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در طول چند دهه ي اخير به موازت پيشرفت فناوري ،دستاوردهاي بشري در زمينه ي لوازم خانگي پيشرفت 
بسيار زيادي كرده است.

بدون شك همه ي ما به دنبال بهترين وسيله  براي استفاده در زندگي خود هستيم و انتخاب بهترين وسيله 
به ويژه در مورد وسايل برقي كه در عصر فناوري، داراي تنوع بسياري است و هر روزه با تعداد قابل توجهي از 

آن ها سروكار داريم، از اهميت زيادي برخوردار است.
درانتخاب لوازم خانگي به چه نكاتي توجه كنيم؟

در انتخاب و تهيه ي كاال، به ويژه لوازم برقي خانگي، اظمينان از ايمني، كيفيت، بازدهي و مقدار مصرف 
انرژي دستگاه هاي مورد نظر براي مصرف كنندگان بسيار اهميت و ضرورت دارد. بنابراين اگرچه توجه به برخي 
از موارد ،مانند شكل ظاهري و فناوري ساخت، شركت سازنده و...مهم است، اما توجه به عالمت استاندارد ايران 
و برچسب مصرف انرژي (در مورد وسايل انرژي بر) در انتخاب و تهيه ي لوازم خانگي از شرط هاي ضروري است 
چراكه اين عاليم با ايجاد اطمينان از ايمني و عملكرد وسيله، اطالعات بسيار مفيدي را در زمينه ي بازدهي و 

ميزان مصرف انرژي لوازم خانگي در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند.
مسئله ي استاندارد و استاندارد كردن از پايه هاي اساسي علم و فناوري است كه در پيشرفت صنعت و اقتصاد 
نقش به سزا دارد. استفاده از لوازم خانگي غير استاندارد همه ساله به تلفات جاني و خسارت هاي مالي چشم 

گيري منجر مي شود و مشكالت قابل توجهي پديد مي آورد.
استاندارد چيست؟

واژه ي استاندارد به معني نظم، قاعده، قانون، معيار و شاخص است و در اصطالح مدركي است دربرگيرنده ي 
قواعد،راهنمايي ها يا ويژگي ها (براي فعاليتي خاص يا نتايج آن ها، با استفاده ي عمومي و مكرر) استانداردها از 
طريق تبادل نظر تهيه مي شوند و توسط سازمان هاي شناخته شده به تصويب مي رسد و هدف  آن ها دست يابي 

به ميزان مطلوبي از نظم در يك زمينه ي خاص است.
استاندارد نظمي مبتني بر نتايج استوار علوم و فنون و تجارت بشري است كه به صورت قواعد و مقرارت، 
به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت، توسعه و تفاهم، تسهيل ارتباطات، صرفه جويي كلي در اقتصاد ملي، حفظ 

سالمت و ايمني عمومي وگسترش مبادالت بازرگاني داخلي و خارجي، به كار مي رود.
چرا ما از استاندارد استفاده مي كنيم؟ 

ما از استانداردها براي رسيدن به سطحي از ايمني، كيفيت و سازگاري در محصوالت و فرآيندهايي كه بر 
زندگي ما تأثيرگذارند استفاده مي كنيم به عبارت ديگر، استانداردها موجب مي شوند تا ما ايمن تر، ساده تر و بهتر 

زندگي كنيم.

ايمنى و استاندارد



5 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

هم چنين استانداردها ابزاري حياتي براي صنعت و تجارت هستند و اغلب آن ها اساس و معيار معامالت بين 
خريداران و فروشندگان قرار مي گيرند. از اين رو بر سازمان ها و ملت ها و حتي بر اقتصاد بازارهاي جهان بسيار 

تأثير مي گذارند.
عالمت استاندارد در ايران

كاالبا  انطباق  استمرار  و  قوانين  و  ضوابط  رعايت  به  كننده  عرضه  يا  كننده  توليد  تعهد  نشان دهنده ي 
استانداردهاي ملي ايران است.اين عالمت داراي كادر اصلي به صورت S است كه هم مي تواند گوياي كلمه

اختصاري STANDARD (استاندارد) باشد.طرح داخل نشان دهنده ي  SAFETY (ايمني)و هم عالمت 
كلمه ي ايران است.اين عالمت براي كاالهايي است كه از هر حيث(ايمني و عملكرد) با استانداردهاي ملي ايران 
مطابقت دارند. در صورت وارونه كردن عالمت ،نام اختصاري مؤسسه ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به 

زبان انگليسي(isiri) مشاهده مي شود.
عالمت استاندارد ايمني

اين عالمت فقط براي كاالهايي به كار مي رود كه از نظر ايمني با استانداردهاي ملي ايران مطابقت دارند.
ايمني در لوازم خانگي برقي

وسايل بايد طوري ساخته شوند كه در استفاده ي عادي ايمن باشند و حتي در صورت بي احتياطي مصرف 
كننده يا محيط اطراف را به خطر نيندازند.

ايمني در استانداردهاي لوازم خانگي بر پنج اصل استوار است.اين اصول عبارت اند از:
1-  حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي؛

2-  حفاظت در برابر گرما و آتش؛
3- حفاظت در برابر خطرات مكانيكي؛

4-  حفاظت در برابر كارغيرعادي
5-  حفاظت در برابر تابش و مسموميت؛

1- حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي
وسايل بايد طوري ساخته شوند كه در برابر تماس اتفاقي با قسمت هاي برق دار حفاظت كافي داشته باشند. 
هدف اين كار ،جلوگيري از تماس با قسمت هاي برقدار است، لذا تمام اين قسمت ها بايد به نحوي با عايق بندي 

پوشيده شوند.
برق گرفتگي با عبور جريان الكتريكي از بدن انسان ايجاد مي شوند و در صورتي كه شدت جريان از مقدار 

معيني بيش تر باشد به حالت برق گرفتگي منجر مي شود،كه در برخي موارد ممكن است كشنده باشد.
خطر برق گرفتگي با عايق بندي لوازم خانگي به حداقل مي رسد. بنابراين، هر چقدر استقامت عايق بندي در 

عالمت استاندارد ايران 

عالمت استاندارد ايران 
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لوازم خانگي بيش تر شود، جريان الكتريكي عبوري از بدن انسان در صورت تماس با بدنه ي برق دار شده ي آن ها 
بيش تر كاهش مي يابد. 

وسايل برقي خانگي از نظر چگونگي حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي، نوع عايق بندي و نقش سيستم اتصال 
زمين به پنج دسته تقسيم مي شوند:

• طبقه ي0
• طبقه ي1

• طبقه ي 01
• طبقه ي 2
• طبقه ي 3

وسيله ي طبقه ي 0 – وسيله اي است كه در آن حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي به عايق بندي پايه وابسته 
است، يعني عايق بندي به كاربرده شده براي پوشش قسمت هاي برق دار، حفاظت اوليه در برابر خطر برق گرفتگي 

را تأمين مي كنند.
وسيله طبقه 1 0 - وسيله اي است كه دست كم داراي عايق بندي پايه ي سراسري و مجهز به ترمينال زمين 

باشد مانتد يخچال
وسيله ي طبقه ي 1 – وسيله اي است كه در آن حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي فقط به عايق بندي پايه ي 
متكي نيست بلكه قسمت هاي رساناي در دسترس به هادي حفاظتي(زمين)در سيم كشي ثابت تأسيسات متصل 
مي شوند تا در صورت ايجاد خرابي در عايق بندي پايه،اين قسمت ها برق دار نشوند،.مانند: ماشين لباس شويي 
براي تأمين حفاظت و ايمني مصرف كنندگان وسايل طبقه ي 01و1 در برابر خطر برق گرفتگي الزم است كه 

سيستم اتصال زمين اين گونه وسايل ،به چاه ارت مناسب و تحت نظارت مستمر متصل شود.
وسيله  ي طبقه ي  2- وسيله اي است كه در حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي تنها به عايق بندي پايه متكي 
نيست بلكه تدابير ايمني بيش تري، مانند عايق بندي مضاعف يا تكميلي براي وسيله، در نظر گرفته شده است.

دراين گونه وسايل براي زمين حفاظتي تمهيداتي وجود ندارد.
نماد طبقه ي 2 دو مربع داخل هم است كه بايد در پالك مشخصات وسيله درج شود.

بديهي است كه حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي در لوازم برقي از طبقه ي 3و2 به ترتيب از لوازم برقي طبقه ي 
صفر و01،1 بيش تر است اين يكي از نكات مهمي است كه بايد به هنگام تهيه وسيله ي خانگي مد نظر قرار گيرد.

وسيله  ي طبقه ي 3- وسيله اي است كه حفاظت آن در برابر خطر برق گرفتگي متكي به ولتاژهاي خيلي ضعيف 
ايمن است و به گونه اي طراحي شده كه ولتاژهاي باالتر در آن  ايجاد نمي شود.

نماد وسيله ي طبقه ي 2
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2- حفاظت در برابر گرما و آتش  
دماي  مثًال  برسد.  اندازه  از  بيش   دماي  به  عادي  استفاده ي  در  نبايد  آن  اطراف  محيط  و  وسايل  دماي 
دستگيره   ها، شستي ها و نظاير آن ها، كه در استفاده ي عادي براي مدت زمان كوتاه (سماور برقي) يا طوالني 
(هويه) در دست گرفته مي شوند، نبايد از حدي كه در استاندارد تعيين شده است، بيش تر شود.هم چنين، قسمت 

هايي از مواد عايق كه اجزاي برق دار را در خود نگه مي دارد شامل اتصاالت  و قسمت هايي از مواد ترموپالستيك، 
كه براي تأمين عايق بندي به كار مي روند، بايد به اندازه ي كافي در برابر گرما مقاوم باشند.

در ضمن وسايل بايد طوري طراحي شده باشند كه از شروع و انتشار آتش تا حد ممكن جلوگيري شود و 
نبايد خطري از نظر سرايت آتش به محيط و پيرامون دستگاه ايجادكند. قسمت هاي غير فلزي وسايل بايد در 

برابر احتراق و گسترش آتش مقاوم باشند.
3- حفاظت در برابر ناپايداري و خطرات مكانيكي 

وسايل بايد استقامت مكانيكي كافي داشته باشند و طوري ساخته شوند كه در مقابل شرايط سختي كه 
احتماالً در استفاده ي عادي پيش مي آيد مقاومت كنند.

وسايل نبايد لبه  هاي تيز داشته باشند و قسمت هاي متحرك خطرناك وسايل تا حدي كه به استفاده و 
نحوه  ي كار وسيله مربوط شود بايد داراي حفاظ يا قفل باشند، به گونه اي كه در استفاده ي عادي، حفاظت كافي 
افراد را در برابر صدمات ناشي از وسيله تأمين كند. از جمله براي پيش گيري از آسيب به مصرف كننده، كمينه ي 

مقدار قطر و ارتفاع در چرخ گوشت  ها بايد مطابق استاندارد باشد.
در مورد وسايل مجهز به قسمت هاي متحرك، مانند پنكه، نبايد تماس انگشت با قسمت هاي متحرك آن 

امكان پذير باشد. در ضمن اين گونه وسايل بايد در برابرواژگوني مقاوم باشند.
4- حفاظت در برابر كار غير عادي 

وسايل بايد طوري طراحي شوند كه خطر آتش سوزي و نقص مكانيكي منجر به مختل شدن ايمني يا كاهش 
حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي (كه از استفاده غيرعادي يا بي احتياطي مصرف كننده ناشي مي شود) تا حد 

امكان بر طرف گردد.
براي مثال، بايد در لوازم خانگي برقي تمهيداتي در نظر گرفته شود تا در موارد كار غيرعادي در اين گونه 
لوازم (مانند: سر ريز و بدون آب ماندن وسايلي كه با آب كار مي كنند يا اضافه بار و قفل رتور در وسايل موتوردار 
خانگي، ريختن پودر اضافي در ماشين هاي لباس شويي و غير آن ها) به ايمني مصرف كننده آسيب نرساند و 

براي محيط پيرامون آن خطري وجود نداشته باشد.
5- حفاظت در برابر تابش و مسموميت 

وسايل نبايد تشعشعات خطرناك يا مسموميت يا خطرات مشابه ايجاد كنند. محدوديت نشت ريز موج در 
مايكروويوها، كنترل امواج فرابنفش در المپ هاي جاذب حشرات در حشره كش هاي برقي و محدوديت انتشار 
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گاز سمي در كار غير عادي در تمامي لوازم خانگي مثال هاي از اين حفاظت در برابر اين گونه خطرات در لوازم 
خانگي برقي است.

وجود عالمت استاندارد بر روي وسايل برقي نشانگر اطمينان از ايمني و عملكرد آن ها برطبق استانداردهاي 
ملي ايران است و نشان دهنده ي بازدهي و ميزان مصرف انرژي در آن ها نيست.

برچسب انرژي چيست؟
برچسبي است كه بررروي وسايل انرژي بر نصب مي شود و مصرف كننده را با بازدهي و ميزان مصرف انرژي 
آن وسيله آشنا مي كند. اين برچسب براي استفاده ي مصرف كننده و به منظور مقايسه ي وسايل پربازده و كم 

بازده است.
در اين برچسب شاخص مصرف انرژي وسيله ي مورد نظر به همراه رتبه هاي برچسب انرژي به صورت حروف

A تا G بر روي پيكان هايي، كه داراي رنگ بندي از سبز پررنگ تا قرمز تيره است، وجود دارد.
بيش ترين  نشان دهنده ي   G حرف و  بازدهي  بيش ترين  و  انرژي  مصرف  كم ترين  دهنده ي  نشان   Aحرف
مصرف انرژي و كم ترين بازدهي دستگاه است. بنابراين هرچه رتبه ي دستگاه بيش تر باشد بازدهي آن نسبت به 

ميزان انرژي اي كه مصرف مي كند، بيش تر است.
در برچسب مصرف انرژي، نام محصول،شركت سازنده،مدل محصول (به همراه ميزان مصرف انرژي وسيله ي 
مورد نظر)، رتبه ي اخذ شده و نيز عالمت مؤسسه ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، كه در داخل آن نام 

انرژي نوشته شده است،ديده مي شود.
در برخي از برچسب هاي مصرف انرژي، عالوه بر اطالعات انرژي ،برخي از شاخص هاي مورد نظر مصرف 

كنندگان نيز نوشته شده است.
برچسب انرژي در واقع به خريداران كمك مي كند كه در هنگام خريد،وسيله اي را انتخاب كنند كه در مقايسه 

با ساير وسايل موجود،مصرف انرژي كم تر و بازده بيش تري داشته باشد.
فوايد استفاده از برچسب انرژي چيست؟ 

• انتخاب درست و آگاهانه ي مردم در هنگام خريد وسايل برقي خانگي؛
• آشنا ساختن مصرف كنندگان با ميزان مصرف انرژي وبازدهي وسايل برقي خانگ

• بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي؛
• كاهش هزينه ي انرژي مصرفي و كمك به اقتصاد خانواده ها؛ 

• كاهش آلودگي محيط زيست؛
• ارايه ي اطالعات ويژه درهر وسيله برقي.
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ماده و ساختمان آن
واحد كار اول



1

هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- ماده و ساختمان آن را تعريف كند. 

2- تفاوت اجسام  هادي، نيمه هادي، و عايق را توضيح دهد. 
3- نيروي محركه، جريان الكتريكي، و واحد هاي آن ها را تعريف كند. 

4- مقاومت الكتريكي، ولتاژ، توان الكتريكي و واحد هاي آن ها را تعريف كند. 
5- رابطه ي جريان، ولتاژ و مقاومت الكتريكي را توضيح دهد. 

6- رابطه ي توان الكتريكي، ولتاژو جريان الكتريكي را توضيح دهد. 
7- كار الكتريكي و واحد آن را تعريف كند. 
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1-1 مقدمه
تمامي  در  كه  انرژي  شكل هاي  مهم ترين  از  يكي 
 جهان مورد استفاده قرار مي گيرد انرژي الكتريكي است. 
اگر به اطراف خود نگاه كنيد كاربرد انرژي الكتريكي را 

به خوبي درك خواهيد كرد (شكل 1-1) .

شكل 1-1

2-1ماده چيست؟
هر چيزي كه جرم دارد و فضا اشغال مي كند ماده 
جامد،  صورت  سه  به  مواد  طبيعت  در  مي شود.  ناميده 

مايع و گاز يافت مي شوند (شكل 1-2). 

شكل 1-2

3-1 مولكول
تشكيل  مولكول  نام  به  ريزي  ذرات  از  مواد  همه ي 
شده اند . به عبارت ديگر، كوچك ترين بخش هر ماده را 

مولكول مي گويند. 

4-1 اتم 
مولكول ها از ذرات ريزي به نام اتم تشكيل شده اند. 
اتم  را،  بخش هر مولكول  كوچك ترين  ديگر،  عبارت  به 

مي گويند. 
1-4-1  ساختمان اتم 

اتم ها از سه نوع ذره تشكيل شده اند: پروتون ها، نوترون ها 
و الكترون ها. 

و  قراردارند  اتم  هسته ي  در  نوترون ها  و  پروتون ها 
چرخش  حال  در  هسته  دور  به  مدارهايي  در  الكترون ها 
نوترون ها  مثبت،  الكتريكي  بار  داراي  پروتون ها  هستند. 
بدون بار و الكترون ها داراي بار الكتريكي منفي هستند واتم 

در حال عادي خنثي است.  
    

شكل 1-3

5-1رسانا-نارسانا-نيمه رسانا 
1-5-1 رسانا

به اجسامي كه به راحتي جريان برق را از خود عبور 
مي دهند  رساناگويند.مثل طال،نقره،مس و... 

2-5-1 نارسانا
به اجسامي كه جريان برق را از خود عبور نمي دهند، 
و...  كائوچو،  چوب،  پالستيك،  مثل  مي گويند،  نارسانا 
عايق بندي  به  است  الزم  الكتريسيته،  با  كار  هنگام 
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زيرا  باشيد،  داشته  توجه  ابزاركار  و  برقي  وسيله ي 
عايق بندي مطمئن، شما را در مقابل خطر برق گرفتگي 

مصون مي دارد. 
3-5-1  نيمه رسانا

نارسانا  و  رسانا  بين   آن ها  خصوصيات  كه  موادي  به 
در  الكتريكي  جريان  هدايت  ديگر،  به عبارت  مي گويند. 
آن ها، بيشتر از نارسانا هاوكم تراز رسانااست مثل سيليسيم 

و ژرمانيم و.... 

6-1 - جريان الكتريكي
محركه،  نيروي  تأثير  تحت  الكترون هاي  حركت  به 
جريان الكتريكي مي گويند و آن را با I نشان مي دهند. 

1-6-1  واحد جريان الكتريكي
واحد جريان الكتريكي آمپر است. 

7-1 مقاومت الكتريكي 
سيم  داخل  از  عبورجريان  مقابل  در  كه  عاملي  به 
مخالفت نشان مي دهد مقاومت الكتريكي مي گويند وآن 

را باR نشان مي دهند.
1-7-1 واحد مقاومت الكتريكي 

 (Ω) با  را  وآن  است  اهم  الكتريكي  مقاومت  واحد 
نشان مي دهند.

8-1 ولتاژ الكتريكي 
مدار  به  كه  محركه اي  نيروي  از  است  عبارت  ولتاژ 
وارد مي شود و باعث عبور جريان در مدار   مي شود و آن 

را با v نشان مي دهند.

1-8-1 واحد ولتاژ الكتريكي 
واحد ولتاژ الكتريكي ولت (V ) است.

9-1 رابطه ي ولتاژ ، جريان و مقاومت (قانون اهم)
اگر به دو سر مقاومت، اختالف پتانسيل برابر يك ولت 
بگذرد،دراين  ازآن  آمپر  يك  برابر  وجرياني  شود  اعمال 

حالت مقاومت مدار برابر يك اهم است.

V = I0R

مثال 1: اگر مقاومت بخاري برقي در مدار 110 اهم 
باشد و جرياني به شدت 2 آمپر از آن عبور كند، ولتاژ 

مدار چه قدر است؟ 
R=110 Ω     V = I × R
I = 2A             V= 2 × 110= 220 V     
V=?               V = 220 V    

مقاومت  جرياني را كه ولتاژ 220 ولت در  مثال 2: 
100 اهمي  جاري مي سازد، چه قدر است ؟ 

I=?

V= 220 V      V =R.I         

R=100 Ω
مثال 3: اگر به دو سر مقاومت در يك مدار ولتاژي 
مقاومت چه قدر  مقدار آن  شود،  اعمال  ولت  برابر 100 

باشد تا جريان عبوري 2 آمپر گردد ؟ 
V= 100V   

R = ?    

I = 2A       R=          = 50Ω

V 
 I     R

I = 220  
      

100 2A=

VR
I

=

VR
I

=

VI
R

=

100
    2
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10-1 توان الكتريكي
توان الكتريكي عبارت است از مقدار كار انجام شده 

بر واحد زمان و آن را با P نشان مي دهند.
 

1-10-1 واحد توان الكتريكي 
واحد توان الكتريكي وات (W) است. 

11-1 كار الكتريكي 
در  زمان  درواحد  شده  مصرف  الكتريكي  انرژي 
مدارهاي الكتريكي را كار الكتريكي مي گويند وآن را با 

W نشان مي دهند.

1-11-1  واحد كار الكتريكي 
واحد كار الكتريكي كيلو وات ساعت است.

W = كيلووات ساعت      ساعت × كيلووات
مثال:در خانه 2 المپ 200 وات در روز 10 ساعت 
روشن است. برق مصرفي در ماه، در صورتي كه بهاي هر 

كيلو وات ساعت برق 500 ريال باشد، چه قدراست ؟ 
وات                                         400=200×2
وات ساعت                            4000=10×400

برق مصرفي در يك روز كيلو وات ساعت
4000÷1000=  4                                       

بهاي برق مصرفي در يك روز
                                    ريال  2000=500×4

براي برق مصرفي در يك ماه  
                               ريال  60000=30×2000

2-11-1توليد الكتريسيته جاري
به  اتمشان  از  الكترون ها  شدن  آزاد  از  الكتريسيته 
آخر  مدار  الكترون هاي  كه  آن جايي  از  مي آيد.  وجود 
و  هسته اند  جاذبه ي  نيروي  از  الكترون ها  دورترين 
كم ترين  با  دارند،  را  انرژي  سطح  باالترين  هم چنين 
اتم  طرف  به  و  مي  شوند  آزاد  آساني  به  وارده  انرژي 
مجاور حركت مي كنند. اين انرژي وارده را ضربان انرژي 
الكتريكي مي گويند. در شكل 5-1 با يك آزمايش ساده 

با ضربان انرژي الكتريكي آشنا مي شويم.

3-11-1ضربان انرژي الكتريكي
مطابق شكل 5-1، اگر گلوله هايي را در يك لوله بدون 
به  ضربه اي  چكش  وسيله ي  به  و  بدهيم  قرار  اصطكاك 
ديگر  سر  از  گلوله  يك  واحد  آن  در  بزنيم  گلوله  اولين 

مقايسه ي هادي ها
نقره بهترين هادي است و پس از آن مس و طال 
رتبه ي دوم و سوم را دارند توضيح اين كه نقره در 
در  دارد،  بيش تري  اتم هاي  ماده،  معين  مقدار  يك 
نتيجه قدرت آزاد سازي الكترون هاي بيشتري دارد 

(شكل 1-4).

شكل 4- 1

بيشتر بدانيدكه



15 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

لوله خارج مي شود. اين نشان مي دهد كه انتقال انرژي از 
يك الكترون به الكترون بعدي بالفاصله صورت مي گيرد. 
سرعت ضربان انرژي الكتريكي درحدود 300000 كيلومتر 

در ثانيه است.

                                                                    

12-1 توليدالكتريسته
در  جرياني  مي توانند  شد  گفته  كه  انرژي اي  منابع 
باتري  نيرو،  منابع  ترين  معمول  كنند.  ايجاد  سيم  يك 
به  منزل  در  شما  كه  برقي  نيروي  هستند.  ژنراتور  و 
از  يكي  به  آن را  بايد  كه  ژنراتوري  توسط  مي بريد،  كار 

روش هاي زير تبديل كنند، توليد مي شود. 
سوخت  با  موتورديزل  وسيله ي  به  ژنراتور  حركت 
فرآورده هاي نفتي (شكل 1-6).                                                              
                                                                   

شكل 6- 1

مثل  آبي  توربين هاي  وسيله ي  به  ژنراتور  حركت 

سدها. (شكل 1-7)

شكل 7- 1

حركت ژنراتور بوسيله ي توربين هاي بادي. (شكل 
(1-8

شكل 8- 1

اين  در  بخار.  توربين  وسيله ي  به  ژنراتور  حركت   -
سنگ،  زغال  مثل  فسيلي  سوخت  از  بخار  توليد  روش 
اتمي  سوخت  وسيله ي  به  حرارت  ايجاد  يا  گاز  نفت، 

حاصل مي شود. (شكل 1-9)

شكل 1-9

شكل 5- 1
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چكيده

- هر چيزى كه وزن داشته باشد و فضا اشغال كند، ماده است و مى تواند به حالت هاى جامد، مايع 
يا گاز وجود داشته باشد.

- كوچك ترين بخش هر ماده را مولكول گويند.
- كوچك ترين بخش هر مولكول را اتم مى گويند.هر اتم از سه نوع ذره ي الكترون، پروتون و نوترون 

تشكيل شده است.
- الكترون ها داراى بار منفى، پروتون ها بار مثبت ونوترون ها خنثي هستند.

- اجسام به سه دسته تقسيم مى شوند: رسانا، نارسانا و نيمه رسانا.
- انرژى اي كه موجب به حركت درآوردن الكترون ها در مدار مى شود، نيروى محركه نام دارد.

- به حركت الكترون ها تحت تأثير نيروى محركه، جريان الكتريكى گويند. واحد جريان الكتريكى 
آمپر است.

- مقاومت الكتريكى عاملى است كه در مقابل عبور جريان از داخل سيم مخالفت مى كند. واحد 
مقاومت الكتريكى اهم است.

- ولتاژ الكتريكى عبارت است از فشار الكتريكى بين قطب مثبت و منفى.
V = I. R     :رابطه ي بين ولتاژ،جريان و مقاومت برابر است با -

- توان الكتريكى مقدار كار انجام شده در واحد زمان است.
 P = V. I      :رابطه ي بين توان الكتريكى، ولتاژ و جريان برابر است با -


