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Seri bağlama: Bir zincirdeki elemanlar sonuna bağlıysa ve iki boş uç jeneratöre bağlıysa, şema seri zincir olarak adlandırılır. Seri zincirindeki öğeler sırayla birbirine bağlanır. Bir elektrik yükünün üretim zincirine akabısı nın tek bir yolu vardır. Negatif güç direğinden gelen negatif yükler zincirin tüm elemanlarından geçer ve pozitif direğe
ulaşır. Başka bir deyişle, sıralı öğelerin her biri geçen akım yoğunluğu aynıdır. Ammetreler her zaman sürekli olarak devreye alma ile bağlantılıdır. Paralel bağlama: Aynı zincirdeki iki elemandan iki ucu iki uç kutuplara bağlanırsa, her iki ucu birleştirerek elde edilen zincir paralel zincirdir. Bu zincirin iki unsuru paralel olarak birbirine bağlıdır.
Yükün paralel bir desende akabileceği çeşitli yollar vardır. Bazı yükler negatif güç direğinden çıkar, bir elementten geçer ve başka bir elementten pozitif direğe geçer. İki paralel bağlı elemandan geçen akım miktarı, ana elden geçen akıma eşittir. Voltmetreler her zaman kontura paralel olarak bağlanır. Rezistans R1 seri bağlantısı; R2 ve
R3 rezistansları alın. Bir ampulün direnç olduğunu biliyorsun. Böylece, lamba bir direnç olarak kullanılabilir. Bu rezistansları sonuna kadar eklediğimizde, sürekli olarak birbirimize bağlıyız. Geçerlinin seri ile ilgili maddelerde ilerleyebildiği tek bir yol vardır. Seri ile ilgili dirençlerde, direnç boyutune bakılmaksızın aynı akım hepsinden geçer.
Bu zincirde, yük jeneratörün negatif kutbundan, ampermetreden çıkar; R1, R2, R3 dirençlerinden geçer ve jeneratörün pozitif direğine ulaşarak zinciri tamamlar. Böylece, yük miktarı veya her üç rezistans geçen akım yoğunluğu aynıdır. Ampreemeter I tarafından gösterilen akım yoğunluğu, i1, I2, I3 dirençlerinden geçen akım ağırlığı,
aralarındaki ilişkilerdir. I l1 ve l2 I3 Yol üzerindeki voltmetrelerin her direncin uçlarına paralel olarak bağlı olduğunu unutmayın. V1, V2, V3 voltmetreler sırasıyla R1, R2 ve R3 rezistanslarının uçları arasında potansiyel farklılıklar göstermektedir. Jeneratörün (V) uçları arasındaki potansiyel fark, rezistansların uçları arasındaki potansiyel
farkmiktarına eşittir. V1 V2 V3 Direnci, sadece eşit direnç adı verilen bir zincirde birden fazla rezistansın işini yapabilen ve bir dizi dirençle ilişkili üç dirençe karşı Eşit direnç olarak gösterilen V1 V2 V3 Direnci - Res ve R1, R2 ve R3. Bu nedenle, dirençler sürekli bağlı olduğunda; Rezistansların eşit direnci, rezistansların toplamına eşittir.
Direncin değeri serinin en büyük dirençlerinden daha büyüktür. Rezistanslar seriye bağlandığında, zincir artar, artar, akım yoğunluğu azalır. Bağlı rezistansların her serisinin uçları arasındaki potansiyel fark, direncin boyutuna doğru orandır. ÖRNEK: Elektrik devresindeki rezistansların değerine karşı kaç ohm direnç vardır? Çözüm: Bu
diyagramda, dört rezistans sonuna, yani seriye bağlanır. Seri dirençlerin eşit direnci, rezistansların toplamına eşittir. Res - R1 - R2 - R3 - R4 Res, 10 - 40 - 50 , 20 - 120 - Paralel Bağlantı Rezistansları R1; R2 ve R3 rezistansları alın. Bu rezistansların uçlarını A noktasına, diğer uçlarını b noktasına bağlarsanız, rezistansları paralel olarak
bağlarsınız. Bu devrede, jeneratörün negatif kutbundan gelen yük A noktasında üç ele ayrılır. bazıları R2'den geçer, bazıları r3'ün direncinden geçer ve jeneratörün pozitif kutbuna ulaşmak için B noktasında yeniden birleşir. Böylece, akım ana elden geçer (I), i1 dirençlerden geçer; I2, mevcut I3 miktarına eşittir.                        I1 ve I2 I3 Her
üç rezistans da aynı noktalara (A ve B) bağlı olduğundan, rezistansların uçları arasındaki potansiyel farklar aynıdır.                                       V - V1 - V2 - üç paralel direncin eşit direncidir. Bu nedenle, dirençler paralel olarak bağlandığında; Rezistansların eşit direncinin zıttı, ters dirençlerin toplamına eşittir. Aynı değere karşı direnç, en
küçük paralel bağlı rezistanslardan daha azdır. Rezistanslar paralel olarak bağlandığında, zincirin direnci azalır, zincirden geçen akım yoğunluğu artar. Paralel le ilgili rezistansların her birinin içinden geçen akım, direncin büyüklüğüyle ters orantılıdır. Küçük bir direnç büyük bir akımdan geçer, küçük bir akım büyük bir dirençten geçer. Aynı
lambalar yan yana bağlandığında aynı ışık parlaklığını verir. Bu lambalardan geçen akımlar eşittir. Lambalar aynı değilse, küçük dirençli lambaların daha parlak olduğunu görürsünüz. Her iki durumda da, ana eldeki lamba ellerdeki lambalardan daha parlak yanar. Bu lambadan geçen akım, ellerdeki lambalardan geçen akım miktarına
eşittir. Karışık rezistans dirençleri hem seri bağlı hem de paralel ilişkili direnç içeren devrelerde karıştırılır. Zincirdeki R2 ve R3 rezistansları paralel olarak birbirine bağlıdır. R1 direnci, akran direnci ile seriye bağlıdır. ÖRNEK: Üç özdeş pil, formlarda olduğu gibi aynı dirençlere bağlanır. I1, I2, I3 arasındaki ilişki şimdi sırasıyla gösterilir?
Çözüm: İlk etapta aynı zincir direnci değeri R/2 ohm, II'de R/3 ohm, iii şekilde 2R ohm. İki veya daha fazla Seri, bitiş noktasına ek olarak gösterildiği gibi bağlandığında, her dirençten geçen akım, rezistansların aynı akım yolunda hizaya geldiği gerçeğine eşittir. I i1 ve i2 Serial Connected Resisters ortak bir gerginlik paylaşın. Voltmetrelerde
okunan değerler arasında v v1 ve V2 bulunmaktadır. Rezistanslardan geçen akım yoğunluğu eşit olduğundan, yasaya göre ohm, V -V1 ve V2 olarak, i.Re'in i.R1 ve i.R2'den eşdeğer direnci Res ve R1 r2 korelasyonundadır. Bu nedenle seri rezistansların eşler arası değeri rezistansların toplamına eşittir. Not: Kütleye bağlı jeneratörlerde
potansiyel fark, toklar eşit olduğu için dirençle doğru orantılıdır. Potansiyel farklar yol boyunca devrelere ayrılır. Paralel direnç bağlantıları Formda uçlarla aynı noktalarla iki veya daha fazla rezistans bağlıysa, bu bağlama formuna paralel bağlama denir. Yoldaki paralel bağlantılı rezistanslardan gelen akım I iki tarafa bölünür ve
rezistanslardan geçer. Paralel bağlı rezistanslar geçerli zinciri ayırır. i1 ve i2 Uçları arasındaki potansiyel farklar birbirine eşittir ve rezistansuçları aynı noktalarla ilişkilendirildiğinden, jeneratörün uçları arasındaki potansiyel fark. V - V1 - V1 - V2 i1, i2, 1/Res (1/R1) - (1/R2) veya Res (R1 . R2) / (R1 ve R2). Not: Akım paralel dirençlere dağılır.
Toklar dirençle ters orantılı olarak dağılır, çünkü gerilimler eşittir. Yol boyunca devrelerde akımın dağılımı verilir. Connecting Resistors Konu Anlatımı Video Rezistanslar Bağlantılar Sorunları ve Rezistans Çözümleri video kullanımı nın amacına uygun olmak için iki farklı şekilde bağlanabilir. Biri seri bağlama, diğeri ise paralel bağlamadır.
1. Bağlı rezistanslar bir ucunda birleştirerek, ardışık bağlı rezistanslar denir. Bu durumda, ben ana elden geçerli takip edebilirsiniz tek bir yolu vardır. Böylece, rezistanslardan geçen i1 ve i2 akımları ana elden gelen akıma eşittir. I i1 i2 Her direncin uçları arasında gerginlik vardır. Bu suşlar hukuk ohm vardır; V1 ve i1. R1 ve V2 ve i2. R2 dir
i1 ve i2 tok'lar eşittir, bu nedenle bağlı rezistansların gerilimi rezistanslarla doğru orantılıdır. R1'in r2'sinin V1'in V2'si olduğunu sanmıyorum. Gerilim sürekli bağlı rezistanslar tarafından toplandığında, ana gerilime eşittir. V - V1 ve V2. Zincirde kullanılan çeşitli dirençler yerine kullanılabilen direnç, aynı direnç olarak adlandırılır. Sürekli bağlı
rezistanslar ile eş anlamlı; Res ve R1 ve R2 ... ile. Diğer ellerde, sıralı dirençlerin eşit değeri tüm direnç değerlerinin cebirsel toplamında bulunur. 2. Birbirine Bağlı Paralel Bağlantılı Rezistanslar her iki uç paralel ilişkili dirençler denir. Bu. ana elden gelen akım, RezistansrrR ve R2'ye dağılır. Daha az akım daha fazla direnç ve daha az
direnç ile bir el daha alakalı el ile geçer. i1 ve i2 R1 R2 i1 ise. Paralel bağlı rezistansların uçları arasındaki potansiyel farklar eşittir. V - V1 - V2 Paralel bağlı rezistansların eşit direnci; 2 rezistans için yukarıdaki formülün başka bir sürümü Aynı dirençlerden bazıları alta bağlıysa, eşit direnç; Connect Resistors Çözümleri Örnekleri Tema
jeneratörlerinin seri ve paralel bağlantısına gitmek için tıklayınız. Direnç amaçlarına göre iki farklı şekilde bağlanabilir. Biri seri bağlama, diğeri ise paralel bağlamadır. 1. Bağlı rezistanslar bir ucunda birleştirerek, ardışık bağlı rezistanslar denir. Bu durumda, ben ana elden geçerli takip edebilirsiniz tek bir yolu vardır. Böylece, rezistanslardan
geçen i1 ve i2 akımları ana elden gelen akıma eşittir. I i1 i2 Her direncin uçları arasında gerginlik vardır. Bu suşlar hukuk ohm vardır; V1 ve i1. R1 ve V2 ve i2. R2 dir i1 ve i2 tok'lar eşittir, bu nedenle bağlı rezistansların gerilimi rezistanslarla doğru orantılıdır. R1'in r2'sinin V1'in V2'si olduğunu sanmıyorum. Gerilim sürekli bağlı rezistanslar
tarafından toplandığında, ana gerilime eşittir. V - V1 ve V2. Zincirde kullanılan çeşitli dirençler yerine kullanılabilen direnç, aynı direnç olarak adlandırılır. Sürekli bağlı rezistanslar ile eş anlamlı; Res ve R1 ve R2 ... ile. Diğer ellerde, sıralı dirençlerin eşit değeri tüm direnç değerlerinin cebirsel toplamında bulunur. 2. Her iki uçta birbirine bağlı
paralel bağlı rezistanslara paralel bağlı rezistansdenir. Bu durumda, ana elden gelen akım R1 ve R2 rezistanslarına dağılır. Daha az akım daha fazla direnç ve daha az direnç ile bir el daha alakalı el ile geçer. i1 ve i2 R1 R2 i1 ise. Paralel bağlı rezistansların uçları arasındaki potansiyel farklar eşittir. V - V1 - V2 Paralel bağlı rezistansların
eşit direnci; 2 rezistans için yukarıdaki formülün başka bir sürümü Aynı dirençlerden bazıları alta bağlıysa, eşit direnç; Connect Resistors Çözümleri Örnekleri Tema jeneratörlerinin seri ve paralel bağlantısına gitmek için tıklayınız. Tıklatın. dirençlerin seri ve paralel bağlanması ile ilgili çözümlü sorular. dirençlerin seri ve paralel bağlanması
10 sınıf konu anlatımı. dirençlerin seri ve paralel bağlanması deney raporu. dirençlerin seri ve paralel bağlanmasındaki amaç nedir. dirençlerin seri ve paralel bağlanması nedir. dirençlerin seri ve paralel bağlanması 10 sınıf. dirençlerin seri ve paralel bağlanması konu anlatımı. ohm kanunu dirençlerin paralel ve seri bağlanması deney
raporu
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