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است که ولت متر  نیسوال ها در رابطه با رشته برق ا نی از متداول تر
 دارد؟  یو چه کاربرد  ستیچ

عالقه مند به حوزه  ایو  نیمحصل، دانشجو، تکنس کیبه عنوان  اگر
 ی مقاله پاسخ نیشما هم مطرح شده ا یسوال برا نی برق ا ی مهندس

 .شماست یمناسب برا

مقاله با ولت متر، نکات مرتبط با آن، عملکرد انواع ولت سنج ها و   نیا در
 .شد دیمختلف آشنا خواه زات یکاربرد آن ها در تجه 
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 ست؟ یولت متر چ 1#

 

  ی دستگاه کمک  کیبه عنوان  ی برق یولت سنج در ابزارها ایولت متر  از
دو   نیولتاژ ب زانی محاسبه م یبرا لهیوس  نی از ا نیهمچن .شود ی استفاده م 

 .کنند ی دارند، استفاده م لیاختالف پتانس گریکدی نقطه از مدار که با 

 انیبا جر یروند که شامل مدارها  ی سنج ها در دو نوع مدار به کار م ولت
 .است میمستق انیبا جر  یمتناوب و مدارها
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دقت و نوع  زان یدارند که از آنها با توجه به م ی مترها انواع مختلف ولت
 .شود  ی کرد استفاده م  یر یولتاژ آن را اندازه گ دیکه با ی دستگاه 

 .شود ی ولت مترها در دو نوع مدار استفاده م  از

  ی زمان  .است (DC) میمستق انیبا جر یآن ها در مدارها یاز کاربردها ی کی
گونه  چیبدون ه انیشود که جر ی گفته م  میمستق  انیمدار جر کیبه 

 نامید  ،یباتر  ری نظ یی منظور از دستگاه ها  نیبد .ار عبور کنداز مد ی بازگشت 
 .در مدارها استفاده خواهد شد لیقب نیاز ا یو موارد 

 .کاربرد دارد (AC) متناوب انی با جر یولت مترها در مدارها گرید نوع
باشد و در   ر ی در حال تغ ی است که به طور تناوب  ی انی متناوب جر انیجر

نوع  نیا یکه توسط ولت متر برا ی ر یواقع مقاد در .مقدار ولتاژ اثر بگذارد
 .است ریشود، مدام در حال تغ ی ها نشان داده م انیجر

را اندازه   یی ویرا دارند که امواج راد تیقابل نیاز انواع ولت سنج ها ا ی برخ
 .رندیبگ

  ی اس یتاژ را در گستره مقامکان را فراهم کرده اند که ول نیمترها ا  ولت
 .کنند یر یاندازه گ یی باال

 .برق است یتابلو یولت سنج ها رو جیرا یاز محل نصب ها ی کی
  محاسبه و یاز آن ها برا ی صنعت  زات ی تجه یدارا یدر شرکت ها نیهمچن

 .شود ی ژنراتور استفاده م رینظ یی ولتاژ دستگاه ها شینما

 .کنند ی نصب دائم استفاده م  تیثابت با قابل یموارد از ولت مترها نیا در
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مترها   ولت گفت که دیبا ستیسوال که ولت متر چ ن یاز پاسخ به ا پس
به نوع   دی وجود دارند که در انتخاب آن ها با ی متفاوت یها اسیبا مق

 .دیو مدار توجه کن انیجر

 

 عملکرد ولت سنج 2#

قانون مقدار ولتاژ  نیا طبق .قانون اهم است هیکار ولت متر بر پا اساس
 .از آن خواهد بود یعبور   انیمقاومت متناسب با جر کی دو سر 

 ست؟ یشوند که کارکرد ولت متر چ ی سوال مواجه م  نیافراد با ا اغلب

که ولت سنج از آن ساخته شده  یی با اجزا  دیسوال با نیاز پاسخ به ا شیپ
 .دیاست، آشنا شو

در مدار  یگالوانومتر که به صورت سر  ایآمپرسنج  کیسنج آنالوگ از  ولت
 .شود ی م  لیدارد، تشک  زین یی باال مقاومت  بسته شده است و

ولتاژ در  یر یدر اندازه گ ادیاز دقت ز یآنالوگ با برخوردار  یمترها ولت از
 بیولتاژ ممکن است به دستگاه آس ریتغ یکه ذره ا لیاز وسا یار یبس

 .شود یبرساند، استفاده م

  ریمتغ یها تی است که مدام با کم یی دستگاه ها یبرا ی ژگ یو کی آنالوگ
 .سر و کار دارند
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 ست؟یولت متر چ  یها یژگی و 3#

ولت مترها داشته باشند، مقاومت   دی که با یی ها ی ژگیو  نیاز مهمتر  ی کی
 .باال است ی داخل

از درون  یشتر یب انیولت متر کم باشد، جر ی که مقاومت داخل ی صورت در
 .دی آ ی م  نییباال و توان دستگاه پا یمصرف  انیجر زانیم  کند و ی آن عبور م

  یشتر یب تیشده حساس یدستگاه ها هر اندازه آمپرسنج سر  نیا در
 داشته باشد، 

 .نشان خواهد داد یشده در مدار را بهتر و با دقت باالتر  جادی ا رات یتغ

محاسبه شده را  ریهستند و مقاد  یتال یجی از ولت مترها به صورت د ی برخ
 .دهند ی نشان م یبه صورت عدد
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ولتاژ  شیدارد، در نحوه نما ی تالیجیکه ولت متر آنالوگ با نوع د ی تفاوت
 .است

عقربه مقدار ولتاژ نشان داده   کیآنالوگ با استفاده از  یولت سنج ها در
در   شیمقدار با عدد به نما نیا تال یجید یولت سنج ها در شود اما ی م
 .دیآ ی م

 

در   انیجر رات یتغ با امکان فراهم شده است که نیا  زین گرید ی بعض در
  جینتا  خواهد کرد و ریبه طور مداوم تغ زیمختلف مقدار ولتاژ ن یزمان ها

 .شود ی در هر زمان نشان داده م 

بهتر است که از دستگاه   م،یباال در مدار ندار یموارد که ولتاژها ی برخ در
  یشکل برقرار  ز یدستگاه ها ن نیا .م ینوسان نگار استفاده کن ای لوسکوپیاس

 .دهند ی م  شی و متناوب نما میولتاژ را در حالت مستق یموج ها 
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 ولت سنج  یکاربرد ها  4#

آن در  یبهتر است که با کاربردها ستیکه ولت متر چ دیافتیکه در حال
 .دیمختلف آشنا شو  یدستگاه ها

  زیشود و کار با آن ن ی استفاده نم  یصنعت  یولت مترها تنها در مکان ها از
 .ستیسخت ن

  نیحدس ا  نی کند، اول ی مانند اتو کار نم ی برق لهیکه در خانه وس ی زمان 
 .گونه نباشد ن یکه ممکن است ا یحال در است که اتو خراب شده باشد،

ولتاژ را اندازه  زانیاز ولت سنج م یر یفرصت را دارند که با بهره گ نیا افراد
که مقدار ولتاژ نشان داده شده در ولت سنج باال باشد،  ی صورت  در .رندیبگ
 .دیاتو را از برق جدا کن ع یسر ی لیخ دیبا

 لیاتومب یشارژ باتر  زانیم صیولت سنج در تشخ یاز کاربردها گرید  ی کی
 .است

 

 ی ابی بیع ی به راحت قیطر  نیااز  د،یندار ی دسترس  ی که به مکان  ی زمان 
 .خواهد بود  ریامکان پذ لیاتومب

 .ساده ولت سنج بودند ی لیخ یکه در باال ذکر شد، کاربردها یموارد

 یبرا ی عضو کمک  کیوجود ولت سنج به عنوان  د،یکه متوجه شد همانطور
 .است ازین ی برق  یدستگاه ها
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 کاربرد ولت متر در خطوط انتقال  1-4#

 اشاره شود که یاد یبه موارد ز دیولت متر با  ژهی و و ی تخصص یکاربردها از
  یولتاژها یر یاندازه گ یآن ها استفاده در خطوط انتقال برق برا نیب از
 ی م قیمواقع ولت سنج ها را عا ن یا در .دارد یشتر یب تیاهم یقو ی لیخ

 .شود یر یران جلوگبه کارب بیکنند که از آس

 

 پردازنده زیکاربرد ولت متر در ر  2-4#

اندازه  زیکم را ن اریبس یوجود دارند که ولتاژها یی مقابل، ولت سنج ها در
 یهمچون تراشه ها ی لیاز آن ها در وسا لیدل نیهم به .کنند ی م یر یگ
 .شود  ی استفاده م  انهیرا

 لیسر و صدا در مجاورت با وسا  جادیاز ا یر یجلوگ یولت مترها برا نیا از
که در اثر وجود هوا  زهای نو ی از بروز برخ نیهمچن .رندیگ  ی بهره م ی ک یالکتر

 .کند ی م یر یها رخ دهد، جلوگ انهیرا ایهمراه  یممکن است در تلفن ها



 

9 www.namatek.com 

 

 

 ؟ستیچ راتیکاربرد ولت متر در تعم 3-4#

 .شود ی محدود نم  ی صنعت  یولت سنج تنها به بخش ها کاربرد

 ی خراب لیدل  افتنیکه در متن گفته شد، از ولت مترها جهت  همانطور
 .شود ی استفاده م  زیها ن لیاتومب ی ابی ب یو ع ی برق لیوسا

 با مقاومت به کار رفته است که یگالوانومتر سر  کیدستگاه ها  نیا درون
 .خواهد کرد نی ولت متر تع ی را مقاومت درون ی عبور  انیجر زانیم

انواع ولت   حیو توض  ستیسوال که ولت متر چ نیمقاله به پاسخ ا نیا در
  انیهر کدام را ب ینحوه عملکرد و کاربردها نیهمچن .مترها پرداخته شد

 .می کرد
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  یاستفاده از ولت سنج ها در دستگاه هاکه در صورت  دیداشته باش توجه
حاصل  نانیولت مترها اطم  نیا ی منیاز ا دیبا یقو انیمتصل به منبع جر

  .دیکن


