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مبانی مدارهای الکتریکی



مقاومت

مقاومت خطی تغییر ناپذیر با زمان 



مقاومت خطی تغییر ناپذیر با زمان



مقاومت خطی تغییر ناپذیر با زمان



انواع اتصال مقاومت ها



انواع اتصال مقاومت ها



تبدیل روابط ستاره به مثلث و برعکس



تبدیل روابط ستاره به مثلث و برعکس



انواع منابع



انواع منابع

منابع وابسته



اتصال منابع



توان و انرژی



توان و انرژی



توان و انرژی



توان و انرژی



KCLو KVLقوانین 



KCLو KVLقوانین 



KCLو KVLقوانین 



KCLو KVLقوانین 



KCLو KVLقوانین 



روش های تحلیل مدارهای مقاومتی

روش تحلیل با استفاده از قاعده تقسیم جریانی و قاعده تقسیم ولتاژی. 1

روش تبدیل منابع. 2

روش تحلیل گره. 3

روش تحلیل مش. 4

قضیه جمع آثار. 5

KCLبا KVLروش ترکیبی . 6



قاعده تقسیم ولتاژ



قاعده تقسیم ولتاژ



قاعده تقسیم جریان



قاعده تقسیم جریان



قاعده تقسیم جریان



قانون تبدیل منابع



قانون تبدیل منابع



قانون تبدیل منابع



روش تحلیل گره



روش تحلیل گره



روش تحلیل گره

به دست آورید3و 2و 1مقادیر ولتاژ در گره های : مثال



روش تحلیل گره



روش تحلیل گره



روش تحلیل گره



روش تحلیل مش



روش تحلیل مش



روش تحلیل مش



روش تحلیل مش



روش تحلیل مش



روش تحلیل مش



قضیه جمع آثار



قضیه جمع آثار



قضیه جمع آثار



قضیه جمع آثار



KCLو KVLترکیب 



KCLو KVLترکیب 



KCLو KVLترکیب 

در مدار شکل روبرو چند آمپر است؟Ixمقدار جریان : مثال



نکته

کلیه المان های سری با منبع جریان و کلیه المان های موازی با منبع ولتاژ با 

.برقراری شرایط زیر میتوانند از مدار حذف شوند

.ولتاژ، جریان یا توان المان یا شاخه قابل حذف مورد سوال نباشند( الف

.  ولتاژ، جریان یا توان منبع جریان یا منبع ولتاژ مذکور مورد سوال نباشد( ب



نکته



(مدار معادل تونن)مدارهای معادل 



(نورتونمدار معادل )مدارهای معادل 



روش کلی محاسبه مقاومت تونن،ولتاژ تونن و جریان نورتون



مدارهای معادل

مدار معادل تونن را در مدار زیر به دست آورید: مثال



مدارهای معادل



مدارهای معادل

را در مدار زیر به دست آوریدنورتون مدار معادل : مثال



مدارهای معادل

کدام استABدر مدار روبرو مقاومت تونن دو سر : مثال



مدارهای معادل



مدارهای معادل

(مقاومت معادل در صورت حضور منابع وابسته)نکته 



مدارهای معادل

کدام استABدو سر تونن از در مدار روبرو مقاومت : مثال



مدارهای معادل

مدارشکل روبرو ولتاژ تونن و مقاومت تونن را به دست آوریددر : مثال

Aدر گره KCLبا اعمال 



مدارهای معادل

مدار معادل نورتون را بدست آوریددر مدارشکل روبرو : مثال



مدارهای معادل

:داریم2در حلقه KVLبا اعمال 

:داریم1در رابطه 2جایگذاری رابطه با 



مدارهای معادل



مدارهای معادل


