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  اختالف پتانسيل الكتريكي
كند. به عبارت ديگر در مدار، انرژي الكتريكي در يك مدار الكتريكي ساده، باتري انرژي الزم را براي روشن شدن المپ تامين مي

شود. اگر باتري را از مدار حذف كنيم، بالفاصله المپ شود و سپس اين انرژي به نور و انرژي گرمايي تبديل ميبه المپ داده مي
شود و انرژي توسط در مدار مينقش منبع انرژي را دارد. يعني باتري سبب ايجاد جريان الكتريكي  شود. پس باتريخاموش مي

  رسد. هاي رابط از باتري به المپ ميسيم
ادامه يايد، بايد همواره بين دو نقطه از مدار، يك مولد مانند باتري، پيل و يا الكتريكي بارهاي  )شارش( اينكه در مدار، حركتبراي 
در الكتريسيته، اگر بين دو نقطه از مدار رار گيرد. نقش مولد، ايجاد اختالف پتانسيل الكتريكي يا ولتاژ بين دو نقطه از مدار است. ... ق

اختالف پتانسيل بوجود آيد و آن دو نقطه توسط يك جسم رسانا مانند يك سيم به هم وصل شوند، جريان الكتريكي به وجود 
در مدار، ايجاد  در مدار مي شود. در واقع نقش باتريت كه باعث ايجاد اختالف پتانسيل الكتريكي وسيله اي اسباتري آيد. مي

  اختالف پتانسيل الكتريكي است؛ مانند باتري هاي قلمي، كتابي، خورشيدي، باتري هاي موبايل و ماشين.
يكاي اختالف الف پتانسيل الكتريكي است. شود، اختعاملي كه سبب حركت (شارش) بارهاي الكتريكي بين دو نقطه از مدار مي ∎

  نشان داده مي شود. vپتانسيل الكتريكي، ولت است كه با حرف 
  از وسيله اي به نام ولت سنج (ولت متر) استفاده مي شود. بين دو نقطه، براي اندازه گيري اختالف پتانسيل الكتريكي ∎
مثال  پتانسيل باتري، مربوط به اختالف پتانسيل اين دو سر است. اختالفباتري ها داراي دو سر (پايانه) مثبت و منفي هستند كه  ∎

دهد؛ يعني اختالف پتانسيل دو سر ولت را نشان مي 5/1كنيم و ولت سنج عدد وقتي به دو سر يك باتري قلمي ولت سنج وصل مي
  ولت است.  5/1اين باتري 

ولت، باتري تلفن  12شوند. ولتاژ باتري خودروهاي سواري اخته ميباتري ها، بسته به نوع كاربردشان در ولتاژهاي مختلفي س ∎
   ولت است. 45/1ولت و باتري سمعك  24ولت، باتري كاميون  7/3همراه 

  

  ساختمان باتري 
خاص (يا يك خمير شيميايي  همچنين يك ماده شيميايي ؛تيغه هاي مس و رويدو فلز غير هم جنس (الكترود) مانند ، از باتري

ها در يك و الكترون  واكنش شيميايي مي دهدري، الكتروليت با تيغه هاي فلزي به نام الكتروليت ساخته شده است. در بات مرطوب)
شوند و سر ديگر باتري (تيغه مس)، بار مثبت پيدا مي كند؛ در نتيجه بين دو تيغه، اختالف پتانسيل سر باتري (تيغه روي) جمع مي

  الكتريكي ايجاد مي شود.
، از واكنش هاي شيميايي كه درون باتري رخ مي دهد، به دست در دو سر باتري الزم براي ايجاد اختالف پتانسيل الكتريكي انرژي

كند. در نتيجه بين دو شوند و سر ديگر باتري، بار مثبت پيدا ميدر اين واكنش ها، بارهاي منفي در يك سر باتري جمع مي مي آيد.
  شود.تريكي ايجاد ميسر باتري اختالف پتانسيل الك

تبديل مي كنند. البته نوع خاصي از باتري ها، انرژي تابشي ، معموال انرژي شيميايي را به انرژي الكتريكي هاانواع مختلف باتري  ∎
  را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند.

  



 

3 

 Email: Mahrokh.Elyassi@gmail.com    مدرس: دكتر مهرخ الياسي

  جريان الكتريكي
قرار دهيم)، همچنين توسط يك رسانا مسيري بين آن دو نقطه اگر بين دو نقطه، اختالف پتانسيل دائمي ايجادكنيم (مثال يك باتري 

برقرار كنيم، شارش بارهاي الكتريكي بين آن دو نقطه متوقف نمي شود؛ يعني همواره بارهاي الكتريكي از نقطه اي با پتانسيل 
  الكتريكي بيشتر، به نقطه اي با پتانسيل الكتريكي كمتر حركت مي كنند.

  هاي الكتريكي در حركت باشند؛ مي گوييم جريان الكتريكي برقرار است. ، بارهرگاه بطور خالص ∎
  است.) Aنمايش مي دهيم كه واحد آن آمپر ( Iجريان الكتريكي را با حرف  ∎
  وسيله اندازه گيري جريان الكتريكي، آمپرسنج (آمپرمتر) است. ∎
  

  شدت جريان الكتريكي
  .مقطع مدار مي گذرد، شدت جريان الكتريكي نام داردمقدار بار الكتريكي كه در واحد زمان از سطح 

شدت جريان الكتريكي  
بار الكتريكي

زمان
 

𝐼
𝑞
𝑡

 
  

  : هر آمپر معادل يك كولن بر ثانيه است.نكته
 

ثانيه باشد؛ شدت جريان الكتريكي را  4كولن است. اگر مدت زمان عبور بار،  40: بار الكتريكي عبوري از يك جسم رسانا، مثال
  آوريد.بدست 

  
  
  

  گذرد؟ه مقدار بار الكتريكي از مدار ميدقيقه، چ 2آمپر است. در مدت زمان  5/0: شدت جريان گذرنده از يك مدار، مثال
  
  
  

  جهت جريان الكتريكي
و اين سبب ايجاد  در مدار نيز وقتي كليد بسته مي شود، الكترون ها از پايانه منفي باتري به طرف پايانه مثبت جريان پيدا مي كنند

جهت يعني است؛ لكترون ها در مدار برخالف جهت شارش ا. جهت قراردادي جريان الكتريكي جريان الكتريكي در مدار مي شود
  منفي آن است.پايانه مثبت باتري به  پايانهاز جريان قراردادي 
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  مدار الكتريكي
كنيم و يك كليد قطع و وصل سر راه آن قرار دهيم، يك مدار اگر يك باتري و يك مصرف كننده (المپ) را با سيم به هم وصل 

  .ير ساده ترين نوع مدار الكتريكي را نشان مي دهدالكتريكي ساخته ايم. شكل ز

  
وقتي كليد بسته باشد، مدار كامل است و الكترون ها با گرفتن انرژي از باتري در مدار حركت مي كنند. مقدار انرژي كه بارهاي 

ولت باشد، به هر واحد  3گيرند به اختالف پتانسيل باتري بستگي دارد. مثال اگر يك باتري داراي اختالف پتانسيل  الكتريكي مي
ولت باشد، هر واحد بار كه از باتري مي گذرد، انرژي آن به  9ژول انرژي مي دهد و اگر ولتاژ باتري  3باري كه از آن مي گذرد، 

ار الكتريكي، اين انرژي را در عبور از اجزاي مختلف مدار (مانند المپ) به انرژي هاي ديگر سپس ب ولت افزايش مي يابد. 9اندازه 
  تبديل مي كند و به اين ترتيب المپ روشن و گرم مي شود.

  
  مقاومت الكتريكي

رو هستند كه اصطالحا مي گوييم رسانا داراي مقاومت الكتريكي ه الكترون ها هنگام حركت در رسانا، هميشه با نوعي مقاومت روب
هر رساناي الكتريكي، مقاومتي در برابر جريان الكتريكي از خود نشان مي دهد. مقاومت بعضي از رساناها از رساناهاي ديگر است. 

  بيشتر است.

كند. در واقع، انرژي تبديل مي را به نوع ديگري از مقاومت، رسانايي است كه با عبور جريان الكتريكي از داخل آن انرژي الكتريكي
مقاومت الكتريكي واكنشي است كه اتم هاي جسم رسانا در برابر عبور الكترون ها از خود نشان مي دهد. همه وسيله هاي مصرف 

  شان دهيم.وانيم با نماد مقاومت نكننده جريان برق، درون خود مقاومت دارند؛ بنابراين هر مصرف كننده اي را مي ت
  ) است.Ωنشان مي دهيم و واحد آن اهم ( Rمقاومت الكتريكي را با نماد  ∎
  مقاومت الكتريكي را با وسيله اي به نام اهم سنج (اهم متر) اندازه گيري مي كنند. ∎



 

5 

 Email: Mahrokh.Elyassi@gmail.com    مدرس: دكتر مهرخ الياسي

اگر دماي است. اهم  8ولتي، حدود  3مثال مقاومت المپ يك چراغ قوه  ي داراي مقاومت مشخص و ثابتي است؛: هر رساناينكته
  افزايش مي يابد.نيز رسانا افزايش يابد، مقاومت رسانا 

وقتي صداي استريو را بلند مي كنيد يا روشنايي تلويزيون را تغيير مي دهيد، مقدار جريان الكتريكي تغيير كرده است. اين كار  :نكته
   با تغيير مقاومت مدارها انجام مي شود.

  
  

  اتصال سري (متوالي)
گونه مدارها تعدادي مصرف كننده مانند المپ يا مقاومت هاي ديگر را به گونه اي پشت سر هم قرار مي دهيم كه از يك در اين 
  م وصل باشند.ه طرف به

  
𝑅 𝑅 𝑅   
𝐼 𝐼 𝐼   
𝑉 𝑉 𝑉   

  

  را بدست آوريد. I: در مدار داده شده، شدت جريان الكتريكي مثال
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  (انشعابي) اتصال موازي
در اين گونه مدارها، مقاومت ها به صورت طبقاتي به هم متصل مي شوند، يعني دو طرف هر مقاومت به مقاومت هاي بعدي متصل 

  است.

  
𝐼 𝐼 𝐼   

𝑉 𝑉 𝑉   
1

𝑅
1

𝑅
1

𝑅
 

  كند؟عبور مي 2Rو  1Rچه جرياني از هر يك از مقاومت هاي : در مدار داده شده، مثال

  
  

وختن يك المپ، تمامي المپ ها خاموش مي شوند. اما در به هم بستن موازي با سوختن يك بستن سري (متوالي) با س: در بهم نكته
ها را به صورت المپ، بقيه المپ ها روشن مانده و حتي پرنورتر مي شوند؛ به همين جهت در سيم كشي ساختمان، مصرف كننده 

  دند.موازي به هم مي بن

  صورت متوالي (سري) و ولت سنج بصورت موازي بسته مي شود.: آمپرسنج در مدار بنكته
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  نيرو محركه باتري
 ،بيشترين اختالف پتانسيلي را كه يك باتري مي تواند بوجود آورد، نيرو محركه آن باتري مي نامند كه يكاي نيرو محركه باتري

  ولت است.

اگر دو يا چند باتري را بصورت سري (متوالي)، پشت سر هم و در يك جهت ببنديم، نيرو محركه آنها با هم جمع مي شود.  الف)
ولت را  5/1ولتي بصورت سري بسته شده اند. در اينصورت ولت سنج، مجموع آنها يعتي  5/0به عنوان مثال در مدار زير، سه باتري 

  نمايش خواهد داد.

  
چند باتري يكسان را بصورت موازي (انشعابي) ببنديم، بطوريكه قطب هاي منفي آنها به يكديگر و قطب هاي مثبت اگر دو يا ب) 

  آنها نيز به هم متصل شده باشد، در اينصورت عددي كه ولت سنج نشان مي دهد، برابر با نيرو محركه يكي از آنها است.
اينصورت عددي كه ولت سنج نشان ت موازي با يكديگر بسته شده اند. در ولتي بصور 5/0به عنوان مثال، در مدار زير سه باتري 

  ولت خواهد بود. 5/0دهد، همان مي

  

  قانون اهم
آزمايش نشان مي دهد كه هنگامي كه مي خواهيم يك مقاومت را به باتري ببنديم، هرچه ولتاژ باتري بيشتر باشد، جريان عبوري از 

. از اين جهت، اين قانون را كشف كردرا  بين ولتاژ، شدت جريان و مقاومتارتباط مقاومت نيز بيشتر مي شود. دانشمندي به نام اهم 
  قانون اهم مي ناميم.

شدت جريان الكتريكي   
اختالف پتانسيل الكتريكي

مقاومت الكتريكي
 

𝐼
𝑉
𝑅
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  : با توجه به قانون اهم مي توان گفت يك آمپر برابر است با يك ولت بر آمپر.نكته

  

  آوريد.ميلي آمپر باشد، مقاومت الكتريكي را بدست  40ولت و شدت جريان عبوري  20: اگر اختالف پتانسيل دو سر رسانايي مثال

  

  

  

  سانتي آمپر باشد، اختالف پتانسيل دو سر رسانا چقدر است؟ 3/0اهم و شدت جريان عبوري  100: اگر مقاومت رسانايي مثال

  

  

  
  ؟مقاومت المپ چند اهم استرا نشان مي دهد. ولت  3و ولت سنج  آمپر  05/0آمپرسنج  ،مدار داده شده: در مثال
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  اتصال كوتاه
در مدار، هم پتانسيل هستند و بين نقاط هم پتانسيل، شارش بار رخ  2و  1در مدارهاي زير، المپ هرگز روشن نمي شود، زيرا نقاط 

2 نمي دهد؛ بنابراين جرياني از المپ ها عبور نمي كند تا آنها را روشن كند. به مسير  ←   گويند.اتصال كوتاه مي 1 

  
  اطالعات داده شده، شدت جريان الكتريكي را محاسبه كنيد.: در مدارهاي زير با توجه به مثال
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  زير، ولتاژ هر باتري را بدست آوريد (باتري ها با هم مشابه هستند.) مدارهاي: در مثال

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  


