خازنها
خازن

وسیلهای الکتریکی است که میتواند باا الکتریکای و بناابراین انار ی الکتریکای ،ا د خاود خخیاره کناد اناوا متتل ای از خازنهاا وواود دا د

اما همه آنها شامل حداقل دو هادی هستند که توسط یک عاایق ،از یکادیگر وادا شادهاند باا توواه باه اینکاه باا الکتریکای د خاازن خخیاره میشاود،
برای ایجاد میدانهای الکتریکی یکنواخت میتاوان از خاازن اسات اده کارد خازنهاا میتوانناد میادانهای الکتریکای ا د حجمهاای کوچاک نگاه دا ناد
به عالوه میتوان از آنها برای خخیره کردن انر ی است اده کرد
ظرفیت خازن :نسبت با الکتریکی خخیره شده د خازن ،به اختالف پتانسیل دو سر آن ا ظرفیت خازن میگویند که واحد آن فا اد است و آن ا با  Cنمایش
میدهند هرچه ظرفیت یک خازن بی شتر باشد ،د نتیجه قد ت نگهدا ی انر ی الکتریکی آن نیز بی شتر خواهد بود فرمول محاسبه ظرفیت خازن بصو ت زیر است
که د آن  Cظرفیت خازن Q ،مقدا با ی که وی ص حات خازن انباشته میشود و  Vاختالف پتانسیل دو سر باتری است

عوامل موثر بر ظرفیت خازن :ظرفیت خازن تنها به ساختمان فیزیکی آن بستگی دا د د خازنهای تتت که دو ص حهی خازن به صو ت دو ص حه سانای موازی
به مساحت  Aو با فاصلهی  dاز یکدیگر قرا گرفتهاند ،ظرفیت برابر است با:

د این ابطه  Kثابت دی الکتریک میباشد که متناسب با ونس دیالکتریک است اده شده د خازن است و مقدا آن برای خال برابر یک و برای آب برابر  80است
 Ɛ0ضریب گذ دهی الکتریکی خال است و مقدا آن برابر:

ابطه نسبی ظرفیت خازنها از فرمول وبه و محاسبه میشود

انر ی خازن :وقتی ص حههای خازن دا ای با الکتریکی می شوند ،د خازن انر ی نیز خخیره می شود مثالً د هنگام شا

شدن خازن تو سط باتری ،دائماً با ی

وزئی از یک ص حه خازن ودا و به همان اندازه به ص حه دیگر منتقل می شود بنابراین طی این فرایند ،باتری وی خازن کا انجام داده و این کا به صو ت انر ی
د ون خازن خخیره میشود انر ی خخیره شده د خازن از ابطه زیر به دست میآید:

«وقتی خازن به مولد وصل است ،ولتا دو سر آن ( )vثابت است و وقتی خازن (خازن پر) از مولد ودا است و با خخیره شده د آن ( )qثابت است »

به هم بستن خازن ها
ات صال سری (متوالی) :د این وش بین خازنها یک نقطه ا شتراک ووود دا د و تنها دو ص حه دو طرف مجموعه به مولد ب سته شده و از مولد با د یافت میکند
ص حات مقابل نیز از طریق القاء با الکتریکی د یافت میکنند بنابراین اندازه با الکتریکی وی همه خازنها د این حالت باهم برابر ا ست (طرز ت شتیص این نو
بستن خازن آنست که دو خازن ا هنگامی متوالی گویند که فقط و فقط از یک طرف مستقیماً بهم وصل باشند و انشعابی بین آن دو نباشد)
 د این اتصال ،با الکتریکی خخیره شده د خازنها یکسان است
 اختالف پتانسیل دو سر مدا برابر است با مجمو اختالف پتانسیل دو سر هر یک از خازنها.
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بنابراین:

 برای دو خازن ظرفیت معادل برابر است با:

 ابطه نسبتی ولتا ها:

اتصال موازی :د این وش بین خازنها دو نقطه اشتراک ووود دا د (طرز تشتیص این نو بستن خازن آنست که دو خازن ا هنگامی متوالی گویند که فقط و فقط
از یک طرف مستقیماً بهم وصل باشند و انشعابی بین آن دو نباشد)
د این اتصال ،ولتا دو سر خازنها یکسان است
اختالف پتانسیل دو سر مدا برابر است با مجمو اختالف پتانسیل دو سر هر یک از خازنها.

بنابراین:

 برای دو خازن ظرفیت معادل برابر است با:

 ابطه نسبتی ولتا ها:
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