
جزوه آموزش برق 

3آموزش برق جلسه



:قانون اهم
ی می باشد که بهه نسبت اختالف پتانسیل به شدت جریان همیشه مقدار ثابتی است که نشان دهنده مقاومت الکتریک

. آن قانون اهم گوییم 

د خانهه بیهان با توجه به آموزش های داخل فیلم مفاهیم شدت جریان ، مقاومت و اختالف پتانسیل الکتریکی را با مثال رو*
. لطفا هر چیزی که متوجه شدید را بنویسید نیاز به تعریف کتابی نیست :توجه کنید  ؟ 

!!!بیشتر بدانیم 

آورده « دیسهونا»یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های قرن بیستم بود امها نهامه همیشهه زیهر سهایه « نیکوال تسال»
شمندان زمهانه او نه تنها در تحقیقات دانشمندان پیه از خود تحول ایجاد کرد بلکه با پیشی گرفتن از دان. می شد

« ادیسون»میالدی برای تحقق آرزوهایه به دیدار ۱۸۸۴در سال « تسال». گامی بلند در مسیر پیشرفت علم برداشت
س از مهدتی  پ. مسئول اصالح طرح جریان مستقیم برق او بود« توماس ادیسون»در آمریکا رفت و در ابتدا زیر نظر 

 ههای در نتیجهه فاالیت. مطرح کرد اما بها مخالتهت شهدید او مواجهه شهد« ادیسون»طرح جریان متناوب برق را با 
پهس از مهدتی  طهرح او . علمی اش را با حمایت برخی از سرمایه داران زمان خود به صهورت مسهتقل آزهاز کهرد

ک کنجکاوی علمی تا پیه از قرن بیستم  برق فقط ی. را شکست بدهد« ادیسون»توانست طرح جریان مستقیم برق 
ی در جههان بهود نه تنها نقطه عطته« تسال»موفقیت طرح . بود و بسیاری از مردم نسبت به کارایی آن تردید داشتند

.بلکه او را به رویای کودکی اش یانی گرفتن برق از آبشار نیاگارا رساند

(:Aواحد آمپر) شدت جریان الکتریکی 

( :واحداهم     ) مقاومت الکتریکی 

(:Vواحد ولت )اختالف پتانسیل الکتریکی 

آشنایی با نیکوال تسال 



یک پل خانواده نام کلید ها  

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

( ساده )فنی شمای

شکل ظاهری

یک پل مدارخانواده

فاز

ل کلید یک پ

نول

.                  می باشد ( فیوز)نماد        نشان دهنده مصرف کننده 

. با استفاده از فیوزمدار زیر را کامل کنید* 

فاز

نول

صرف کننده کامل کنید تا م( کلید یک پل ، فیوز )مدار زیررا با استفاده از تمام اجزای داده شده :   سوال چالشی
مصرف تا زمانی که فیوز  در حالت روشن نباشد با روشن بودن کلید یک پل:توجه .)روشن شود ( المپ) 

(  کننده روشن نخواهد شد 

مدار خانواده یک پل 

فیوزکلید دیمری کلید فسار

نول

فاز

فیوز

فیوز


