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فصل چهارم :روش های تجزیه و تحلیل مدار

• هدف :تعیین ولتاژ و جریان تمام شاخه ها با روش منظم (مناسب برای برنامه نویسی کامپیوتری) با داشتن مشخصات شاخه ها و منابع و شرایط اولیه
•

شکل کلی شاخه های مدار در حوزه الپالس (شامل عناصر  RLCو منابع مستقل ولتاژ و جریان)



با داشتن ولتاژ شاخه ها می توان جریان شاخه ها را به دست آورد و بالعکس.

•
–
–
–
–

•

روش های تحلیل مدار

در روش گره « ،ولتاژ گره ها» از حل معادالت  KCLدر گره ها به دست می آیند .با داشتن ولتاژ گره ها ،ولتاژ شاخه ها و جریان شاخه ها قابل تعیین هستند.
در روش مش « ،جریان مش ها» از حل معادالت  KVLدر مش ها به دست می آیند .با داشتن جریان مش ها ،جریان شاخه ها و ولتاژ شاخه ها قابل تعیین هستند.
در روش کات ست « ،ولتاژ شاخه های درخت» از حل معادالت  KCLدر کات ست های اساسی تعیین می شوند و با داشتن آنها ،ولتاژ شاخه ها و جریان شاخه ها قابل تعیین هستند.
در روش حلقه « :جریان لینک ها» از حل معادالت  KVLدر حلقه های اساسی به دست می آیند .با داشتن جریان لینک ها ،جریان شاخه ها و ولتاژ شاخه ها قابل تعیین هستند.

حوزه های تحلیل مدار
–
–
–

حوزه زمان :استفاده از مدل حوزه زمان عناصر مدار (معادالت دیفرانسیل) و تعیین پاسخ کامل مدار
حوزه فازور :استفاده از مدل فازوری عناصر مدار و تعین پاسخ حالت دائمی سینوسی مدار
حوزه الپالس :استفاده از مدل عناصر مدار در حوزه الپالس و تعیین پاسخ کامل مدار

– تأثیر منابع مستقل در تحلیل مدار

• اگر منبع ولتاژ مستقل ،موازی با شاخه ای از مدار باشد ،آن شاخه غیرفعال (بی تأثیر در تحلیل مدار) خواهد شد .زیر ولتاژ (و جریان) آن شاخه معلوم است.
• اگر منبع جریان مستقل سری با شاخه ای از مدار باشد ،آن شاخه غیرفعال خواهد شد .زیر جریان (و ولتاژ) آن شاخه معلوم است.
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 روش منظم تجزیه و تحلیل گره (در حوزه الپالس) برای مدارهای شامل عناصر  RLCو منابع مستقل
 -1رسم گراف جهت دار وتشکیل ماتریس  Aو انتخاب ولتاژ گره ها به عنوان متغیرهای مستقل مجهول ()E
 -2نوشتن معادالت  KCLمستقل در گره ها و نوشتن ولتاژ شاخه ها بر حسب ولتاژ گره ها:

A.J(s)=0
)AT.E(s)=V(s

 -3نوشتن شکل ماتریسی جریان شاخه ها بر حسب ولتاژ شاخه ها
)J1(s)=Y1(s)V1(s)+Js1(s)-Y1(s)Vs1(s
)J2(s)=Y2(s)V2(s)+Js2(s)-Y2(s)Vs2(s

.
.
)Jb(s)=Yb(s)Vb(s)+Jsb(s)-Yb(s)Vsb(s)  J(s)=Yb(s)V(s)+Js(s)-Yb(s)Vs(s
 -4ترکیب معادالت:
)A.J(s)=0  A(Yb(s)V(s)+Js(s)-Yb(s)Vs)=0  A.(Yb(s) AT.E(s)+Js(s)-Yb(s)Vs)=0  AYb(s) AT.E(s)=AYb(s)Vs - AJs(s

دستگاه معادالت گره  Yn(s).E(s)=Is(s) :
)E(s)=[Yn(s)]-1.Is(s

 -5حل معادالت و تعیین ولتاژ گره ها:
 -6تعیین ولتاژ شاخه ها و جریان شاخه های مدار:

)J(s)=Yb(s)V(s)+Js(s)-Yb(s)Vs(s

,

)V(s)=AT.E(s
2
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مثال  :1تحلیل مدار زیر با استفاده از روش منظم و تعیین ولتاژ و جریان همه شاخه ها

نتایج:
• اگر مدار فاقد منابع وابسته باشد ماتریس  Ybقطری و ماتریس  Ynمتقارن خواهد بود.
• اگر مدار دارای سلف و یا خازن باشد ،به جای آنها ،مدل سلف و خازن در حوزه تحلیل موردنظر را قرار می دهیم.
• عناصر قطری ماتریس  Ynبرابر با مجموع ادمیتانس های متصل به گره متناظر هستند.
• عناصر غیرقطری ماتریس  Ynبرابر با منفی مجموع ادمیتانس های مشترک بین دو گره متناظر هستند.
• عناصر بردار منابع جریان ( )Isبرابر با مجموع جریان های تزریق شده به گره متناظر هستند.
بنابراین می توان دستگاه معادالت نهایی ( )YnE=Isرا از روی شکل مدار و بدون انجام ضرب های ماتریسی نیز به دست آورد .این روش ،روش نظری یا میان بر نامیده می شود و تعیین
معادالت مدار را بسیار ساده می کند.
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مراحل نوشتن دستگاه معادالت گره به صورت نظری در حوزه الپالس
 -1استفاده از مدل عناصر در حوزه ی الپالس (مدل منبع جریان)
 -2تبدیل منابع ولتاژ (مستقل و وابسته) به منابع جریان
 -3نوشتن متغیرهای منابع وابسته برحسب ولتاژ گره ها
 -4نوشتن معادالت گره به صورت نظری (با در نظر گرفتن منابع وابسته همانند منابع مستقل) به صورت زیر:
YnE=Is
که:
• عناصر قطری ماتریس ادمیتانس گره  = )Yn,ii( Ynمجموع ادمیتانس های متصل به گره  iام
• عناصر غیرقطری ماتریس  = )Yn,ij( Ynمنفی مجموع ادمیتانس های مشترک بین گره های  iو j
• عناصر بردار منابع جریان ( = )Is,iمجموع جریان های تزریق شده به گره  iام

 -5انتقال متغیرهای منابع وابسته به سمت ماتریس ( Ynبا در نظر گرفتن عالمت منفی در زمان انتقال)
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مثال  :2در مدار زیر مطلوب است
الف :نوشتن معادالت جریان شاخه ها بر حسب ولتاژ شاخه ها در حوزه الپالس
ب :تعیین معادالت گره با استفاده از روش نظری

5

مثال  :3تعیین معادالت گره مدار زیر در حالت دائمی سینوسی با استفاده از روش نظری
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 روش منظم تجزیه و تحلیل مش (در حوزه الپالس) برای مدارهای شامل عناصر  RLCو منابع مستقل
 -1رسم گراف جهت دار وتشکیل ماتریس  Mو انتخاب جریان مش ها به عنوان متغیرهای مستقل مجهول ()I
 -2نوشتن معادالت  KVLمستقل در مش ها و نوشتن جریان شاخه ها بر حسب جریان مش هاM.V(s)=0 :
)MT.I(s)=J(s
 -3نوشتن شکل ماتریسی ولتاژ شاخه ها بر حسب جریان شاخه ها
)V1(s)=Z1(s)J1(s)+Vs1(s)-Z1(s)Js1(s
)V2(s)=Z2(s)J2(s)+Vs2(s)-Z2(s)Js2(s
.
.
)Vn(s)=Zn(s)Jn(s)+Vsn(s)-Zn(s)Jsn(s)  V(s)=Zb(s)J(s)+Vs(s)-Zb(s)Js(s

 -4ترکیب معادالت:
)M.V(s)=0  M(Zb(s)J(s)+Vs(s)-Zb(s)Js)=0  M(Zb(s)MT.I(s)+Vs(s)-Zb(s)Js)=0  MZb(s)MT.I(s)=MZb(s)Js - MVs(s

دستگاه معادالت مش  Zm(s).I(s)=Es(s) :
)I(s)=[Zm(s)]-1.Es(s

 -5حل معادالت و تعیین جریان مش ها:

 -6تعیین جریان شاخه ها و ولتاژ شاخه های مدار:

V(s)=Zb(s)J(s)+Vs(s)-Zb(s)Js

J(s)=MT.I(s) ,
7

مراحل نوشتن دستگاه معادالت مش به صورت نظری
 -1استفاده از مدل عناصر در حوزه ی الپالس (مدل منبع ولتاژ)
 -2تبدیل منابع جریان (مستقل و وابسته) به منابع ولتاژ
 -3نوشتن متغیرهای منابع وابسته برحسب جریان مش ها
 -4نوشتن معادالت مش به صورت نظری (با در نظر گرفتن منابع وابسته همانند منابع مستقل) به صورت زیر:
ZmI=Es
که:
• عناصر قطری ماتریس امپدانس مش  = )Zm,ii( Zmمجموع امپدانس واقع بر مش  iام
• عناصر غیرقطری ماتریس  = )Zm,ij( Zmمنفی مجموع امپدانس مشترک بین مش های  iو j
• عناصر بردار منابع ولتاژ ( = )Es,iمجموع منابع ولتاژ در مش  iام (عالمت مثبت اگر جهت جریان تولیدی منبع هم جهت با مش باشد)

 -5انتقال متغیرهای منابع وابسته به سمت ماتریس ( Zmبا در نظر گرفتن عالمت منفی در زمان انتقال)
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مثال  :4تعیین معادالت مش مدار زیر در حالت دائمی سینوسی با استفاده از روش نظری
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 روش منظم تجزیه و تحلیل کات ست (در حوزه الپالس) برای مدارهای شامل عناصر  RLCو منابع مستقل
 -1انتخاب درخت موردنظر و تشکیل ماتریس  Qو انتخاب ولتاژ شاخه های درخت به عنوان متغیرهای مستقل مجهول ()E
 -2نوشتن معادالت  KCLمستقل در کات ست های اساسی و نوشتن ولتاژ شاخه ها بر حسب ولتاژ شاخه های درخت:

Q.J(s)=0
)QT.E(s)=V(s

 -3نوشتن شکل ماتریسی جریان شاخه ها بر حسب ولتاژ شاخه ها
)J1(s)=Y1(s)V1(s)+Js1(s)-Y1(s)Vs1(s
)J2(s)=Y2(s)V2(s)+Js2(s)-Y2(s)Vs2(s
.
.
)Jn(s)=Yn(s)Vn(s)+Jsn(s)-Yn(s)Vsn(s)  J(s)=Yb(s)V(s)+Js(s)-Yb(s)Vs(s
 -4ترکیب معادالت:
)Q.J(s)=0  Q(Yb(s)V(s)+Js(s)-Yb(s)Vs)=0  Q.(Yb(s) QT.E(s)+Js(s)-Yb(s)Vs)=0  QYb(s) QT.E(s)=QYb(s)Vs -QJs(s
دستگاه معادالت کات ست  Yq(s).E(s)=Is(s) :
)E(s)=[Yq(s)]-1.Is(s

 -5حل معادالت و تعیین ولتاژ گره ها:

 -6تعیین ولتاژ شاخه ها و جریان شاخه های مدار:

5

)J(s)=Yb(s)V(s)+Js(s)-Yb(s)Vs(s

,

)V(s)=QT.E(s
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مراحل نوشتن دستگاه معادالت کات ست به صورت نظری
 -1رسم درخت و تعیین کات ست های اساسی متناظر با شاخه های درخت
 -2استفاده از مدل عناصر در حوزه ی الپالس (مدل منبع جریان)
 -3تبدیل منابع ولتاژ (مستقل و وابسته) به منابع جریان
 -4نوشتن متغیرهای منابع وابسته برحسب ولتاژ شاخه های درخت
 -5نوشتن معادالت کات ست به صورت نظری (با در نظر گرفتن منابع وابسته همانند منابع مستقل) به صورت زیر:
YqE=Is
که:
• عناصر قطری ماتریس ادمیتانس کات ست  = )Yq,ii( Yqمجموع ادمیتانس های شاخه های مربوط به کات ست اساسی  iام
• عناصر غیرقطری ماتریس  = )Yq,ij( Yqمجموع ادمیتانس های مشترک بین کات ست های اساسی  iو j
– عالمت مثبت اگر شاخه هم جهت با هردو کات ست اساسی و یا در خالف جهت هردو کات ست اساسی باشد.
– عالمت منفی اگر شاخه هم جهت با یک کات ست اساسی و در خالف جهت کات ست اساسی دیگر باشد.

•

عناصر بردار منابع جریان ( = )Is,iمجموع منابع جریان موجود در کات ست اساسی  iام
– عالمت مثبت اگر جریان منبع ،در خالف جهت کات ست اساسی باشد.

 -6انتقال متغیرهای منابع وابسته به سمت ماتریس ( Yqبا در نظر گرفتن عالمت منفی در زمان انتقال)
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 روش منظم تجزیه و تحلیل حلقه (در حوزه الپالس) برای مدارهای شامل عناصر  RLCو منابع مستقل
 -1انتخاب درخت مورد نظر و تشکیل ماتریس  Bو انتخاب جریان لینک ها به عنوان متغیرهای مستقل مجهول ()I
 -2نوشتن معادالت  KVLمستقل در حلقه های اساسی و نوشتن جریان شاخه ها بر حسب جریان لینک ها:

B.V(s)=0
)BT.I(s)=J(s

 -3نوشتن شکل ماتریسی ولتاژ شاخه ها بر حسب جریان شاخه ها
)V1(s)=Z1(s)J1(s)+Vs1(s)-Z1(s)Js1(s
)V2(s)=Z2(s)V2(s)+Vs2(s)-Z2(s)Js2(s
.
.
)Vn(s)=Zn(s)Jn(s)+Vsn(s)-Zn(s)Jsn(s)  V(s)=Zb(s)J(s)+Vs(s)-Zb(s)Js(s
 -4ترکیب معادالت:
)B.V(s)=0  B(Zb(s)J(s)+Vs(s)-Zb(s)Js)=0  B(Zb(s)BT.I(s)+Vs(s)-Zb(s)Js)=0  BZb(s)BT.I(s)=BZb(s)Js - BVs(s
دستگاه معادالت حلقه  Zl(s).I(s)=Es(s) :
)I(s)=[Zl(s)]-1.Es(s

 -5حل معادالت و تعیین جریان لینک ها:

 -6تعیین جریان شاخه ها و ولتاژ شاخه های مدار:

6

V(s)=Zb(s)J(s)+Vs(s)-Zb(s)Js

,

)J(s)=BT.I(s
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مراحل نوشتن دستگاه معادالت حلقه به صورت نظری
 -1رسم درخت و تعیین حلقه های اساسی متناظر با لینک ها
 -2استفاده از مدل عناصر در حوزه ی الپالس (مدل منبع ولتاژ)
 -3تبدیل منابع جریان (مستقل و وابسته) به منابع ولتاژ
 -4نوشتن متغیرهای منابع وابسته برحسب جریان لینک ها
 -5نوشتن معادالت حلقه به صورت نظری (با در نظر گرفتن منابع وابسته همانند منابع مستقل) به صورت زیر:
ZlI=Es
که:
• عناصر قطری ماتریس امپدانس حلقه  = )Zl,ii( Zlمجموع امپدانس های شاخه های مربوط به حلقه اساسی  iام
• عناصر غیرقطری ماتریس  = )Zl,ij( Zlمجموع امپدانس های مشترک بین حلقه های اساسی  iو j
– عالمت مثبت اگر شاخه هم جهت با هردو حلقه اساسی و یا در خالف جهت هردو حلقه اساسی باشد.
– عالمت منفی اگر شاخه هم جهت با یک حلقه اساسی و در خالف جهت حلقه اساسی دیگر باشد.

•

عناصر بردار منابع ولتاژ ( = )Es,iمجموع منابع ولتاژ موجود در حلقه اساسی  iام
– عالمت مثبت اگر جریان تولیدی منبع ،هم جهت با حلقه اساسی باشد.

 -6انتقال متغیرهای منابع وابسته به سمت ماتریس ( Zlبا در نظر گرفتن عالمت منفی در زمان انتقال)
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مثال  :5در مدار زیر مطلوب است تعیین
الف :دستگاه معادالت کات ست (با روش نظری) در حالت دائمی سینوسی بر اساس درخت }T={2,4,5
ب :دستگاه معادالت حلقه (با روش نظری) در حوزه الپالس بر اساس درخت }T={2,4,5
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•
•

دستگاه معادالت انتگرال  -دیفرانسیل
در هنگام تحلیل مدارهای  LTIدر حوزه ی زمان ،به یک دسته معادالت انتگرال-دیفرانسیل (شامل مشتق یا انتگرال متغیرهای مورد نظر ) می رسیم.
برای راحتی در نوشتن معادالت (در هنگام استفاده از روش های منظم تحلیل مدار) ،عملگر  Dرا به صورت زیر تعریف می کنیم:
𝑡
𝑑
=𝐷
,
𝜏𝑑 ∙ = 𝐷 −1
𝑡𝑑
0

• مدل عناصر مداری با استفاده از عملگر :D
مقاومت
سلف

خازن
سلف های تزویج شده
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مثال  :6در مدار زیر مطلوب است تعیین دستگاه معادالت انتگرال دیفرانسیل مش (با روش نظری) و تعیین شرایط اولیه الزم برای حل دستگاه
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مثال  :7در مدار زیر مطلوب است تعیین دستگاه معادالت انتگرال دیفرانسیل گره (با روش نظری) و تعیین شرایط اولیه الزم برای حل دستگاه
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چند نکته در مورد روش های تحلیل مدار

• روش گره کلی است ،ولی روش مش فقط برای شبکه های مسطح قابل استفاده است.
• در روش گره و کات ست nt-1 ،مجهول وجود دارد و در روش مش و حلقه  lمجهول وجود دارد .معموالً از روشی استفاده می شود که مجهول های کمتری داشته باشد.
• در هر یک از روش های تحلیل مدار به یک دستگاه معادالت می رسیم:
)Yn(s).E(s)=Is(s) , Zm(s).I(s)=Es(s) , Yq(s).E(s)=Is(s) , Zl(s).I(s)=Es(s
شرط الزم و کافی برای آنکه مدار جواب یکتا داشته باشد آن است که هیچ یک از دترمینان های شبکه متحد با صفر نباشد.
شرط کافی برای وجود جواب یکتا :اگر مدار از منابع مستقل و عناصر  RLCخطی تغییرناپذیر با زمان ( )LTIاکیداً پسیو و بدون تزویج کامل و بدون منابع وابسته تشکیل شده باشد به ازای هر
R,L,C >0 , K<1
شرط اولیه و هر مقدار از منابع ،دارای جواب یکتا است:

مشکل روش های تحلیل مدار

•

در روش گره و کات ست ،در شاخه های زیر نوشتن جریان برحسب ولتاژ (تبدیل تونن به نرتن) امکان پذیر نیست:

•

در روش حلقه و مش ،در شاخه های زیر نوشتن ولتاژ برحسب جریان (تبدیل نرتن به تونن) امکان پذیر نیست:

•

روش های حل مشکل

– شاخه های دارای ترانسفورماتور ایده آل
– شاخه های دارای سلف های تزویج شده با تزویج کامل
– شاخه ای که شامل فقط یک منبع ولتاژ باشد،
– شاخه های دارای ترانسفورماتور ایده آل
– شاخه ای که شامل فقط یک منبع جریان باشد

 -1تغییر روش تحلیل از گره به مش (و یا بالعکس) در صورت مؤثر بودن
 -2تبدیل (تغییر محل) منابع
 -3نوشتن معادالت جدید به جای معادالت حذف شده در شاخه های دارای مشکل
 -4روش گره اصالح شده
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 تبدیل (تغییر محل) منابع
 منبع ولتاژ متصل بین دو گره را می توان اتصال کوتاه کرد و به جای آن ،در تمام شاخه های متصل به یکی از دو گره ،آن منبع را قرار داد .در اینصورت معادالت  KVLو
 KCLمدار تغییر نخواهند کرد .سپس مدار را با یک گره کمتر تحلیل کرده و جریان شاخه ها را بدست می آوریم.
 منبع جریان موجود بین دو مش را می توان مدار باز کرد و به جای آن ،موازی با شاخه های متصل میان دو گره متناظر با شاخه اولیه ،آن منبع را قرار داد .در اینصورت
معادالت  KVLو  KCLمدار تغییر نخواهند کرد .سپس مدار را با یک مش کمتر تحلیل کرده و ولتاژ شاخه ها را بدست می آوریم.

 نوشتن معادالت جدید به جای معادالت حذف شده
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مثال  :8تحلیل مدار زیر با روش های گره و مش و تعیین جریان مجهول  ixو ولتاژ مجهول Vx
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