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تکنیکمشاغل مرتبط با رشته الکترو











پودمان اول

تولید انرژی 
الکتریکی



انرژی الکتریکی چگونه به وجود می اید؟ 

اد، انرژي ، انرژي جنبشي ب(حرارت)انرژي الكتريكي از تبديل انرژي حاصل از سوخت هاي فسيلي 
د حاصل از جزر و م( گاز)خورشيدي، انرژي پتانسيل گرانشي آب، انرژي حاصل از هواي فشرده 

.استفاده مي شود1و براي اين تبديل انرژي از ژنراتور . آب دريا و ساير موارد به دست مي آيد
نيروگا ههاي برق در دو نوع . مي نامند2نصب ژنراتور و تجهيزات مربوط به آن را نيروگاه محل 

مي باشند DCو جريان مستقيمACجريان متناوب 



نیروگاه های 

جریان متناوب

نیروگاه 

حرارتی

نیروگاه آبی

نیروگاه سیکل نیروگاه گازی

ترکیبی

نیروگاه بادی

نیروگاه 

دیزلی



نیروگاه حرارتی-الف

نيروگاه حرارتي با انرژي حرارتي حاصل از سوخت هاي
ديل فسيلي يا سوخت هاي هسته اي، آب را به بخار تب

مي کند توربين انرژي جنبشي بخار را به انرژي 
كي ژنراتور انرژي مكاني. مكانيكي تبديل مي نمايد

.توربين را به انرژي الكترکيي تبديل مي کند
ارتي  بازده نيروگا ههاي حرارتي به دليل اتالف انرژي حر

.درصد مي باشد30کمتر از 



ینیروگاه آب-ب
نيروگاه آبي، انرژي پتانسيل 

گرانشي حاصل از ذخيره سازي آب
ه در پشت سد را توسط توربين ب

د و انرژي مكانيكي تبديل ميكن
ن را به ژنراتور انرژي مكانيكي توربي
مايدانرژي  الكتريكي تبديل مين



ینیروگاه گاز-پ

نيروگاه گازي انرژي جنبشي حاصل از هواي
رژي فشرده و گرم شده را توسط توربين به ان
مكانيكي تبديل مي کند و ژنراتور انرژي

ي تبديلمكانيكي توربين را به انرژي الكتريك
.  مي نمايد

زمان احداث نيروگا ههاي گازي در مقايسه با 
اما نيروگاه هاي آبي و حرارتي کمتر مي باشد
ر از بازده آنها به دليل اتاف انرژي حرارتي کمت

درصد مي باشد30



یبینیروگاه سیکل ترک-ت
ازي که  نيروگاه سيكل ترکيبي از دو نيروگاه حرارتي و گ

ت در مجاورت يكديگر احداث شده اند، تشيكل شده اس
روگاه به اين ترتيب که از انرژي حرارتي تلف شده در ني

ي گازي براي گرم کردن آب نيروگاه حرارتي استفاده م
.شود

در  بنابراين بازده و خروجي نيروگاه سيكل ترکيبي
ودمقايسه با نيروگاه حرارتي و گازي بيشتر خواهد ب



ینیروگاه باد-ث
ا نيروگاه بادي انرژي جنبشي حاصل از باد ر

ل مي توسط توربين به انرژي مكانيكي تبدي
کند و ژنراتور انرژي مكانيكي را به انرژي

.الكتريكي تبديل مي نمايد
نيروگاه بادي با توجه به شرايط

اقليمي، وزش باد در مدت زمان کمتر
از يک سال قابل احداث و بهره برداري

رايگان بودن انرژي باد و عدم. مي باشد
نياز به انرژي فسيلي از مزاياي مهم

نيروگاه بادي مي باشد



ینیروگاه دیزل-ج
نيروگاه ديزلي انرژي حاصل از سوختهاي  

هاي  فسيلي نظير گازوئيل را توسط ماشين
کند و درو نسوز به انرژي مكانيكي تبديل مي

را به ژنراتور انرژي مكانيكي ماشين درو نسوز
.انرژي الكتريكي تبديل مي نمايد

يار  نيروگاه ديزلي به صورت نصب ثابت و  س
قابل استفاده مي باشند



قیمنیروگاه های جریان مست

ط  شكل موج ولتاژ و جريان خروجي ژنراتور اين نيروگا هها به صورت خ
ي کند و يعني با گذشت زمان مقدار ولتاژ يا جريان تغيير نم. صاف است
ثابت است



نیروگاه های 

جریان 

مستقیم

روش 

فوتوولتاییک

روش 

شیمیایی

روش 

پیزوالکتریک

روش 

ترموالکتریک



کروش فوتوولتایی-الف
هنگامي که. نور نوعي انرژي است که از ذرات حامل انرژي به نام فوتون به وجود مي آيد

.  فوتون هاي يک شعاع نوري با جسمي برخورد مي کنند، انرژي خود را از دست مي دهند
شده انرژي نوراني تابيده. در بعضي اجسام، انرژي فوتون ها باعث آزادي الكترون ها مي شود

در نتيجه،  . دبه يكي از دو صفحه متصل به هم، باعث تخليه الكترون از يكي به ديگري مي شو
.ويندمانند باتري در دو صفحه بارهاي مخالف ايجاد مي شود  به اين اثر فوتوولتاييک مي گ



یروش شیمیای-ب





کروش پیزوالکتری-پ
هنگامي که به بعضي اجسام فشار وارد مي کنيم، الكترون هاي آنها در جهت نيرو از مدار

در نتيجه، الكترو نها يک طرف جسم را ترک مي کنند و در طرف ديگر آن. خارج مي شوند
.بنابراين، در دو جهت مخالف جسم بارهاي مثبت و منفي به وجود مي آيند . جمع مي شوند

لمۀ يوناني به معنايپيزو يک ک. به اثر فشار براي توليد الكتريسيته، اثر پيزوالكتريک، مي گويند
شاناين اثر بيشتر در مورد کريستال ها و بعضي سراميک هاي مخصوص خود را ن. فشار است

.رندکريستال هاي پيزوالكتريک در بعضي ميكروفون ها مورد استفاده قرار مي گي. مي دهد



روش ترموالکتریک-ت

يندر نتيجه ب. بعضي از اجسام الكترون از دست مي دهند و بعضي ديگر الكترون جذب مي کنند
فلزات فعال در درجه حرارت. دو جسم غيرمشابه هنگام اتصال، انتقال الكترون صورت مي گيرد

.معمولي اتاق نيز مي توانند الكترون آزاد کنند
بارهايي که در درجۀ حرارت اتاق توليد مي شوند، کم هستند؛ ولي اگر محل اتصال دو فلز

هبه روش توليد الكتريسيته ب. را حرارت دهيم، انرژي بيشتري آزاد مي گردد( مثال روي و مس )
هرچه حرارت داده شده بيشتر باشد، بار بيشتري. وسيله حرارت ترموالكتريک گفته مي شود

.هنگامي که حرارت قطع شود، فلزها سرد مي شوند و بارها از بين مي روند. توليد مي شود
هنگامي که چندين ترموکوپل به يكديگر. به اتصال اين دو فلز ترموکوپل مي گويند 

از ترموکوپل براي اندازه گيري. به وجود مي آيد( باتري حرارتي )متصل شوند، يک ترموپيل 
درجه حرارت در کوره ها استفاده مي شود



انتقال انرژی الکتریکی
يرو انتقال انرژي الكتريكي از محل توليد در شبكه هاي انتقال ن

ي کندنيروگاه هاي برق توسط به سمت مصرف کننده انتقال پيدا م

ل مي شود بخشي از انرژي الكتريكي به هنگام انتقال به حرارت تبدي
نظور به م. که آن را تلفات انرژي در شبكه انتقال نيرو مي گويند

ت کاهش تلفات انرژي ولتاژ شبكه هاي انتقال نيرو توسط پس
ست  افزاينده زياد مي شود و در انتهاي شبكه انتقال نيرو توسط پ

ورمر براي کاهش يا افزايش ولتاژ از ترانسف. کاهنده کاهش مي يابد
.در واقع ترانسفورمر يک مبدل ولتاژ است. استفاده مي شود



کیتوزیع انرژی الکتری

توزيعتوزيع انرژي الكتريكي توسط شبكه هاي
شبكه. بين مصرف کننده ها انجام مي شود

ال نيروتوزيع، انرژي الكتريكي را از شبكه انتق
دريافت مي کند و پس از آن با ولتاژ مناسب

ير تغي. بين مصرف کننده ها توزيع مي نمايد
زيع ولتاژ توسط پست توزيع در شبكه هاي تو

انجام مي شود  



کیمصرف کننده های انرژی الکتری

.ر دارندمصرف کننده هاي انرژي الكتريكي در انتهاي مسير توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي قرا
:مصرف کننده هاي انرژي الكتريكي عبارت اند از 

بخش مصارف خانگي-
بخش مصارف صنعتي و تجاري-
بخش مصارف کشاورزي-
بخش مصارف عمومي شامل مراکز فرهنگي، هنري و تفريحي-

:انرژي الكتريكي در اين بخش ها درتجهيزات زير مصرف مي شود
موتورهاي الكتريكي-
روشنايي-
گرما-



یزمان اوج مصرف انرژی الکتریک

مصرف 1به ساعاتي که مصرف انرژي الكتريكي در کل کشور زياد باشد، ساعت اوج 
ريكي به اوج مصرف روزانه شبكه سراسري انرژي الكت. انرژي الكتريكي گفته مي شود

. داردنند ههاي روشنايي بستگيزمان غروب آفتاب، تاريک شدن هوا و وسايل مصرفک
و ننده ديگري نظير يخچال و فريزردر اين زمان در بخش تجاري و خانگي مصرفک

اعات س. ننده هاي روشنايي مورد استفاده قرار مي گيرندتلويزيون هم زمان با مصرفک
و در  23تا 19اوج مصرف روزانه انرژي الكتريكي در کشور ما در تابستان بين ساعات 

)  تابستان(از فصل هاي سال همچنين در بعضي . است22تا 18زمستان بين ساعات 
ايل  مصرف انرژي الكتريكي نسبت به ساير فصول سال به دليل اضافه شدن وس

.دبيشتر است که به آن اوج مصرف فصلي مي گوين. .. سرمايشي نظير کولر و



رژیآشنایی با برچسب ان
تفاده در  مردم به دنبال تهيه وسايل برقي با کمترين مصرف انرژي الكتريكي جهت اس

در عصر تكنولوژي، تنوع بسياري در نوع و کيفيت. زندگي روزمره خود هستند
ي انتخاب وسايل برقي و ميزان مصرف انرژي برا. محصوالت برقي در بازار وجود دارد

ايجاد اطمينان از کيفيت. مصرف کنندگان داراي اهميت و ضرورت بسياري است
ي صرفه محصول ازطريق آزمايش لوازم برقي و تعيين رتبه کارايي آنها در آزمايشگاه مل

.جويي انرژي انجام مي شود و برچسب انرژي براي آنها تهيه خواهد شد
برچسب انرژي امروزه در اغلب کشورهاي جهان وجود دارد و مصرف کنندگان را با 

رک همچنين اطالعات مشت. ميزان مصرف انرژي هريک از وسايل خانگي آشنا مي کند
رف در همه وسايل، اطالعات اختصاصي مرتبط به هر وسيله انرژي بر  ، را در اختيار مص

خريد، مصرف کننده مي تواند با توجه به اين اطالعات در هنگام. قرار مي دهدکنندگان 
ژي دستگاهي را انتخاب کند که در مقايسه با ساير مدل هاي مشابه داراي مصرف انر

ل شده برچسب انرژي از قسمت هاي  مختلفي تشيك. کمتر و بازدهي بيشتري باشد
است که هر قسمت نمايانگر اطالعاتي است



یبخش های مختلف برچسب انرژ

رتيب سه بخش اوليه برچسب که در تمامي وسايل انرژي بر خانگي مشترک است به ت
بخش چهارم  . نمايانگر عالمت تجاري، نام کارخانه سازنده و مدل دستگاه مي باشد

در هفت طيف رنگي درجه بندي  Gتا Aانرژي به وسيله هفت حرف التين از برچسب 
شده است که هر يک از حروف و يا رنگ ها معرف درجه اي از مصرف انرژي و کارايي  

اه و نشانگر کمترين مصرف انرژي و بيشترين بازدهي دستگAحرف . دستگاه مي باشد
راين هرچه بناب. نشانگر بيشترين مصرف انرژي و کمترين بازدهي دستگاه استGحرف 

رف مي کند  رتبه برچسب دستگاه بيشتر باشد کارايي آن نسبت به ميزان انرژي که مص
گر اطالعات  بخش پنجم، نمايانگر مصرف انرژي دستگاه و ساير بخش ها بيان. بيشتر است

و آخرين بخش برچسب انرژي در تمامي  . اختصاصي در مورد هريک از وسايل است
.وسايل عالمت مؤسسه استاندارد را نشان مي دهد





19اول صفحه های یادگیری حل پرسش 



.انواع نيروگاه هاي جريان متناوب را نام ببريد-1

.نيروگاه حرارتي را تعريف کنيد-2

.وظيفه توربين و ژنراتور را تعريف کنيد-3

.انواع نيروگاه هاي جريان مستقيم را نام ببريد-4

، ديزلي نيروگاه حرارتي ، ابي ، بادي ، گازي ، سيكل ترکيبي

وربين  نيروگاه حرارتي با انرژي حرارتي حاصل از سوخت هاي فسيلي يا سوخت هاي هسته اي، آب را به بخار تبديل مي کند ت
. ي تبديل مي کندژنراتور انرژي مكانيكي توربين را به انرژي الكترکي. انرژي جنبشي بخار را به انرژي مكانيكي تبديل مي نمايد

.لكتريكي استوظيفه ژنراتور وظيفه تبديل انرژي مكانيكي به انرژي ا–وظيفه توربين تبديل انرژي جنبشي به مكانيكي است 

رموالكتريکروش فوتوولتاييک ، شيميايي ، پيزوالكتريک ، ت



چگونه از اتالف انرژي الكتريكي هنگام انتقال آن جلوگيري مي شود؟-5

برچسب انرژي چه اطالعاتي در اختيار مصرف کنندگان مي گذارد؟-6

استفاده از برچسب انرژي روي وسايل برقي چه مزايايي براي مصرف کنندگان اين وسايل دارد؟-7

.  ده کاهش مي يابدولتاژ شبكه هاي انتقال نيرو توسط پست افزاينده زياد مي شود و در انتهاي شبكه انتقال نيرو توسط پست کاهن
.در واقع ترانسفورمر يک مبدل ولتاژ است. براي کاهش يا افزايش ولتاژ از ترانسفورمر استفاده مي شود

ايل، همچنين اطالعات مشترک در همه وس. مصرف کنندگان را با ميزان مصرف انرژي هريک از وسايل خانگي آشنا مي کند
.  اطالعات اختصاصي مرتبط به هر وسيله انرژي بر  ، را در اختيار مصرف کنندگان قرار مي دهد

دل هاي مصرف کننده با توجه به اطالعات برچسب انرژي در هنگام خريد، دستگاهي را انتخاب کند که در مقايسه با ساير م
.مشابه داراي مصرف انرژي کمتر و بازدهي بيشتري باشد



.کنيددر شكل زير عملكرد نيروگاه آبي را تشريح-8
ره سازي نيروگاه آبي، انرژي پتانسيل گرانشي حاصل از ذخي

تبديل آب در پشت سد را توسط توربين به انرژي مكانيكي
ميكند و ژنراتور انرژي مكانيكي توربين را به انرژي

الكتريكي تبديل مينمايد
دريچه سد باز مي شود واب با انرژي جنبشي زياد در 

مسيرلوله ها در پشت دريچه جمع ميشود هنگامي که 
بين دريچه باز مي شود باعث حرکت توربين مي شود و تور

ين  موجب حرکت ژنراتور شده و ژنراتور انرژي حاصل از تورب
واحد را به انرژي الكتريكي تبديل مي کند در همين حين

سط کنترل موجب کنترل برق مي شود و ولتاژ خروجي متو
داده و اينجاد مي شود سپس ترانسفورماتور ولتاژ را افزايش
ي شود توسط پست برق ولتاژ باال وارد خطوط انتقال برق م

که در نهايت تحويل مصرف کننده مي شود



2یادگیری 

الکتریسیته



مساختمان ات
.  تاتم از دو بخش هسته و اطراف هسته تشكيل شده اس
رون  درون هسته ذرات پروتون و نوترون قرار دارند و الكت

.  ها برروي مسيرهايي در اطراف هسته مي گردند
پروتون ها داراي بار الكتريكي مثبت و

و  الكترون ها داراي بار الكتريكي منفي مي باشند
عداد  ت. نوترون ها از نظر بار الكتريكي خنثي هستند

.  پروتون هاي داخل هسته را عدد اتمي مي گويند
در حالت هاي عادي تعداد پروتون ها و الكترون هاي  

نثي  اتم مساوي هستند لذا اتم از نظر بار الكتريكي خ
است



كترون است  بار الكتريكي هر پروتون برابر بار الكتريكي ال
و مقدار بار الكتريكي الكترون برابر با

ند مضرب  مقدار بار الكتريكي الكترون را بار پايه مي گوي
q=n.eمي نامند ( q)صحيحي از بار پايه را بار الكتريكي

e=1.6x10−19

حاصلضرب تعداد الكترون در بار ان  
e=1.6x10−19را بار الكتريكي گويند



ت؟بار الكتريكي هسته آن چند کولن اس. مي باشد29عدد اتمي مس برابر : مثال

q=n.e

q=29x1.6x10−19 = 4.64x10−18 (c)



االیه ه

.ي گردنداليه مسيري است که الكترون ها تحت تأثير نيروي جاذبه پروتون ها به دور هسته م
.تعداد اليه هاي هر اتم متناسب با تعداد الكترون هاي آن مي باشد

.اتم هاي تمام عناصر مي توانند تا هفت اليه داشته باشند



هظرفیت الی
.اشدظرفيت اليه نشان دهنده حداکثر الكترون هاي موجود در هر اليه مي ب

=2𝑛2ظرفيت هر اليه
nشماره هر اليه



)طبقۀ واالنس(الیه خارجی 

.نداليه خارجي آخرين اليه هر اتم است و آن را اليه واالنس گوي

الكترون واالنس گويندالكترون هاي اليه واالنس را



یهدایت الکتریک
گيهدايت الكتريكي عناصر به تعداد الكترون هاي اليه واالنس بست

هرچه تعداد الكترون هاي اليه واالنس کمتر باشد هدايت. دارد
تر ازهدايت الكتريكي در فلزات بيش. الكتريكي بيشتر خواهد شد

عناصري که اتم هايشان يک الكترون واالنس. ساير عناصر مي باشد
دارند هدايت الكتريكي بهتري خواهند داشت؛ به طور مثال اتم هاي

بهترين. مس، نقره و طال داراي يک الكترون در اليه واالنس هستند
هادي الكتريكي ، نقره و پس از آن مس و طال مي باشد

نقره در حجم معيني نسبت به مس داراي اتم هاي بيشتر است و به
يلاما به دل. همين دليل هدايت الكتريكي نقره بهتر از مس مي باشد

هگراني نقره نسبت به مس، سيم هاي برق را از مس مي سازند البت
.استبه دليل مشابه امروزه آلومينيوم در برخي موارد جايگزين مس شده



نیمه هادی
.  دعناصري که در اليه واالنس چهار الكترون دارند نيمه هادي ناميده مي شون

ارند و  عناصري نظير ژرمانيوم و سيليسيم در اليه واالنس خود چهار الكترون د
.جزو نيمه هادي هاي معروف هستند



یون

ر تعداد  اگ. اتم داراي بار الكتريكي را يون گويند
د  الكترون هاي اتم بيش از پروتون هاي آن باش

اتم را يون منفي گويند  
اگر تعداد الكترون هاي اتم کمتر از پروتون

هاي آن باشد، اتم را يون مثبت گويند



نقانون کول

.  ي کندقانون کولن نيروي ميان بارهاي الكتريكي را بيان م
ي با حاصل  بنا به تعريف نيروي کولني بين دو بار الكتريك

ذور  ضرب مقدار دو بار الكتريكي رابطه مستقيم و با مج
فاصله ميان دو بار نسبت عكس دارد  

F=K
𝑞1𝑞2

𝑑2

F=9x109
𝑞1𝑞2

𝑑2

𝑁𝑚2

𝑐2
k= ضريب ثابت

نيروي کولني ميان بارهاي همنام دافعه
.و ميان بارهاي ناهمنام جاذبه مي باشد



نيروي . از يكديگر قرار دارندcm 30در فاصلهμc3 ،μc4دو بار الكتريكي : مثال
کولني بين آنها چه نوع چه مقدار است؟

F=9x109
𝑞1𝑞2

𝑑2

بارها همنام هستند پس نيروي 
.کولني بين آنها دافعه است



یمیدان الکتریک
ارد  در فضاي اطراف هر بار الكتريكي خاصيتي وجود د

، به اينکه به بارهاي الكتريكي ديگر نيرو وارد مي کند
.  خاصيت ميدان الكتريكي گويند

شعاعي  براي نمايش ميدان الكتريكي هر بار الكتريكي از خطوط
.  استفاده مي شود و آن را خطوط ميدان الكتر کيي مي نامند

به طبق قرارداد خطوط ميدان الكتريكي از بارهاي مثبت خارج و
.بارهاي منفي وارد مي شود



یمیدان الکتریک
ولنيخطوط ميدان الكتريكي دوبار همنام و هم اندازه با نيروي دافعه ک

ولنيخطوط ميدان الكتريكي دوبار ناهمنام و هم اندازه با نيروي جاذبه ک



یشدت میدان الکتریک

ي باشدشدت ميدان الكتريكي مقدار نيروي کولني وارد بر واحد بار الكتريكي در هر نقطه م

شدت میدان الکتریکی E=
𝐹

𝑞
(
𝑁

𝐶
)



شدت  . وارد مي شودN 2در نقطه اي نيروي کولني μc 4بر بار الكتريكي: مثال
ميدان الكتريكي در آن نقطه چند است ؟

E=
𝐹

𝑞
= 

2

4×10−6
= 0.5× 10−6 (

𝑁

𝐶
)



ریکیالکتپتانسیل 

د  پتانسيل الكتريكي مي گويننسبت انرژي پتانسيل الكتريكي ذخيره شده به مقدار بار الكتريكي را

V=
برحسب ژولالکتریکیانرژی

تپتانسیل الکتریکی برحسب ولکولنبر حسب الکتریکیبار

V=
𝑈 (𝑗)

𝑞 (𝐶)
(
𝑗

𝐶
)=v  ولت



ی زمینپتانسیل الکتریک

.ن برابر استپتانسيل الكتريكي زمين صفر است زيرا مقدار بارهاي الكتريكي مثبت و منفي آ
به آن بار زمين به عنوان منبعي سرشار از بار الكتريكي مثبت و منفي مي باشد که مي توان

.الكتريكي داد يا از آن دريافت کرد

اختالف پتانسيل الكتريكي ميان دو نقطه را  ولتاژ مي گويند
تفاضل ولتاژ بار دوم از بار اول را ولتاژ مي گويند



:ستدو کره مشابه رسانا مطابق شكل، روي پايه عايق قرار دارند مطلوب ا: مثال
پتانسيل الكتريكي کره ها-الف 
اختالف پتانسيل الكتريكي بين دو کره-ب 



یجریان الکتریک
ي گويندشارش بارهاي الكتريكي بين دو نقطه را جريان الكتريك

ل عامل جاري شدن جريان الكتريكي اختالف پتانسي
الكتريكي ميان دو نقطه است

ا شده  الكترون آزاد الكتروني است که از اليه واالنس جد
.است و به هيچ اتمي وابسته نيست



یشدت جریان الکتریک
ندمقدار بار الكتريكي شارش يافته در واحد زمان را  شدت جريان الكتريكي مي گوي

I=
بار الكتريكي شارش يافته بر حسب کولن
شدت جريان الكتريكي بر حسب آمپرزمان شارش بار الكتريكي بر حسب ثانيه

I=
𝑞 (𝐶)

𝑡 (𝑠)
(
𝑐

𝑠
)=A  امپر

اشدجهت جريان الكتريكي از پتانسيل بيشتر به پتانسيل کمتر مي ب



یمدار الکتریک

ويند  مسيري که در آن جريان الكتريكي برقرار مي شود را  مدار الكتريكي مي گ

اجزای  

اصلی

منبع  

تغذیه

مصرف  

کننده
سیم رابط





یهمنبع تغذ

.ده داردمنبع تغذيه وظيفه توليد انرژي الكتريكي را برعه

منبع 

تغذیه

جریان متناوبجریان مستقیم



 DCممنبع تغذیه جریان مستقی( الف 

مي کندمنبع تغذيه جريان مستقيم، منبعي است که جهت جريان آن تغيير ن



 ACمنبع تغذیه جریان متناوب)ب 

انس  منبع تغذيه جريان متناوب منبعي است که جهت جريان آن تغيير مي کند و داراي فرک
سينوسي است



طسیم راب
ه منظور سيم رابط، ارتباط بين منبع تغذيه و مصرف کننده الكتريكي را ب

ازدانتقال انرژي الكتريكي از منبع تغذيه به مصرف کننده فراهم مي س



دکلی
، الزم استرا داشته باشيم( کنترل مصرف کننده الكتريكي)در صورتي که قصد قطع و وصل مدار 

.گيردتا مسير عبور جريان الكتريكي را قطع يا وصل کنيم که اين کار توسط کليد انجام مي



34حل پرسش های صفحه 



:کميت هاي زير را تعريف کنيد-1
عدد اتمي-الف
بار الكتريكي-ب
اليه واالنس-ج
نيمه هادي-د

چرا نقره هادي بهتري است؟. مس و نقره هر کدام يک الكترون در اليه واالنس خود دارند-2

.قانون کولن را تعريف کنيد و رابطه آن را بنويسيد-3

.ميدان الكتريكي را تعريف کنيد و رابطه آن را بنويسيد-4

. تعداد پروتون هاي داخل هسته را عدد اتمي مي گويند

اخرين اليه اي که الكترون ها دور هسته مي چرخند اليه واالنس گويند

. عناصري که در اليه واالنس چهار الكترون دارند نيمه هادي ناميده مي شوند

ي باشدنقره در حجم معيني نسبت به مس داراي اتم هاي بيشتر است و به همين دليل هدايت الكتريكي نقره بهتر از مس م

F=Kار نسبت عكس دارد نيروي کولني بين دو بار الكتريكي با حاصل ضرب مقدار دو بار الكتريكي رابطه مستقيم و با مجذور فاصله ميان دو ب
𝑞1𝑞2

𝑑2

=E. كتريكي گوينددر فضاي اطراف هر بار الكتريكي خاصيتي وجود دارد که به بارهاي الكتريكي ديگر نيرو وارد مي کند، به اين خاصيت ميدان ال
𝐹

𝑞

را بار الكتريكي گويندe=1.6x10−19حاصلضرب تعداد الكترون در بار ان 



.در هر شكل زير پس از وصل کليد، جهت حرکت بارهاي مثبت را مشخص کنيد-5



.پتانسيل الكتريكي را تعريف کنيد-6

.شدت جريان الكتريكي را تعريف کنيد و رابطه آن را بنويسيد-7

.مدار الكتريكي را تعريف کنيد و اجزاي اصلي آن را نام ببريد-8

پتانسيل الكتريكي مي گويند نسبت انرژي پتانسيل الكتريكي ذخيره شده به مقدار بار الكتريكي را

=Iويندمقدار بار الكتريكي شارش يافته در واحد زمان را  شدت جريان الكتريكي مي گ
𝑞 (𝐶)

𝑡 (𝑠)
(
𝑐

𝑠
)=A  امپر

رابط-مصرف کننده–شامل منبع تغذيه . مسيري که در آن جريان الكتريكي برقرار مي شود را  مدار الكتريكي مي گويند 



در مدار شكل روبه رو کدام اجزاي مدار آورده شده است؟-9
نوع تغذيه اين مدار از نظر جريان متناوب يا مستقيم، کدام است؟

ريان برق ج–سيم رابط –( قطع و وصل)کليد –( المپ)مصرف کننده 
متناوب



34حل تمرین های صفحه 



q=n.e

q=29x1.6x10−19 = 4.64x10−18 (c)

ي باشدداراي بار الكتريكي مثبت و پروتون م

q=n.e

3.2x10−19=nx1.6x10−19 n=2



=2𝑛2ظرفيت هر اليه

ظرفيت هر اليه2(4)2=
ظرفيت در اليه چهارم32=

F=9x109
𝑞1𝑞2

𝑑2 F=9x109
5x10−6 ×5x10−6

(10x10−2)2 F=22.5 N



F=9x109
𝑞1𝑞2

𝑑2

𝐹12=9x109
4x10−6 ×9x10−6

(50x10−2)2
𝐹12=32.4 N

𝐹12

𝐹13

𝐹12=9x109
4x10−6 ×2x10−6

(20x10−2)2
𝐹13=1.8 N

F=𝐹12+𝐹13

F=32.4+1.8 =34.2 N



F=9x109
𝑞1𝑞2

𝑑2 F=9x109
10−4 ×10−4

(2 )2 F=22.5 N

F=9x109
𝑞1𝑞2

𝑑2 F=9x109
5x10−6 ×2x10−6

(9x10−2)2 F=0.11 N

جاذبه



F=9x109
𝑞1𝑞2

𝑑2
F=

1
1

4

F=4 F=
1

4
F=

1

9

ارندنيرو با فاصله رابطه عكس مجذور د

.شود نيرو با بار الكتريكي رابطه مستقيم دارند پس دو بارالكتريكي نصف شود نيرو يک چهارم مي
برابر مي شود 9و 4دوبار الكتريكي دو يا سه برابر شود نيرو 



E=
𝐹

𝑞
= 

0.04

5×10−7
= 0.8× 105 (

𝑁

𝐶
)



E=
𝐹

𝑞
103=

𝐹

1.6×10−9

F=103x1.6 × 10−9=1.6 × 10−6



E=
𝐹

𝑞
q=

𝐹

𝐸

q=
3×10−4

20
= 0.15x10−4



E=
𝐹

𝑞
= 

5

4×10−6
= 1.25 × 10−6 (

𝑁

𝐶
)



V=
𝑈 (𝑗)

𝑞 (𝐶)
(
𝑗

𝐶
)

q=
𝑈

𝑉
= 
50×10−3

250
= 0.2× 10−3



I=
𝑞 (𝐶)

𝑡 (𝑠)
(
𝑐

𝑠
)=A  امپر

q=It = 3x10x10−3=3x10−2



I=
𝑞 (𝐶)

𝑡 (𝑠)
(
𝑐

𝑠
)=A  امپر

I=
5×1021

2×10−3
= 2.5 × 1024 A

×0.08جریان حاصل از رعد و برق      از جریان خانه مسکونی بیشتر 1024

است



حل نمونه سواالت امتحانی
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