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 جریان
مقاومت و 
 نمودار آن

دو رابطه 
مقاومت و 
 اثر حدیده



تعریف شدت جریان

I=∆𝑞   ....بار شارش شده

∆𝑡
 



(یادت نره هااا ) قانون اهم 

V= IR 



ALARM 1     1آالرم

V=IR  

TAN =    R



حاال سوتی ندی

TAN     = 1/R 



...برو تو کارش ببینم چی کاره ای 

در یک دما به صورت   R1  .  R2نمودار شدت جریان بر حسب اختالف پتانسیل برای •
کدام گزینه صحیح می باشد؟  .شکل زیر است

•1     )R1>R2

•2  )     R1=R2

•3  )R1<R2 

3بسته به شرایط هر ( 4•



روش 2حل به 

1گزینه 



بستگی مقاومت با شرایط ساختمانی

R=𝜌
𝐿

𝐴



...نکته ظریفش و گوش کن عمو جون
رابطه رو با مثال برات بگم از کجا  1حواست رو جمع من می خوام 

اومده 

گالبی حفظ نکنی   دمت گرم



. . .تیز بگو جواب رو 

که  .را درنظر بگیرید   dو قطر    Lسیمی به طول •
آن را از ابزاری می گذرانیم تا در دمای.است  Rمقاومت آن 

اگر  در این عمل جرم سیم تغییر.ثابت قطرش نصف گردد
نکرده باشد مقاومت چند برابر می گردد؟



(همون وحشیه)  90سراسری  ریاضی 

ولی قطر مقطع .با هم برابر است BوAجرم دو سیم مسی 
 برابر قطر A .2سیم 
مقاومت  .باشد 10برابر  Bاگر  مقاومت  سیم .است   Bسیم 

 چند اهم است؟ Aالکتریکی سیم 
2/5 

5 
12/5 

20 





تغییر مقاومت با دما
 

R2=R1(1+𝛼∆𝜃)

∆𝑅=𝑅1 𝛼 ∆𝜃



تطبیق بیش از92 % تست های فیزیک  
کنکور94   با جزوه سر کالساستاد شاه محمدی 

0939 175 4800



. . . حل کن دستت گرم بشه 

1ضریب دمایی فلزی   

𝐾
   𝛼 =

1

250
در چه دمایی .می باشد  

مقاومت آن دو برابر مقاومت در صفر درجه سانتی گراد می 
 شود؟

1)℃500      2)250 ℃       3 )250 K        4 )500 K



....کد گذاری مقاومت ها
کامال مسخره و غیر کنکوری

فیزیک با طعم مفهوم به روشاستاد مهردادشاه محمدی



 انرژی الکتریکی مصرف شده در یک مقاومت

U=qV 

U=VIt 

U=r𝐼2𝑡



..یه رابطه مهم دیگه

U=
𝑣2

𝑅
 :تبدیل انرژی الکتریکی  کیلو وات ساعت به ژول

1KWH= 3600000 

.......و



!!!!!فقط جاگذاریه عزیز من

آمپر  5شدت جریان  Rاز سیمی به مقاومت الکتریکی 

ثانیه   16اگر انرژی مصرف شده در مدت .عبور می کند

 .ژول باشد 200

R چند اهم  است؟؟ 

2/5    0/4     40/5




