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 موضوع :

 وزش بردارهادرسنامه آم 
 

 )پودمان اول(دانش فنی تخصصینام درس : 

 

 دهم الکتروتکنیک)شاخه فنی و حرفه ای(دوازپایه و رشته: 

 

 تهیه شده توسط گروه آموزشی الکتروتکنیک استان آذربایجان شرقی

 1399تابستان 

 

 و با رویکرد خودآموزی تهیه شده است. بردارهااین مجموعه برای یادگیری موضوع 

فراگیران عزیز کافی است خالصه درس و نکات مهم طرح شده را مطالعه و مثالهای حل شده را مجددا حل نمایند. برای یادگیری 

با موضوع آورده شده کامل موضوع، مطالعه بخش مربوطه در کتاب درسی ضروری است. پس از طرح مثالها، تمرینات مرتبط 

است که فراگیران عزیز باید آن را پاسخ دهند. در پایان این مجموعه، پرسشها و تمرینات تکمیلی طرح شده که عزیزان می توانند 

 به کمک آموخته های خود و کتاب درسی نسبت به پاسخگویی آنها اقدام نمایند.
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 بردار چیست؟ 

  است. جهتو  راستا، اندازهبردار خطی است که دارای 

که هم دارای طول)اندازه( و هم دارای مانند ولتاژ و جریان برای نمایش کمیتهایی  از این ابزار در تحلیل مدارهای الکتریکی

 ، استفاده می شود.موقعیت)فاز( هستند

 

 شکل زیر چگونگی نمایش چندین بردار را نشان می دهد.

                                              

 

 ها:شکل این در

درجه در جهت عقربه های ساعت با خط افق)مبنا( زاویه دارد. بنابراین زاویه فاز آن با عالمت  45ولت،  324با دامنه   Vولتاژ بردار  

 نمایش داده می شود. منفی

درجه در جهت مثلثاتی)خالف جهت عقربه های ساعت( با خط مبنا زاویه دارد. بنابراین زاویه  30با دامنه داده شده،  Iبردار جریان 

 نمایش داده می شود. مثبتفاز آن با عالمت 

 

 نمایش شکل موج ، نمایش قطبی، نمایش برداریبرای معرفی کامل یک کمیت متناوب از شکلهای مختلفی مانند : 1نکته

 و ... استفاده می شود.معادله زمانی سینوسی، 

 

 نمایش قطبی 
 در این روش از اندازه و زاویه فاز کمیت به فرم خاصی نوشته می شود که به آن فرم قطبی گفته می شود.

 زیر است: صورت به ترسیم شده در شکلهای فوق نمایش قطبی دو بردار

𝑰 = 𝑰𝒎∠𝜽𝒊 = 𝟐√𝟐∠ + 𝟑𝟎𝟎 
𝑽 = 𝑽𝒎∠𝜽𝒗 = 𝟑𝟐𝟒∠ − 𝟒𝟓𝟎 

 

 : برای تبدیل مقادیر موثر و ماکزیمم یک موج متناوب سینوسی از روابط زیر استفاده می شود:1یادآوری

𝑽 =
𝑽𝒎

√𝟐
=

𝟑𝟐𝟒

√𝟐
= 𝟐𝟑𝟏 𝒗                و                 𝑰 =

𝑰𝒎

√𝟐
=

𝟐√𝟐

√𝟐
= 𝟐𝑨 

 تعریف بردار
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 معادله زمانی
 معادالت زمانی موج جریان و ولتاژ متناوب سینوسی به صورت زیر نوشته می شود: همانطور که از درس دانش فنی پایه به یاد دارید،

𝑰 = 𝑰𝒎𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕 + 𝜽𝒊) = 𝟐√𝟐𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕 + 𝟑𝟎) 
𝑽 = 𝑽𝒎𝐬𝐢 𝐧(𝝎𝒕 + 𝜽𝒗) = 𝟑𝟐𝟒𝐬𝐢 𝐧(𝝎𝒕 − 𝟒𝟓) 

 

و اگر بعد مثبت  : چنانچه موج متناوب سینوسی قبل از مبدا مختصات شروع شود، زاویه فاز آن2ییادآور

 خواهد بود. منفیاز مبدا مختصات شروع شود، زاویه فاز 

 

 نمایش سینوسی
 در این روش منحنی تغییرات زمانی یک موج متناوب در یک سیکل کامل نشان داده می شود.

 مقادیر دامنه ماکزیمم، زاویه فاز و فرکانس موج روی شکل منحنی نشان داده می شود.

 

 
 

 

  است. فوق مطابقتغییرات ولتاژ و جریان یک مصرف کننده متناوب  (1مثال 

  

     الف( مقادیر موثر ولتاژ و جریان را محاسبه کنید.

 ب( فرم قطبی آن را بنویسید.

 ج( معادله زمانی ولتاژ و جریان را بنویسید.

 (  Rad/s ω=314      )مقدار سرعت زاویه ای :

 

  1پاسخ مثال                                                                             )                                 

𝑰 =
𝟏𝟎

√𝟐
= 𝟕. 𝟎𝟕𝑨                          ,                𝑽 =

𝟐𝟎

√𝟐
= 𝟏𝟒. 𝟏𝟒 𝒗  

𝑰 = 𝟏𝟎∠ − 𝟔𝟎𝟎                            ,               𝑽 = 𝟐𝟎∠𝟎𝟎  
𝑰 = 𝟏𝟎𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕 − 𝟔𝟎)                  ,               𝑽 = 𝟐𝟎𝒔𝒊𝒏(𝟑𝟏𝟒𝒕 + 𝟎) = 𝟐𝟎𝒔𝒊𝒏(𝟑𝟏𝟒𝒕) 
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  فرم قطبی ولتاژ و جریان یک مصرف کننده متناوب به صورت زیر نوشته شده است. (2مثال 

 𝑰 = 𝟐√𝟐∠ − 𝟐𝟕𝟎                            ,               𝑽 = 𝟐𝟐𝟎√𝟐∠+𝟏𝟎𝟎  
 

 رسم نمایید. نها رابردار هر کدام از آشکل الف( 

 مقادیر موثر ولتاژ و جریان را محاسبه کنید.    ب( 

 معادالت زمانی ولتاژ و جریان را بنویسید.ج( 

 ( Rad/s ω=1000 )مقدار سرعت زاویه ای :     

 

  2پاسخ مثال                                                       ) 

  

𝑰 =
𝟐√𝟐

√𝟐
= 𝟐𝑨                                          ,                     𝑽 =

𝟐𝟐𝟎√𝟐

√𝟐
= 𝟐𝟐𝟎 𝒗  

𝑰 = 𝟐√𝟐𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎𝟎𝒕 − 𝟐𝟕)                  ,                    𝑽 = 𝟐𝟐𝟎√𝟐𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎𝟎𝒕 + 𝟏𝟏) 
 

 

 

 

 

 نسبت به هم قرار بگیرند، برآیند آنها از رابطه زیر محاسبه می شود.  α زاویهبا چنانچه دو بردار مطابق شکل زیر 

 
�⃗⃗� = 𝑨𝟏

⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑨𝟐
⃗⃗ ⃗⃗   

𝑨 = √𝑨𝟏
𝟐 + 𝑨𝟐

𝟐 + 𝟐𝑨𝟏𝑨𝟐𝒄𝒐𝒔 𝛂  

 در این رابطه:

A1  وA2 اندازه هر کدام از دو بردار 

α زاویه بین دو بردار : 

 : اندازه بردار برآیند یا حاصل جمع است.  Aو 

 برآیند)حاصل جمع( دو بردار به روش هندسی
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  اگر در شکل فوق اندازه بردار  (3مثالA1  واحد و اندازه بردار  5برابرA2  درجه باشد،  60واحد و زاویه بین آنها  8برابر

 (cos 60 = 0.5)برآیند دو بردار را به روش هندسی حساب کنید.

 

  3پاسخ مثال) 

 

𝑨 = √𝟓𝟐 + 𝟖𝟐 + 𝟐(𝟓)(𝟖)𝒄𝒐𝒔 𝟔𝟎 = √𝟐𝟓 + 𝟔𝟒 + 𝟐(𝟓)(𝟖) ∗ 𝟎. 𝟓 = √𝟏𝟐𝟗 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟔 
 

  بردار دو  (4مثالI1= 4A  وI2= 3A  درجه نسبت به هم قرار گرفته اند. برآیند دو بردار را به روش هندسی  45با زاویه

 (cos 45 = 0.7)حساب کنید.

 

  4پاسخ مثال) 

 

𝑰 = 𝑰𝟏
⃗⃗  ⃗ + 𝑰𝟐⃗⃗⃗⃗ = √𝟒𝟐 + 𝟑𝟐 + 𝟐(𝟒)(𝟑)𝒄𝒐𝒔 𝟒𝟓 = √𝟏𝟔 + 𝟗 + 𝟏𝟔. 𝟖 = √𝟒𝟏. 𝟖 = 𝟔. 𝟒𝟔 𝐀 

 

 

 

 

 

 نسبت به هم قرار بگیرند، برآیند آنها از رابطه زیر محاسبه می شود.  α بردار مطابق شکل زیر با زاویهچنانچه دو 

 
�⃗⃗� = 𝑨𝟏

⃗⃗ ⃗⃗  − 𝑨𝟐
⃗⃗ ⃗⃗   

𝑨 = √𝑨𝟏
𝟐 + 𝑨𝟐

𝟐 − 𝟐𝑨𝟏𝑨𝟐𝒄𝒐𝒔 𝛂  

  اگر بردار  (4مثالV1=100 v  بردار  درجه با 30زاویهV2=50 v باشد، برآیند دو بردار را به روش هندسی حساب  داشته

 (cos 30 = 0.86)کنید.

 

  4پاسخ مثال) 

𝑽 = √𝟏𝟎𝟎𝟐 + 𝟓𝟎𝟐 − 𝟐(𝟏𝟎𝟎)(𝟓𝟎)𝐜𝐨 𝐬 𝟑𝟎 = 

√𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟐𝟓𝟎𝟎 − 𝟐(𝟏𝟎𝟎)(𝟓𝟎) ∗ 𝟎. 𝟖𝟔 = √𝟑𝟗𝟎𝟎 = 𝟔𝟐. 𝟒𝐯 

 تفاضل)تفریق( دو بردار به روش هندسی



 بردارها 6

 

 

  بردار دو  (4مثالI1= 4A  وI2= 3A  درجه نسبت به هم قرار گرفته اند. برآیند دو بردار را به روش هندسی  45با زاویه

 (cos 45 = 0.7)حساب کنید.

 

  4پاسخ مثال) 

 

𝑰 = 𝑰𝟏⃗⃗⃗⃗ + 𝑰𝟐⃗⃗⃗⃗ = √𝟒𝟐 + 𝟑𝟐 + 𝟐(𝟒)(𝟑)𝒄𝒐𝒔 𝟒𝟓 = √𝟏𝟔 + 𝟗 + 𝟏𝟔. 𝟖 = √𝟒𝟏. 𝟖 = 𝟔. 𝟒𝟔 𝐀 
 

 

 

 

 

 

مثالهای ذکر شده، با توجه به آموخته های خود و مطالعه کتاب درسی، برای پس از مطالعه مطالب خالصه و حل مجدد 

 یادگیری بیشترتمرینات زیر را حل کنید و پاسخ را هنرآموز خود ارسال نمایید.

  1تمرین 

 فرم قطبی بردارهای نمایش داده شده در زیر را بنویسید.

 

 
 

  2تمرین 

 کنید.بردارهای ولتاژ و جریان زیر را رسم 

 

 تمرینات
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  3تمرین 

 معادله های زمانی ولتاژ و جریان زیر را به فرم قطبی بنویسید و بردارهای آنها را رسم کنید.

 

 

 

  4تمرین 

 به شکل زیر قرار گرفته اند. V2و   V1دو بردار ولتاژ 

 برآیند)حاصل جمع( آنها را به روش هندسی محاسبه کنید.

 راهنمایی: زاویه بین دو بردار از رابطه زیر قابل محاسبه است. 

(𝛂 = 𝜽𝒗𝟐 − 𝜽𝒗𝟏 = 𝟏𝟑𝟎 − 𝟕𝟎 = 𝟔𝟎𝟎) 

 
  5تمرین 

 در بردارهای شکل زیر:

 الف(زاویه بین دو بردار را پیدا کنید.

 به روش هندسی محاسبه کنید. دو بردار را رآیندب( ب
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  6تمرین 

 روش هندسی محاسبه کنید.تفاضل دو بردار شکل زیر را به 

 

  7تمرین 

 سه بردار جریان یک مدار جریان متناوب مطابق شکل مقابل ترسیم شده است.

 
 I2 و I1الف( حاصل جمع بردارهای 

 I3و   I2ب(تفاضل دو بردار

 I3و  I1ج( تفاضل بردارهای 

 


