
آشنایی با مهندسی برق



تعریف واژه مهندسیتعریف واژه مهندسی

.می داندکسی که هندسه  ←مهندس ← engineer   یا کارشناس ماشین آالت و موتورها تکنسین(engines).
آیا این تعاریف کامل می باشند؟

 یا االت ماشین دستگاه ها، ساختارها، توسعه یا و طراحی منظور به  فنون و علوم بردن کار به : یعنی مهندسی
 و ساختن ای و دیگر وسایل با ترکیب در یا تنها صورت به آن ها بردن کار به و آن ها با کردن کار یا تولید فرآیندهاي

.آن ها ساختمان کامل درك طریق از آن ها انداختن کار به

 ت،اس "صحیح کردن عمل" مهندس غایی هدف که کرد تاکید می تون ترتیب این به
(scientist)دانشمند کار که آنکه حال  به دانشمند .است "دانستن و آگاهی"

  رد .می پردازد "فرضیات و دانسته ها تفسیر و سازماندهی بندي، طبقه آوري، جمع"
.می کند استفاده "مشکالت حل" براي دانش این از مهندس حالیکه



مقدمهمقدمه

مختلف هاي پدیدهمطالعه، بررسی و کاربرد آن دسته از به کهمهندسی برق شاخه اي وسیع و متنوع از مهندسی است 
.فیزیکی می پردازد که داراي ماهیت الکترومغناطیسی هستند

.وجود نهادعرصهاواخر قرن نوزدهم میالدي؛ همزمان با تجاري سازي خطوط تلگراف ، پا به از : تاریخ تولد 

قگرایش هاي مهندسی بر

کنترل الکترونیک قدرت مخابرات
مهندسی 

برق 

رکامپیوت
لیزر

فیزیک
فوتونیک

...



برق از دیدگاه سیستمیمهندسی  -1 برق از دیدگاه سیستمیمهندسی  -1

تم هاسیگنال ها و سیس: مهمترین مفاهیم در بررسی سیستمی مهندسی برق عبارتند از

ها سیستم ها مبدل سیگنالسیگنال ها حامل اطالعات  سیگنال ها حامل اطالعات   ها سیستم ها مبدل سیگنال

سیگنال وروديسیستم سیگنال خروجی

.و خروجی جریان و یا ولتاژ یکی از شاخه هاي مدار می باشد  ��که ورودي منبع ولتاژ ) سیستم(مدار الکتریکی : 1مثال

ورودي؟      خروجی؟.    سیستم تقویت کننده هاي صوتی: 2مثال



دیدگاه فیزیکیبرق از مهندسی  -2 دیدگاه فیزیکیبرق از مهندسی  -2

یک سیستم مخابراتی ساده

میکروفن
تریکیبراي تبدیل سیگنالِ صوتی به الک•

اسیالتور
افی براي ایجاد حامل با فرکانسِ به اندازه ک•

باال

مدوالتور
ل شده براي سوار کردن سیگنالِ صوتیِ تبدی•

ید شده به سیگنال الکتریکی روي حاملِ تول
بوسیله اسیالتور

آنتن فرستنده
ت براي ارسال سیگنال مدوله شده به صور•

موج رادیوئی

آنتن گیرنده
براي دریافت موج ارسالی از فرستنده•

مدار آشکارساز
شده به  براي جداسازي سیگنال صوتی تبدیل•

سیگنال الکتریکی از حامل

تقویت کننده هاي مختلف

بلندگو
یافت شده به براي تبدیلِ سیگنالِ الکتریکیِ در•

سیگنالِ صوتی

ی و آیا توضیحات باال براي طراح
یست؟پیاده سازي این سیستم کاف

: سوال



کمیت هاي پایه الکترومغناطیسیکمیت هاي پایه الکترومغناطیسی

qبار الکتریکی 1.

 Eالکتریکیمیدان 2.

 Iالکتریکیجریان 3.

 Bمغناطیسیمیدان 4.

 Vالکتریکیولتاژ 5.

خواص بار الکتریکی. 1
یده می شوند بار الکتریکی در دو نوع که اصطالحا مثبت و منفی نام: خاصیت اول

.مشاهده می شود
.یجاد نمودبار پایستار است، یعنی نمی توان آنرا نابود کرد و یا ا: خاصیت دوم

.بار کمیتی است کوانتیزه: خاصیت سوم

نیروي الکتریکی وارد بر بارآزمون: میدان الکتریکی. 2
.وجود فیزیکی که فضاي اطراف بارالکتریکی را پر می کند: تعریف دیگر میدان الکتریکی

:دهدجریان الکتریکی در حقیقت نرخ خالص حرکت بار مثبت را نشان می . 3
 � = ����  (�)

ر حال حرکت و یا خاصیت مغناطیسی نه به بار مغناطیسی بلکه به بار الکتریکی د. 4
.س شکل گرفتهمان جریان الکتریکی نسبت داده شد و بتدریج نظریه الکترومغناطی



.دان الکتریکیبخش اعظم سروکار شما به عنوان مهندس برق با ولتاژ الکتریکی خواهد بود تا با می -
.استاختالف ولتاژ همیشه مطرح -
چرا؟.)      همیشه رابطه اي بین این دو برقرار است(جریان الکتریکی  ßàاختالف ولتاژ -

زم براي جمله مهارت هاي المشخصی، از هر وضعیت ولتاژ و جریان در تعیین ارتباط دقیق بین این -
.یک مهندس برق است

.رابطه بین جریان و ولتاژ براي مقاومت، خازن، سلف، دیود و عناصر دیگر: مثال

کمیت هاي پایه الکترومغناطیسیکمیت هاي پایه الکترومغناطیسی

 Vالکتریکیولتاژ . 5



سه المان ایده آل مداري، مقاومت، خارن و سلفسه المان ایده آل مداري، مقاومت، خارن و سلف
):خطی(مقاومت ایده آل 

:آن برقرار باشد، به طوري که داشته باشیم �دو سر یک المان و جریان  �در حالتی که ارتباط مستقیمِ خطی، بین ولتاژ  � = �� (Ω)

شود، میمقاومت روبرو از آنرو به چنین عنصري اطالق شده است که حرکت بار ها در این الما ن با؛ مقاومت الکتریکینام 
.حرکت بار ها با سرعت ثابت هستیمشاهد ولتاژبه طوري که به جاي حرکت شتابدارِ بارها بر اثر اختالف 

:را نیز به صورت Gالبته به طور معادل می توانیم هدایت الکتریکی � = ��
.تعریف کنیم که در دستگاه اندازه گیري استاندارد با واحد زیمنس سنجیده می شود



:خازن ایده آل
آن متناسب است به طوري که سر دوخارن ایده ال، المانی است که جریان برقرار شده از طریق آن با مشتق اختالف ولتاژ اعمال شده بر 

:در مجموع می توانیم بنویسیم

� = � ����
 Fاراد جریان به نرخ تغییرات ولتاژ که در دستگاه اندازه گیري استاندارد با واحد فمتناسب است با نسبت Cاز این قرار مقدار خازن یعنی

.می شود سنجیده 

� = �� �� = ��
.را ذخیره می کند��بنابریان، خازن ایده آل المانی خواهد بود که اعمال ولتاژ مشخص بر دو سر آن، بار مشخصی به مقدار

خازن توانایی هدایت الکتریکی را دارد؟آیا 
:سوال

سه المان ایده آل مداري، مقاومت، خارن و سلفسه المان ایده آل مداري، مقاومت، خارن و سلف



:سلف ایده آل
:ري که داشته باشیمسلف ایده آل المانی است که ولتاژ دو سر آن متناسب باشد با نرخ تغییرات جریانی که از آن عبور می کند به طو

� = � ����
می شود و از این قرار هر براي توضیح رفتار این المان بایستی توجه کنیم که جریان الکتریکی باعث بوجود آمدن میدان مغناطیسی

از طرفی، تغییرات میدان مغناطیسی خود . همان جریاننوع تغییر در جریان موجبِ تغییراتی در میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط
ضرب ترتیب اختالف ولتاژي را القا می نماید که مقدار آن متناسب است با حاصلتغییرات میدان الکتریکی را سبب می شود و بدین

.و نرخ تغییرات جریان  �سلف یا همانمقدار القاي مغناطیسی
:سلفبراي پیاده سازي یک پس 
v براي انجام آن می  بایستی ساختاري داشته باشیم که با برقراري جریان میزان قابل مالحظه اي میدان مغناطیسی ایجاد نماید که

.سیم پیچ استفاده کرداز یک توان 

سه المان ایده آل مداري، مقاومت، خارن و سلفسه المان ایده آل مداري، مقاومت، خارن و سلف

üداراي اچار توجه داشته باشید که هر سلفی به ناچار داراي خاصیت مقاومتی است و هر مقاومتی به ن
.سلفیخاصیت 


