
 جریان متناوب و غیر متناوب

تعزيف : جزياى هتٌاٍب جزياًي است كِ همذار ٍ جْت آى ًسثت تِ سهاى دائواً در حال تغييز است. تِ ستاى 

سادُ تز ايٌكِ همذار جزياى دائواً كن ٍ سياد هيشَد ٍ جْت حزكت الكتزًٍْا ّن عَض هيشَد )اس هاكشيون تِ 

 .صفز ٍ اس صفز تِ هيٌيون هيزسذ

 

 DC , AC  سیگنالهاي

 AC ٍ تِ هعٌي جزياى هتٌاٍب DC   تِ هعٌي جزياى هستمين هي تاشذ . ايي دٍ هَلفِ گاّي تِ سيگٌالْاي

الكتزيكي ) هثالً ٍلتاص ( ّن كِ جزياى ًيستٌذ اطالق هي شَد . تٌاتزايي سيگٌالْاي الكتزيكي جزياى يا 

 . ٍلتاص هيثاشذ ( ّستٌذٍلتاصي ّستٌذ كِ هٌتمل كٌٌذُ اطالعات ) كِ هعوَال 

 AC  جریان متناوب

 

 

 

سيگٌالْاي هتٌاٍب در يك هسيز هٌتشز هيشًَذ ٍ سپس تغييز هسيز هي دٌّذ ٍ ايي عول دائواً تكزار هي 

 . شَد . يعٌي اتتذا يك سيكل هثثت ٍ تعذ يك سيكل هٌفي ٍ تِ ّويي تزتية تكزار هي شًَذ

 . هيشَد تكزار هَجي تصَرت ٍ هيكٌذ تغييز هٌفي ٍ هثثت تيي دائواً  هتٌاٍب  يك ٍلتاص

تِ ّز تغييزات تيي هثثت ٍ هٌفي ، يك سيكل گفتِ هي شَد ٍ ٍاحذ آى ّزتش هي تاشذ . در ايزاى ٍسائل 

 . ّزتش كار هي كٌٌذ 05الكتزيكي تا فزكاًس 

شكل پائيي  شكل تاال شكل هَج يك هٌثع تغذيِ هتٌاٍب است كِ تِ آى هَج سيٌَسي اطالق هي شَد ٍ تِ

 . اس آًجا كِ هستميواً تيي هثثت ٍ هٌفي تغييز هي كٌذ ، شكل هَج هثلثي اطالق هي شَد

سيگٌالْاي هتٌاٍب تزاي راُ اًذاسي ٍسائلي اس لثيل الهپ ّا ٍ گزم كٌٌذُ ّا تكار هي رًٍذ ٍلي اكثز 

 . اشارُ شذُ استهذارّاي الكتزيكي تزاي كار ًياس تِ يك ٍلتاص هستمين دارًذ كِ در سيز تِ آى 



 DC  مستقیم جریان

 هوكي ٍلي(  است هٌفي ّويشِ يا ٍ هثثت ّويشِ)  شَد هي جاري هسيز يك در ّويشِ هستمين جزياى

 . كٌذ پيذا افشايش يا كاّش آى هيشاى است

 اكثز.  است هٌاسة الكتزًٍيكي هذارّاي تزاي ٍلتاص ايي ٍ دٌّذ هي هستمين ٍلتاص رگَالتَرّا ٍ ّا تاتزي

 جزياى يك تِ را هستمين غيز اصلي جزياى كِ ّستٌذ تزاًسفَرهاتَري كٌٌذُ تثذيل يك شاهل تغذيِ هٌاتع

 . كٌٌذ هي تثذيل خطز تي ٍ كن هستمين غيز

 هي تثذيل هستمين تِ هستمين غيز اس جزياى كٌٌذُ يكسَ هذارات تَسط خطز تي ٍ كن جزياى ايي سپس

 لذا ٍ ًيست هٌاسة الكتزًٍيكي هذارّاي تزاي ٍ تاشذ هي هتغييز ٍلتاص يك هستمين ٍلتاص ايي الثتِ.  شَد

 هذارات تزاي هستمين ٍلتاص تا شَد هي استفادُ خاسى يك اس هستمين ٍلتاص سطح كزدى صاف تزاي

 . شَد استفادُ لاتل حساس الكتزًٍيكي

 ًشاًذادُ هيشَد تاهيي تاتزي طزيك اس كِ يكٌَاخت ٍ ثاتت هستمين ٍلتاص يك هَج شكل تاال هماتل شكل در

 . است شذُ

 هذارّاي اس تعضي هٌاسة كِ است(   خاسى)  ٍلتاص سطح كٌٌذُ صاف تا هستمين ٍلتاص يك ٍسط شكل

 دّذ هي ًشاى را خاسى اس استفادُ تذٍى هستمين ٍلتاص يك پائيي شكل ٍ. تاشذ هي الكتزًٍيكي

 

 الكتریكي هاي سیگنال مشخصات

 هعوَال كِ اطالعات دٌّذُ اًتمال كِ ّستٌذ جزياًي يا ٍلتاص الكتزيكي سيگٌالْاي ، شذ تياى كِ ّواًطَر

 . ّستٌذ ، است ٍلتاص

 هشخصات ايي اس يكي.  است شذُ دادُ ًشاى الكتزيكي سيگٌال اس هختلفي هشخصات هماتل ًوَدار در

 . شَد هي اطالق ثاًيِ در ّا سيكل تعذاد تِ كِ است فزكاًس

Amplitude  دارد سيگٌال كِ است ٍلتاصي هاكشيون ٍ Peak voltage  تزاي ديگزي ًام Amplitude  

 . است

 . تاشذ هي ٍلتاص پيك همذار تزاتز دٍ(  Peak-peak voltage)  پيك تَ پيك  



 تز سهاى ايي.  است ًياس كاهل سيكل يك شذى طي تزاي كِ است سهاًي(   Time period)  تٌاٍب دٍرُ 

 . شَد هي استفادُ ّن هيكزٍثاًيِ ّاي ٍاحذ اس كَتاُ خيلي سهاًْاي در ٍ شَد هي اًذاسّگيزي ثاًيِ حسة

 اًذاسُ در.  است ّزتش آى ٍاحذ ٍ شَد هي اطالق ثاًيِ ّز در ّا سيكل تعذاد تِ(    Frequency)  فزكاًس

 . شَد هي استفادُ ًيش هگاّزتش ٍ كيلَّزتش ّاي ٍاحذ اس تاال ّاي فزكاًس گيزي

 . هيكزٍثاًيِ 05 تا است تزاتز تٌاٍب دٍرُ تٌاتزايي است ّزتش 05 تزق شثكِ فزكاًس ايزاى در

 


