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مفهوم جریان

.کمیت یا شارهجریان در فیزیک یعنی جا به جایی یک •

.به دنبال قطب مثبت یا در فرار از قطب منفی در جسم رسانا جریان پیدا می کنندالکترون•



تولید و استفاده

.باشد.. منبع انرژی الکتریکی می تواند باتری، نیروگاه یا ژنراتور و•

.کاری که ما با الکتریسیته می کنیم عموما به تولید، هدایت و استفاده از حرکت آن ختم می شود•



واحد های اندازه گیری

.، شدت جریان و مقاومت هستند(ولتاژ)جریان الکتریکی سه عامل اصلی اختالف پتانسیلدر•

شدت جریان و رودخانه به بخشی شیب دار رسیده است؛ اختالف باال و پایین شیب اختالف پتانسیل، عرض رودخانهیککنیدفرض•
.سنگ ریزه های رودخانه مقاومت هستند

.واحد ولتاژ ولت، واحد جریان آمپر و واحد مقاومت اهم است•

.یک آمپر یعنی عبور یک کولن در یک ثانیه•



جریان مستقیم

.ادیسون کشف شدتوسط•

.استولتاژ، آمپر و جهت ثابتدارای•

.هستندهاباتریجریاننوعاینتولیدمنبع•

.هستندزیادیبسیاراتالفدارایطوالنیهایمسیردرجریاناین نوع•



جریان متناوب

.ابداع شدتسالتوسط•

.ولتاژ، آمپر و جهت متغییر استدارای•

.غالبا این نوع جریان را تولید می کنندهاژنراتورونیروگاه ها•

.در مصافت های طوالنی اتالف خیلی کمتری نسبت به جریان مستقیم دارد•



آمپرسنج

ناطیسی هانس کریستین اورستد در پی کشف رابطه بین جریان الکتریکی و میدان مغتوسط1820سالدر•
.اختراع شد

ریکی در سیم الکترومکانیکی است و عقربع این دستکاه در واکنش به حریان الکتآنالوگمبدلیکگالوانومتر•
.پیچی که در میدان مغناطیسی قرار گرفته حرکت می کند

اشاره ... تالی وبه سیم پیچ متحرک، آهنربای مکانیکی، سیم داغ، دیجیتوانمیکهداردمختلفیانواعآمپرسنج•
.کرد



ولت سنج

ولت سنج یا ولت متر دستگاهی است برای اندازه گیری اختالف پتانسیل دو نقطه در مدار•

.گرفتاندازهگذردمیمشخصمقاومتیکازکهجریانیاساسبرتوانمیراولتاژسادهحالتدر•

.ورودی ولت سنج باید بسیار کم باشد تا تغییر زیادی در مدار رخ ندهد•



مولتی متر

.آمپرسنج، ولت سنج و مقاومت سنج در مولتی متر جمع می شوند•

•Comاستفازورودیهمیشه.

.حالت مولتی متر را تغییر دادتوانمیوسطعقربهچرخاندنبا•


