
جزوه آموزش برق 

2آموزش برق جلسه



:انرژی الکتریسیته
خچه اینن اننرژی بنه تاری. از مهم ترین دست یافته های بشر دسترسی به انرژی الکتریسیته یا نیروی برق استیکی 

.می گرددکشف سنگ مگنزیا و خاصیت آهن ربایی آن بر 

:الکتریکیجریان 
.در یک جهت مشخص را جریان الکتریکی گویندمدار به حرکت الکترون ها در 

با توجه به آموزش های داخل فیلم جریان الکتریکی به چه صورت به وجود می آید ؟ *
-e. لطفا هر چیزی که متوجه شدید را بنویسید نیاز به تعریف کتابی نیست :توجه  e-

یانواع جریان االکتریک

AC

DC

در _(براساا  فرااان )فاز و نول _برق شهری _متناوب 
( هرتز50.)بار جهت جریان تغییر می اند 50هر ثانیه 

_و منفای مثبت_باطری ها و پیل های الکتریکی _مستقیم 
جهت جریان همواره ثابت 

!!!بیشتر بدانیم 
تفاوت سیم فاز و نول در چیست؟

ن دو که همان فاز و ننول هسنتند اینبه دو رشته سیم نیاز داریم ( تک فار)همان طور که شما هم می دانید در برق 
سنیم که همنان سنیم فناز اسنت وهمیشه در برق مکمل یک دیگر هستند؛ یعنی یکی از سیم ها برق در آن است 

فنت، و دیگر، برق را بر می گرداند که همان سیم نول است، سیم نول فقط سیم فاز را کامل می کند ماننند ینک ج
ولنت ۷۰برقی در آن نیست، می توان آن را در روز لمس کرد ولی در شب این کار را نکنید چون یک برقی حدود 

صی است که از آن توضیح برگشت فاز کمی کسل کننده و تخص)از آن عبور میکند که به آن برگشت فاز می گویند 
اسنتفاده منی و همانطو طور که در باال گفتیم برای تشخیص دادن سیم فاز و نول از فاز متنر( صرف نطر می کنیم 

.کنیم
ر صورت قطع که د. دربرق کشی منازل معموال سیمی به نام ارت نیز به دلیل حفظ امنیت در نظر گرفته شده است 

. شدن نول از نیروگاه نقش نول را در مدار بازی می کند
رنگ سیم ها در منازل 

:نول :                            سیم ارت 



یک پل  نام کلید 

کردن یک یا چند مصرف کننده از یکروشن و خاموش
نقطه  کاربرد 

فنی شمای
( ساده )

شکل ظاهری

مدار یک پل 

فاز

مدار کلید یک پل 

نول

.                  می باشد ( المپ)نماد        نشان دهنده مصرف کننده 

. مدار شکل زیر را با رسم خط ها به عنوان سیم کامل کنید*

فاز

نول

. را روشن کند( المپ)مصرف کننده2یک مدار یک پل رسم کنید که بتواند :سوال چالشی


