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  )مقاومت حرارتي(دما  بررسي تغييرات مقاومت الكتريكي با دستوركار

  
  ، اندازه گيري ضريب حرارتيدماهاي مختلف، رسم نمودارتغييرات مقاومت برحسب دما ها در تعيين مقاومت هادي: هدف

–دستگاه پل تار ووتستون   - 1A   DC منبع تغذيه -پك كامل پرتهاي آزما يشگاهي  -جعبه مقاومت : وسايل آزمايش
 مولتي متر دستي ديجيتال  -عدد 3 المانهاي مقاومت حرارتي

  تئوري آزمايش 
را مي  تقسيم بندي كلي زير.  ، افزايش يا كاهش مي يابددماتغييرات  با و بستگي دارد دمامقاومت الكتريكي مواد مختلف به 

  . مورد مواد گوناگون بيان نمود توان در
  اكثر آلياژها ، مقاومت الكتريكي آنها زياد مي شود مانند فلزات ودما افزايش موادي كه با -1
 ها ها ونيمه هادي ، مقاومتشان كم مي شود نظيركربن، الكتروليتدماه با افزايش موادي ك -2
به  منگانين كه تركيبي ازمس، نيكل ومنگنز است مانند آلياژ موادي كه مقاومتشان دريك فاصله حرارتي مستقل ازدما -3

 .درصد مي باشد12و84،4ترتيب به نسبت 
  .تغييرمي كند) 1(دما باالرفته وطبق فرمول افزايشخا لص با  به طوركلي تجربه نشان مي دهد كه مقاومت فلزات

)1(  [ ]2
0 1 TTRRT βα ++= 

. ثابت مي باشند مقادير  βوαسانتي گراد و Tمقاومت دردرجه  TRمقاومت فلزدرصفر درجه سانتي گراد و0Rدراين رابطه
 .به كار برد را) 2(رابطه  صرفنظر نموده و 2Tβهاي كم ازدمامي توان در βكوچك بودن  درعمل به خاطر

)2(  ( )TRRT α+= 10 
تغيير مقاومت يك  عبارت است از و مت ناميده مي شودضريب حرارتي مقاو α. است دما تابعي خطي از R براساس اين فرمول،

 .يك درجه سانتي گراد مقاومت اوليه به ازاي تغيير اهم از
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افزايش دما،  به عنوان مثال، درسيم مسي با. ضريب دمايي مقاومت براي مواد مختلف داراي مقادير مثبت ومنفي مي باشد
 .مقدار مثبتي دارد αدرنتيجهمقاومت افزايش مي يابد 

   13103.5 −−×= Ccu
oα 

 . اثري ندارد كه نتيجه، ضريب دمايي منفي است كم است وعمال درمقاومت كربني، تغييرات مقاومت با دما
  13103.2 −−×−= Cc

oα 
، به سرعت K4   مثال مقاومت جيوه دردمايي حدود ربطو. مي شود يك دماي پايين معين صفر مقاومت در مواد، بسياري از در

واقعا  اييمقاومت مواد درحالت ابررسان. ناميده مي شودايي اين پديده ابررسان. كوچك سنجش ناپذير تنزل مي كند به يك مقدار
  ..باقي مي ماند جرياني درمدارهاي ابررساناي بسته برقرارشود، حتي بدون وجود باتري، هفته ها بدون كاهش اگر.مي شود صفر
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  روش آزمايش 

بجاي مقاومت مجهول  پل تار مدار در گرفته شده است را آزمايش، درنظر كه به عنوان مقاومت مورد المان هاي حرارتي را
  ).مانند شكل(كامل كنيد  آزمايش را مدار قرارداده و

  
را براي يك دماي معين به  تنظيمات دمايي سيركوالتور. داخل آكواريوم آب بريزيد قرارداده و در سيركوالتور المان حرارتي را 

 در. اندازه بگيريد همين حال مقاومت هادي را در اين دما را يادداشت كرده و. كنيد ببريد وكمي صبر درجه بكار 30عنوان مثال 
 .كامل كنيد را) 1(جدول  و كنيد تكرار دماهاي مختلف اين آزمايش را

80  70  60  50  40  30  ( )CT o  
            ( )cml1  
            ( )cml2  
            R  

  )1(جدول
نتايج خود را درجدولي مانند  و. بررسي كنيد هاي مختلف انجام دهيد وتغييرات مقاومت با درجه حرارت را آزمايش را براي هادي

  .يادداشت نماييد) 1(جدول
  .برحسب درجه حرارت رسم كنيد ده، منحني تغييرات مقاومت رااستفاده ازنتايج بدست آم با
  .بدست آوريدسانتيگراد را درجه  صفر در را فوق مقاومت سيم نمودار استفاده از با
 .بدست آوريد را) ضريب حرارتي مقاومت(αنمودار،  استفاده از با
  
  
  
 


