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আধ ায়ঃ ০১

 
 ইন েমে শন এর ধারনা



 ১.৪ অ ািমটার, এক  য , যার সহায়তায় সহায়তায় িবদু েতর বাহ সরাসির বদু িতক একক অ াি য়াের 
পিরমাপ করা যায়। এ  এক  গ ালভােনািমটার যার রাধক খুবই কম। এ েক বতনীর সােথ িসিরেজ যু  
করেত হয়। এর ফেল স ূণ িবদু ৎ বাহ িমটােরর কেয়ল িদেয় বািহত হয়।

কারেভদ
অ ািমটার সাধারণত দইু কার: 
1.মিুভং কেয়ল অ ািমটার
2.মিুভং আয়রন অ ািমটার

ব বহার
মিুভং কেয়ল অ ািমটার িবদু েতর একমখুী বাহ মাপার জন  এবং মুিভং আয়রন অ ািমটার পিরবত  বাহ 
মাপার জন  ব ব ত হয়। 



১.৪ ভা িমটার

য যে র সাহােয  বতনীর য কান দইু িব রু মধ কার িবভব পাথক  সরাসির ভা  একেক পিরমাপ করা যায় তােক 
ভা িমটার বেল। বতনীর য দইু িব রু িবভব পাথক  পিরমাপ করেত হেব, ভা িমটার েক সই দইু িব রু সােথ 
সমা রাল সমবােয় সংযু  করেত হেব।

 



অ ািমটার ও ভা  িমটােরর  5  পাথক
এিমটারঃ

•
১। কান বতনীেত িবদু ৎ বােহর পিরমান িনণয় 
করার য েক এিমটার বেল।

২। কান বদু িতক যে র িবদু ৎ বােহর পিরমাপ 
করেত এিমটার িসিরেজ সংেযাগ করেত হয়।

৩। এিমটােরর সােথ সমা রােল এক  কম মােনর 
রাধ যু  থােক এেক সা  বেল।

৪। সাে র রাধ কম হয়। কান কান ে  
এিমটার গ ালভােনািমটার এর সােথও এক  রাধ 
যু  থােক িসিরেজ যা এিমটারেক নে র হাত থেক 
র া কের।

৫। এিমটার বাহেক এি য়ার একেক দরশন কের 
অথাৎ একক এি য়ার। এিমটােরর গােয় এি য়ার 
একেক দাগাি ত থােক।।

ভা িমটার ◌ঃ

•

১। কান িবদু ৎ উৎেসর দইু াে র িবভব পাথক  
িনণয় করার য েক ভা িমটার বেল।

২। উৎেসর ভা  এর ে  এর দইু াে র সােথ 
যু  করেত হয়। দখেত িসিরজ সংেযােগর মতই, 
িক  কান যে র দইু াে র িবভব পাথক  িনণয় 
করেত এর দইুভ াে র সােথ সমা রােল সংেযাগ 
করেত হয়।

৩। ভা িমটার এর সােথ িসিরেজ এক  উ মােনর 
রাধ যু  থােক।

৪। ভা িমটার এ সা  থােকনা তেব কান কান 
ে  গ ালভােনািমটার অংেশ সা  থাকেত পাের যা 

ভা িমটার ক পুেড় যাওয়া থেক র া কের।

৫। ভা িমটার এর গােয় ভা  একেক দাগ কাটা 
থােক অথাৎ ভা িমটার এর একক ভা ।





সরাসির যে র িভতর িদেয় যায় । বতনীর কােনা অংেশর িবভব- েভদ পিরমাপ 
করেত, যমন R রােধর দ'ু াে র িবভব- েভদ মাপেত হেল, ভা িমটার V - ক  R -এর 
সমা রােল এর দ'ু াে  যু  করেত হয়, যন মলূ বােহর এক অংশ যে র িভতর িদেয় 
বািহত হয় ।
 
    অ াি টােরর পিরমােপর পা া (range) বিৃ  করেত ওই যে র লীর সে  
সমা রােল যু  সা  রােধর মান াস করেত হয় । ভা িমটােরর পিরমােপর পা া 
বিৃ  করেত যে র লীর সে  িণ সমবােয় যু  রােধর মান বিৃ  করেত হয় ।
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