mو ...
 :Fنيرو با يکاهاي N ،و ...
 :dبازوي گشتاور با يکاهاي  cm ،mو ...
گشتاور اعمالشده به يک جسم ممکن است جسم
را در جهت ساعتگرد يا پادساعتگرد بچرخاند .در
اينجا گشتاور ساعتگرد با عالمت منفي و گشتاور پاد
ساعتگرد با عالمت مثبت نشان داده شده است.

مثال 4

M=F×d

y

M = Fd
A
d

شکل 14ـ2

در سازۀ زير گشتاور ناشي از نيروي  600 Nرا حول نقطه  Oبه دست آورید.
از رابطۀ (1ـ )2خواهيم داشت:
Fx = 600 × cos 40 ° = 460  N
2m
Fx = 600 × sin 40 ° = 386 N
A
40°

600 N

شکل 15ـ2

4m

O

ـ با محاسبه گشتاور اين مؤلفه ها حول نقطه ،Oگشتاور نيروي  Fحول اين نقطه به دست مي آيد:
M=)460N()4 m(+)386 N()2 m(=2610 N.m
ساعتگرد
32

+

فصل دوم :مکانیک
نکته

هر دو گشتاور مؤلفه ها ،ساعتگرد بوده و به اين دليل با يكديگر جمع شده اند.

انواع نیروها

در قسمت قبل به بررسي مفاهيم پايه در ايستايي پرداختيم كه جسم در اثر اعمال نيرو تغيير شكل نمي دهد.
در اين قسمت مي خواهيم رفتار اجسام را تحت تأثیر نيروهاي مختلف تجزيه و تحليل كنيم .رفتار اجسام
تحت بارهاي مختلف عبارت اند از:
   1ـ رفتار كششي و فشاري
F

B

30°

C

A

کششی

  فشاری

شکل 16ـ2

  2ـ رفتار برشي                                                    3ـ رفتار خمشي
y
C

C
F

A

E
B

E′

F

D
M

شکل 17ـ2
شکل 18ـ2

M' A

B

B
x

O

A
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4ـ رفتارپيچشي
T
T
T′
T′

شکل 19ـ2
P

P

نيروهاي محوري
نيروهاي محوري ،نيروهايي هستند که در امتداد محور
طولي اجسام و عمود بر سطح مقطع آنها وارد ميشوند
(شکل 20ـ .)2
نيروهاي محوري مي توانند به صورت کششي يا فشاري
به اجسام وارد شوند و در آنها افزايش يا کاهش طول

C

C

ايجاد کنند.

شکل 20ـ2

'P

'P

'P

بارهاي محوري ضمن افزايش يا کاهش طول ،سبب
کاهش يا افزايش ابعاد ديگر جسم نيز ميشود.
P
شکل 21ـ2
فعالیت
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ميلۀ منشوري زير را درنظر بگيريد كه تحت نيروي
كششي  Pقرار دارد .به نظر شما اثر نيروي  Pدر
يك مقطع دلخواه مانند ( )a-aبه چه صورتي
خواهد بود؟
…………………………………………..………....

a
P

P

C

a

شکل 22ـ2

فصل دوم :مکانیک

  تنش محوري
به نیروی وارد بر واحد سطح ،تنش گفته می شود .چنانچه نيروي وارد ،نيروي محوري باشد به اين نيروهاي
گسترده موجود در سطح مقطع  Aتنش محوري گفته مي شود كه با رابطۀ زير تعريف ميشود.
   ±F
ـــــ =σ
A

شکل 23ـ2

 :    σتنش محوري (فشاري يا کششي)
 : Fنيروي محوري (کششي با عالمت  +و فشاري با عالمت )-
 : Aسطح مقطع
N
ــــــ
واحد تنش در سيستم  SIبا توجه به رابطه آن(   m2 ،پاسکال  )PAبوده و بهتر است به منظور هماهنگي
با آئيننامهها در محاسبات از واحد N
ــــــ (یا مگا پاسکال  )MPaاستفاده شود.
2
mm

نکته

اگر نيروي محوري ( )Fکششي باشد تنش ايجاد شده تنش کششي خواهد بود و  σمثبت است.
اگر نيروي محوري ( )Fفشاري باشد تنش ايجاد شده تنش فشاري خواهد بود و  σمنفي است.
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مثال 5

ستوني كوتاه مطابق شكل 24ـ 2تحت تأثیر نيروي محوري p=250KNقرار دارد .تنش پاي ستون
را محاسبه كنيد؟
نيروي  pفشاري است
P = -250 KN= -250×1000= -250000 N

P

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

200mm
1m

شکل 24ـ2

تغيير طول اجسام تحت تأثير بارهاي محوري
ميله  BCبه طول  Lو سطح مقطع  Aمطابق شکل 25ـ  ( 2الف) مفروض است .اگر نيروي کششي  Fبه
آن وارد شود ،سبب افزايش طول ميله به اندازه  ∆Lخواهد شد که مقدار آن از رابطه زير تعيين ميشود
(شکل25ـ(2ب)).
F×L
ـــــــ = ∆L
A×E

در اين رابطه  Eضريب ارتجاعي )مدول االستيسيته( جسم است که به جنس آن بستگي دارد و واحد آن نيز
همان واحد تنش يعني N
ــــــ و يا ) (MPaمی باشد.
2
mm

B

B

L

(ب)

C

C

L
A

(الف)

F

شکل 25ـ2
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مثال 6

ميله فوالديبا ضريب ارتجاعي E=2×105 N/mm2تحت نيروي فشاري  F=471KNقرار مي گيرد.
ميزان تغيير طول ايجاد شده را محاسبه كنيد؟
P= 471 KN=471000 N

B

L= 80cm = 800 mm

20 mm

L = 80cm

ـــــــــــــ = π D2
3/14×202 = 314 mm2
ــــــــ =A
4
4
N
E = 2 ×105
mm2

A−A
A

A

L

F = 471 KN

شکل 2-26

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

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

شکل 27ـ2

ياتاقان ها از نظر نوع اصطكاك به دو گروه تقسيم
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 يك ياتاقان را نشان مي دهد.

شکل 28ـ2
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نيروهايي را كه بر ياتاقان ها وارد مي شود مي توان به دو دسته شعاعي و محوري تقسيم كرد.
الف) ياتاقان شعاعي نيرو را در امتداد شعاع تحمل مي كند( .سطح تماس اين ياتاقان ها به شكل استوانه

است).
ب) ياتاقان محوري كه نيرو را در امتداد محور تحمل مي كند (سطح تماس اين ياتاقان ها تخت و به شكل

دايره است).

أثی
ر نی
رو

سطح تماس استوانه ای

جه

تت

جهت تأثیر نیرو

سطح تماس تخت

شکل 29ـ2

ياتاقان هاي لغزشي در نمونه هاي متفاوتي توليد
مي شود كه در اينجا فقط به دو نمونه (از نوع چشمی
آن) اشاره مي شود.
 1ياتاقان هاي چشمي در دو نوع:
الف) بوش دار؛ (شکل 31ـ)2
ب) بدون بوش توليد مي شوند( .شکل 30ـ)2

شکل 30ـ  2

شکل 31ـ  2

ياتاقان هاي غلتشي
ياتاقان هاي غلتشي از قسمت های زیر تشكيل شده اند.

رینگ داخلی

قف

سه

شکل 32ـ2
اجزای غلتشی
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رینگ خارجی

فصل دوم :مکانیک

مخروطی                           6سوزنی                           5استوانه ای                4مخروطی کروی                    3کروی                 2ساچمه ای

1

شکل 33ـ 2ـ (فرم هندسی اجزای غلتان یاتاقان ها)            

زماني كه بين محور و ياتاقان از قطعات غلتان به شكل كره ،استوانه و مخروط استفاده مي شود ،اصطكاك
لغزشي تبديل به اصطكاك غلتشي مي شود.
  انواع ياتاقان هاي غلتشي

با
رم
حو

شفت

ری

ياتاقانهاي غلتشي از نظر نوع نيرويي كه ميتوانند تحمل
كنند به دو دستۀ محوري و شعاعي تقسيم ميشوند.
ياتاقانهاي محوري بارهاي محوري و ياتاقانهاي
شعاعي بارهاي شعاعي را تحمل مي كنند.
ياتاقان هاي غلتشي از نظر فرم قطعات غلتنده به
دو گروه بلبرينگ ها و رولبرينگ ها تقسيم مي شوند.
(شکل 53ـ)2

بار شعاعی

شکل 34ـ2

بلبرينگ ها :فرم قطعات غلتنده آنها به شكل «كره» است(35ـ 2الف).
رولبرينگ ها :فرم قطعات غلتنده آنها به شكل « استوانه» «    ،سوزنی» « ،مخروط ناقص»    « ،بشكه» است.
رولبرينگ ها قادر به تحمل نيروهاي بيشتر در مقايسه با بلبرينگ ها هستند35( .ـ 2ب)

( ب)

( الف)
شکل 35ـ2
 Tapered Sphericalـ3
 Taperـ6

 Sphericalـ2
 Needleـ5

 Ballـ١
 Cylindricalـ4
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(شكل36ـ )2پنج سري ياتاقان غلتشي را
نشان مي دهد.
در (شكل36ـ( 2الف)) قطر سوراخ متغیر
و قطر خارجي ثابت است.
در (شكل36ـ(2ب)) قطر خارجي متغیر و
قطر سوراخ ثابت است.

(الف)

شکل 36ـ2

(ب)

ابعاد ياتاقان :سازندگان و مصرف كنندگان به خاطر مسائلي نظير قيمت ،كيفيت و سهولت تعويض ،به سري
خاصي از ابعاد توجه دارند .ابعاد ياتاقان هاي غلتشي توسط مؤسسۀ جهاني استاندارد  ISOتعيين شده است.
عالمت شناسايي ياتاقان غلتشي از ارقام يا تركيبي از حروف و ارقام تشكيل مي شود .رقم اول از عالمت
شناسايي ،مشخص كننده نوع ساختماني ياتاقان ،عدد دوم سري پهنا و رقم سوم سري قطر را معرفي مي كند.
اندازه سوراخ حاصل ضرب دو رقم آخر از ارقام شناسايي در عدد  5حاصل مي شود.
 2بلبرينگ پاندولي ()23316
3
          3سري پهنا
3

1

اندازه سری

3

اندازه سوراخ

6

سري قطر

دو رقم آخر ضربدر عدد  ،5معرف قطر داخلی و اندازۀ سوراخ  16 × 5 = 80mmبلبرینگ است.

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

سری قطر خارجی

سری اندازه

سری پهنا

نوع یاتاقان
مشخصات یاتاقان های غلتشی

اندازه یاتاقان ()5/d

سری یاتاقان

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  5حاصل می شود.
سری یاتاقان
نوع یاتاقان

قطر داخلی mm
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طبق استاندارد326NID-1
عدد مشخصه سوراخ
شماره  3مربوط به یاتاقان غلتکی مخروطی است.
سری قطریاتاقان
سری پهنای یاتاقان

٭

فصل دوم :مکانیک

وسايل آب بندي
وظيفۀ وسايل آب بندي جلوگيري از ورود ذرات خارجي (گرد و غبار) به داخل مكانيزم 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 كه در اينجا به معرفي چند مورد از متداول ترين آنها مي پردازيم.
الف) حلقه هاي نمدي

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

قبل از مونتاژ

استفاده از  سه حلقه کنار همدیگر

سه شیار

 یک شیار

حلقه آب بند

شیار ذوزنقه ای شکل روی
محفظه به مقدار ˚ 14درجه

شکل 38ـ2

در شكل 39ـ 2در قسمت بدنه يك شيار با مقطع ذوزنقه و يك آب بند نمدي با قطع مربع ديده مي شود كه پس
از سوار كردن دستگاه و قرار گرفتن آب بند در شيار ،به شكل آن درآمده و به ميله مي چسبد.

آب بند نمدی

محل قرارگیری نوار نمدی

شکل 39ـ2
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مواد آب بندي گرد (اُرينگ)
نوعي وسيله آب بندي ساده و ارزان ،حلقه آب بندي با
مقطع گرد (اُرينگ) است.

شکل40ـ2

خاصيت آب بندي يك حلقه الستيكي با مقطع گرد
آن است كه وقتي حلقه در داخل شكاف (مث ً
ال شكاف
پيستون) قرار مي گيرد ،در اثر فشار مايع (گاز) موجود
به يك طرف فشرده شده و با شكل گرفتن به صورت
شيار مزبور كليه فضاهاي خالي و محل هاي باز بين
(پيستون و سيلندر) را پر خواهد كرد .اندازۀ اين
حلقه ها بستگي به قطر پيستون دارد .اين حلقه ها با
مقطع چهار گوش نيز وجود دارند.

حلقه آب بند

شیار پیستون
شکل41ـ2

استنباط خود را از شكل زیر بنويسيد.
اُرینگ

رینگ حفاظتی

٢

فشار کم

فشار متوسط

فشار باال

١

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

شکل42ـ2
 Backup Ringـ2
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 O-ringـ1

فصل دوم :مکانیک

  حلقه هاي آب بند (كاسه نمد)
براي ميله هايي كه با سرعت زياد مي چرخند (ميله هاي چرخ دنده ها،
محورهاي ماشين ها ،موتورها و  )...از اين نوع آب بندها استفاده
مي شود .اين حلقه هاي آب بند داراي فنري هستند كه لبۀ فرم دار
داخلي آنها را همواره روي سطح ميله مي فشارد.

شکل43ـ2
فنر

دماغه

سطح خارجی طوقه فلزی پشت آب بند

بدنه
سمت هوا

سمت آب بندی شده

شفت
لبه اصلی

شکل44ـ2
لبه آب بندی

لبه کوچک تر

شكل 45ـ 2فرم هاي مختلفي (ديگري) از حلقه هاي آب بندي را نشان مي دهد.

شکل 45ـ2
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  آب بندي بدون تماس
در اين نوع آب بندي ،هنگام مونتاژ ،فاصله شيار موجود
بين ميله و ياتاقان را از مواد چرب كاري غليظ پر
مي كنند.

بدنه
آب بند

شفت

شکل46ـ2

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

بدنه

آب بند

شفت

شکل47ـ2

در آب بندي شياري شكل مقابل ،شيارهاي مارپيچي
باید در جهت دوران ايجاد شده باشند تا در اثر دوران
ميله ،گريس به طرف ياتاقان كشانده شود .دهانه هاي
معمول براي شكاف هاي آب بندي  0/15 mmتا 0/1
است.

بدنه

آب بند

شفت

شکل48ـ2
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كوپلينگ ها
كوپلينگ ها براي انتقال مستقيم حركت دوراني از
يك محور به محور ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند.
در شکل 49ـ 2پنج مورد از آنها را نشان مي دهد.

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

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

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

................................................................ 
پس از مطالعه اين فصل مجددا ً به اين صفحه
مراجعه كرده و نام هر كوپلينگ را در زير آن
يادداشت كنيد.

................................................................ 
شکل49ـ2
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كوپلينگ ها را مي توان در گروه هاي زير دسته بندي كرد:
الف) كوپلينگ هاي سخت
ب) كوپلينگ هاي جدا شونده
ج) كوپلينگ هاي انعطاف پذير
كوپلينگ هاي سخت
اين كوپلينگ ها به دو محور امكان چرخش نسبي
نمي دهند .آنها به دو گروه تقسيم مي شوند:
 1كوپلينگ غالفي يكپارچه :از يك غالف چدني
استوانه اي شكل ساخته شده كه در وسط آن انتهاي دو
ميله سربه سر هم قرار مي گيرند .يك خار هم روي ميله و
هم روي غالف جا مي رود.
 2كوپلينگ غالفي نيمه سربهسر :در اين كوپلينگ
سرميلهها طوري ساخته شدهاند كه در طول كوتاهي روي
هم بيفتند .شيب در قسمت روي هم افتاده ،باعث ميشود
كه اگر ميلهها در جهت مخالف كشيده شوند ،از هم جدا
نشوند .براي اتصال ميلهها و غالف ،از يك خار استفاده شده
است.

خار
محور2
غالف
محور1

شکل 50ـ2

شکل 51ـ2

 3كوپلينگ غالفي دوپارچه :در اينجا غالف از دو نيم استوانه ساخته شده كه توسط پيچ و مهره به هم
متصل مي شوند .وقتي دو نيمه با پيچ به هم بسته مي شوند ،ميله را محكم در بر خواهند گرفت .درگيري دو
ميله به كمك خار صورت مي گيرد.
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شکل52ـ2

فصل دوم :مکانیک

 4كوپلينگ فالنچي (لبه دار) :اين كوپلينگها
كاربرد وسيعي دارند و از دو فالنچ چدني ساخته
شدهاند كه با خار به انتهاي دو ميله متصل شده و
توسط چند پيچ محكم كننده به هم بسته ميشوند.
براي تضمين هممحوري ،يكي از ميلهها قدري امتداد
يافته و قسمتي از انتهاي آن وارد فالنچ متصل به ميله
ديگر ميشود .به اين ترتيب دو ميله هممحور ميمانند.
شکل53ـ2

شكل زیر كوپلينگ فالنچي از نوع حفاظ دار را نشان مي دهد .براي هم محوري صحيح ميله ها ،پيش آمدگي
(زبانۀ) در مركز فالنچ ايجاد مي كنند .اين زبانه دقيقاً در تورفتگي مشابهي كه در فالنچ ديگر تعبيه شده جا
مي رود.

كوپلينگ هاي جدا شونده

شکل54ـ2

توسط اين كوپلينگها ميتوان ميلهها را (حتي در
موقع چرخش) با هم درگير يا در صورت لزوم از
هم جدا كرد .كوپلينگ چنگكيشكل مقابل يكي از
انواع كوپلينگهاي جداشونده است كه معموالً براي
ميلههاي كم دور به كار ميرود .هر فالنچ چند چنگك
دارد كه در تورفتگيهاي مشابه با فالنچ ديگر ،درگير
ميشود( .در شكل مقابل  3چنگك وجود دارد) .يك
فالنچ توسط خار به ميله متصل شده درحالي كه فالنچ
ديگر بهوسيله خار روي ميله سوار شده ،اما ميتواند
آزادانه روي آن ميله بلغزد (روي توپي اين فالنچ شياري
وجود دارد كه ،ماهك يك اهرم در آن جاي ميگيرد).

محل قرارگیری ماهک

شکل55ـ2
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 1كوپلينگ اصطكاكي مخروطي :اين نيز يكي از كوپلينگ هاي جدا شونده است كه به همان شيوه
كوپلينگ چنگكي عمل مي كند .ميله ها به واسطۀ اصطكاك ميان دو سطح مخروطي فالنچ ها با هم درگير
مي شوند.

شکل 56ـ2

  كوپلينگ هاي انعطاف پذير
كوپلينگ انعطاف پذير امكان چرخش نسبي و انحراف هم محوري ميله ها را در حدود معيني فراهم مي كند.
كوپلينگ انعطاف پذير از نوع پيني (مطابق شکل 57ـ )2داراي چهار پين محرك است  .اين پين ها به وسيله
مهره به يكي از فالنچ ها محكم شده اند .درحالي كه فالنچ ديگر به وسيله واشر چرمي (الستيكي) پوشانده شده
و به صورت لق نگه داشته شده است .معموالً از اين نوع كوپلينگ براي اتصال مستقيم يك الكترو موتور به
ماشين استفاده مي كنند (واشرهاي الستيكي به عنوان ضربه گير عمل مي كنند).

شکل 57ـ2
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انواع ديگر كوپلينگ
چهار شاخه گاردان (اتصال هوك)
اين نوع كوپلينگ براي درگيري ميلههايي
به كار ميرود كه محورشان متقاطع است.
دو چنگال مشابه بهوسيله خار به انتهاي
دو ميله متصل شدهاند .اين چنگالها به
صورت مفصلي به چهار شاخهاي كه دو
بازويش برهم عمودند ،متصل ميشود .در
اين نوع كوپلينگ زاويه بين محورها ،حتی
در موقع حركت ميتواند تغيير كند .شكل
مقابل نقشه باز شده و سوار شده آن را
نشان ميدهد.

شکل58ـ2

شکل 59ـ2
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  كوپلينگ اولدهام
توسط اين كوپلينگ ميله هاي موازي ،اما غير هم محور با هم درگير مي شوند .دو فالنچ كه هركدام تورفتگي
مستطيلي دارند ،توسط خار به هريك از ميله ها متصل مي شوند .قطعۀ ديگري به صورت صفحه (ديسك)
دايره اي كه داراي دو پيش آمدگي مستطيلي و عمود برهم در دو طرف است ،مطابق شكل زیر بين دو فالنچ
واقع مي شود.

شکل 60ـ2

فنرها
برخي از وسايل يا مكانيزمهايي كه در محيط پيرامون شما وجود دارند و در آنها فنر به كار رفته است ،عبارتاند  از:
فنر داخل خودكار ،كمك فنر دوچرخه ،فنر داخل چتر ،فنر داخل ماشين اسباببازي و  . ...فنرها وسيلهاي هستند
كه انرژي مكانيكي را در خود ذخيره مي كنند و در هنگام لزوم آن را بازپس ميدهند .فنرها عامل وارد كنندۀ نيرو يا
گشتاور در قطعات مكانيكي هستند .فنرها را ميتوان برحسب نوع نيرويي كه به آنها وارد ميشود ،طبقهبندي كرد:
50

فصل دوم :مکانیک

فنر فشاري

فنر پيچشي

فنر كششي

( فنرها را می توان از نظر شكل هندسي شان نیز طبقه بندي كرد ).

فنرهاي مارپيچ
« فنرهاي مارپيچ استوانه اي فشاري» بيشترين
مصرف را در ميان ساير فنرها دارند .آنها در بيرون
اندازه قطعات در قالب ها ،كمك فنر اتومبيل ،صفحه
كالچ ،سوپاپ اطمينان و  ...به كار مي روند.
با وارد شدن نيرو ،حلقه هاي اين فنر به یکدیگر
نزديك مي شوند .اين فنرها از پيچاندن مفتول هاي
فنري به دور استوانه به وجود می آیند.
F3>F2>F1

شکل 61ـ2

گام

فاصلۀ بين دو حلقۀ مجاور روي فنر را گام فنر ميگويند كه در
شكل روبهرو با حرف  Pنمايش داده شده است .قطر مفتول فنر
با حرف  dو طول آن با حرف  Lمشخص شده است.
شکل62ـ2
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فنرهاي بشقابي
اين فنرها جزء فنرهاي فشاري هستند .شكل آنها به
صورت مخروط ناقص است .اين فنرها را مي توان به
صورت تكي ،به صورت موازي ،به صورت متضاد و يا
به صورت مخلوط (تركيبي) روي هم قرار داد .كاربرد
آنها در قالب سازي ،صنايع اتومبيل و  ...است.

شکل 63ـ2

فنرهاي مارپيچ استوانه اي كششي

زماني كه به اين فنرها نيرويي وارد نميشود ،حلقههاي
آنها به يكديگر چسبيدهاند.حلقهها با اعمال نيروي
كششي از هم باز شده ،انرژي را در خود ذخيره كرده
و پس از حذف نيرو به جاي خود بازميگردند .ابتدا و
انتهاي اين فنر (به منظور اتصال در محل مورد نظر)
به شكل حلقه يا قالب (مطابق شکل  64ـ )2ساخته
ميشود.

شکل 64ـ2

فنرهاي پيچشي استوانه اي

اين فنرها نيروي پيچشي را در خود ذخيره مي كنند 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 كرده ايد.

شکل 65ـ2
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  برخي ديگر از فنرهاي فلزي متداول
فنر پيچشي حلزوني

فنر شاخه اي خمشي(چنداليه)

چرخ دنده ها
تقريباً در تمام مكانيزم ها و ماشين ها الزم مي شود كه حركت دوراني از يك محور به محور ديگر انتقال يابد .اگر
در اين انتقال حركت فاصله محورها كم و الزم باشد كه انتقال حركت به طور دقيق انجام شود ،از چرخ دنده ها
استفاده مي كنند.

شکل66ـ2
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در زير مكانيزم هايي را مشاهده مي كنيد كه در آنها از انواع مختلفي از چرخ دنده ها استفاده شده است.

شکل 68ـ2

شکل 67ـ2

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

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

  ب) درگيري هاي متقاطع

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

شکل 69ـ2

شکل 70ـ2
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  ج) درگيري هاي متنافر

(در اين حالت محور چرخ دنده ها نسبت به هم
متنافرند).
چرخدندهها ممكن است داراي دندههاي داخلي يا
خارجي باشند( .شکل 72ـ)2

شکل71ـ2

فاصله مرکز تا مرکز

 aدنده خارجی (جهت گردش مخالف هم)

فاصله مرکز تا مرکز

شکل72ـ2

 bدنده داخلی ( جهت گردش موافق هم و فاصله مرکز تا مرکز کوتاه)

 cچرخ دنده ساده با دنده شانه ای (حرکت دورانی به یک حرکت مستقیم الخط هم جهت تبدیل می شود و یا برعکس)

جهت حركت در چرخ دنده هاي خارجي ،عكس همديگر و در چرخ دنده هاي داخلي هم جهت است (چرخ دنده هايي
كه كمترين دنده را دارد« ،پینيون» ناميده مي شود).
  چرخ زنجير (مكانيزم هاي زنجيري)
از مكانيزم هاي زنجيري براي انتقال نيرو و حركت
بين محورهاي موازي استفاده مي شود ،زمانی که
فاصله دو محور زياد بوده و امكان انتقال حركت
توسط چرخ دنده ها امكان پذير نباشد ،از چرخ زنجیر
استفاده می شود.

شکل 73ـ2

از مزاياي اين نوع مكانيزمها در مقايسه با چرخ
تسمهها ،انتقال بهصورت همزمان و بدون لغزش است.
شکل74ـ2
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انواع متفاوتي از زنجيرها هستند كه براي اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرند .دو گروه پر مصرف آنها
عبارت اند    از :زنجيرهاي غلتكي و زنجيرهاي دنده اي.
زنجيرهاي غلتكي
در اين نوع زنجيرها صفحات اتصال (عضو داخلي) آنها
از يك انتها با يك پين و از انتهاي ديگر با يك بوش
مفصلي (غالف) پرچ شدهاند .روي اين پينهاي مفصلي،
غلتك هاي قابل دوران مينشينند تا از اصطكاك و در
نتيجه سايش در جناحهاي دنده چرخ زنجيره در موقع
درگير شدن جلوگيري كنند.

صفحه رابط خارجی
پین
صفحه رابط داخلی
بوش

غلتک

صفحه
رابط خارجی
صفحه
رابط داخلی

واحد زنجیر

در مواردي كه بخواهند توسط اين زنجيرها ،نيروهاي
بيشتري را انتقال دهند ،از زنجيرهاي چند رديفه ( 2يا
 3رشتهاي) استفاده مي كنند.

   زنجيرهاي دنده اي

شکل7٥ـ2

زماني كه هدف انتقال نيروهاي بیشتري باشد ،از زنجيرهاي دنده اي كه دندانه آن شبيه به دندانه هاي يك
چرخ دنده است ،استفاده مي كنند.
اين زنجيرها با پهناي زيادي ساخته مي شود و به دليل تماس آرام تر دندانه هاي زنجير با چرخ زنجير حركت
بي صداتري نسبت به زنجيرهاي غلتكي دارند.

شکل76ـ2
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با استفاده از قرقره (پولی) و تسمه می توان حرکت دورانی را از یک قرقره به عنوان محرک به قرقره دیگر به
عنوان چرخ متحرک که در فاصلۀ دوری از هم قرار گرفته اند ،منتقل کرد.
انتقال حرکت در این مکانیزم از طریق اصطکاک بین تسمه و چرخ تسمه امکان پذیر است .از مکانیزم های
تسمه ای در ماشین های نساجی ،اره های چند تیغه ای ،دریل های ستونی و  ...استفاده می کنند.

شکل77ـ2

چرخ تسمه ها
  انواع تسمه ها و چرخ تسمه ها
سطح مقطع تسمهها برحسب نياز ممكن است به شكل
تخت ،ذوزنقهاي و گرد انتخاب شود.
بنابراين شكل سطح تماس تسمه يا چرخ تسمه
متناسب با سطح مقطع تسمه تهيه ميشود( .در شكل
78ـ 2مقطع تسمه به صورت ذوزنقهاي است؛ بنابراين
شكل هندسي چرخ تسمه نيز به صورت ذوزنقهاي
خواهد بود) .در ادامه با توجه به متداولبودن كاربرد دو
نوع چرخ تسمه ذوزنقهاي و تخت به معرفي بيشتر آنها
ميپردازيم.

 wdعرض گلویی که برابر عرض تسمه است .و روی پولی
اندازه گیری می شود.
سطح مقطع wd ، G×Hعرض
شکل78ـ2
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تسمه های تخت
فرم مقطع این نوع تسمهها به شکل مستطیل است و جنس آنها از چرم یا مواد مصنوعی است.
چرخ تسمهها نیز باید عالوه بر داشتن سطح صاف ،سبک نیز باشند.
بدنۀ چرخ تسمهها ممکن است استوانهای (صاف) یا دارای انحنای کمی باشد.

چرخ تسمه با سطح انحنا دار

تسمه

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

(الف)

(ج)
(ب)

(هـ)

(د)
هرز گرد
وزنه
شکل80ـ2
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(ز)

(و)
لوال

چرخ تسمه با سطح استوانه ای

شکل79ـ2

تسمه
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  انواع مكانيزم هاي تسمه تخت
مطابق با (شکل  ٨٠ـ )2
الف) مكانيزم باز؛ ب) مكانيزم متقاطع (بسته)؛ ج) مكانيزم نيمه متقاطع؛
د) مكانيزم با چند پولي؛
ه) مكانيزم با پولي هاي مرحله اي؛ و) مكانيزم با پولي هاي مخروطي؛ ز) مكانيزم با قرقره هاي هرزگرد.
تسمه هاي ذوزنقه اي
در اين نوع تسمهها ،فرم مقطع تسمه و خود شيار تسمه
روي چرخ ،به صورت ذوزنقه است .اين تسمهها نيروي
بيشتري را (تا  3برابر) در مقايسه با چرخ تسمههاي
تخت منتقل ميكنند .ابعاد اين تسمهها استاندارد است
و آنها را به اندازههاي اسمي 40،32،22،17،13،10، 6
ميليمتر ميسازند (منظور از اندازۀ اسمي ،اندازۀ قاعده
بزرگ ذوزنقه است).
زاویۀ شیار این چرخ تسمه ها متناسب با قطر آنها از
˚    32تا   ˚    38انتخاب می شود .هر قدر تسمه بزرگ تر
باشد ،زاویۀ بیشتری برای آن در نظر می گیرند.

˚ 38تا ˚α : 32

بادامك ها

شکل2-81

بادامک عضوی از ماشین است که به کمک آن می توان حرکت های خاص را
ـ که با وسایل دیگر امکان پذیر نیست ـ به وجود آورد.
با توجه به شکل های مختلفی که محیط بادامک می تواند داشته باشد ،قادر
است انواع حرکت ها را به عضو دیگری به نام «پیرو» منتقل کند.

بادامک

شکل 83ـ 2بادامک با فرم های
مختلف

می

لب

ادا
مک

شکل82ـ2

خ

و
درو

59

پيرو قسمتي از مكانيزم است كه روي محيط بادامك تكيه داشته و داراي حركت رفت و برگشتي است.
بادامك هاي مختلف مي توانند حركت هاي گوناگوني را به پيرو دهند .در شكل 84ـ 2مالحظه مي كنيد كه با
چرخش بادامك ،پيرو به طرف باال يا پايين جابه جا مي شود.
به نظر شما بادامك شکل زیر ،در كدام جهت (چپ يا راست) شروع به حركت كرده است؟

شکل 84ـ2

قبل از آنكه با شكل ظاهري انواع بادامك ها
آشنا شويم ،به معرفي چند اصطالح با توجه
به شکل زیر در مورد آنها مي پردازيم:

 1جابه جايي پيرو :معموالً موقعيت پيرو را نسبت به نقطه اي مشخص به نام نقطۀ صفر در زمان معين
يا نسبتي از يك دور مسير حركت دستگاه نشان مي دهد كه بر حسب زاويه «درجه» و يا طول «ميلي متر»
اندازه گيري مي شود.
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 2جابه جايي بادامك :برحسب زاويه و يا طول اندازه گيري مي شود .حركت و يا موقعيت بادامك را نسبت
به موقعيت صفر مشخص مي كند .جابه جايي بادامك و جابه جايي پيرو وابسته به هم هستند.
 3پروفيل بادامك :سطح واقعي بادامك را پروفيل بادامك مي نامند.
 4دايره اصلي يا دايره پايه :كوچك ترين دايره اي كه مركز آن بر محور چرخش و مماس بر سطح بادامك
است .در پيرو غلتكي اين دايره به اندازه شعاع غلتك از دايره اوليه كوچك تر است.
 5نقطۀ اثر :نقطه اي فرضي از پيرو است .اين نقطه با نقطه اي از پيرو لبه چاقويي فرضي متناظر است .اين
نقطه در مركز پيرو غلتكي يا بر سطح پيرو روتخت انتخاب مي شود.
 6منحني گام :مكان هندسي ايجاد شده توسط نقطه اثر در حين حركت پيرو نسبت به بادامك است .در پيرو
لبه چاقويي منحني گام و سطح بادامك يكي هستند .در پيرو غلتكي ،شعاع غلتك اين دو را از هم جدا ميكند.
 7دايره مبنا :كوچك ترين دايره اي است كه در منحني گام و هم مركز با محور بادامك رسم مي شود .اين
دايره در پيرو غلتكي با دايره اصلي جايگزين مي شود.
 8زاويه فشار :زاويه بين امتداد حركت لحظه اي پيرو و عمود بر منحني گام است.
 9نقطۀ گام :موقعيتي است روي منحني گام كه زاويه فشار بيشترين مقدار خود را داشته باشد.
 10دايره گام :دايره اي كه از نقطۀ گام مي گذرد.

انواع بادامك پيرو
بادامك ها را مي توان در دو گروه عمده (از نظر انواع حركات) جاي داد:
 1بادامكي كه نوسان مي كند و يا حول يك نقطه دوران دارد.
 2بادامكي كه براي ايجاد يك حركت رفت و برگشتي به كار مي رود.
با توجه به اينكه انتقال قدرت در اغلب ماشين ها از محورهاي در حال چرخش صورت مي گيرد ،بنابراین بيشتر
بادامك ها از نوع دوراني هستند.
پيروها معموالً در داخل يك قسمت «راهنما» باال و پايين مي روند و يا حول يك نقطه نوسان مي كنند.
در تصاوير زير نام هر بادامك در كنار آن نوشته شده است .جهت حركت پيرو هركدام را (مطابق مثال) نشان دهيد.
پیرو

follower
Cam
Cam motion

پیرو
بادامک
جهت حرکت بادامک

جهت حرکت
بادامک
  بادامک انتهایی                      بادامک استوانه ای                              بادامک دیسکی                                  بادامک شیاری
شکل 85ـ2
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پيروها انواع مختلفي دارند :نوك تيز ،غلتكي ،تخت ،سرتخت نوساني و ...
درشكل زير آيا مي توانيد نام هركدام از پيروها را در زير آن يادداشت كنيد؟

جهت حرکت پیرو

جهت حرکت پیرو

جهت حرکت پیرو



جهت حرکت پیرو



حرکت
هت
ج بادامک

حرکت
هت
ج بادامک

حرکت
هت
ج بادامک



حرکت
هت
ج بادامک



................................                   ................................                  ................................                   ................................
شکل86ـ2

در مواقعي ممكن است محور تقارن پيرو در راستاي محور بادامك
نباشد! كه از آنها به عنوان پيرو خارج از مركز يا  offsetنام برده
مي شود .شكل مقابل نمونه ای از آن را نشان مي دهد.

خارج از مرکز

ارزشیابی پایانی
1

بردار زیر را به مؤلفه های متعامد آن تجزیه کنید؟
۲ kN

y

x

40°

O

۳۰°
x

F = 600 N
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A
0

 2گشتاور نیروهای زیر حول محور دوران را با
استفاده از تعریف گشتاور حساب کنید؟

25

90 N

250 N
15°
0

200 mm
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B

30mm

راهنمایی :برای محاسبه  dکافی است نیرو را امتداد داده و از مرکز دوران بر آن عمود رسم کنیم:
ضلع مجاور
ـــــــــــــــــــــ = cos α
وتر

 ٣لوستري به وزن  50 kNاز کابلي به قطر  30ميلي متر آويزان است .مطلوب است محاسبه تنش محوري کابل.
 ٤ستوني تحت تأثير بار محوري  500 kNقرار دارد .مطلوب است محاسبه تنش در پاي ستون (وزن ستون
صرف  نظر شود).
 ٥نيرويي برابر  1000 kNبر يک صفحه کف ستون وارد مي شود .اگر تنش زير صفحه  5 MPaباشد ،مطلوب
است محاسبه ابعاد کف ستون درصورتي که صفحه کف ستون:
الف) مربع باشد.
ب) دايره باشد.
شماره فیلم

فعالیت

فیلم 1

انواع یاتاقان ها را یافته و کاربرد آن را توضیح دهید.

فیلم 2

انواع آب بندها را یافته و کاربرد آنها را توضیح دهید.

فیلم 3

انواع کوپلینگ ها را مشخص کنید ،کاربرد هر یک را توضیح دهید.

فیلم 4

فنرهای به کار رفته در دستگاه را مشخص کنید و کاربرد آنها را توضیح دهید.

فیلم 5

انواع چرخ دنده ها را مشخص کنید و کاربرد هر یک را توضیح دهید.

فیلم 6

انواع بادامک و پیرو به کار رفته را مشخص کنید و کاربرد هریک را توضیح دهید.
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فصل 3

الکترونیک

اتصال سري و موازي مقاومتها در يك مدار الکتریکی را تحليل کنید.
قوانين جريان و ولتاژ كيرشهف را تحليل کنید.
انواع جريان مستقیم و متناوب را توضيح دهید.
بوبين را تعريف ،نحوۀ ساخت و همچنین تغييرات ميدان مغناطيسي را در بوبين توضيح دهید.
اتصال سري و موازي سلفها در يك مدار الکتریکی را تحليل کنید.
خازن را تعريف و نحوۀ شارژ و دشارژ آن را توضيح دهید.
اتصال سري و موازي خازنها در يك مدار الکتریکی را تحليل کنید.
اتصال نیمه هادیهای نوع  Nو Pو نحوۀ تشكيل ديود را شرح دهید.
ديود را در باياس مستقیم و معکوس با رسم مدار تحليل و منحنی ولت ـ آمپر آن را ترسيم کنید.
مقاومت استاتیکی و ديناميكي دیود را در مدار با رسم منحني تحليل کنید.
ویژگی های ديود زنر و عملكرد آن را تشريح کنید.
انواع ترانزيستور را نام برده و با رسم مدار داخلی و شماتیک آن ،بایاس کردن ترانزیستور را تشریح نمایید.
 كاربرد ترانزيستور به عنوان كليد و عملكرد آن را در مدار اعالم حريق تحليل کنید.

منابع تغذیه

L

المپ

- +

سیم های رابط

در یک باتری دو قطب مثبت و منفی وجود دارند .اگر
باتری را بهصورت شکل 1ـ 3در یک مدار الکتریکی
قرار دهیم ،نیرویی بین دو قطب باتری به وجود
می آید که بارهای الکتریکی را به حرکت در میآورد
و بارهای منفی از قطب منفی به سمت قطب مثبت
حرکت میکنند.

المپ (بار)

V
شکل1ـ3ـ باتری و المپ در یک مدار بسته

به نیروی داخلی باتری اختالف پتانسیل یا ولتاژ میگویند که واحد آن ولت است .حرکت بارهای الکتریکی
در داخل مدار بسته را جریان الکتریکی مینامیم که واحد آن آمپر است .توجه شود که جهت جریان در
مدار خالف جهت حرکت بارهای منفی است .به باتری یک منبع ولتاژ میگوییم.
منابع تغذیه در مدارهای الکتریکی تولیدکنندۀ انرژی هستند و باعث روشن شدن و عمل کردن مدار میشوند.
در حالت کلی ولتاژ دو سر منبع ولتاژ ،ثابت یا تابع مشخصی از زمان است و جریان آن توسط بقیه
اجزایی که در مدار بسته قرار گرفتهاند تعیین میشود .اگر ولتاژ منبع در طول زمان ثابت باشد آن را
منبع ولتاژ مستقیم مینامیم .در این منابع دامنه و جهت ولتاژ همواره ثابت است و با زمان تغییر نمیکند.
این منابع در اکثر دستگاه های الکترونیکی مانند تلویزیون ،رادیو ،موبایل ،کامپیوتر و غیره وجود دارند.
منابع ولتاژ متناوب نوع دیگری از منابع هستند که در آنها دامنه و جهت ولتاژ با زمان تغییر میکند .در
مدارات منابع ولتاژ بهصورت زیر نمایش داده میشوند.
+
Vs

Is

Vs
−

شکل سمت راست برای منابع ولتاژ در حالت کلی و شکل سمت چپ برای منابع ولتاژ مستقیم استفاده
میشود.
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نکته

اگر جهت جریان و ولتاژ منبع بهگونهای باشد که جریان از سر مثبت ولتاژ وارد منبع شود آنگاه
حاصل ضرب جریان در ولتاژ توان مصرف شده در منبع را میدهد .در حالت عکس اگر جهت جریان
و ولتاژ منبع بهگونهای باشد که جریان از سر منفی ولتاژ وارد منبع شود آنگاه حاصل ضرب جریان در
ولتاژ توان تولیدشده در منبع را به دست میدهد.
عالوه بر منبع ولتاژ در مدارات الکتریکی منبع جریان هم وجود دارد .در حالت کلی جریان دو سر منبع
جریان ،ثابت یا تابع مشخصی از زمان است و ولتاژ آن توسط بقیۀ اجزایی که در مدار بسته
قرار گرفتهاند ،تعیین میشود .اگر جریان منبع در طول زمان ثابت باشد آن را منبع جریان مستقیم
میگویند .در این منابع دامنه و جهت جریان همواره ثابت است و با زمان تغییر نمیکند .منابع جریان
متناوب نوع دیگری از منابع هستند که در آنها دامنه و جهت جریان با زمان تغییر میکند.
در کاربردهای عملی بسیاری از حسگرها و یا برخی از مدارهای الکترونیکی به صورت
منابع جریان مدل میشوند .در مدارها ،منابع جریان مانند روبه رو نمایش داده میشوند.

Vs

Vs

Is

منابع جریان متناوب
جریان متناوب جریانی است که جهت آن طی زمان تغییر میکند و دامنۀ آن نیز نسبت به زمان ،از صفر تا
حداکثر مثبت و از حداکث ِر مثبت تا صفر و سپس تا حداکثر منفی و از حداکثر منفی تا صفر تغییر میکند.
همانطور که میدانید ،ولتاژ تولیدشده توسط یک باتری ،ولتاژ مستقیم است که باعث عبور جریان مستقیم
میشود .به این ترتیب ،جریان همیشه در یک جهت جاری است .بنابراین ،جریان مستقیم یک جهتی
است و جریان متناوب دو جهتی است .یعنی ،الکترونها گاهی در یک جهت و سپس در جهت دیگر
(مخالف جهت قبل) جاری میشوند .اگر بتوانیم قطبهای 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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انواع جریان متناوب
برای نشان دادن چگونگی تغییر جریان در زمان از شکل موج استفاده میکنیم .در شکل 2ـ 3چند نمونه
شکل موج را مشاهده میکنید .یکی از انواع شکل موجها ،شکل موج جریان متناوب سینوسی است .هر نیمه
از شکل موج جریان متناوب سینوسی قرینۀ نیمه دیگر آن با قطب معکوس است.
جریان سینوسی معمولترین نوع جریان متناوب است.
شکل جریان

نام جریان

شکل جریان

نام جریان
i

موج مربعی

t

موج سینوسی

t

i

موج دندانه ارهای

t

i

i

موج پلهای

t

شكل 2ـ3ـ چند نمونه از شکل موجهای جریان متناوب

تولید جریان متناوب
با شناخته شدن جریان متناوب و تولید و انتقال آسان آن ،روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است .برای
تولید جریان متناوب ،میتوان از یک مولد (ژنراتور) ساده  ACاستفاده کرد .در مولد  ACاز ترکیب اصول
فیزیکی و میدانهای مغناطیسی استفاده میشود.
بدین  ترتیب اگر دو قطب یک آهنربا در نزدیکی یکدیگر قرار داشته باشند ،همواره شار مغناطیسی (خطوط قوا)
از قطب شمال آهن ربا خارج و به قطب جنوب آن وارد میشود .چنانچه سیمپیچی در مسیر خطوط قوا دوران
کند ،خطوط قوا توسط سیم پیچ قطع میشوند .هرگاه این عمل به طور مستمر انجام گیرد ،جریان متناوب از
مولد جریان متناوب به وجود میآید.
شکل3ـ 3نمای یک ژنراتور ساده و چگونگی حرکت سیم پیچ و تولید لحظه به لحظۀ شکل موج جریان یا
ولتاژ متناوب را نشان میدهد.
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+

N

حالت   0
°

مرحله یک
0°

−

+

مرحله دو

N
S

S

N

حالت 90
°

N

30° 90°

گردش از   0°تا           90°

−

+

مرحله سه

S

S

N

حالت 180
°

N

90° 180°

گردش از  90°تا               180°

−

+

مرحله چهار

S

S

N

حالت 270°

N

180° 270°

گردش از  180°تا 270°

−

+

مرحله پنج

S

S

N

حالت 360°

N

270° 360°

  گردش از  270°تا 360°

−

S

S

شکل 3ـ3ـ تولید جریان متناوب و منحنی لحظه به لحظۀ جریان یا ولتاژ تولیدشده

69

در مرحلۀ  1خطوط قوای مغناطیسی به وسیلۀ سیم پیچ قطع نمیشود (سیم پیچ با خطوط قوا موازی است).
در نتیجه ولتاژ در این مرحله صفر است .چنانچه سیم پیچ در جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخد؛ (مرحلۀ
 )2قطع خطوط قوا به وسیلۀ سیم پیچ افزایش مییابد .در نتیجه ولتاژ تولیدشده ،رفته رفته زیاد میگردد و
پس از پیمودن  90درجه به مقدار ماکزیمم خود میرسد .در مرحلۀ  ،3با ادامه دوران سیمپیچ تا  180درجه
قطع خطوط قوا کاهش مییابد .در نتیجه ولتاژ تولیدشده نیز کاهش مییابد و در  180درجه از گردش،
دوباره به مقدار صفر میرسد.
از این لحظه به بعد ،جهت ولتاژ تولیدی عوض میشود و در مرحلۀ  4تا  270درجه ،مقدار آن دوباره
افزایش مییابد تا در جهت عکس ،به نقطۀ ماکزیمم خود میرسد .در مرحلۀ  5با ادامۀ گردش تا  360درجه،
مقدار ولتاژ تولیدشده کاهش مییابد و دوباره به صفر میرسد .تا اینجا سیمپیچ ،یک دور کامل زده است .با
ادامۀ هر گردش سیم پیچ ،ولتاژ تولیدشده تغییرات مشابهی را طی میکند .در همۀ این حالتها 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 میشود.
  مشخصات جریان متناوب
در بررسی برخی مدارهای جریان متناوب ( )ACبا موج سینوسی
سر و کار داریم .در این مدارها ولتاژ و جریان ،هر دو متناسب و به
شکل موج سینوسی هستند .شکل 4ـ 3یک موج سینوسی را نشان
میدهد که بیانگر جریان یا ولتاژ سینوسی است.

v

  (ولتاژ) یا ( iجریان)

))t(t
زمان(

0

شکل 4ـ3ـ موج سینوسی

همانطور که میبینید ،مقدار و جهت ولتاژ یا جریان با زمان تغییر میکند؛ یعنی از صفر شروع میشود به
مقدار پیک یا ماکزیمم مثبت میرسد .آنگاه دوباره صفر میشود و سپس به پیک یا ماکزیمم منفی میرسد
و باز صفر میشود .هنگامی که موج سینوسی از صفر میگذرد ،جهت یا پالریتۀ خود را عوض میکند .به
عبارت سادهتر ،موج سینوسی بین مقادیر مثبت و منفی تناوب میکند .مجموعۀ یک تناوب مثبت و منفی را
یک سیکل یا دوره تناوب ١گویند ( شکل   5ـ.)3
ماکزیمم مثبت

 Vیا I

t

سیکل
سوم

شکل   5ـ3ـ نمای یک شکل متناوب
در سه دورۀ تناوب

  سیکل
دوم

I V
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t

سیکل
اول

ماکزیمم منفی
1-Period
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در جدول 1ـ 3تعدادی از اصالحات مرتبط با موجهای تناوبی آورده شده است.
جدول 1ـ3ـ اصالحات مرتبط با منبع متناوب
ردیف

نام

مقادیر مهم
ولتاژ متناوب

ولتاژ پیک

Vp

تشریح

رابطه

فاصله بين صفر (محور افقي
زمان) تا مثبت ترین نقطه
شکل موج

Vp=Vmax

تصویر
+ VP

ولتاژ ماکزیمم

Vmax

دامنۀ  Vیا I

1

پیک تا
پیک

مقدار پیک
2π

π

3π
2

π
2

− VP
+ VP

2

ولتاژ پیک تا
پیک

V p- p

فاصلهباالتریننقطهپیکمثبت
تا پایینترین نقطه پیک منفی
موج

Vp-p=2Vp

3

ولتاژ لحظه ای

V

مقدار ولتاژ در هر لحظه از
زمان

V=Vmsiωt

4

ولتاژ متوسط

Vave

5

ولتاژ مؤثر

Vrms=Ve

پیک تا
پیک

مقدار پیک
2π

π

3π
2

π
2

− VP
)(i ,v
i 3 , v3
i 2 , v2
i1 , v1
t

t6

t5

t4
t3

t2

t1
−i1 , −v1
−i 2 , −v2
−i 3 , −v3

] U[ V
U3
U2

میانگین مقادیر لحظه ای Vm
= 0 / 318Vp
یک موج در یک دوره تناوب
π
است.
Vm
=V
= 0 / 318Vp
ave
π
=V
ave

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

] t [S

U4
U1
t 10 t11
t12

U5

t6 t7 t8 t 9
t4 t5

t1 t2 t3

− U11
− U7
− U10
− U8
− U9

0/707 V P
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 Vیا I

همانطور که دیدید ،موج سینوسی با زمان ( )tتغییر میکند.
بنا به تعریف ،مدت زمانی که طول میکشد تا یک سیکل کامل
به وجود آید ،را زمان تناوب یا پریود میگویند و آن را با حرف
 Tنمایش میدهند (شکل 6ـ.)3

t

زمان تناوب()T
شکل   6ـ3ـ دورۀ تناوب یک موج سینوسی
مثال 1

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

ثانیه t

12

v

8

0

4

0

راه حل:
با توجه به تعاریف گفته شده چون هر سیکل کامل در  4ثانیه طی شده است ،پس دورۀ تناوب موج
سینوسی برابر  4ثانیه است.

فرکانس
بنا به تعریف ،تعداد سیکلهایی را که در یک
ثانیه طی میشود ،فرکانس گویند و آن را به
حرف  fنشان میدهند .واحد فرکانس را سیکل
بر ثانیه ( 1)cpsیا اصطالحاً هرتز ()Hz
مینامند .هرچه تعداد سیکلها در ثانیه بیشتر
باشد ،فرکانس بیشتر است .شکل 7ـ 3دو موج
سینوسی را نشان میدهد که موج (الف) دو
سیکل و موج (ب) چهار سیکل را در یک ثانیه
طی میکنند .یعنی ،فرکانس موج (الف) دو هرتز
و فرکانس موج (ب) چهار هرتز است.

v

الف) فركانس كمتر

t

ب) فركانس بيشتر

t

0

یک ثانیه
v

0

یک ثانیه
شکل 7ـ3ـ نمایش  تفاوت فركانس در دو موج سینوسی
1-Cycle Per Second
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مقدار فرکانس با توجه به کاربرد موج متناوب مشخص میشود ،مث ً
ال فرکانس برق شهر در ایران  50هرتز یا
 50 cpsاست .برق شهر در ایران 50سیکل کامل را در یک ثانیه طی میکند.
فرکانس برق در بعضی از کشورها  60هرتز ( )60 cpsاست .فرکانس جریان یا ولتاژ متناوب را میتوان با
فرکانسمتر (دستگاه اندازهگیری فرکانس) یا اسیلوسکوپ (دستگاه نمایش شکل زمانی موج) اندازه گرفت .با
توجه به مطالب گفته شده ،رابطۀ بین فرکانس و زمان تناوب را میتوان به صورت زیر نوشت:

1
f

=T

،

1
T

=f

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

مثال2

v

با توجه به شکل مشخص کنید:
الف) فرکانس کدام موج بیشتر است؟
ب) مقادیر زمان تناوب و فرکانس را حساب کنید.
راه حل:
الف) موج شکل (ب) سیکل های بیشتری را در
طول یک ثانیه طی کرده است پس فرکانس آن
بیشتر است.
ب) با توجه به شکل (الف) ،سه سیکل کامل
در یک ثانیه طی شده است .پس فرکانس موج
 3هرتز و دوره تناوب آن یک سوم ثانیه است.
در شکل (ب) 5 ،سیکل در یک ثانیه طی شده
است .پس فرکانس آن  5هرتز و دوره تناوب آن
یک پنجم ثانیه است.

تحقیق کنید

0

t

1s

(الف)
v

0

t

1s

(ب)

در صنعت برای زمان تناوب از واحدهای کوچک تر و برای فرکانس از واحدهای بزرگ تر استفاده
میکنند .در مورد این واحدها تحقیق کنید.
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مقاومت الکتریکی
اجسام مختلف در مقابل حرکت جریان الکتریسیته از خود مقاومت های مختلفی نشان میدهند .میزان عایق
بودن و یا هادی بودن اجسام را با کمیتی به نام مقاومت ١الکتریکی نشان میدهند .هر چه مقاومت جسم
در برابر عبور جریان بیشتر باشد جسم عایقتر و هرچه مقاومت آن در برابر عبور جریان کمتر باشد ،جسم
هادیتر است .فلزاتی مانند مس ،طال ،آهن ،آلومینیوم ،و نقره هادی های خوبی هستند .در مقابل شیشه ،میکا
،و مواد پالستیکی مقاومت الکتریکی زیادی دارند .مقاومت را با عالمت  Rنشان میدهند و واحد آن اهم ()Ω
است .در مدارات الکتریکی مقاومت را به صورت زیر نمایش میدهند:
I
R
U

قانون اهم رابطۀ بین ولتاژ ،جریان و مقاومت الکتریکی را بیان میکند I = U .و  R = Uو U=R.I
R
I
مثال 3

در مدار شکل زیر جریان باتری چقدر است؟
−

راه حل:
U
= 2 / 4A
R

R = 5Ω

U= 12v

+

= U = 12V, R = 5Ω ⇒ I

مقاومت سیم فلزی با رابطه زیر محاسبه میشود:

ρl
A

=R

در رابطۀ باال  lطول سیم برحسب متر A ،سطح مقطع سیم برحسب متر مربع و  ρمقاومت 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  ρبرابر   8ـ 1/72×10است.
تحقیق کنید

با افزایش دما در فلزات مختلف  ρچگونه تغییر میکند؟
وقتی از یک مقاومت جریانی عبور میکند ،طبق قانون اهم اختالف پتانسیلی در آن به وجود میآید.
عالوه براین ،مقداری از انرژی الکتریکی به  صورت گرما در مقاومت تلف میشود .انرژی تلف شده از رابطه زیر
به دست می آید:
E=RI2t

 Resistanceـ1
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که در آن  tزمان روشن بودن مقاومت برحسب ثانیه است E .انرژی تلف شده و با واحد ژول است .مقدار انرژی
که در یک ثانیه در مقاومت تلف میشود را توان مقاومت یا توان تلف شده مینامند و با  Pنشان میدهند:
P=RI2=VI

واحد توان وات است.

اتصال سری مقاومتهای اهمی
اگر با قطار مسافرت کرده باشید ،دیدهاید که قطار از تعدادي واگن و یک لکوموتیو تشکیل میشود .واگن ها
میتوانند مشابه یا بزرگ و کوچک باشند .در صورت نامساوی بودن ،هر واگن گنجایش حمل بار یا مسافر
خاص خود را دارد .اتصال واگنها به یکدیگر به
صورت پشت سر هم (اتصال سری) است؛ یعنی
ابتدای یک واگن به انتهای واگن دیگر وصل است.
هنگام حرکت ،سرعت در همۀ واگنها یکسان است.

شکل   8ـ3ـ در قطار واگنها به صورت سری بسته میشوند.

زنجیر نیز نمونۀ دیگری از حالت سری است و از
حلقه های زیادی تشکیل میشود .حلقههای زنجیر
مانند واگنهای قطار به صورت سری به یکدیگر
اتصال دارند .چنانچه نیرویی در جهت طولی به زنجیر
وارد شود ،به طور یکسان به همۀ حلقههای آن منتقل
میشود.
برای سری بستن مقاومتها نیز همین روش دنبال
میشود .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
درست میشود .اتصال مقاومتها با یکدیگر همانند
اتصال دانههای زنجیر یا واگنهای قطار است .شکل
9ـ 3نمای مداری و تصویر ظاهری چند مقاومت
سری شده را نشان میدهد.

R3

C

D

I
R2

I

V

I
B

R1

I
A

شکل 9ـ3ـ نمای مداری و ظاهری چند مقاومت سری
1- Series
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برای نمایش چند مقاومت با مقادیر
اهمی متفاوت ،آنها را با اندیسهای
 1تا  nمشخص میکنند .برای
مثال ،مقاومتهای شکل 10ـ 3به
طوری سری به هم بسته شده و با
عالمت مشخصۀ  Rو اندیس مربوط
نامگذاری شدهاند.

R5
R5
R6
R6

R1 R2 R3 R4
R1 R2 R3 R4

R7
R7

B

الف) بین نقاط Aو  Bمقاومت های R 1تا R vسری شده اند.

R3
R3
R4
R4

A

R2
R2
R5
R5

R1
R1
R6
R6

C
D

منبع تغذیه
A

B

C
منبع تغذیه

D

ب) بین نقاط Cو  Dمقاومت های R 1تا R 6سری شده اند.

R2

R3

شکل 10ـ3ـ دو نمونه مقاومت های سری

R1

R4
باتری

R2

R1

R4

R3
باتری

ترتیب قرار گرفتن مقاومتها در مدار سری ،در جریان
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 نمیگیرند
( شکل 11ـ.)3

شکل 11ـ3ـ جابه جایی مقاومت ها در اتصال سری اثری در جریان مدار و
مقاومت کل ندارد

  جریان در مدار سری
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 شکل12ـ 3در نقاط مختلف یک مدار سری
آمپرمترهایی قرار دهیم ،همه یک جریان را نشان میدهند.
   ولتاژ در مدار سری
اگر به دو سر یک مقاومت ،ولتاژ مشخصی داده شود تمام آن ولتاژ در دو سر مقاومت افت میکند .مطابق
شکل 13ـ 3مقدار ولتاژ دو سر مقاومت را به کمک ولتمتر میتوان اندازه گرفت .در واقع ولتاژ منبع با ولتاژ
دو سر مقاومت برابر است.
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A2

1A

1A

1A

2

1A

A1

R1

1A

R
V

1A

A 3 1A

V

3

A4

R

1A

ب) شکل مداری

الف) مدار واقعی

شکل 12ـ3ـ یکسان بودن شدت جریان در همۀ نقاط مدار سری

UR= E

UR

ولت متر
V

R

R
E

E

باتری

شکل 13ـ3ـ اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت

چنانچه تعداد مقاومتها زیاد باشد ،ولتاژ منبع روی همۀ آنها
تقسیم میشود .به طوری که اگر با ولتمتر افت (یا اختالف)
ولتاژهای دو سر مقاومتها را اندازه بگیریم و با هم جمع کنیم،
ولتاژ منبع به دست میآید .در شکل 14ـ 3این واقعیت را
مشاهده میکنید.
از ولتاژهای اندازهگیری شده توسط ولتمتر در یک مدار سری
میتوان فهمید که اگر مقاومتها 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 مقاومتهای با مقدار
مساوی برابر است (طبق قانون اهم .)U=R.I
⇒E=UR +UR2+UR3+UR4
1

90=20+40+10+20

UR 2

UR 1

UR 3

R 2= 20Ω

R 1= 10Ω

R 3= 5Ω
R 4= 10Ω

E = 90V

UR 4

شکل 14ـ3ـ اندازه گیری ولتاژ در مدار با اتصال سری مقاومت ها
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نکته

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

مقاومت کل در مدار سری
به جای چند مقاومت سری میتوان 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 میگیرد ،مقاومت کل یا مقاومتمعادل
آن چند مقاومت نامیده میشود و آن را با  RTنمایش میدهند .چنانچه مقاومت  RTجایگزین مقاومتهای مدار
شود ،جریان مدار تغییری نخواهد کرد.
در مدار سری اگر یک یا چند مقاومت به مدار افزوده گردد ،شدت جریان مدار کم میشود ،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 مقاومتها و ثابت بودن ولتاژ منبع ،شدت جریان کم میشود و این نشان میدهد که مقاومت
معادل یا مقاومت کل مدار افزایش یافته است .برای محاسبۀ مقاومت معادل ـ یعنی مقاومتی که میتوان آن
را جایگزین مجموعهای از مقاومتها کرد ،به شرطی که در شدت جریان مدار تغییری ندهدـ به صورت زیر
عمل میکنیم.
مدار شکل 15ـ 3را با سه مقاومت  R2 ،R1و  R3در نظر میگیریم .در مدار سری شدت جریان در تمام
نقاط مدار یکسان است.
10K Ω

R2

15K Ω

R1

R3
E

5K Ω

I

60V

شکل 15ـ3ـ مدار سری با مقاومت

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:
)(2

E=I.RT , U1=I.R1 , U2=I.R2 , U3=I.R3
I.RT=I.R1 + I.R2 + I.R3

مقادیر رابطۀ  2را در رابطۀ  1قرار میدهیم:
با حذف جریانها از طرفین تساوی به رابطۀ مقاومت معادل میرسیم.
RT= R1 + R2 + R3
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⇒

)I(RT)=I(R1 + R2 + R3
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مثال 4

در مدار زیر مقاومت معادل ( )RTرا حساب کنید.
2 / 5k Ω

1/ 5 k Ω

R2

R3

1k Ω

5k Ω

R1
1mA

E1

R4

راه حل
با توجه به اینکه چهار مقاومت سری شدهاند ،مقاومت معادل از جمع مقاومت ها به دست میآید:

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

تمرین

10k Ω

در مدار شکل زیر مقدار  V3,V2, V1و  Eرا حساب کنید.

R2

15 k Ω

R1

R3

5 kΩ

I
E = 60v

بیشتر بدانیم

مقاومت میتواند مبنای تعریف مفاهیم اتصال کوتاه و مدار باز قرار گیرد.
اتصال کوتاه مقاومتی با مقدار صفر اهم تعریف میشود .پس  ،براساس رابطۀ  ،V=RIولتاژ اتصال کوتاه
صفر است .دقت کنید در اتصال کوتاه مقدار ولتاژ صفر است و دلیلی ندارد جریان آن صفر باشد .جریان
اتصال کوتاه میتواند هر مقداری باشد و توسط بقیۀ مدار تعیین میشود.
مدار باز مقاومت با مقدار بی نهایت تعریف می شود .پس طبق رابطۀ  I=V/Rجریان عبوری از مدار
باز صفر است .همچنین ،برای مدار باز جریان عبوری صفر است و دلیلی ندارد ولتاژ آن صفر باشد.
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اتصال مقاومتها به صورت موازی
اگر بخواهیم یک لوستر را سیمکشی کنیم ،باید المپها را به صورت موازی با یکدیگر قرار دهیم .یعنی ،یک
طرف همه المپها به یک قطب منبع و طرف دیگر همه آنها به قطب دیگر منبع وصل میشود.
ولتاژ در مدار موازی

ولتاژ دوسر مصرف کنندهها در اتصال موازی ،یکسان و برابر ولتاژ منبع تغذیه است؛ ولی در صورت متفاوت
بودن مقاومت آنها جریان مصرف کنندهها نیز متفاوت خواهد بود.
a

f

g

R2 = 10Ω

R1 = 20Ω

−

+

c

20V

I
I1

I2

b

d

(الف)

(ب)

شکل 16ـ3ـ مسیرهای موازی جریان و اندازههای آنها

جریان در مدار موازی
در مدار موازی ،بیش از یک مسیر برای عبور جریان وجود دارد .هریک از مسیرهای موازی را شاخهگویند .در
شکل 17ـ 3سه مسیر موازی را مشاهده میکنید که تصویر فنی (مداری) آنها در شکل 18ـ 3رسم شده است.
I
I
I3

I2

I1
I3

I2
R3

شکل 17ـ3ـ اتصال موازی سه المپ
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I1
R2

R1

شکل 18ـ3ـ شمای مداری اتصال موازی سه المپ
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در  مدارهای شکل 18ـ ،3شدت جریان کل ،با مجموع شدت جریانهای شاخههای موازی برابر است .درصورتیکه
ولتاژ دو سر هر شاخه با شاخههای دیگر و با دو سر منبع برابر خواهد بود .از اینرو با استفاده از روابط قانون اهم،
شدت جریان هر شاخه و شدت جریان کل را میتوان به صورت زیر محاسبه کرد:
E
Rn

شدت جریان شاخۀ  nام
شدت جریان کل مدار

= In

I=I1+I2+I3

در صورت مساوی بودن مقاومتهای شاخههای مدار ،از هر شاخه شدت جریان مساوی با دیگر شاخهها میگذرد،
اما اگر مقدار مقاومتهای هر شاخه متفاوت باشد ،هر شاخهای که مقاومت کمتری دارد ،شدت جریان بیشتری
را عبور میدهد.
نکته

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:
E
E
___ = ↑  Iیا
↑R
↓R

  مقاومت در مدار موازی

=↓ I

مقاومت کل (معادل) در مدار موازی ،مقاومتی است که اگر به جای مقاومتهای موازی قرارگیرد ،شدت جریان
کل مدار را تغییر ندهد .در مدار موازی ،با افزایش شاخههای مدار تعداد مسیرهای جریان زیادتر میشود و شدت
جریان کل افزایش مییابد .افزایش شدت جریان بدین معناست که مقاومت معادل ،کاهش یافته است .در شکل
19ـ 3جریان کل و جریان شاخهها مشخص شده است .مدار شکل 19ـ 3را با سه مقاومت  ،  R2،   R1و ،R3در نظر
میگیریم.
V1

12V

R1

V2

U3
12V

R3
U2

R2

R2
V3

I3

I2

12V

U1

R3

شکل 19ـ3ـ به دست آوردن
مقاومت معادل در مدار با سه
مقاومت موازی

R1

I1

12V
VS

I

VS
12V

12V

E
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در مدار موازی ولتاژ منبع با ولتاژ دو سر شاخهها برابر است و جریان کل از مجموع جریانهای شاخهها بهدست
میآید .روابط  3و 4این مفهوم را نشان میدهند.
E = U1 = U2 = U3
)(3
I = I1 + I2 + I3
)(4
E
E
E
E
=
= , I1
, I2
=
, I3
Rt
R2
R2
R3

طبق قانون اهم میتوان نوشت:
مقادیر معادل جریانها را در رابطۀ  4قرار میدهیم:

E
E
E
E
=
+
+
R T R1 R 2 R 3
 1
E
1
1 
= E
+
+

RT
 R1 R 2 R 3 

با فاکتورگیری و حذف  Eاز طرفین تساوی،
به رابطۀ  5میرسیم:

1
1
1
1
= +
=
R T R1 R 2 R 3

		
()5
مثال 5

=
I

در مدار زیر جریان هر شاخه را تعیین کنید.
راه حل
I

I3

I2
R3

3k Ω

I1
R2

1/5k Ω

R1
5k Ω

E =15 v

E
15V
=
= 3 mA
R1 5 ×103

=
I1

E
15V
=
= I2
= 10mA
R 2 1/ 5 ×103
E
15V
=
= I3
= 5mA
R 3 3 ×103
⇒ I=I1+I2+I3
I=3+10+5 ⇒ I=18mA
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مثال 6

I2

مدار روبهرو را پل وتستون مینامند که در
سیستمهای اندازهگیری استفاده میشود .برای
این مدار مقاومت کل ،جریانهای   I١و   I2و همچنین
 Vcdرا محاسبه کنید.

A
I1

6Ω

3Ω

R2

R1

I

D

E

C
R4

R3
9Ω

راه حل:

30V
2Ω

B

 R1و  R4باهم ،و  R3و  R2با هم سری هستند و دو مقاومت معادل این دو دسته با هم موازی می شوند.

RADB=R2+R3=9+6=15Ω

,

RACB=R1+R4=3+2=5Ω

1
1
1
1 1 3 +1
15
=
+
= +
=
⇒ RT = Ω
R T R ACB R ADB 5 15 15
4
E
30
E
30
== = 6A ,
I2
= = 2A
R1 + R 4 3 + 2
R2 + R 3 9 + 6

=
I1

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

E
30
= = 8A
R T 15
4

روش دوم به دست آوردن : I
به  دست آوردن :Vcd

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

تمرین 2

A

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

I
=

3k Ω

R2

R1

500Ω

500Ω

3k Ω

E = 2 / 5V

B

قوانین مدارهای الکتریکی
همانطور که در بخشهای قبل گفته شد برای حل مدارهای الکتریکی سعی میشود مقاومتها به صورت سری
و موازی دستهبندی شوند .سپس ،مقاومت کل محاسبه و ولتاژ و جریان قسمت های مختلف مدار به دست
آورده میشود .در بسیاری از موارد مقاومتها قابل دستهبندی به صورت سری و موازی نیستند .در این حالت
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از قوانین مدارهای الکتریکی (قوانین کیرشهف) استفاده میکنیم .الزم به ذکر است که این قوانین عالوهبر
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 گرههای 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.
مثال 7

در مدار زیر تعداد گرهها و حلقهها را مشخص
کنید.
راه حل
در این مدار چهار شاخه وجود دارد که یکی
از آنها منبع ولتاژ و بقیه شاخههای مقاومتی
هستند .این مدار دارای سه گره است .دوحلقه
هم در مدار وجود دارد .حلقه اول شامل منبع
ولتاژ و  R1است .حلقه دوم شامل  R2 ،R1و
 R3است.

R2

+
R3

R1

_

Vs

  قانون ولتاژ کیرشهف
طبق قانون ولتاژ کیرشهف ( )KVLجمع جبری ولتاژهای یک حلقه در هر لحظه از زمان صفر است .شکل
زیر را در نظر بگیرید.
_
+ V1
R1
+
V2
_

+
R2

I

_

Vs

در این مدار جریان  Iاز مقاومتها و باتری عبور میکند .همیشه جهت جریان هر قطعه مدار را میتوان به
صورت دلخواه انتخاب کرد .سپس ،طبق قرارداد جهت ولتاژ قطعه را به گونهای در نظر میگیریم که جریان
از سر مثبت قطعه وارد شود .برای نوشتن  KVLیک جهت حرکت دلخواه در حلقه در نظر میگیریم و در
آن جهت حرکت میکنیم و اختالف پتانسیل قطعات را جمع میکنیم .اگر به قطعهای از سر مثبت وارد شویم
آن را با عالمت مثبت و در غیر این صورت آن را با عالمت منفی در نظر میگیریم.
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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 مقاومتها مثبت و اختالف پتانسیل منبع منفی در نظر گرفته میشود و داریم:
-VS +V1 +V2 =0 ⇒ VS =V1 +V2
مثال 8

در مدار زیر قوانین  KVLرا بنویسید.
+ V3 −

+ V1 −

R3

R1
−
R2 V2
+

+
V4
_

R4

i2

+
_

i1

راه حل:
درحلقۀ سمت راست داریم:
درحلقۀ سمت چپ داریم:

Vs

V2 +V3 +V4 =0
-VS +V1 -V2 =0 ⇒ VS =V2 -V1

   قانون جریان کیرشهف
طبق قانون جریان کیرشهف ( )KCLمجموع جبری جریانهای هرگره از مدار صفر است .جریانهایی که
وارد یک گره میشوند با عالمت مثبت و جریانهایی که از گره خارج میشوند با عالمت منفی در نظر گرفته
میشوند .از نظر شهودی  KCLبه این معناست که بارهای الکتریکی که وارد گره مدار میشوند برابر بارهایی
است که از آن گره خارج میشوند .به عنوان مثال ،در گره  Aدر مدار زیر داریم:
R3

R1

A

i2
R4

V

Is

R2

i1

Is

)(IS+i1+i2=0
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مثال 9

درمدار زیر  R2=20Ω ، R1=10Ωو  R3=30Ωاست .با استفاده از قوانین جریان مقاومتها را به  دست
آورید.
_ + V2

i2

VS = 20v

+
+

V3
_

راه حل:
با استفاده از قوانین  KVLدرحلقه سمت راست داریم:
()6

 KCLدر گره سمت چپ نتیجه میدهد:
()7

R2

R3

V1
_

R1

IS =1A

i1

i3

-V1 +V2+VS + V3 =0
IS-i1-i2=0 ⇒ i1+i2=IS=1A

با توجه به اینکه  R2و  R3سری هستند ،جریان آنها یکسان است ( .)i2=i3حال با جای گذاری رابطه
ولتاژ و جریان مقاومتها در ( )6داریم:
V2=R2i2 ,V3=R3i3 ,  V1=R1i1
()8
    20=10i1-50i2

از حل هم زمان ( )7و ( )8داریم:
نکته

7
1
A,i2 = i3 = − A
6
6

= i1

اگر پس از حل مدار مقدار جریان یا ولتاژ شاخهای از مدار منفی به دست آمد به این معناست که جهت
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 ،بوبین یا سیم پیچ یا سلف به وجود میآید.
از هسته عالوه بر اثرات القایی ،به عنوان تکیهگاه
جهت پیچاندن و نگهداری سیم استفاده میشود .در
شکل20ـ 3تعدادی بوبین با هستۀ هوایی و فلزی را
مشاهده میکنید.
شکل 20ـ3ـ انواع بوبین ها با هسته های مختلف
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بوبینهایی را که هستۀ فلزی دارند و اغلب دارای تعداد دور استاندارد هستند ،در اصطالح چوک 1میگویند.
چوکها مانند چوک مهتابی و چوک بلندگو معموالً حفاظ خارجی دارند .از چوک مهتابی در مصارف برقی و از
چوک بلندگو در مصارف الکترونیکی استفاده میشود.

شار مغناطیسی
برای بررسی و توجیه پدیدههایی که در این فصل با آنها مواجه میشویم ،نیازمند آشنایی با مفهوم شارمغناطیسی
هستیم که معموالً آن را با نماد ( ϕبخوانید فی) نشان میدهند .به این منظور حلقهای به مساحت  Aرا در نظر

بگیرید که درون میدان مغناطیسی یکنواخت  Bقرار دارد .بنا به تعریف ،شار مغناطیسی عبوری از حلقه هنگامی
بیشینه است که امتداد خطهای میدان مغناطیسی برسطح حلقه عمود باشند (شکل 21ـ( 3الف)).
همچنین شار مغناطیسی عبوری از حلقه هنگامی صفر یا مقدار کمینۀ خود را دارد که امتداد خطهای میدان
مغناطیسی موازی سطح حلقه باشد (شکل 21ـ( 3ب)) و یا به عبارت دیگر هیچ خط میدانی از سطح A
عبور نکند .سرانجام اگر امتداد خطهای میدان مغناطیسی با خط فرضی عمود بر سطح حلقه زاویهای بین
صفر تا  90درجه بسازد ،شار مغناطیسی عبوری از حلقه بین مقدار کمینه تا مقدار بیشینه تغییر میکند .در
(شکل21ـ( 3ج)) شار عبوری از حالت (الف) کمتر و از حالت (ب) بیشتر است.
خط فرضی عمود بر سطح حلقه
A
→

→

B

(الف)

B

زاویۀ بین راستای
میدان و خط
فرضی عمود بر
سطح حلقه

→

B

α

(ج)

(ب)

شکل 21ـ3ـ نمایش نحوۀ عبور شار مغناطیسی از سطح

  میدان مغناطیسی حاصل از یک جریان مستقیم و متناوب
اگر دو سر یک هادی را مطابق شکل 22ـ 3به جریان مستقیم وصل کنیم ،شدت جریان به طور ناگهانی از
صفر به ماکزیمم مقدار خود میرسد و میدان مغناطیسی در اطراف هادی نیز به ناگاه از صفر به مقدار ماکزیمم
خود افزایش مییابد .تا موقعی که جریان در هادی جاری است ،میدان در ماکزیمم مقدار خود باقی میماند.
چنانچه مدار باز شود جریان ،صفر شده و میدان نیز به صفر کاهش مییابد.
میدان ماکزیمم

می

دان

صفر

I

میدا

ن
صفر

0

شکل 22ـ3ـ میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیلۀ جریان مستقیم
 Chokeــ1
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اگر دو سر یک هادی را مطابق شکل 23ـ 3به یک جریان متناوب
وصل کنیم ،مقدار جریان و در نتیجه ،شدت میدان مغناطیسی در
اطراف هادی پیوسته تغییر میکند .با اضافه شدن تدریجی جریان،
میدان حاصل نیز قویتر میشود و برعکس با کم شدن جریان
میدان نیز کمتر خواهد شد .از آنجا که جریان متناوب در هر نیم
سیکل تغییر جهت میدهد ،جهت میدان نیز معکوس میشود؛
بنابراین جهت میدان مغناطیسی در هر لحظه به وسیلۀ جهت
جریان مشخص میشود.
360 0

مدار ()MV

درجه

270 0

I

+

180 0
90 0

00

−

شکل 23ـ3ـ میدان مغناطیسی حاصل از جریان متناوب

خود القایی
با طی نیم سیکل از جریان متناوب عبوری از یک هادی ،میدان مغناطیسی ایجاد میشود و سپس به تدریج از بین میرود.
در نیم سیکل بعدی میدان در جهت مخالف ایجاد میشود و به تدریج از بین میرود .زمانی که میدان مغناطیسی در حال
ایجاد شدن است ،خطوط قوای مغناطیسی از مرکز هادی به طرف خارج گسترش مییابند .میدان درحال گسترش به وسیلۀ
هادی قطع میشود و یک نیروی محرکۀ الکتریکی ( 2)emfدر هادی تولید میگردد.
با کم شدن میدان و قطع خطوط قوا به وسیلۀ هادی ،باز هم یک نیروی محرکۀ الکتریکی در هادی القا میشود؛ بنابراین،
افزایش یا کاهش جریان در هادی سبب گسترش یا فروکش کردن میدان مغناطیسی در اطراف آن میشود و نیروی
محرکهای متناسب با تغییرات میدان در هادی القا میگردد .این خاصیت را خودالقایی میگویند .توجه داشته باشید که
اگر جریان عبوری از هادی ثابت باشد ،میدان مغناطیسی ایجاد شده نیز ثابت خواهد بود؛ لذا نیروی محرکهای در هادی
القا نمیشود .شکل 24ـ 3القای نیروی محرکه را در زمان تغییر جریان نشان میدهد.
1

میدان مغناطیسی غیر متغ ّیر
 emfالقا نمی کند  .
میدان مغناطیسی در حال قطع
 emfالقا می کند.
−
+

میدان مغناطیسی در حال گسترش
و  emfالقاشده.
 − +جریان
+

زمان

نه میدان مغاطیسی و نه ولتاژ القایی
           هیچ کدام وجود ندارد.

0

شکل24ـ3ـ نمایش تولید emf
(نیروی الکترو موتوری)
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  مقدار نیروی محرکۀ الکتریکی خود القا
نیروی محرکۀ الکتریکی القاشده در یک هادی به وسیلۀ تغییر در شدت جریان عبوری از آن ،همانند هر نیروی محرکهای
دارای مقدار و جهت است .از جمله عواملی که مقدار نیروی محرکۀ القاشده را معین میکنند ،میزان تغییرات شدت میدان
مغناطیسی است .به طوری که میتوان نوشت:
∆ϕ
∆T

=  emfمقدار

در این رابطه ∆ϕ ،تغییرات شار مغناطیسی و  ∆Tتغییرات زمان را نشان میدهد .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 مییابد.
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 قویتر و هر چه جریان کمتر باشد ،میدان ایجاد شده ضعیفتر میشود .پس به طور کلی
میتوان گفت که مقدار نیروی محرکۀ القاشده (خود القا) به دامنه و فرکانس جریان عبوری از هادی بستگی دارد .شکل
25ـ 4عوامل ذکر شده را به خوبی نشان میدهد.
جریان با فرکانس زیاد و دامنۀ کم

جریان با فرکانس پایین و دامنه زیاد

50V

50V

 emfالقایی

 emfالقایی

I

I

I
+

0

+I

I

+

+

+

+
0

0
0

0
−

+

+I

I

I

−

0
0

0
−

جریانهای فرکانس پایین اگر دامنه−شان زیاد باشند ،می−توانند جریانهای فرکانس باال میتوانند   emfهاي قوي
كنند ،علیرغم اینکه دامنهشان نسبتاً کم است.
 emfقوي ايجاد كنند.

−
ايجاد−

−

شکل 25ـ4ـ تأثیر دامنه و فرکانس جریان بر مقدار  emfالقایی
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جهت نیروی محرکۀ خود القا
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 .میدانیم که افزایش جریان هادی از صفر تا مقدار ماکزیمم ،سبب افزایش
میدان مغناطیسی و نیروی محرکۀ القایی میشود .اگر نیروی محرکۀ القاشده در همان جهت جریان باشد،
شدت جریان را افزایش میدهد .افزایش جریان ،نیروی محرکۀ بیشتری را سبب میشود و افزایش نیروی
محرکه نیز به نوبۀ خود افزایش جریان را به دنبال دارد.
این دوره تناوب تکرار میشود تا جایی که عنصری را درمدار میسوزاند ،اما میدانیم که چنین اتفاقی
نمیافتد ،یعنی جهت نیروی محرکۀ القایی همیشه طوری است که اثر آن مخالف با تغییر جهت جریان به
وجود آورندۀ آن است.
قانون لنز
در سال  1834یک 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 قانون لنز میشناسیم.
براساس قانون لنز ،هر تغییر در جریان عبوری از یک هادی باعث ایجاد نیروی محرکۀ خودالقایی میشود
که اثر آن با جهت تغییرات جریان مخالفت میکند .به عبارت دیگر هنگامی که جریان کاهش مییابد ،نیروی
محرکۀ القایی در جهتی است که با کاهش جریان مخالفت میکند و هنگامی که جریان افزایش مییابد ،باز
جهت نیروی محرکۀ خودالقایی طوری است که با افزایش جریان مخالفت میکند .شکل 26ـ 3رابطۀ بین
ولتاژ یا نیروی محرکۀ القاشده را با ولتاژی که باعث ایجاد جریان میشود (ولتاژ داده شده) ،با اختالف فاز
180درجه نشان میدهد.
با زیاد یا کم شدن ولتاژ داده شده در یک جهت،
نیروی محرکۀ القاشده در جهت مخالف آن زیاد یا کم
میشود از آنجا که عمل نیروی محرکۀ القایی مخالف
با ولتاژ داده شده است ،آن را نیروی ضدمحرکۀ القایی
مخالف مینامند و با  cemfنمایش میدهند .مقدار آن
را از رابطۀ  1Cemf = − ∆ϕمحاسبه میکنند.
∆T

اندوکتانس سلف ها

ولتاژ داده شده
ولتاژ القایی

+

0

−

شکل 26ـ3ـ نیروی محرکۀ القایی همیشه با ولتاژ داده شده

مخالفت می کند.

همان طور که گفته شد اگر جریان  iاز یک سلف عبور کند در اطراف آن میدان مغناطیسی به وجود میآید.
در این میدان مغناطیسی انرژی مغناطیسی ( )EMذخیره میشود که مقدار آن از رابطه زیر به دست میآید:
1
E M = Li2
2
 Counter electro motive forceــ1
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واحد  EMژول است .اگر جریان با زمان تغییر کند انرژی مغناطیسی ذخیره شده هم با زمان تغییر میکند .در
رابطه باال ( )Lاندوکتانس و واحد آن هانری ( )Hاست .هرچه اندوکتانس بوبین بیشتر باشد انرژی بیشتری
را در خود ذخیره میکند .عوامل مؤثر در ضریب خود القا یا اندوکتانس جنس هسته و شکل ظاهری بوبین
یا سلف است .برای مشخص کردن میزان خاصیت مغناطیسی هسته از ضریب به نام ضریب نفوذپذیری
هسته استفاده میکنند که با ( μمو) نشان داده میشود واحد آن  Hاست .همچنین،
m

μ = μ 0 μr

که در آن  μ0=4π×10-7ضریب نفوذپذیری خأل و  μ rضریب نفوذپذیری نسبی هسته است .برای بوبین به
شکل زیر داریم:

طول سیم پیچ

سطح مقطع A

µ.A.N2
l

=L

 Nتعداد دور

مثال 10

درسیمپیچی به طول  20سانتی متر ،سطح مقطع دایرهای به شعاع یک سانتی متر و تعداد  1000دور،
اندوکتانس را محاسبه کنید .جنس هسته هواستμr =1 :
راه حل= 1.972mH                                                         :

)π×10−4 (10002
20×10−2

L = 4π×10−7

اتصال سلف ها

برای دستیابی به اندوکتانس مناسب ،اغلب مجبوریم سلفها را بهطور سری یا موازی وصل کنیم .در چنین
مواردی ،بدون در نظر گرفتن اثر متقابل میدانها بر یکدیگر ،اندوکتانس کل ،عیناً شبیه مقاومت معادل
در مدارهای سری و موازی بهدست میآید.
الف)اتصال سری سلفها :با اتصال سری (متوالی) بوبینها ،اندوکتانس کل برابر مجموع تک تک اندوکتانسهای
موجود در مدار است که از رابطۀ زیر بهدست میآید:

lt=l1+l2+...+ln
درصورت مساوی بودن اندوکتانسها ،اندوکتانس کل برای  nبوبین برابر است با:
lt =nl

ب) اتصال موازی سلف ها :در اتصال موازی بوبینها اندوکتانس کل از رابطۀ زیر به دست میآید:
1
1
1
1
=
+
+ ... +
L t L1 L2
Ln
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در صورت مساوی بودن بوبینها اندوکتانس کل برای  nبوبین ،برابر است با:
L
= Lt
n
در شکل 27ـ 3اتصال سری و موازی را برای سه بوبین که با فاصلۀ زیاد از یکدیگر قرار دارند (بدون داشتن
ارتباط مغناطیسی) نشان می دهد.
L1
L3

L2

L2

L1

L3

شکل 27ـ3ـ  اتصال سری (سمت راست) و موازی (سمت چپ)

سلف در برابر جریان متناوب مقاومت می کند .مقدار این مقاومت به اندوکتانس و فرکانس جریان متناوب
بستگی دارد که به آن مقاومت القایی یا امپدانس سلفی میگویند و با  XLنشان میدهند .واحد مقاومت
القایی اهم بوده و با فرمول زیر محاسبه میشود:
XL=2πfL

برای محاسبۀ مقاومت القایی معادل در مدارهای سری و موازی سلفها میتوان مشابه محاسبۀ اندوکتانس
معادل بوبینها عمل کرد .روابط محاسبۀ مقاومت القایی معادل ،در مدار سری و موازی به صورت زیر است:
									
مدار سري
XLT=XL1+XL2+...+XLn
مدار موازي
						

1
1
1
1
=
+
+ ... +
X LT X L1 X L2
X Ln

خازن
خازن عنصری است که میتواند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره
کند .همانگونه که یک مخزن آب ،برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار میگیرد از خازن برای
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی استفاده میشود.
خازنها به شکل های گوناگون ساخته میشوند و متداولترین آنها خازنهای مسطح هستند .این نوع خازنها
از دو صفحۀ هادی که بین آنها عایق یا دی الکتریک قرار دارد ،تشکیل میشود .شکل  28ـ  3طرح سادۀ یک
خازن مسطح و نمای الکتریکی آن را نشان میدهد.
صفحات هادی نسبتاً پهن هستند و در فاصلهای بسیار نزدیک به یکدیگر قرار دارند .دی الکتریک انواع
مختلفی دارد و با ضریب مخصوصی که نسبت به هوا سنجیده میشود ،معرفی میگردد .این ضریب را ضریب
دی الکتریکی گویند و آن را با حرف  εنشان میدهند:

ε=ε0εr
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که در آن  ε0=8/854×10-12ضریب
گذردهی الکتریکی هوا و  εrضریب
گذردهی الکتریکی نسبی است.

فاصلۀبین
صفحات

نوع
دی الکتریک

سطح مسطح
صفحات

نمای الکتریکی خازن
شکل  28ـ 3ـ  نمای یک خازن مسطح ساده

شارژ خازن با ولتاژ DC

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 میشود .قطب مثبت باتری ،به یک طرف و قطب منفی
آن به طرف دیگر خازن ،مانند شکل  29ـ  3وصل میشود.
قبل از بستن کلید ،صفحات خازن خنثی هستند و هیچ انرژیای در آنها ذخیره نخواهد شد .با بستن کلید،
الکترونها از قطب منفی باتری به طرف صفحهای که به این قطب متصل است جاری میشوند و در آن تراکم
الکترون یا بار منفی ایجاد میکنند .در همین لحظه ،قطب مثبت باتری همان تعداد الکترون را از صفحهای
که به این قطب متصل است جذب میکند و این صفحه دچار کمبود الکترون میشود و دارای بار مثبت
میشود .در لحظاتی که خازن شارژ میشود ،الکترونها از طریق سیمهای رابط به طرف قطب مثبت باتری
حرکت میکنند و وارد باتری میشوند و از قطب منفی خارج میگردند .حرکت الکترونها در مدار را عبور
جریان در مدارگویند.
وارد و خارج شدن الکترونها از صفحات خازن ،میدان الکتریکی ساکن را باال میبرد و ولتاژی خالف جهت
ولتاژ اعمال شده به دو سر خازن ایجاد میکند .ولتاژ ایجاد شده در خازن ،با جاری شدن جریان در مدار
مخالفت میکند .به تعبیر دیگر ،ولتاژ خازن با ولتاژ باتری مخالفت میکند .هرچه ولتاژ دو سر خازن بیشتر
میشود ،ولتاژ مؤثر مدار که تفاوت بین ولتاژ باتری و ولتاژ خازن است E،کمتر شده در نتیجه ،شدت جریان
مدار کاهش مییابد .هرگاه ولتاژ خازن با ولتاژ باتری برابر شود ،جریان در مدار متوقف میگردد .صفر شدن
جریان در مدار ،نشانۀ شارژ کامل خازن است .خازن هیچ گاه با ولتاژی بیشتر از ولتاژ منبع شارژ نمیشود.

E

شکل 29ـ3ـ  اتصال باتری و شارژ خازن

−−

−−

++

++

−−

−−

E

وقتی کلید باز است ،هیچ جریانی از
مدار نمیگذرد و خازن شارژ نمیشود.

وقتی کلید بسته است ،جریان از مدار
میگذرد و خازن را شارژ میکند.
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باید به این نکته توجه کرد که جریان
شارژ و ولتاژ خازن مخالف یکدیگر
عمل میکنند؛ یعنی ،در ابتدای شارژ،
جریان ماکزیمم و ولتاژ خازن صفر
است .هرچه به ولتاژ خازن اضافه و
خازن شارژ میشود ،شدت جریان
کاهش مییابد .وقتی ولتاژ خازن به
مقدار ماکزیمم خود میرسد ،جریان
صفر میشود .شکل 30ـ 3این مطلب
را به روشنی نشان میدهد.
  

−

0V

+

4V

−−

−−

++

++

10V

−−

−−

++

++

−

 10Vمدار باز بوده و جریان
نمی گذرد

 10Vخازن در حال شارژ

+

−
+

خازن کام ً
ال شارژ شده
 10Vو جریان نمی گذرد

شکل  30ـ 3ـ  شارژ شدن خازن به اندازۀ ولتاژ باتری

  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 میدهد.
عمل از دست دادن شارژ را دشارژ شدن مینامند .برای دشارژ خازن تنها الزم است یک مسیر هادی بین دو
صفحه ایجاد شود .با ایجاد مسیر ،الکترونهای صفحۀ منفی به طرف پتانسیل مثبت در صفحۀ مثبت جاری
میشوند .تبادل الکترون بین صفحات آنقدر ادامه پیدا میکند تا صفحات خنثی شوند .در این موقع ،خازن
هیچگونه ولتاژی ندارد و اصطالحاً میگویند خازن دشارژ شده است .حرکت الکترونها در مسیر ایجاد شده را
جریان دشارژ نامیده میشود .در شکل  31ـ  3شارژ و دشارژ خازن را مشاهده میکنید.

خازن در حال تخلیه

خازن شارژ شده
شکل 31ـ3ـ  نمایش شارژ و دشارژ خازن ساده

94

خازن در حال شارژ

فصل سوم :الکترونیک

  ظرفیت خازن

ظرفیت یک خازن که آن را با حرف  Cنمایش می دهند ـ   نمودار میزان توانایی ذخیره کردن شارژ (بار)
الکتریکی ( )Qاست.
بنا به تعریف ،ظرفیت خازن برابر است با مقدار بار الکتریکی که باید روی یکی از صفحات خازن
جمع شود تا پتانسیل آن نسبت به صفحۀ دیگر به اندازۀ یک ولت افزایش یابد .به عبارت دیگر خارج
قسمت بار الکتریکی ( )Qذخیره شده روی هریک از صفحات خازن بر اختالف پتانسیل ( )Vمیان دو صفحه
را ظرفیت آن خازن گویند .میتوان گفت که میزان ذخیره شدن شارژ الکتریکی به ظرفیت خازنها
بستگی دارد .در یک ولتاژ برابر خازنی که ظرفیت کمتری دارد ،بار کمتر و آنکه ظرفیت بیشتری دارد ،بار
بیشتری را در خود ذخیره میکند .واحد ظرفیت فاراد ( )Fاست 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

 Cظرفیت خازن به فاراد Q ،بار یک صفحه بر حسب کولن ،و  Vولتاژ دو سر خازن است .فاراد واحد بسیار بزرگی
است و در کارهای عملی مورد استفاده قرار نمیگیرد .در عمل از واحدهای کوچکتری استفاده میشود .
مهم ترین عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت خازن عبارت 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
است .شکل  28ـ 3عوامل مؤثر در ظرفیت را نشان میدهد .فرمول ظرفیت خازن مسطح به صورت زیر است:
A
C=ε
d
 Aسطح مقطه صفحات برحسب مترمربع و  dفاصله صفحات بر حسب متر است .انرژی الکتریکی ذخیره
شده ( )ECدر خازن از رابطه زیر به دست میآید:
1
1
E C = CV2 = QV
2
2
واحد  ECژول است.
مثال 11

در یک خازن صفحات دایرهای شکل با شعاع  5سانتی متر و فاصله یک میلی متر هستند .دی الکتریک
از جنس الستیک با  εr=2/5است .ظرفیت خازن چقدر است؟ اگر این خازن به ولتاژ  10ولت وصل
گردد چقدر بار در آن ذخیره میشود؟
راه حل:

−4
A
−12 π× 25 ×10
× C = ε = 2 / 5 × 8 / 854 ×10
= 173 / 76 pF
d
10−3

Q=CV=173/76 pF×10=1/7376 n
173/76×10-2 = 1/7376nf
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تمرین 3

تمرین 4

یک خازن در اثر اعمال  20ولت به دو سر آن باری معادل صفر کولن را ذخیره میکند .ظرفیت خازن
چقدر است؟
به دو سر خازن  1میکرو فارادی چه ولتاژی بدهیم تا باری معادل  20میکرو کولن در آن ذخیره شود؟
  اتصال خازنها

خازن ها را بسته به نوع استفاده از آنها میتوان به سه طریق سری و موازی متصل کرد:
الف) اتصال سری خازنها :در شکل 32ـ 3طرز به هم بستن سری خازنها را مشاهده میکنید .در اتصال
سری ،فاصلۀ مؤثر بین صفحات بیشتر میشود و ظرفیت معادل مجموعۀ خازنی کاهش مییابد .همان گونه که
در شکل میبینید ،تنها دو صفحۀ ابتدا و انتهای مجموعۀ خازنی که به منبع بسته شدهاند از منبع بار الکتریکی
دریافت میکنند و صفحههای دیگر از طریق القا دارای بار الکتریکی میشوند؛ بنابراین اندازۀ بار الکتریکی
همۀ خازنها یکسان است؛ ولی اختالف پتانسیل دو سر مجموعه برابر حاصل جمع اختالف پتانسیلهای دو
سر خازن است؛ یعنی:
				Q=Q1=Q2=Q3
()9
			V=V1+V2+V3
()10
Q

C3

V3

Q

Q

V2

C2

V1

C1

V

شکل 32ـ3ـ  اتصال سری خازنها

Q
میدانیم که
Ct

=  Vاست:

()11

Q
Q
Q
=  V2و
=  V3و
C1
C2
C3

= V1

با قرار دادن روابط ( )9و ( )11در رابطۀ ( ،)10رابطۀ ( )12حاصل میشود.
()12
با حذف  Qاز طرفین رابطه چنین میشود:
							
()13
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Q Q Q Q
=
+
+
C t C1 C2 C3

1
1
1
1
=
+
+
C t C1 C2 C3
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با رابطۀ ( )13ظرفیت خازن معادل را میتوان محاسبه کرد .در صورتی که خازنها با هم مساوی باشند ،رابطۀ
ظرفیت خازن معادل برای  nخازن چنین است:
C
= Ct
n
افت ولتاژ دو سر خازنها 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 خازنهای با ظرفیت
کمتر ،ولتاژ بیشتری نسبت به خازنهای با ظرفیت بیشتر افت میکند.
مثال 12

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

در اینجا ولتاژ دو سر خازنها برابر میشود با:

C3

C2

C1

0/5 µF

0/25µF

راه حل:
در مدار سری مقدار بار خازنها یکسان و برابر است با:
0 / 5 × 80
= 5µf
8

V3

V2

V1

−

0/1 µF

+

V = 80V

= Q t = Q1 = Q2 = Q3 = Q4
Q1
5
V
=
= = 50V
1
C1 0 / 1

Q2
5
= = 10V
C2 0 / 5

Q3
5
=
= 20V
C3 0 / 25

V
=
2
V
=
3

V=V1+V2+V3

V=50+10+20=80V

ب)  اتصال موازی خازنها :در شکل 33ـ 3اتصال چند خازن را به طور موازی نشان میدهد .در اتصال
موازی خازنها سطح مؤثر صفحات زیادتر میشود و ظرفیت معادل افزایش مییابد.
+
Q3
C3

Q2
C2

Q1
C1

V
−

شکل  33ـ 3ـ  اتصال موازی سه خازن
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در اتصال موازی خازنها 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 ( )14و ( )15و قرار دادن در رابطۀ بار و ولتاژ خازن ( )Q=CT Vچنین به دست میآید:

ولتاژ  Vرا از طرفین حذف میکنیم تا  CTبه دست آید.

Q1=C1V
Q2=C2V
Q3=C3V
CtV=C1V+C2V+C3V

در صورتی که خازنهای موازی یکسان باشند ،ظرفیت برای  nخازن برابر است با:
در جدول زیر خالصۀ ویژگیهای خازن ها آورده شده است.

Ct=C1+C2+C3
CT=nC

جدول 2ـ3ـ  جمعبندی خصوصیات و قوانین خازنهای سری و موازی در مدارهای DC
مدار سری

بار ذخیره شده در هر خازن با بار کل برابر است.
ولتاژ کل با مجموع ولتاژهای جزء برابر است.
ظرفیت کل کاهش می یابد.

مدار موازی

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 میدهد .مقدار این مقاومت به ظرفیت و فرکانس جریان
متناوب بستگی دارد که به آن مقاومت خازنی یا امپدانس خازنی میگویند و با  XCنشان میدهند .واحد
مقاومت خازنی اهم بوده و با فرمول زیر محاسبه میشود:
1
2πf C

= XC

برای محاسبۀ مقاومت خازنی معادل در مدارهای سری و موازی میتوان مشابه محاسبۀ ظرفیت معادل
خازنها عمل کرد .روابط محاسبۀ مقاومت خازنی معادل ،در مدار سری و موازی به صورت زیر است:
مدار سري
							
مدار موازي
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XCT=XC1+XC2+...+XCn

1
1
1
1
=
+
+ ... +
X CT X C1 X C2
X Cn

فصل سوم :الکترونیک
مثال 13

ظرفیت کل در مدار زیر را به دست آورید.
C4 = 6µF

C2 =12µF

C1 = 6µF

C3 = 10 µF

راه حل:

در این مدار  C1و  C2سری هستند که روابط سری را دربارۀ این دو خازن اعمال می کنیم C3 .و  C4نیز
با هم موازی اند و روابط موازی را دربارۀ آنها اعمال می کنیم .در نهایت ،مجموعۀ  C1و  C2با مجموعۀ
 C3و  C4سری هستند و از قوانین سری پیروی می کنند .بنابراین ،می توان نوشت:
C1C2
6 ×12
=
= 4 µF
C1 + C2 6 + 12

= C1,2

C3,4= C3 + C4= 10 + 6= 16 µF
4 ×16 16
= = 3 / 2 µF
4 + 16 5

=C
t

البته می توانستیم ابتدا ظرفیت 4و C3را حساب کنیم و سپس ظرفیت معادل را به صورت مجموعۀ سه
خازن سری به دست آوریم.

دیودها
يکي از قطعات پُرکاربرد در مدارهاي الکترونيکي ديود است .قبل از شروع مباحث دیودها باید اندکی در مورد
نيمه هادي ها بدانیم.
نیمههادی ها
اجسام برحسب میزان هدایت الکتریکی به سه دسته کلی تقسیم میشوند:
هادیها
نيمه هاديها
عایقها
هادیها مانند مس ،آهن ،و طال کام ً
ال رسانای الکتریکی هستند .عایقها مانند مواد پالستیکی ،چوب و سنگ
نارسانا یا عایق هستند و جریان الکتریکی را از خود عبور نمیدهند .نیمههادی ها یا نیمهرساناها مانند
سیلیسیوم و ژرمانیوم رفتاری بین رساناها و عایقها دارند و جریان الکتریکی بسیار کمی را از خود عبور
میدهند .برای اینکه بتوانیم از نیمه هادی ها در مدارات الکتریکی استفاده کنیم باید اندکی رسانایی آنها را
افزایش دهیم .برای افزایش رسانایی به نیمههادی ها مقداری از اتم بقیه مواد (که اصطالحاً به آنها ناخالصی
میگوییم) را اضافه مینمایند و نیمههادی با رسانایی باالتر را تولید میکنند .با توجه به نوع ناخالصی
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اضافه شده دو نوع نیمههادی  )+( Pو  ) - ( Nوجود دارد .در نیمههادی  Pچگالی بارهای الکتریکی +
یا حفرهها افزایش یافته است و در نيمه هادي  Nچگالی بارهای الکتریکی  -یا الکترونها افزایش
یافته است.
اتصال NـP

١

ديود از اتصال پيوند دو قطعه نیمه هادی نوع  Nو  Pبه وجود ميآيد و در انواع مختلف ساخته میشود .در اين
بخش به نحوۀ تشکيل پيوند  Nـ Pبه عنوان ديود و موارد کاربرد آن ميپردازيم .به شکل 34ـ 3توجه کنيد.
اتصال
P−N

P

N

شکل 34ـ3ـ  پیوند NـP

لحظهاي که دو قطعۀ نيمه هادي نوع  Pو  Nرا به یکدیگر پيوند ميدهيم ،از آن جايي که الکترونها و حفرهها
قابل انتقال هستند ،الکترونهاي موجود در نيمه هادي نوع  Nبه سبب بار الکتريکي مثبت حفرهها ،جذب
حفرهها ميشوند .لذا ،در محل اتصال نيمه هادي نوع  Pو  ،Nالکترون آزاد و حفره وجود ندارد .به اين محل
که خالی از الکترونها و حفرهها است ناحيۀ تهی يا اليه سد  ()Depletion Regionميگويند .لذا ،ميتوان
اين محل را به عنوان يک عایق به حساب آورد ( شکل 35ـ .)3عرض ناحيۀ تهی بسيار کم ،گاهي حدود چند
دهم ميکرون است.
ناحیۀ تخلیه

}

N

P

پتانسیل سد

(شکل 35ـ3ـ  نمای نیمههادی های نوع  Nو  Pو ناحیه تهی)

همانطور که در شکل  35ـ  3مشاهده ميشود ،ناحيۀ تهی ،فاقد الکترون آزاد و حفره است؛ اما در اين ناحيه،
اتمهايي که الکترون از دست دادهاند يا دريافت کردهاند ،به صورت بارهاي مثبت و منفي در نيمه هادي نوع
N Junctionـ Pـ1

100

فصل سوم :الکترونیک

 Nو  Pباقي ميمانند .بقيۀ قسمتهاي دو نيمه هادي نوع  Nو ( Pبه جز ناحيۀ تهی) وضع عادي خود را
حفظ میکنند.
در ناحيۀ تهی ،بارهاي مثبت در نيمه هادي نوع  Nو بارهاي منفي در نيمه هادي نوع  ،Pدر دو طرف اليۀ
سد يا اليۀ عایق قرار گرفتهاند .مجموعۀ ناحيۀ تهی ،مانند يک خازن شارژ شده عمل میکند .در اين شرايط
سطوح دو نيمه هادي به منزلۀ دو جوشن و اليۀ سد به منزلۀ عایق (دي الکتريک) خازن است؛ بنابراين بارهاي
مثبت و منفي بين دو جوشن يک پتانسيل تشکيل ميدهند .اين پتانسيل ،پتانسيل سد نام دارد؛ زيرا قادر
است که از عبور الکترونها و حفرهها از اليۀ سد جلوگيري کند ،به عبارت ديگر ميدان الکتريکي به وجود
آمده در ناحيۀ سد ،پس از مدتی مانع عبور حاملهاي اقليت و اکثريت موجود در کريستالهاي نوع  Nو
نوع  Pبه سمت يکديگر ميشود .اين نوع پيوند  Nـ  Pرا اصطالحاً ديود يا دو قطب ( )Diodeمينامند .مقدار
پتانسيل سد براي ديودهاي سيليسيمي حدود  0/7ولت و براي ديودهاي ژرمانيمي حدود  0/2ولت است.
بدیهی است که ما نميتوانيم به طور مستقيم (مث ً
ال
ناحیۀ
با ولت متر) اين پتانسيل را اندازه بگيريم ،زيرا اين
سد
پتانسيل ،فقط در ناحيۀ تهی به وجود ميآيد و نه در
ناحیۀ P
ناحیۀ N
دو انتهاي نيمه هادي  Pو  Nکه بتوانيم با ولت متر
آن را اندازه بگيريم .اندازهگيري اين ولتاژ را فقط
ميتوان با اتصال منبع ولتاژ خارجي که در بخش بعد
توضيح داده خواهد شد ،به دست آورد .پتانسيل سد،
يک ميدان الکتريکي از نيمههادي نوع  Nبه طرف
نوع  Pبه وجود میآورد ،که در شکل 36ـ 3با حرف
 Eنشان داده شده است .پیکان نيز جهت ميدان را
ولتاژ سد
(شکل 36ـ3ـ  نمای میدان الکتریکی داخل دیود)
مشخص میکند.
اتصال فلزی برای پایه دیود

  ديود در باياس مستقيم ١و باياس معکوس

ناحیۀ

٢

N

وصل کردن ولتاژ به ديود را باياس کردن ديود مینامند.
اتصال ولتاژ به ديود به دو صورت امکانپذير است:
الف) باياس مستقيم :اگر نيمه هادي نوع  Pرا به
قطب مثبت باتري و نيمه هادي نوع  Nرا به قطب
منفي آن متصل کنيم ،اين حالت را باياس مستقيم
ميگويند ( شکل 37ـ.)3

ناحیۀ

P

مقاومت محدود کننده جریان
ولتاژ بایاس
BATTERY

شکل  37ـ 3ـ  بایاس مستقیم دیود
 Reverse Biasـ2

 Forward Biasـ1
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ب) باياس معکوس :در صورتي که نيمههادي نوع P
را به قطب منفي باتري و نيمههاي نوع  Nرا به قطب

مثبت آن وصل کنید ،اين حالت را باياس معکوس
مينامند (ر.ک :.شکل  38ـ .)3

ناحیۀ

ناحیۀ

N

P

ولتاژ بایاس
BATTERY

شکل  38ـ  3ـ بایاس معکوس دیود

رفتار ديود در باياس مستقيم (باياس موافق ـ گرايش مستقيم)
شکل 39ـ 3اتصال يک ديود را به ولتاژ باتري در باياس مستقيم نشان ميدهد.
N

P

−

+
ولتاژ سد
شکل 39ـ3ـ دیود در بایاس مستقیم

اگر در اين باياس ،ولتاژ باتري بيشتر از پتانسيل سد باشد ،ميدان الکتريکي ناشي از ولتاژ باتري ،ميدان
الکتريکي پتانسيل سد ديود را خنثی ميکند ،زيرا جهت ميدان باتري ،عکس جهت ميدان پتانسيل سد است؛
لذا منطقۀ تخليه و پتانسيل سد از بين میرود به عبارت ديگر اليۀ سد ،در اثر ميدان الکتريکي ولتاژ باتري
ميشکند .در نتيجه ،الکترونهاي واقع در نيمه هادي نوع  ، Nتوسط بار الکتريکي منفي باتري به سمت محل
پيوند رانده شده و از آن عبور میکنند .بعد از عبور از نيمه هادي نوع  ،Pجذب پتانسيل مثبت باتري ميشوند.
در همين حال حفرهها که در اثر ولتاژ مثبت باتري به سمت محل پيوند رانده شدهاند وارد نيمه هادي نوع
 Nميگردند و جذب قطب منفي باتري ميشوند .به اين ترتيب ،الکترونها از قطب منفي خارج شده و وارد
قطب مثبت میشوند؛ يعني در مدار ،جريان برقرار میشود.
به اين نکته توجه داشته باشيم که وقتي الکترونها از محل پيوند عبور میکنند و وارد نيمه هادي نوع P
ميشوند و مرتباً با حفرهها ترکيب ميگردند .پيوندهاي تشکيل شده ،به سبب ميدان خارجي مرتباً شکسته
میشود و الکترون آزاد میکند .الکترون آزاد شده با حفرۀ مجاور ترکيب ميشود ،به اين ترتيب با ترکيبهاي
زياد و شکسته شدن مجدد پيوندها ،الکترونها از نيمه هادي نوع  Pعبور میکنند و جذب قطب مثبت باتري
ميشوند؛ بنابراين الکترونها از طريق حفرهها به قطب مثبت ميرسند .همانطور که حفرهها عکس جهت
حرکت الکترونها حرکت میکنند و جذب قطب منفي ميشوند .اگر نيمه هادي نوع  Pبه قطب مثبت باتري
و نيمه هادي نوع  Nبه قطب منفي آن وصل شود و ولتاژ باتري از پتانسيل سد ديود بيشتر باشد ،در مدار
جريان برقرار خواهد شد.
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رفتار ديود در باياس معکوس (مخالف)
اتصال باياس معکوس يک ديود را نشان مي دهد.
شکل40ـّ 3
P

N

−

+
شکل 40ـ3ـ اتصال معکوس دیود

الکترونهاي آزاد واقع در نيمه هادي نوع  ،Nبه سبب پتانسيل مثبت باتري ،به سمت راست و حفرهها به
دليل پتانسيل منفي باتري ،به سمت چپ کشيده ميشوند .در اين حالت ،عرض ناحيۀ تخليه زيادتر ميگردد
و ولتاژ باتري ،پتانسيل سد را تشديد میکند؛ بنابراین به دليل افزايش پتانسيل سد و خالیتر شدن ناحيۀ
تهی از الکترونها و حفرهها ،جرياني در مدار برقرار نخواهد شد .اگر قطب مثبت باتري به نيمه هادي نوع  Nو
قطب منفي باتري به نيمه هادي نوع  Pوصل شود ،جرياني در مدار نخواهيم داشت .به عبارت ديگر در باياس
معکوس جرياني در مدار برقرار نميشود.
البته فراموش نکنیم که بر اثر گرما ،پيوندها شکسته شده و دوباره ترکيب می شوند .در نهایت جريان بسيار
ضعيفي به وجود خواهد آمد که به جريان اشباع معکوس معروف است .مقدار اين جريان ،به جنس
نيمه هادي و گرماي محيط بستگي دارد ،زيرا اين جريان تنها در اثر شکستن پيوندها ايجاد ميشود .در
المانهايي که از سيليسيم ساخته می شوند ،اين جريان بسيار کم است .گاهي مقدار آن از نانو آمپر تجاوز
نمیکند؛ لذا در بيشتر موارد از آن صرف نظر میکنند.
مشخصۀ ولت ـ آمپر ديود
منحني
ّ
در مدار شکل  41ـ  3دیود در بایاس مستقیم قرار
دارد .در این مدار یک میلیآمپرمتر با دیود سری
شده است .در ولتاژ صفر ،مقدار جریان عبوری از دیود
صفر است .چنانچه ولتاژ تغذیه را تا 0/5ولت زیاد
کنیم ،ميليآمپرمتر تقريباً جرياني را نشان نميدهد.
زماني که ولتاژ از  0/5ولت بيشتر ميشود ،به دلیل
اینکه جنس دیود از سیلیسیوم است ،جريان بسيار
ضعيفي در مدار برقرار ميشود.

_

_

VF
+

IF
+
P

N

_

VBIAS

+

شکل  41ـ 3ـ اتصال دیود به ولتاژ صفر ولت
OV
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شکل 42ـ 3ولتاژ باياس ديود را کمتر از  0/7ولت و جريان ناچيز عبوري از ديود را نشان ميدهد.
هنگامي که ولتاژ ديود به حدود  0/7ولت ميرسد ،جريان به طور ناگهاني افزايش مييابد .زياد شدن
ناگهاني جريان ،به دليل غلبۀ ولتاژ خارجي بر پتانسيل سد است .هنگامي که ولتاژ خارجي ،از ولتاژ سد
بيشتر شد ،مقاومت ديود کم و جريان زياد میشود .اگر اين جريان محدود نشود ،به سوختن ديود منجر
ميگردد .کارخانه های سازنده ،حداکثر اين جريان را که به ازاي آن ديود نمیسوزد ،مشخص مي کنند .برای
محدود کردن جريان عبوري از ديود ،الزم است مقاومتي را با ديود سري کنيم .شکل  43ـ  3نشان ميدهد که
ولتاژ باياس از 0/7ولت بیشتر است و ولتاژ دو سر دیود تقریباً 0/7ولت ثابت مانده است؛ ولي جريان عبوري
از ديود بسيار زياد است.
0/7V

0/7V

VF

VF

IF

IF

N

P

VBias

VBias

BATTERY

BATTERY

VBias < 0/7V

VBias > 0/7V

شکل  42ـ 3ـ ولتاژ بایاس دیود کمتر از  0/7ولت

شکل 43ـ3ـ هدایت دیود با ولتاژ بیشتر از  0/7ولت

ID
5 mA
محور جریان گذرنده ازدیود

چنانچه مراحل فوق را براي ولتاژهاي مختلف تکرار
کنيم و به ازاي ولتاژهاي مختلف مث ً
ال در پلههای
( 0/1 ،0/2 0/1و غیره ولت) جريان گذرنده از ديود
را اندازه بگيريم و مقادير را در جدولي ثبت کنيم ،از
روي مقادير به دست آمده ميتوانيم نمودار  IDـ VD
را در يک مختصات رسم کنيم .نمودار بدست آمده
منحني مشخصۀ ولت آمپر ديود را در باياس مستقيم
نشان ميدهد .شکل  44ـ  3يک نمونه نمودار (ولت
آمپر ديود) را نشان ميدهد.
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N

P

VD

0/1mA
0/5V 0/65V
محور ولتاژ دوسر دیود

شکل  44ـ 3ـ منحنی مشخصه دیود
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اگر ديود را در باياس معکوس اتصال دهيم و ولتاژ خارجي را زياد کنيم ،جريان بسيار ضعيفي از مدار ميگذرد.
اين جريان همان جريان اشباع معکوس يا جريان نشتي ديود است .شکل  45ـ  3حالت باياس معکوس ديود
را نشان ميدهد .در اين شکل جريان عبوري از ديود و ولتاژ دو سر ديود را ميتوانيد مشاهده کنيد.
کارخانههاي سازنده مقدار ولتاژ بيشينه قابل تحمل توسط ديود در باياس معکوس را مشخص میکنند .اين
ولتاژ به عنوان يک مشخصۀ مهم در ديود معمولي به کار ميرود .شکل  46ـ  3ديود را در حالتي نشان ميدهد
که مقدار ولتاژ معکوس آن به حد شکست رسيده است .در ديود معمولي اگر مقدار ولتاژ معکوس به حد
شکست برسد ديود ميسوزد.
ولتاژ شکست

ولتاژ شکست

VR

VR

IR

IR

N

N

P

P

VBias

VBias

BATTERY

BATTERY

شکل  46ـ 3ـ ولتاژ دو سر دیود در مرز شکست

شکل  45ـ  3ـ نحوه بایاس معکوس دیود

)I (F

º

در شکل  47ـ  3منحني مشخصۀ ولت آمپر
ديود معمولي در گرايش معکوس نشان
داده شده است.

)V (F

ولتاژ شکست
V BR

)V (R

A

)I (R

نقطۀ سوختن

B

شکل  47ـ 3ـ منحنی مشخصه دیود در بایاس معکوس
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نکته

تحقیق کنید

در صورتي که ديودهاي معمولي در بایاس معکوس در حالت شکست قرار گيرند و جریان و
ولتاژ آنها افزایش یابد ،به طوری که توان اتالفی آنها از حد مجاز عبور کند ،دیود آسيب ميبيند.

آیا از دیود میتوان برای حفاظت دستگاههای الکترونیکی در مقابل اتصال ولتاژ با قطبهای اشتباه
استفاده کرد؟ تحقیق خود را به صورت یک گزارش کوتاه ارائه دهید.
عالمت اختصاري و ساختمان ظاهري ديود معمولي
ديودهاي معمولي ،از نظر ظاهري به شکلهاي
مختلفي ساخته میشوند؛ ولي عالمت اختصاري
همۀ آنها یکسان است .در شکل  48ـ  3ساختمان
کريستالي و نماد مداري ديود نشان داده شده است.
در نماد مداري ،عالمت مثلث ،جهت قراردادي
جريان را نشان ميدهد .نیمه هادي نوع  Pرا آند و
نيمه هادي نوع  Nرا کاتد ،نامگذاري ميکنند.

ساختمان کریستالی

کاتد

N

P

آند

نماد دیود
کاتد

آند

شکل  48ـ 3ـ نمای مداری دیود

شکل ظاهري چند نمونه ديود را در شکل 49ـ3
مشاهده میکنید .پايههاي آند و کاتد روي ديودها
مشخص شدهاند .معموالً کاتد را با يک نوار يا عالمت
 Kيا ساير عالئم مشخص میکنند .در نمونههايي که
پايه به بدنه اتصال دارد ،کاتد بدنه است .برای نصب
پایههای این دیودها داخل سوراخهای مدار چاپی
قرار میگیرد و از طرف دیگر لحیم میشوند .به این
قطعات  DIPمیگوییم.
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K

A
A

K
K
A
A
K
K

A

A

K

K

A
A
K

شکل  49ـ 3ـ شکل ظاهری چند نمونه دیود تجاری DIP
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قطعات نصب سطحي را  SMDمینامند .شکل 50ـ 3ديودهاي نصب سطحي را نشان میدهد .ديود نصب
سطحي ،روي سطح مس فيبر مدار چاپي لحیم ميشوند .اين ديودها معموالً براي عبور از سوراخ مدار چاپي
پايۀ مستقل ندارند و مستقيماً روي سطح مس مدار چاپي لحيم ميشوند.

شکل 50ـ3ـ چند نمونه دیود SMD

بررسي ديود در حالت ايدهآل
يک ديود در حالت ايدهآل مانند کليدي
است که در باياس مستقيم به صورت
کليد بسته و در باياس معکوس به صورت
کليد باز عمل ميکند .شکل 51ـ 3ديود در
باياس مستقيم و معکوس و معادل کليدي
آن را نشان ميدهد .به عبارت ديگر در ديود
ايدهآل از ولتاژ هدايت ديود ،يعني  0/7ولت
صرفنظر میکنیم.
اگرچه ديود ايدهآل در عمل وجود ندارد،
ولي ميتوان براي سادهتر شدن محاسبات در
تشريح مدارهاي الکترونيکي دیود ایده آل را
بهکار برد .همواره در ديود واقعي هنگامي که
ديود در باياس موافق قرار دارد ،از آن جريان
عبور میکند و در دو سر آن افت ولتاژي در
حدود 0/7تا  1/5ولت به وجود ميآيد در
کارخانههاي سازندۀ ديود مقدار دقيق افت
ولتاژ را به ازاي يک جريان معين ،مشخص
میکنند.

I=0
R

IF
V

R

R

IF

R

V

شکل 51ـ3ـ (تصویر پایینی) دیود در بایاس مستقیم به صورت کلید
بسته است( .تصویر باالیی) دیود در بایاس معکوس به صورت کلید
بسته عمل میکند.
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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 ميآيد .مقاومت
ديود در مقابل عبور جريان مستقيم و متناوب
متفاوت است .مقاومت ديود در مقابل عبور
جريان مستقيم را مقاومت استاتيکي مينامند
و مقدار آن از رابطۀ روبه رو به دست ميآید (شکل
 52ـ )3
مقدار مقاومت استاتيکي يک ديود مشخص ،به ازاي
جريان مستقيم عبوري معين از آن ثابت است.

I

IF
V

t

VF
شکل   52ـ 3ـ نحوۀ محاسبه مقاومت استاتیکی

مثال 14

براي مشخصۀ شکل زیر ،مقاومت استاتيکي ( )DCرا در جريانهاي  - 2 mA ،2 mA ،20 mAبه دست
آوريد.
راه حل:

)IF(mA
30
25
20
15
10
5

)VF (V
0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9
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−2µA
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مقاومت ديود در مقابل جريان متناوب را مقاومت ديناميکي مينامند و آن را از رابطه زير به دست
ميآورند (شکل  53ـ.)3
)IF(mA
IF2

∆I F1

I F2

)VF (V
VF2

∆VF

VF1

شکل   53ـ 3ـ نمایش مقاومت دینامیکی

مقاومت ديناميکي ديود از رابطه زیر محاسبه میشود:

VF2 − VF1 ∆VF
=
I F2 − I F1
∆I F

=
rac

تغييرات ولتاژ يا جريان را با دلتا (∆) نشان ميدهند .مقاومت ديناميکي در اثر تغيير مقاومت اليۀ سد به
دليل تغييرات حاصل از جريان متناوب به وجود ميآيد و مقدار آن در اثر افزايش ولتاژ خارجي کم میشود.
مدار معادل ديود معمولي
همانطور که ديديم ،يک ديود داراي مقاومتی دینامیکی و يک پتانسيل سد حدود  0/6ولت براي نيمه هادي
نوع سيليسيومي و  0/2ولت براي نيمه هادي نوع ژرمانيمي است .در ضمن ،ديود ميتواند فقط در يک جهت،
جريان را عبور دهد .لذا ،با توجه به مطالب باال ميتوان مدار معادل ديود را به صورت شکل 54ـ 3نشان داد.
b

دیود ایده ال

+

ID

ولتاژ سد

شکل   54ـ3ـ مدار معادل دیود
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مثال 15

در مدار زیر مشخص کنید آیا دیود ایده آل هدایت میکند یا خیر؟
D1

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

A

_ + VD
R3

+
V2 R2
_

+

R1
+
VS

VB

_

_

راه حل:
برای حل دو حالت را در نظر گرفته و صحت هریک را بررسی میکنیم .در حالت اول فرض میکنیم
دیود قطع است و آن را با مدار باز جایگزین میکنیم .بنابراین ،برای ولتاژ دو سر مقاومت دوم داریم:
_ VD

R3
+

+

R2
10
12 8V
= VS
=
R1 + R 2
5 + 10

A

+
V2 R2
_

R1

V2
=

+
VS

VB

_

_

از طرف دیگر با اعمال  KVLبه مش سمت راست بدست میآید:
V2= VD +VB ⇒ VD = 8-11= -3V
این تناقض نشان میدهد که فرض قطع بودن دیود اشتباه است و در واقع دیود وصل است.
تمرین 5

به دو مورد زیر پاسخ دهید:
الف) در ادامه مثال باال جریان عبوری از دیود را حساب کنید.
ب) اگر ولتاژ  VB = 14باشد مثال  15را مجددا ً حل کنید.
ديود زنر ()Zener Diode
ديود زنر ،مانند ديود معمولي از دو نيمه هادي نوع  Pو  Nساخته ميشود .اگر يک ديود معمولي را در باياس
معکوس اتصال دهيم و ولتاژ معکوس را اضافه کنیم ،در يک ولتاژ خاص ،ديود در باياس معکوس نيز شروع
به هدايت میکند .ولتاژی که دیود در بایاس مخالف ،شروع به هدایت میکند به ولتاژ زنر معروف است .اين
ولتاژ در ديودهاي معمولي نسبتاً زياد است .زنر نام شخصي است که اولين بار در سال  1933اين پديده را
کشف کرد .پديدۀ زنر در جهت معکوس و با ولتاژ زيادي که عم ً
ال در ناحيۀ تخليه قرار میگیرد اتفاق می افتد،
زيرا که  Eبسيار قوي در اين ناحيه به وجود ميآيد .اين ميدان قوي ،قادر خواهد بود که پيوندهاي سد را
بشکند .در نتيجۀ شکسته شدن سد ،الکترون آزاد و حفره ايجاد ميشود .الکترونهاي آزاد بر اثر اين ميدان
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قوي سرعت ميگيرند و ميتوانند با برخورد به اتمهاي ديگر ،الکترونهاي ديگري را آزاد کند .به اين طريق،
در اثر اين پديدۀ زنجيري ،تعداد زيادي از پيوندها شکسته ميشود و در ديود جريان جاري ميگردد .اين
پديده شبيه جريان اشباع معکوس است ،با اين تفاوت که تعداد پيوندهاي شکسته شده ،بر اثر گرما نبوده،
بلکه به سبب ميدان قوياي است که در دو سر آن قرار ميگيرد .اين پديده را شکست بهمني مينامند.
در ديودهاي زنر ،با تنظيم ناخالصي ،ميتوان شکسته شدن پيوندها را با ميدانهاي مختلف (در نتيجه
ولتاژهاي مختلف) کنترل کرد؛ بنابراين با اين روش ميتوان 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 میشود به ولتاژ زنر معروف است .جنس
نيمه هادي به کار برده شده در ديود زنر ،سيليسيم است .اين ديود در باياس مستقيم مانند يک ديود
معمولي عمل میکند .ديود زنر ،در باياس معکوس استفاده میشود و با توجه به اينکه ولتاژ زنر تقريباً در
جريانهاي مختلف معکوس ثابت است .از اين خاصيت جالب زنر ،براي تثبيت ولتاژ ميتوان استفاده کرد.
نمادهاي مداري ديود زنر را در مدارهای الکترونيکي مطابق شکل55ـ( 3الف) نشان ميدهند .در شکل
 55ـ ( 3ب) چند نمونه ديود زنر را مشاهده میکنید.
K

K

K

A

A

A

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

همانطور كه گفته شد ،ديود زنر در باياس معكوس به كار ميرود؛ بنابراین مدار معادل كامل آن ،شامل يك
مقاومت كوچك ديناميكي ( )rZو يك ولتاژ  dcمساوي با ولتاژ زنر ( )VZاست .مقدار  rZاز رابطۀ زير به دست
ميآيد:
∆Vz
∆I z

= rz

در صورتي كه كليۀ مقاومتهاي خارجي متصل به
ديود ،نسبت به  rZبزرگ باشد ،از مقاومت معادل
زنر ( )rZصرفنظر ميشود .شكل 56ـ 3مدار معادل
كامل ديود زنر و بدون  rZرا نشان ميدهد.

VZ
VZ

rZ
شکل 56ـ 3مدار معادل کامل و تقریبی دیود زنر
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عاديترين كاربرد ديود زنر ،استفاده از آن در توليد يك ولتاژ مبناي ثابت براي مقايسه و تغذيه است .سادهترين
مداري كه ميتواند يك ولتاژ نسبتاً ثابتي بدهد ،در شكل 57ـ 3نشان داده شده است .در اين مدار به ازاي
تغييرات بار ( )RLيا تغييرات ولتاژ ورودي ( )Viميتوان در محدودۀ معيني ،ولتاژ خروجي ثابت دريافت كرد.
IS

IL

1kΩ

IZ
RL

RS

Vz

Vi

-

شکل 57ـ3ـ تنظیم کننده ولتاژ زنری
تحقیق کنید

-

در مورد نحوۀ عملکرد و کاربرد مدار زیر تحقیق کنید.
D1
T1
+
Vs1
−
+
Vs2
−

iL
+
C

VL RL

VLine

D2

تحقیق کنید

در مدار زیر آی سی  LM7812استفاده شده و باری  12ولتی به حساب می آید .برق تغذیه ورودی
هم از یک ترانسفورماتور  18ولتی تأمین میشود .در مورد عملکرد مدار توضیح دهید .برای بررسی
صحت توضیحات خود مدار را بسازید.
R1

QL

AC

+
R2
D3

IC

باتری

+
_

Vout

+

out
GND

D2

BR1

D1

IN

Vin

−
C1
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~

~

+
_

+

−

AC
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ترانزيستور

ترانزيستور ١معمولي از سه نيمه هادي نوع  Pو N

تشكيل شده است .ترتيب قرار گرفتن نیمههادی های
 Pو  Nدر كنار هم به صورت یکی از حالتهای
58ـ 3است.
با توجه به شكل مشاهده ميشود دو نوع ترانزيستور
وجود دارد كه به يكي « »NPNو ديگري «»PNP
گفته ميشود .سه پايۀ ترانزيستور نيز «اميتر »٢يعني
منتشر كننده« ،بيس »٣يعني پايه و «كلكتور»٤
يعني جمعكننده نام گذاري شدهاند .هر ترانزيستور
در دو محل داراي پيوند  Nـ  Pاست .نماي مداري
ترانزيستورهاي  NPNو  PNPدر شكل 59ـ3
مشخص شده است.
C

شکل 58ـ3ـ ساختار داخلی ترانزیستور

 Cکلکتور

n
p

n

B

 Bبیس

 Eامیتر

E

شکل 59ـ3ـ نمای مداری ترانزیستور

باياس كردن ترانزيستور
براي اينكه بتوانيم از ترانزيستور به صورت تقويت كننده يا كليد و نظاير آن استفاده كنيم ،ابتدا بايد ترانزيستور
را با ولتاژ  DCتغذيه كنيم .تغذيه کردن پايههاي ترانزيستور را باياس كردن «ترانزيستور» گويند .براي
باياس كردن ترانزيستور به دو پیوند اميتر ـ   بيس و كلكتور  ـ  بيس ولتاژ  DCاعمال ميشود .چون ترانزيستور
سه پايه دارد ،يكي از پايهها را مشترك و دو پايۀ ديگر را يكي ورودي و ديگري خروجي در نظر ميگيريم .در
شكل    60ـ 3اين حالت براي دو نوع ترانزيستور  PNPو  NPNنشان داده شده است.

 Collectorـ٤

 Baseـ٣

 Emitterــ٢

 Transistorــ١
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+

p

n

n

IC

IE

p

−

−

IB
+

+

−

−
pnp

npn

+

n

IC

IB

+
BC

p
IE

+

+ −

−

−
BE

−

−

+

+

−
BC

+
BE

− +

+
−

شکل 60ـ3ـ نحوۀ بایاس کردن و جهت جریان ها در ترانزیستورها

با توجه به شكل ،مشاهده مي کنیم پيكان روي اميتر معروف جهت قراردادي جريان است که با استفاده
از آن میتوان نوع تراتزیستور را تشخیص داد .حاملهاي باري كه از اميتر حركت ميكنند مقدار ناچيزي از
آنها در بيس ،جريان بيس ( )IBرا ميسازند و بقيۀ حاملها به كلكتور رسيده ،جريان كلكتور ( )ICرا تشكيل
ميدهند .از اينرو ،ميتوان بيان کرد :جريان اميتر ( )IEبرابر با مجموع جريان بيس و جريان كلكتور
است (يعني  .)IE = IB+ICاین رابطه از روابط اساسی در حل مدارهای ترانزیستوری بوده که از قانون KCL
هم قابل استنتاج است.
نواحی کاری در ترانزیستور
اعمال ولتاژ  DCبه ترانزيستور براي باياس کردن آن ،روي پايههاي ترانزيستور افت ولتاژي ايجاد ميكند.
ولتاژي كه بين پايههاي بيس ـ   اميتر ترانزيستور قرار ميگيرد با  VBEنشان داده ميشود .همچنين بين
كلكتور ـ  اميتر با  VCEو ولتاژ بين كلكتور ـ   بيس با  VCBمشخص ميگردد .در شكل 61ـ 3اين حالت نشان
داده شده است.
VCE= VCB + VBE
−

+

−

+
VCB

VCB
+
−

VCE

شکل    61ـ3ـ نمایش ولتاژهای بین پایههای ترانزیستور

(ب)
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−
+
VBE

VCE

VBE
+ +

− −

(الف)
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با توجه به اینکه در هر ترانزیستور دو پیوند بیس ـ   امیتر و بیس ـ کلکتور وجود دارد و هر پیوند میتواند قطع
یا وصل باشد ،چهار حالت کاری مختلف به وجود میآید .این حالتها در جدول زیر خالصه شدهاند.
جدول  3ـ  3ـ نواحی کاری ترانزیستورها
کاربرد

پیوند بیس ـ   امیتر پیوند بیس ـ کلکتور حالت ترانزیستور
قطع

قطع

ناحیه قطع

کلید قطع شده

قطع

وصل

ناحیه فعال

تقویت کننده جریان

وصل

وصل

ناحیه اشباع

کلید وصل شده

وصل

قطع

ناحیه فعال معکوس

بدون کاربرد

در ناحیه فعال ،ترانزیستور مانند تقویت کنندۀ جریان عمل کرده که جریان بیس را تقویت میکند و در آن
 Ic=βIBبرقرار است β .ضریب تقویت جریان است که عموماً عدد بسیار بزرگی میباشد؛ به عنوان مثال در
ترانزیستور  β=50 ،2N2222است.
در نواحی قطع و اشباع ترانزیستور مانند یک کلید عمل میکند که با استفاده از ولتاژ اعمالی به بیس
میتوان وضعیت قطع یا وصل بودن آن را کنترل کرد .این حالت در بخش بعد توضیح داده شده است.
برای اینکه ترانزیستور  NPNدر ناحیه فعال باشد باید پیوند بیس ـ   امیتر قطع و پیوند بیس ـ کلکتور قطع
باشند .برای این منظور به ترتیب  VBE ≥ Vγ1و  VBC < Vγ2است Vγ1 .و  Vγ2ولتاژ آستانه پیوند بیس ـ   امیتر
قطع و پیوند بیس ـ کلکتور هستند که مقدار آنها به ابعاد ناحیههای بیس ،امیتر ،کلکتور و جنس نيمه هادي
بستگی دارد .به دلیل اینکه نواحی ابعاد مختلفی دارد ،بنابراین  Vγ1و  Vγ2مقادیر مختلفی خواهند داشت که
در جدول زیر آورده شده است.
جدول 4ـ3ـ مقادیر ولتاژهای آستانه هدایت پیوندها در ترانزیستورها
نوع ترانزیستور

Vγ1

Vγ2

سیلیکون

0/7

0/5

ژرمانیوم

0/2

0/1

در ترانزیستور  NPNاگر  VBE < Vγ1و  VBC < Vγ2باشد ،ترانزیستور در ناحیه قطع و برای  VBE ≥ Vγ1و VBC ≥ Vγ2
در ناحیه اشباع قرار دارد .در جدول صفحۀ بعد روابط ریاضی بین ولتاژها و جریانهای ترانزیستور  NPNدر نواحی

کاری مختلف آورده شده است.
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جدول  5ـ3ـ جریانها و ولتاژهای ترانزیستور در نواحی کاری مختلف
ناحیۀ کاری

ولتاژها

جریانها

ناحیۀ قطع

 VBE < Vγ1و VBC < Vγ2

 IE ≅ Ic = 0و IB = 0

ناحیۀ فعال

 ،VBC < Vγ2 ، VBE = 0/7و ≥ VCE

 IE ≅ Ic = βIBو IE,IC,IB > 0

VCESat = 0/2

= VBE = 0/7 ،VBC = 0/5 ، VCE

ناحیۀ اشباع

 0< IE ≅ Ic = βIBو IE,IC,IB > 0

VCESat = 0/2

 VCESatولتاژ پیوند کلکتور ـ   امیتر در حالت اشباع است و ولتاژ اشباع نام دارد .برای ترانزیستور سیلیکونی
VCESat = VCB+VBE=VBE-VBC =Vγ1-Vγ2=0/7-0/5=0/2

و برای ترانزیستور ژرمانیومی  VCESat =0/1است.
مثال 16

IC

مدار ترانزیستوری شکل زیر را در نظر بگیرید.
مقادیر  IC ،VCEو  IBرا به دست آورید .ترانزیستور
سیلیکونی و در ناحیه فعال با  β=50است.

1kΩ

RC

C
+
VBE

VCC = 10v

_

B

RB

IB

10kΩ
VBE
_

VBB = 2v

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

2 −0 / 7
=130μA
10

C
+
B
V
BE
10kΩ +
_
VBE
_ I
E
RB

=- VBB+RB.IB+VBE=0→ -2+10IB+0/7=0→ IB

IB
VBB
2V

چون ترانزيستور در ناحيه فعال است:
حال در حلقه خروجی  KVLمی نویسیم:

VCC 10V
1KΩ

RC

6=6/5 µAـIC=β.IB→IC=50×30×10
VCC+RC.IC+VCE=0
3=3/5 Vـ 103× 6/5×10ـ VCE=10

IC
VBE

B
VBE
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IB
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كاربرد سادۀ ترانزيستور به عنوان كليد
در شكل    62ـ 3كاربرد ساده ای از ترانزيستور به منزلۀ كليد نشان داده شده است .اگر موج ورودي صفر باشد
ترانزيستور قطع است .از اين رو جريان كلكتور صفر و  LEDخاموش می شود .زماني كه موج ورودی داراي ولتاژ
غیر صفر (و به اندازۀ کافی بزرگ) باشد ،ترانزيستور وصل می شود و جريان كلكتور از  LEDعبور کرده ،آن را
روشن ميكند .بدين ترتيب  LEDبا تغییر ولتاژ روشن و خاموش می شود و چشمك ميزند.
+VCC

+VCC

IC

L1

VCC
RC

≈ IC

+VCC
IC

RC

−

E

B

Closed +

VC=0V

− IE

IB

+
+

−

المپ روشن

+VCC

L1

RC

C

Q1

+VCC

IB
RB
)IC(Sat
βDC

RC

Q1

IC=0

B

−

Open

E

≥ IB

RC

+ VC=+VCC

C

+VBB

+VCC

IE=0

−

IB=0

0V

RB

+

المپ خاموش

شکل    62ـ3ـ تغییر وضعیت ترانزیستور با تغییر ولتاژ اعمالی به بیس

برخی کاربردهای عملی مدارات ترانزیستوری
در شكل  63ـ( 3الف) مدار يك سيستم اعالم حريق ساده رسم شده است .با افزايش حرارت مقاومت ترميستور
 NTCكاهش یافته و جريان عبوري از آن زياد می شود ،در نتيجه جريانهاي  I1و  Iافزايش مييابند كه اين
امر سبب هدايت ترانزيستورهاي  Tr1و  Tr2ميشود و المپ  L1را روشن ميكنند.
اتصال دو ترانزيستور به صورت ضريب بهره جريان بزرگي را ايجاد ميكند و سبب ميشود جريان كم در بيس
ترانزيستور  Tr1به جريان بزرگی در كلكتور ترانزيستور  Tr2تبديل شود و به اين ترتيب ميتوان المپهای با
C
توان بیشتر یا موتورهای با توان متوسط را روشن کرد .به این شکل
اتصال ترانزیستورها زوج دارلینگتون می گویند.
B
Tr
1

Tr2
E

اگر بخواهيم از اين مدار به عنوان راهانداز يك مدار ديگر استفاده كنيم بايد از يك رله به جاي المپ  L1مطابق
شكل 63ـ( 3ب) بهره بگيريم.
IN
L1
6V
0/5W
6V

Tr1
Tr2

t

−

(الف)

IN

t

NTC

−

NTC

I2

I2

6V

R2=1k Ω
R1=100Ω

 BC140یا
=T
=r1 T
r2 2N 3053

Tr1
Tr2

I1

R2=1k Ω
R1=100Ω

(ب)

I1

شکل 63ـ3ـ مدار ترانزیستوری سیستم
اعالم حریق

R2=1KΩ
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تحقیق کنید

در مورد مقاومت ترميستور تحقيق كنيد و نحوۀ عملکرد ،انواع و کاربرد آنها را مشخص کرده و در مورد
کاربرد آنها در کالس بحث کنید.

ارزشیابی پایانی
 1اگر زمان تناوب یک موج سینوسی  10میلی ثانیه باشد ،فرکانس آن چقدر است؟
 2زمان تناوب برق شهر در کشور ایران چقدر است؟
 3موارد زیر را پاسخ دهید:
الف) معادله ولتاژ متناوبی را بنویسید که فرکانس آن  60هرتز و ماکزیمم ولتاژ آن  156ولت باشد.
ب) مقدار لحظه ای ولتاژ در  t=3ثانیه را به دست آورید.
ج) مقدار مؤثر ،متوسط ،پیک و پیک تا پیک را مشخص کنید.
 4در مدار زیر جریان و ولتاژ بار ،مقدار توان تولیدی منبع و مقدار توان تلف شده در مقاومت بار را تعیین
کنید .چه نسبتی از توان تولیدی منبع به بار رسیده است؟
RL=7KΩ

,

, RS=5KΩ

VS=12v

IT

Rs
+
VT RL
_
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Vs
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 5در مدار زیر عناصر تلف کننده و تولید کنندۀ توان  8در مدار زیر مقاومت معادل و ولتاژ هر یک از
مقاومتها را تعیین کنید.
را مشخص کنید.
3V

2A

B

10KΩ

R1

10KΩ

R2

+
E

5V
10V

D

E

5V

3A

A

_

C

6

در مدار زیر مقاومت معادل را تعیین کنید.

 9در مدار زیر تعداد حلقهها ،گرهها و شاخهها را
مشخص کنید.
R1

R3
+
V4
_
20Ω

+
R4

R2

i2

i1

_

Vs

60Ω

R1

R3
30Ω

30Ω

_

30Ω

VS3

V3

_

+

+ V
1

VS2
VS1

R4

7

+
V4
_

i2

+
V2 R2
_

i1

مقاومت معادل مدار زیر را از دو سر  aو  bتعیین کنید.

180Ω

360Ω

a

540Ω

540Ω

b
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 10تعداد گرهها و حلقهها را در مدار روبه رو تعیین
کنید و معادالت  KVLرا بنویسید.

11

R1

R3
+
V2
_

+
R4

R2

i2

_

i1

Vs

در مدار زیر قوانین  KCLرا بنویسید.
R1

R3
i2
V

R4

R2

Is

i1

12

در مدارات زیر مقدار ظرفیت خازنی معادل را حساب کنید.
0/05 µF 0/02 µF 0/02 µF 0/05 µF

10 PF

47 PF

0/1µF

0/01µF

الف

33 PF

47 PF

0/1 µF

0/1 µF 100 PF

ب

? = Ct

ج

 13در مدار شکل زیر اگر مقدار بار ذخیره شده در
مجموعۀ خازنی  100میکرو کولن باشد ،ولتاژ دو سر
هر خازن چقدر است؟

10µF

10µ F

5µF

+ −
V3

+ −
V2

+ −
V1

+

−
VS

 14در شکل روبه رو مشخص کنید آیا دیود هدایت
میکند یا خیر .دیود را ایده آل در نظر بگیرید.
VS=12v , VB=11v , R1=5 Ω , R2=4 Ω

120

R2

V1

+
VB

_

R1

+

VD

_

VS

+

_
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 15در مدار زیر دیودها ایده آل هستند .به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) نحوۀ عملکرد مدار زیر توضیح دهید.
ب) شکل موج ولتاژ خروجی را برای دو حالت وجود و عدم وجود خازن ترسیم کنید.
S
IL

D1

D4

D2

D3

+
VS
−

+
VL
−

16

C

RL

VLine

نحوۀ عملکرد مدار زیر توضیح دهید .برای آن چند کاربرد عملی بنویسید.

 6ولتی
Relay

120 Ω

R1
Photocell

Tr1

V CC
6V

2SC 945 R
2

Tr2
2SC 1016

180 Ω
2/2KΩ

100k Ω
P.t

R4
R3
1/5 k Ω

17

در مدار زیر مشخص کنید ترانزیستور در چه ناحیۀ کاری قرار دارد.
; RC=375 KΩ ; VBB=10v ; VCC=15v ; Vγ=0/6 v

RB=62/7 KΩ

IC
RC

VCC

C
+
B
V
CE
+
_ VBE
_ E

RB

IB
VBB
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فصل 4

برنامهنویسی

انواع كتابخانه در زبان C++را نام برده و كاربرد هر يك را توضيح دهید.
تابع اصلي برنامه به زبان  C++چگونه است؟ با نوشتن آن هر خط را تبيين کنید.
انواع متغير را نام برده و براي هريك مثالي طرح کنید.
مقدار دهی به متغیرها و چاپ  متغیرها را توضيح دهید.

مقدمۀ برنامهنویسی به زبان C++
یک رایانه با توجه به ساختاری که دارد ،تنها میتواند دستورهایی از جنس اعداد صفر و یک (باینری )١را اجرا
کند .در گذشته برنامههایی که برای رایانهها نوشته میشدند ،تنها به زبان باینری بودند .به برنامههایی که به
زبان ماشین (باینری) نوشته میشوند ،برنامههای سطح پایین ٢میگویند .با پیشرفت سختافزارها و نرمافزارها
و افزایش قابلیت رایانهها ،نوشتن برنامهها به زبان ماشین ،مشکالت زیادی به وجود آورد .این امر منشأ پیدایش
زبانهای سطح باال ٣است .در زبانهای سطح باال دستورات به شکلی ساده و قابل فهم بیان میشوند 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 ،کامپایلر ٤زبان  C++و به
عملیات ترجمه ،کامپایل کردن گفته میشود.

کتابخانهها
کتابخانهها برنامههایی هستند که از قبل نوشته شدهاند و ما میتوانیم در برنامۀ خود از آنها استفاده کنیم.
جدول 1ـ 4برخی از کتابخانههای پرکاربرد در زبان  C++را نشان میدهد.
جدول 1ـ4ـ برخی از کتابخانههای پرکاربرد در زبان C++
کاربرد

نام کتابخانه
ورودی  /خروجی

iostream

برای خواندن از صفحه کلید و نمایش دادن روی صفحه نمایش

ورودی  /خروجی

stdio

برای خواندن از صفحه کلید و نمایش دادن روی صفحه نمایش

ریاضی

math

برای استفاده از توابع ریاضی مانند sin, cos, log

زمان

time

برای به دست آوردن زمان سیستم و انجام عملیات زمانی

رشتهها (عبارات متنی)

string

برای نگهداری و انجام محاسبات متنی

 Compilerـ٤
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 High-levelـ٣

 Low-levelـ٢

 Binaryـ١

فصل چهارم  :برنامهنویسی

برای استفاده از هر کتابخانه الزم است در ابتدای برنامه نام آن را بنویسیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم از
کتابخانه ورودی  /خروجی ( )iostreamاستفاده کنیم ،کافی است دستور زیر را در ابتدای برنامه بنویسیم:
>#include <iostream

تابع اصلی برنامه

هر برنامه شامل مجموعهای از دستورات است و منظور از اجرای برنامه ،اجرای متوالی دستورات آن است .در
زبان برنامهنویسی  ،C++هر دستور در یک خط نوشته شده و در پایان آن دستور ،عالمت نقطهویرگول’;‘ ١
نشانگر ختم دستور است.
هنگامی که برنامهای اجرا میشود ،در واقع تابع اصلی آن فراخوانی شده و دستورات آن به ترتیب اجرا
میشوند .اگر اجرای این دستورات با موفقیت به پایان برسد ،تابع اصلی مقدار عددی صفر را به عنوان خروجی
موفقیتآمیز برمیگرداند .درصورتی که اجرای برنامه با خطایی مواجه شود ،مقدار خروجی ،دیگر صفر نخواهد
بود و با توجه به مقدار خروجی میتوان دربارۀ صحت اجرای برنامه صحبت کرد .به طور کلی نمودار برنامۀ
1ـ 4ساختار اصلی یک برنامه را نشان میدهد.

نمودار برنامه 1ـ4ـ ساختار اصلی یک برنامه   

متغیرها
تعریف متغیرها
هر برنامه میتواند 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 میگوییم .از آنجایی که اطالعات ممکن است از انواع گوناگون
باشند ،الزم است هنگام تعریف هر متغیر ،نوع دادهای که قرار است در آن نگهداری شود مشخص گردد .اگر
در بخشی از برنامه به اعداد صحیح ( ...و  2و  1و  0و  -1و  -2و )...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 میشود .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.
 Semicolonـ١
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بیشتر بدانیم

در رایانه ،همۀ اطالعات درون حافظه نگهداری میشود .پس برای دسترسی به هر داده الزم است
آدرس آن را روی حافظه بدانیم و با مراجعه به همان بخش از حافظه داده مورد نظر را بازیابی کنیم.
همچنین میتوانیم آن داده را تغییر داده یا حذف کنیم؛ اما اطالعات ممکن است از جنسهای
گوناگون باشد .یک برنامه انبارداری را در نظر بگیرید .اگر هدف ثبت دستگاهی جدید در برنامه باشد،
شماره سریال دستگاه دادهای عددی است .در حالی که نام دستگاه دنبالهای از حروف است؛ بنابراین
برای ذخیرهسازی اطالعات عالوه بر آدرس آن روی حافظه ،الزم است نوع آن را مشخص کنیم .در
زبانهای برنامه نویسی ابتدایی ،تعیین مکان های داده روی حافظه به عهدۀ خود برنامهنویس است؛
اما در رایانههای امروزی ،به دلیل امکان اجرای هم زمان چند برنامه ،این وظیفه به سیستمعامل محول
گشته است و هنگام برنامهنویسی کافی است نوع داده را مشخص کنیم .از آنجایی که امکان تغییر
برای این دادهها فراهم است ،از این پس به آنها متغیر میگوییم.
  انواع  متغیرها
هر متغیر تنها میتواند نوع خاصی از مقادیر را در خود نگهداری کند و انتخاب این نوع با توجه به نیاز انجام
میشود .جدول 2ـ 4برخی از متغیرهای پرکاربرد در زبان  C+ +را نشان میدهد.
جدول 2ـ4ـ برخی از متغیرهای پرکاربرد در زبانC+ +
مثال

نوع متغیر
عدد صحیح

int

-12

1395

عدد اعشاری

float

19.5

3.14

حرف (کاراکتر)

char

‘?’

‘’+

صحیح /غلط (بولی)

bool

true

0

27

-5

-0.25 12.333 -500.0
‘’A
1

‘’h
false

‘@’
0

متغیرهای بولی تنها میتوانند یکی از دو مقدار یک ( )trueیا صفر ( )falseرا اختیار کنند.
نام متغیرها
هر متغیر با نامی مشخص معرفی میشود .این نام متشکل از حروف بزرگ و کوچک انگلیسی ،کاراکتر زیرخط
‘_’ و اعداد است با این فرض که اولین حرف نمیتواند عدد باشد .اگرچه بهتر است هنگام تعیین نام متغیرها
از اسامی با معنی استفاده کرد؛ استفاده از اسامی بیمعنی خطایی در برنامه به وجود نمیآورد.

١

 Underlineـ١
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جدول 3ـ 4مثالهای درست و نادرست نام گذاری متغیرها را نشان میدهد.
جدول 3ـ4ـ مثالهای درست و نادرست نام گذاری متغیرها
مثالهای درست

مثالهای نادرست

متغیر عدد صحیح با نام num1

;int num1

;int 1num

متغیر کاراکتری با نام _c

;char _c

;char @c

متغیر عدد اعشاری با نام num_2

;float num_2

;float num#2

متغیر بولی با نام YesOrNo

;bool YesOrNo

;bool yes~no

مقداردهی به متغیرها
مقداردهی به متغیرها با استفاده از عملگر تساوی صورت میگیرد .بدین شکل که نام متغیر در سمت چپ
عالمت تساوی نوشتهشده و سمت راست آن مقدار موردنظر قرار میگیرد .جدول  44مثالهای درست و
نادرست مقداردهی متغیرها را نمایش میدهد.
جدول 4ـ4ـ مثالهای درست و نادرست مقداردهی متغیرها
مثالهای درست

مثالهای نادرست

مقداردهی متغیر با نام  num1با مقدار 12

;num1 = 12

;12 = num1

مقداردهی متغیر با نام  _cبا کاراکتر ’‘%

;’_c = ‘%

; _c=%

مقداردهی متغیر با نام  num_2با مقدار -3.6

;num_2 = -3.6

;num_2 = -3.6

مقداردهی متغیر با نام  YesOrNoبا مقدار true

;YesOrNo = true

;false = YesOrNo

ممکن است مقداردهی متغیرها هنگام تعریف انجام شود که به این کار مقداردهی اولیه میگویند .مقداردهی اولیه
احتمال خطای برنامهنویسی را کاهش میدهد .جدول   5ـ 4مقداردهی اولیه به انواع متغیرها را نشان میدهد.
جدول  5ـ4ـ مقداردهی اولیه به انواع متغیرها
مثال
مقداردهی اولیه متغیر عدد صحیح

;int num1 = 12

مقداردهی اولیه متغیر کاراکتری

;’char _c = ‘%

مقداردهی اولیه متغیر عدد اعشاری

;float num_2 = -3.6

مقداردهی اولیه متغیر بولی

;bool YesOrNo = true
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بیشتر بدانیم

یک برنامه میتواند از قطعات متفاوتی تشکیل شده باشد .این قطعات با عالمت {شروع و با عالمت }
خاتمه مییابند .تمام دستورهای درون یک قطعه به اندازۀ یک باریکه (معموالً به طول سه یا چهار
کاراکتر) جلوتر از آکوالدها نوشته میشود .اگر متغیری درون یک قطعه تعریف شود ،پس از اتمام آن
قطعه از بین میرود و دیگر نمیتوان 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:

;نام متغیر >> cout

این دستور در کتابخانۀ ورودی  /خروجی ( )iostreamو در بخش استاندارد ( )stdقرار دارد پس الزم است،
عالوه بر نوشتن نام کتابخانه در ابتدای برنامه ،امکان استفاده از بخش استاندارد ( )stdرا برای برنامه فراهم
کنیم .اینکار با نوشتن دستور زیر بعد از نام کتابخانهها صورت میگیرد.
;using namespace std

برنامه 1ـ 4شامل چهار متغیر با جنسها و مقادیر متفاوت است که پس از اجرای آن ،محتویات هر متغیر در
یک خط جداگانه چاپ میشود.
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  متغیرها از ورودی
خواندن متغیرها از ورودی (صفحه کلید) به روشی مشابه نوشتن آنها در خروجی صورت میپذیرد.

; نام متغیر >> cin

مثال :برنامه 2ـ 4نحوۀ خواندن یک متغیر عددی از ورودی و نمایش دو برابر آن را در خروجی نشان میدهد.

برنامۀ 2ـ٤

عملگرها

برای انجام عملیات ریاضی مانند جمع و ضرب ،میتوان از عالمت مربوط استفاده کرد و یک عبارت محاسباتی
تولید کرد .جدول   6ـ 4برخی از پرکاربردترین عملگرهای زبان  C++را نشان میدهد.
جدول  6ـ4ـ برخی از پرکاربردترین عملگرهای زبان C++
مثال

نوع عملگر
جمع

+

)17 + (-3

29 + 4.5

-5.75 + 8.8

تفریق

-

)-7 – (-4

19.99 – 4

6.1 – 0.007

ضرب

*

(-17) * 9

4.5 * 2

-1.5 * 33.6

تقسیم

/

15 / 5.5

17 / -4

-23 / 9

باقیمانده

%

12%3

23%7

-17% 6
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به مقادیری که در طرفین عملگر قرار میگیرد ،عملوند گفته میشود .اگر هر دو عملوند یک عملگر از جنس
یکسان باشند (مث ً
ال هر دو عدد صحیح باشند) نتیجه از همان جنس خواهد بود .پس هنگامی که دو متغیر
(یا مقدار ثابت) عدد صحیح ،بر یکدیگر تقسیم میشوند ،حاصل از جنس عدد صحیح (و نه اعشاری) خواهد
بود؛ به به عنوان مثال حاصل عبارت  17/2برابر  8خواهد بود (و نه  .)8.5به بیان کلیتر عملگر تقسیم برای
اعداد صحیح ،خارج قسمت تقسیم را محاسبه میکند .عملگر باقیمانده ( ،)%باقیمانده تقسیم اعداد صحیح
را محاسبه میکند.
عبارات محاسباتی
گاهی میخواهیم مقدار یک معادله را به ازای
مشخصی از پارامترها حساب کنیم .معادله -4x+8
را در نظر بگیرید .این معادله شامل یک پارامتر به
نام  xاست .برنامه 3ـ 4مقدار عددی  xرا از ورودی
میخواند .سپس مقدار معادله را در آن نقطه محاسبه
کرده و حاصل را در خروجی چاپ میکند.

برنامه 3ـ4

  مقایسه مقادیر ـ  عبارات بولی
برای مقایسه مقدار دو متغیر (یا عبارت محاسباتی)
از یکی از عملگرهای جدول 7ـ 4استفاده میکنیم.
به هریک از مثالهای جدول مقابل یک عبارت
بولی گفته میشود که جواب این عبارت ها با توجه
به پارامترهای آن میتواند صحیح ( )trueیا غلط
( )falseباشد.
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جدول 7ـ4

نام عملگر

نماد عملگر

مثال

کوچک تر

<

)x < (y + 3

بزرگ تر

>

(x / 2) > y

مساوی

==

x == 5

کوچک تر یا مساوی

=<

x * y <= 0

بزرگ تر یا مساوی

=>

x >= y

نامساوی ـ مخالف

=!

x != y
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دستورهای شرطی
دستورهای شرطی شامل یک عبارت بولی به عنوان شرط و یک قطعه
برنامه به عنوان نتیجه هستند .هنگام اجرای دستور شرطی مقدار عبارت
بولی آن محاسبه شده و اگر پاسخ صحیح ( )trueبود ،قطعه نتیجه اجرا
میشود .نمودار برنامه 2ـ 4نمونه استفاده از دستور شرطی را نشان
میدهد و میتوان در نقاط مختلف برنامه از آن استفاده کرد.

نمودار برنامه 2ـ4ـ نمونه استفاده از دستور شرطی

مثال :برنامه 4ـ 4یک عدد صحیح از ورودی
میخواند و مثبت بودن آن را در خروجی نمایش
میدهد.

برنامه 4ـ4
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در ادامۀ یک دستور شرطی میتوان قطعه برنامه دیگری نیز مشخص کرد تا در
صورت عدم برقراری شرط مورد نظر ،آن بخش اجرا شود .نمودار برنامه 3ـ4
نمونه استفاده از دستور شرطی به همراه دستورات جایگزین را نشان میدهد.

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

برنامه 5ـ 4یک عدد اعشاری از ورودی میخواند و مثبت بودن یا نبودن آن را در خروجی نمایش میدهد.

برنامه 5ـ4
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حلقههای شرطی
حلقههای شرطی همانند دستورهای شرطی ،شامل یک عبارت بولی به عنوان
شرط و یک قطعه برنامه به عنوان نتیجه هستند .هنگام اجرای حلقه شرطی،
ابتدا مقدار عبارت بولی آن محاسبه شده و اگر حاصل صحیح ( )trueبود ،قطعه
نتیجه اجرا میشود .در ادامه مجددا ً مقدار عبارت بولی محاسبه شده و تا زمانی
که مقدار آن صحیح ( )trueباشد ،قطعه نتیجه اجرا میشود .اگر هنگام محاسبۀ
شرط حلقه ،حاصل غلط ( )falseباشد دیگر قطعه نتیجه تکرار نمیشود و برنامه
به سراغ دستورهای پس از حلقه میرود .نمودار برنامه 4ـ 4نمونه استفاده از
حلقه تکرار را نشان میدهد.

نمودار برنامه 4ـ4ـ نمونه استفاده از حلقه تکرار

مثال :برنامه 6ـ 4اعداد مثبت کوچکتر از  5را در خروجی چاپ میکند.

برنامه 6ـ4
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   حلقههای شرطی بیپایان
اگر عبارت شرطی یک حلقه ،همواره صحیح ( )trueباشد ،آن حلقه همواره تکرار میشود .برنامه 7ـ 4به دفعات
نامحدود از ورودی عدد میخواند و زوج یا فرد بودن آن را مشخص میکند.

برنامه 7ـ4
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  ترکیب چند عبارت بولی
برای ساخت برخی شرطها در دستورهای شرطی و حلقهها ،میتوان عبارات بولی را با یکدیگر ترکیب کرد و
شرطهای پیچیدهتر ساخت .جدول 8ـ 4عملگرهای «و» و «یا» را به عنوان پرکاربردترین عملگرهای عبارات
بولی نمایش میدهد.
جدول 8ـ4ـ عملگرهای «و» و «یا»

نام عملگر

نماد عملگر

مثال

و

&&

)(x < 3) && (y > 7

یا

||

)(x > 5) || (x < -5

الگوهایبرنامهنویسی
تکرار عملی برای تعداد مشخص
اگر نیاز باشد قطعه برنامهای به دفعات مشخصی تکرار شود ،میتوان با استفاده از یک متغیر که در آن «تعداد
دفعات باقیمانده» نگهداری میشود ،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   8ـ 4عدد صحیح  nرا از کاربر میگیرد
و همۀ اعـداد  nتا یک را در خطوط   جداگـانه چاپ
میکند.

برنامه ٨ـ4
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مثال :برنامه 9ـ 4عدد صحیح  nرا از کاربر میگیرد و
مجموع همۀ اعداد  nتا یک را محاسبه میکند .دربارۀ
نقش متغیر  sumدر کالس بحث کنید.

مثال :برنامه 10ـ 4عدد صحیح  nرا از کاربر میگیرد و
همۀ اعداد زوج کوچک تر یا مساوی  nرا چاپ میکند.

برنامه 9ـ4

برنامه 10ـ4

تمرین

برنامهای بنویسید که:
دو عدد صحیح از کاربر بگیرد و میانگین آن دو عدد را نمایش دهد.
برنامه فوق را  5مرتبه تکرار کند.
برنامه فوق را تا زمانی که هر دو عدد وارد شده مثبت هستند تکرار کند.
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  تکرار عملی برای تعداد دلخواه
در حلقهها میتوان شرط را به گونهای تنظیم کرد که تکرار حلقه با اختیار کاربر هنگام اجرای برنامه مشخص
گردد .فرض کنید برنامه قرار است نمرات کالسی دانشآموزی 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 دانشآموز ،چه تعداد نمره ثبت شده است ،نمیتوان 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 میگیریم .پس زمانی که وارد کردن
نمرات به پایان رسید ،واردکردن یک عدد منفی باعث اتمام عملیات خواندن نمرات میشود .اگر در طول
خواندن نمرات ،تعداد و مجموع آنها نگهداری شده باشد ،محاسبۀ میانگین به سادگی انجام میشود .برنامه
11ـ 4نمونۀ سادهای از پیادهسازی
این مسئله است.

برنامه 11ـ4
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ارزشیابی پایانی
 1باتوجه به نمودارهای دادهشده ،تفاوت دستورهای شرطی با حلقهها در چیست؟
 2برنامهای بنویسید که عدد صحیح  nرا از کاربر بگیرد و اعداد فرد بین یک تا  nرا به ترتیب چاپ کند.
 3برنامهای بنویسید که مجموعهای (با طول نامشخص) از اعداد اعشاری مثبت از کاربر بگیرد و بزرگترین
آنها را چاپ کند (راهنمایی :در هر مرحله بزرگترین عدد یافت شده را نگهداری کنید .وارد کردن یک عدد
منفی به معنای پایان مجموعه دادههای ورودی است).
 4برنامهای مطابق نمودار داده شده بنویسید.
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5

با توجه به برنامه زیر ،نمودار رسم کنید.
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) وزارت آموزش1392( ) حمیدرضا غالمرضایی سال488 ـ6  رسم فنی تخصصی رشتۀ ساخت و تولید (کد9
و پرورش
 جزوه دانشگاهی بادامک ها ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ تألیف دکتر ایرج ابطحی10
Madhine Drawing by: N. SIDHESWAR Mcgraw Hill pudlinhed 1990 11

تصاویر از سایت های مختلف گرفته شده است
3 فصل

) وزارت آموزش و1394(  شهرام خدادادی ـ سال، شهرام نصیری سوادکوهی:الکترونیک کاربردی ـ تألیف
پرورش
) وزارت آموزش و پرورش1394(  فریدون قیطرانی و دیگران ـ سال:مبانی برق ـ تألیف
) وزارت آموزش و پرورش1394(  محمود همتایی و دیگران ـ سال:الکترونیک عمومی ـ تالیف
Giorgio Rizzoni: Principles and Applications of Electrical Engineering, McGraw-Hill
Higher Education (2003)

4 فصل
1

Practical Programming in C++ by Steve Oualline
2 The C++ Cookbook by D. Ryan Stephens, Christopher Diggins, Jonathan Turkanis,
and Jeff Cogswell
3 C++ How to Program by Deitel and Deitel
4 Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software by Gamma et. All
5 Introduction to Algorithms, Third Edition by cormen leiserson rivest and stein
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