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  نين اهم و كيرشهفاوآزمايش ق دستوركار

  
(مطالعه قانون اهم : هدف آزمايش

I
VR  و مقاومت يك براي Iبرحسب  Vدريك مدار ساده، ورسم منحني تغييرات  )=

   مسدود بررسي قوانين كيرشهف دريك مدار
پك كامل پرتهاي   -دد ع2ديجيتال  مولتي متر دستي -عدد  3بلوكه مقاومت معلوم -برد اهم وكيرشهف : وسايل آزمايش

  دو عدد    1A  DCمنبع تغذيه -آزما يشگاهي
  تئوري آزمايش 

به طور مثال به دوقطب (اختالف پتانسيل معيني برقرار شود ) مثالً يك سيم(طبق قانون اهم، اگر به دو سر يك هادي الكتريكي 
وولتاژ  (I)بين دو كميت جريان ) 1(ي كه رابطه از اين هادي جريان الكتريكي معيني مي گذرد، به طور) يك باتري وصل  شود

(V) برقرار است. 
 )1  (  

I
VR = 

جنس و خصوصيات فيزيكي  يعني ضريب تناسب را مقاومت هادي گويند كه به Rكه به قانون اهم مشهور است  در اين رابطه
خطي و  Iبرحسب  Vنشان مي دهد كه تغييرات ) 1(رابطه . آن ارتباط پيدا كرده و برحسب ولت برآمپر  يا اهم سنجيده مي شود

 . مي باشد) 1(مطابق  شكل 

  
  )1(شكل 

 ) درصورتيكه مقياس دو محور يكسان باشد(همان مقاومت هادي مورد آزمايش است  αtanضريب زاويه خط رسم شده يعني
 

ي كه شاخه ها و شعبات زيادي دارند، ياختالف پتانسيل در مدارها براي پيدا كردن شدت جريان و يا :شهفرقوانين كي) الف
  .مي شود، استفاده كرد مي توان از قوانين دوگانه كير شهف كه به شرح زير بيان

است با مجموع  شوند برابر وارد مي) گره(در هر نقطه از يك مدار الكتريكي مجموع جريانهايي كه به آن نقطه : گره  قانون
هايي كه به يك نقطه اتصال وارد مي شوند  ه از آن نقطه خارج مي شوند، به عبارت ديگر مجموع جبري جريانهايي ك جريان

 .تمساوي صفر اس
)2(  ∑ = 0I 
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 .جمع جبري تمام اختالف پتانسيل ها برابر صفر است الكتريكي بسته مدار درهر:حلقه قانون

)3(  ∑ = 0V 
ريان دارند جهايي كه به طرف يك نقطه اتصال  ره عالمت جبري شدت جريان توضيح داده مي شود كه طبق قرار داد جرياندربا

 :خواهيم داشت) A(براي نقطه ) 2(بدين ترتيب در شكل . مثبت و جريانهايي كه از آن نقطه دور مي شوند منفي فرض مي شود
0321 =−+⇒ III  ∑ = 0I 

  
  )2(شكل 

درمورد عالمت جبري ولتاژها بدين ترتيب عمل مي كنيم كه در يك حلقه بسته جهت دلخواهي براي جريان انتخاب و سپس از 
روي مقاومت ها مثبت ) اختالف پتانسيل(يك نقطه شروع كرده و مدار را دور مي زنيم، اگرحركت درجهت جريان باشد افت ولتاژ 

 از چنانچه جهت حركت روي نيروي محركه از منفي به مثبت باشد آن را مثبت و اگر) باتري(ي محركه براي نيروها. خواهد بود
 .كنيد توجه) 3(را منفي فرض خواهيم كرد به شكل  مثبت به منفي باشد آن

  
  )3(شكل 

ربه هاي و همين طور براي حلقه سمت راست حركت در جهت عق براي  حلقه سمت چپ، حركت در جهت عقربه هاي  ساعت
 ساعت

  011322211 =∈+−∈−−− IRIRIR 
  022234 =+∈+ IRIR 
  



    
  

        
                                                                                            فيزيکتحقيقاتی  و توليد کننده تجهيزات آزمايشگاهی  شرق آزما

 180

  
  روش آزمايش 

 قانون اهم) الف
 . را ببنديد) 4(مدار شكل   )1

  
 )4(شكل 

كه آمپرمتر نشان مي  جرياني را هر ولتاژ يازاه بد ولتاژهاي مختلفي به دوسر مقاومت برقرار كني را وصل كرده و كليد مدار )2
 .يادداشت كنيد) 1(جدول  دهد خوانده و در

   V 
  I 
  R 

 )1(جدول 

==?(براي هراندازه گيري مقاومت مجهول را بدست آوريد) 3
I
V

R(  
  . راروي كاغذ ميليمتري رسم كنيد Iبرحسب  Vمنحني تغييرات ) 1(با استفاده از جدول) 4
 . را محاسبه كنيد Rبا استفاده از نمودار بدست آمده نيز ) 5
 
  قانون كير شهف ) ب
  . ببنديد) 5(مداري  مطابق شكل ) 1
  

                                                                                                                                            
                                                  )5(شكل             

  . هاي بدست آمده را يادداشت كنيد قرار داده، جريان Aو Bو Cرا بسته و آمپرمتر را به ترتيب در نقاط  Kكليد  )2
∑رابطه ) 3 = 0I هاي بدست آمده تحقيق كنيد را براي جواب .  
  . ها را خوانده و يادداشت كنيد استفاده از ولت متر، اختالف پتانسيل دو سر هر يك از مقاومت ها و باتري با) 4
 .هاي بدست آمده قانون دوم كيرشهف را تحقيق  كنيد از روي جواب )5
  


