گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2

نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجویی:

موضوع آزمایش :
آشنایی با دستگاه های اندازه گیری:
الف) آشنایی با ( A.V.O.meterمولتی متر )

مقدمه :
در این دستگاه یک صفحه مدرج به همرراه یرک  selectorمشراهده مری
شود .هما نطور که از اسم آن مشهود است این دستگاه برای اندازگیری کمیت
هایی مانند( اختالف پتانیسل -مقاومرت -جریران ) طراحری گردیرده و بررای
استفاده از  selectorدستگاه به ترتیب برر روی واهه هرای – volt- ohm
 ampereکمک گرفته می شود.
الزم به تذکر است روی دسته سلکتور نشانگری موجود است که تعیین کننده
دامنه کاری در اندازگیری ها می باشد .این دسرتگاه نیرم ماننرد هرر سیسرتم
دیگری دارای دو ترمینال آند و کاتد می باشد .برای استفاده صحیح از دستگاه
بایستی سیم مشکی را به ترمینال منفی و سریم رمرم را بره ترمینرال م برت
متصل کنیم .حال دکمه  powerدستگاه را زده و هر نوع انردازگیری را مری
توانیم بگیریم.

شرح آزمایش :
به این ترتیب است که اگر سلکتور را روی  RXرار دادیرم بایرد دو سریم
اهم متر را به هم وصل کنیم .در این صورت عقربه منحرف مری شرود و بایرد
روی عدد صفر بایستد .چون مقاومتی بین دو سیم اهم متر وجود نردارد .ولری
اگر اینطور نشد باید عقربه را با ولومی که سمت راست اهم متر با عالمت اهم
نشان داده شده میمان کنیم تا روی عدد صفر بی حرکت بماند و بعد مقاومرت
مورد نظر را آزمایش می کنیم .
حال فرض می کنیم که مقاومتی را که می خواهیم آزمایش کنریم  011اهرم
باشد .با توجه به اینکه سلکتور روی  R*0ایستاده عقربه عردد  011را نشران
می دهد و چنانچه رنگهای روی مقاومت پاک شده باشند در خواهیم یافت که
مقاومت ما  011اهمی است ولی اگر مقاومت ما از  5کیلو اهرم بیشرتر باشرد
عقربه تقریبا روی عالمت بینهایت می ایستد و مرا در ایرن مبنرا نمری تروانیم
مقرررررردار مقاومررررررت را بارررررروانیم  .از ایررررررن رو سررررررلکتور را روی
 R*10رار می دهیم  .به این معنی است که اگر عقربه هر عددی را نشران
دهد آن عدد باید ضربدر  01شود تا مقدار اصلی مقاومت را بتروانیم باروانیم.
به عنوان م ال اگر مقاومت ما  01کیلو اهم باشد عقربه روی یرک کیلرو اهرم
می ایستد و اگر یک کیلو را ضربدر  01کنیم مقدار اصلی مقاومت کره همران
 01کیلو اهم است به دست می آید .در این ردیف  Rangeیا مبنا نیم بیشتر
از  51کیلو اهم را نمی توان خواند .پس اگر مقاومت ما از ایرن مقردار بیشرتر
باشد باید سلکتور را روی  R*100رار دهیم و هما نطور مانند بل هرر چره
عقربه نشان داد باید این دفعه ضربدر  011کنیم.
حال ولتاه ها را بررسی می کنیم  :ابتدا از ولتاه مسرتقیم  DC.Vشرروع مری
کنیم .هما نطور که می بینید این سمت دارای شش مبنای اندازگیری اسرت
که از  1/25ولت تا  0111ولت مستقیم را می تواند اندازه بگیرد.

طرز کار این سمت نیم تقریبا مانند اهم است یعنی اگرر سرلکتور را روی 01
ولت رار دهیم دسرتگاه مرا حرداک ر ترا  01ولرت را مری توانرد نشران دهرد.
این طبقه بندی اعداد را روی صفحه سمتی که سه طبقه عدد رار دارد مری
توانیم ببینیم  .سمت چپ مدار نیم با  DC.Vو میلی آمپرر مشرا شرده .
حال اگر باواهیم که یک باتری و یا منبع تغذیه جریان مسرتقیم را آزمرایش
کنیم باید سیم م بت دستگاه را به م بت منبع تغذیه و سیم منفی دستگاه را
به منفی منبع تغذیه وصل نماییم  .اگر چنانچه باتری به عنروان م رال شرش
ولت است باید سلکتور را روی عدد  01رار دهیم .در این صورت عقربه عردد
 6را نشان می دهد ولی اگر باتری از  01ولت بیشتر و از  51ولت کمتر برود
باید سلکتور را روی عدد  51رار داد و چنانچه بیشتر بود روی  0111ولت.
برای اندازگیری جریان مستقیم نیم مانند ولتاه عمرل مری کنریم  .یعنری اگرر
سلکتور را روی عدد  1/5رار دهیم دستگاه حداک ر ترا  1/5میلری آمپرر مری
تواند اندازه بگیرد و اگر روی  01باشد حداک ر  01میلی آمپر و چنانچره روی
 251باشد تا  251میلی آمپر.
حال نیروی وارده بر سیم حاوی جریان برابر  F=LIBمی باشد  .اگر جریران
از سیم و اب حرکت کند با توجه به انون دست چپ میدان جریان نیررو بره
این اب وارد می شود  .حول این میدان اب می پیچد و به فنر متصل اسرت
که هر و ت جریان بیشتر شود ایرن راب بیشرتر شرده و روی صرفحه مردرج
حرکت می کند و مقدار جریان را نشان می دهد شدت جریران در یرک مردار
برابر است با  . I=E/Rاگر باواهیم جریان را اندازه گیرری کنریم آمپرمترر را
باید در مسیر جریان رار دهیم بصورت زیر :

در این مدار جریان دیگر جریان بلی نمی باشد و از رابطه زیر بدست می آید:
)I'=E/(R+r
و ما می خواهیم  Iرا بدست آوریم ولی ' Iبدست آمده ولی اگر  rبه سمت بی
نهایت میل کند  I'=Iمی شود بنابراین مقاومرت داخلری آمپرر مترر را بسریار
کوچک استفاده می کنیم .
طبق انون اهم جریان بین دو نقطه برابر است با :
VAB= IR

که در بحث پتانسیل الکتریکی اختالف سطح بره مسریر بسرتگی نردارد و بره
نقطه ابتدایی و انتهایی بستگی دارد پس اندازه گیرر را برین دو نقطره  Aو B
رار می دهیم :

چون یک جریان در مدار باالی آن عبور می کند دیگر  Iنداریم و جریران ' Iو
جود دارد  .در شاخه های موازی جریان عکس مقاومت ها تقسیم می شرود و
اگر مقاومت داخلی ولت متر را بسریار بسریار برمرن انتاراب کنریم بنرابراین
جریانی که از آن عبور می کند کوچک است .

حال اندازه گیری اهم  ٬مقاومت یک عامل بدون انرهی است پس نمی تروان از
آن برای نشان دادن خودش استفاده کرد بنابراین برای اندازه گیرری آن یرک
منبع انرهی الزم است و تی کلید دستگاه را فشرار مری دهریم درون دسرتگاه
یک باطری وجود دارد که این باطری در مسیر جریان ررار مری گیررد کره از
انرهی آن برای اندازه گیری مقاومت استفاده می کنیم پس اگر مقاومرت زیراد
باشد جریان کم و برعکس  .پرس در درجره بنردی مقاومرت برا ولرت و آمپرر
برعکس هم می باشد که اگر طرف راست  0باشد همران طررف بررای ولرت و
آمپر بی نهایت است و برعکس .

همین کار را می توان با آنالون های دیجیتال انجرام داد کره د یقترر عردد را
نشان می دهد .
نتایج اندازه گیری در آزمایش انجام شده توسط سیم های رنگی و باطری :
رنج : 1KΩ
برای سیم رمم – خاکستری  7*0111 :یا 71*011
برای سیم رمم – سبم 5*0111 :
رنج : 100KΩ
برای سیم آبی – سبم 51*011
برای سیم رمم – خاکستری 71*011 :

برای باطری از رنج  50KΩدر سلکتور  DC.Vاستفاده شد کره بدسرت آمرد
 9/2و در سلکتور  V---بدست آمد  21میلی آمپر .
همین کارها را با مولتی متر دیجیتال استفاده کردیم که در رنج  20KΩبرای
سیم رمم – خاکستری بدست آمد  8/01اهم و برای سیم آبی – سبم بدست
آمد  5/55و در رنج  2KΩبرای سیم آبی -سبم بدست آمد  1/565اهم .

نتیجه گیری :
نتیجه گرفتیم از این آزمایش که شدت جریان یک عامل اکتیو اسرت بررای
نشان دادن خودش و دیگر اینکه آمپر متر را باید در مسیر جریران ررار داد و
دیگر اینکه مقاومرت داخلری آمپرمترر را بایرد کوچرک گرفرت و دیگرر اینکره
اختالف سطح به مسیر بستگی ندارد و باید مقاومت داخلی ولت متر را بسریار
بسیار بمرن در نظر بگیریم و دیگرر اینکره کره نمری تروان از مقاومرت بررای
خودش استفاده کرد .

موضوع آزمایش :
روش های اندازه گیری مقاومت :
ب) پل وتستون ج) رائرت الیره هرای
رنگی

مقدمه :
آنچه امروزه به نام مدار پل وتستون معروف است ،ناستین بار در سال
 0855توسط ساموئل هانتر کریستی ) (Samuel Hunter Christieتوصیف
شد ،اما کاربردهای زیاد این مدار توسط کارلم وتستون (Charles
)Wheatestonاختراع شد ،به همین خاطر این مدار عموما به نام پل وتستون
معروف شد .امروزه پل وتستون یک روش بسیار درست و حساس برای اندازه
گیری د یق مقادیر مقاومتها میباشد.
مقاومت  ،یکی از المانهای الکتریکی است که برای این طراحی شده است که
در مردار یرک مقاومرت الکتریکری )  ( electrical resistanceبوجرود آورد .
مقاومتها به گونهای ساخته میشوند که بتوانند جریران عبروری از مردار را در
حد مورد نیاز محدود کنند.
دو نوع مقاومت وجود دارد:مقاومت های ثابت و متغیر.

شرح آزمایش :
همانگونه که در شکل دیده میشود ،مدار پل وتستون از چهار مقاومت، R1
 R2 ، R3 ،R4تشکیل شده است .اساس کار مدار پل وتستون اینگونه است
که ولتاه ورودی به دو سمت تقسیم میشود .جریان خروجی از هر دو ولتاه
تقسیم شده ،تشکیل میگردد.در فرم کالسیک مدار پل وتستون یک
گالوانومتر ماده بسیار حساس به جریان مستقیم) در بین ورودی و خروجی
ولتاه نصب میشود.اگر ولتاهتقسیم شده به گونهای باشد که د یقا نسبت
R2= R3R1/R4بر رار باشد ،در این صورت گفته میشود که پل در حالت
تعادل است .در این صورت گالوانومتر هیچ جریانی را نشان نمیدهد .اگر
چنانچه یکی از مقاومتها  ،حتی به اندازه بسیار کوچک  ،تغییر کنند ،در این
صورت تعادل به هم خورده و عقربه گالوانومتر جریانی را نشان میدهد .پس
گالوانومتر مقیاسی برای نشان دادن شرط تعادل است .فرض کنید یک ولتاه
dcبه اندازه  Eبه مدار پل اعمال شود .در اینجا نیم یک گالوانومتر برای نشان
دادن شرط تعادل بین دو نقطه ولتاه ورودی و خروجی نصب شده است.
مقادیر مقاومت های  R1و R2د یقاً معلوم هستند،اما  R3یک مقاومت متغیر
است که به راحتی ابل تغییر است .بجای  R4یک مقاومت مجهول که آن را
با  Rxنشان میدهیم ،رار داده شده است .ولتاه  Eاعمال میشود و مقاومت
متغیر  R3به گونهای تنظیم میشودکه گالوانومتر جریانی را نشان
ندهد.بنابراین با توجه به اینکه مقادیر مقاومت های  R1و  R3معلوم هستندو
R3را نیم خودمان تغییر دادهایم ،لذا از رابطه RX= R1R3/R2
مقدار مقاومت مجهول تعیین میشود .در صورتی که هر چهار مقاومت یکسان
باشند ،مدار خیلی حساس خواهد بود.

در هر صورت مدار پل وتستون در هرر حالرت بسریار عرالی کرار میکنرد.پرل
وتستون دارای کاربردهای بسیار زیادی است و آوردن تمام کاربردهرای آن در
یک مقاله مقدور نیست .بنابراین تنها بره چنرد مرورد خرا در اینجرا اشراره
میکنیم .کارلم وتستون کاربردهای زیادی از از مدار پرل وتسرتون را خرودش
اختراع کرد و کاربردهای دیگری نیم بعد از او توسعه یافتهاند .امرروزه یکری از
کاربردهای عمومی مدار پل وتستون در صنعت استفاده از آن در حسگرهای
حساس است.دستگاهها مقاومت درونی بر اساس سرطح یعنری از کررنش (یرا
فشار یا دما و  )...تغییر میکند و به عنوان مقاومت نامعلوم  Rxعمل میکنرد.
همچنین به جای این که با تغییرر دادن مقاومرت  R3در مردار تعرادل ایجراد
شود ،به عوض گالوانومتر از مداری که میتواند میمان عدم تعادل در پل را برر
اساس تغییر کرنش یا شرایط اعمرال شرده برحسرگر کرالیبره کنرد ،اسرتفاده
میشود .دومین کراربرد مردار پرل وتسرتون  ،اسرتفاده از آن در نیروگاههرای
الکتریکی برای توزیع د یق خطوط درت اسرت .روشری کره بسریار سرریع و
د یق بوده و نیاز به تعداد زیادی تکنسین در زمینههای ماتلف ندارد.
یک مقاومت ایدهال عنصری است با یک مقاومت الکتریکری کره صررفنظر از
ولتاه اعمالی به دو سرش یا جریان الکتریکی عبوری از آن  ،ثابت میماند .امرا
بدلیل اینکه مقاومتهای جهان وا عی نمیتوانند این شرایط ایردهال را بررآورده
سازند ،آنها را بگونهای طراحی میکنند که در برابر تغییرات دما و دیگر عوامل
محیطی  ،نوسانات کمی در مقاومرت الکتریکری شران ایجراد شرود .مقاومتهرا
ممکن است که ثابت یا متغیر باشند .مقاومتهای متغیر پتانسیومتر یا رئوسرتا
نیم خوانده میشوند و این اجازه را میدهند که مقاومت وسیله توسط تنظریم
یک میله یا لغمش یک ابمار کنترلی  ،تغییر کند.

مقاومتهای توان کم دارای ابعاد کوچک هستند ،به همین دلیل مقدار مقاومت
و تولرانس را بوسیله نوارهای رنگی مشا میکنند که خود این روش بره دو
شکل صورت میگیرد:
 .0روش چهار نواری
 .2روش پنج نواری

روش اول برای مقاومتهای با تولرانس  %2به باال استفاده میشرود و روش دوم
برای مقاومتهای د یق و خیلی د یق تولرانس کمتر از  )%2اسرتفاده میشرود.
در اینجا به روش اول که معمول تر است میپرردازیم .بره جردول زیرر توجره
نمائید .هر کدام از این رنگها معرف یک عدد هستند:
0

سیاه

1

قهوهای

2

قرمز

3

نارنجی

4

زرد

5

سبز

6

آبی

7

بنفش

8

خاکستری

9

سفید

دو رنگ دیگر هم روی مقاومتها به چشم میخورد :طالیی و نقرهای  ،که روی
یک مقاومت یا فقط طالیی وجود دارد یا نقرهای .اگر یک سر مقاومت به رنگ
طالیی یا نقرهای بود  ،ما از طرف دیگر مقاومرت  ،شرروع بره خوانردن رنگهرا
میکنیم .و عدد متناظر با رنگ اول را یادداشت میکنیم .سپس عدد متنراظر
با رنگ دوم را کنار عدد اول مینویسیم .سپس به رنگ سوم د ت میکنیم.

عدد معادل آنرا یافته و به تعداد آن عدد  ،صفر میگذاریم جلوی دو عدد
بلی( در وا ع رنگ سوم معرف ضریب است ) .عدد بدست آمده  ،مقدار
مقاومت برحسب اهم است.که آنرا میتوان به کیلواهم نیم تبدیل کرد.
ساخت هر مقاومت با خطا همراه است .یعنی ممکن است  %5یا  %01یا
%21خطا داشته باشیم  .اگر یک طرف مقاومت به رنگ طالیی بود  ،نشان
دهنده مقاومتی با خطا یا تولرانس  % 5است و اگر نقرهای بود نمایانگر
مقاومتی با خطای  %01است.اما اگر مقاومتی فا د نوار چهارم بود ،بی رنگ
محسوب شده و تولرانس آن را
 ٪ 21در نظر می گیریم .
به م ال زیر توجه نمایید :
از سمت چپ شروع به خواندن میکنیم.
رنگ زرد معرادل عردد  ، 4رنرگ برنفش
معادل عدد  ، 7رنگ رمم معادل عدد 2

 ،و رنررگ طالیرری معررادل تررولرانس 5٪
میباشد .پس مقدار مقاومت بدون در نظر گررفتن ترولرانس  ،مسراوی 4711
اهم  ،یا  4.7کیلو اهم است و برای محاسبه خطرا عردد 4711را ضرربدر  5و
تقسیم بر  011میکنیم ،که بدست میآید255 :
4935 = 235 + 4700
4465 = 235 - 4700
مقدار وا عی مقاومت چیمی بین  4465اهم تا  4955اهم میباشد
حال آزمایشی انجام می دهیم  :یک منبع تغذیه که جریان ولتاه بین  0تا 40
می باشد  .حال ولتاه را روی  6ولت تنظیم می کنیم و داریم :

جریان  R3را بر اساس مقاومت متغیر حسراب مری کنریم بدسرت مری آیرد :
 8611اهم بعد مقاومت های  R1و  R2را بر اساس رنگ آن ها حسراب مری
کنیم به ترتیب بدست می آید  0111 :و  5611و بر اساس رابطه گفته شده
 RXرا حساب می کنیم که بدست می آید  0555اهم که با عردد وا عری برر
اساس رنگ تفاوت زیادی نمی کند و بعد روی ولتاه هرای دیگرر مری گرذاریم
همین اعداد را می دهد .

نتیجه گیری :
در پل وتستون جریانی که در گالوانومتر عبور مری کنرد مقاومرت مجهرول را
طوری تغییر می دهد که انرهی پتانسیل بین گرالوانومتر یکری باشرد و دیگرر
اینکه می توان بر اساس رنگ ها مقاومت سیم را بدست آورد .

موضوع آزمایش :
 k.v.lو k.c.l

مقدمه :
اگر مدارات مقاومت سری باشد ولتاه ها با هم جمع می شوند حال اگر مدار را
به صورت  k.v.lبسته شود جریان ها باز هم جمرع مری شروند ولری اگرر بره
صورت  k.c.lبسته شوند جریان ها با هم جمع مری شروند م رل مردار هرای
موازی .

شرح آزمایش :
+V

V=V +V

V = 5.61+2.31+1.21 = 9.13
V=V +V
V = 1.11 + 7.78 = 8.89
+I

I=I +I

I = 2.59 + 1.07 + 4.94 =8.68

I=I +I
I = 0.62 + 0.32 = 0.94

نتیجه گیری :
نتیجه می گیریم که هر دو مدار را می توان به دو صورت بست .

موضوع آزمایش :
اندازه گیری ثابت زمانی و محاسبه ظرفیت
خازن و اندازه گیری ظرفیت معادل چند خازن

مقدمه :
پر و خالی شدن خازنی که در مسیر یک مقاومت در مداری رار گرفتره باشرد
فوری صورت نمی گیرد بلکه ثابت زمانی اندازه مفیدی به دست می دهرد کره
این فرآیند در یک مدار  RCچه مدت طول می کشد  .اگر خازنی به ظرفیت
 Cبا روند ثابتی در مسیر یک مقاومت به مقدار اهمری  Rبرا جریران ثابرت I
باردار شده باشد بعد از گذشت زمران  Tکرامالً پرر شرده برار الکتریکری آن
معادل  Qو اختالف پتانسیل دو صفحه آن  Vخواهد بود  .اگر  Cبرر حسرب
فاراد و بر حسب اهم باشد زمان  Tشراره خرازن برر حسرب ثانیره و برابرر
 T=RCخواهد بود .

شرح آزمایش :
با توجه روابط زیر داریم :
E = R (dq/dt) + q/C
=> i = dq/t = (E/R) e-t/Re

R(dq/dt) + q/C – E = 0

زمان T=RCثابت زمانی مدارمی باشد زیرا به ازاء i=dq/dt=(E/R)e-1
= E = R (E/R)e-1 + q/C => CE = CEe-1 + q => q
CE(1 – e-1 ) => q = 63٪ CE
و چون شاره ماکمیمم خازن  qmax=CEاست بنابراین  T=RCثابت زمانی
مدار می باشد .
Vc = E - VR
و حال اندازه گیری ثابت زمانی از طریق رسم منحنی شاره و شاره خازن انجام
می دهیم که برای اینکار منحنی) q=f(tرا رسم می کنیم و با توجه به
شبهات منحنی ) q=f(tو ) Vc=f(tمنحنی ) Vc=f(tرا رسم نموده (از
طریق نقطه یابی) با اندازه گیری  T=RCو داشتن مقاومت  Rمیمان
ظرفیت خازن را اندازه گیری نمود .
بعد اندازه گیری ظرفیت معادل چند خازن به صورت سری و موازی انجام شد
به صورت زیر :
C = C1C2 / C1 + C2



C = C1 + C2



توجه می کنیم که خازن های مورد استفاده در این آزمایش الکترولیتی بوده
لذا در اتصال صحیح پالزیته آن د ت شود .
کمیت های الکتریکی برای اینکه به مقدار خود برسند باید مدت زمانی را طی
کند تا شاره شود مدت زمانی را که به  ٪65مقدار خود برسد را ثابت زمانی
گویند خازن الکترولیتی ظرفیت آن ها به اندازه کافی است به همین خاطر از
آن ها استفاده می کنیم و از مقاومت بمرن استفاده می کنیم چون به تدریج
پر می شود .
زمان

مدار

1

1

مدار

زمان

مدار

زمان

مدار

زمان

0.92 021

1

7.16 021 8.86

21

041 6.25

0.74

21

6.85 041 8.52

41

0.60 061 4.48

41

6.66 061 8.05

61

5.55

0.54 081

61

6.47 081 7.77

81

2.66

0.49 211

81

6.29 211 7.51

2.20 011

6.15 221 7.28 011 0.45 221

حال از اعداد باال  Vcرا بدست می آوریم :

V = 9 – 4.48 = 4.52

V = 9 – 6.23 = 2.77

V = 9 – 2.21 = 6.79

V = 9 – 2.66 = 5.65

V = 9 – 1.74 = 7.36

V = 9 – 1.92 = 7.18

V = 9 – 1.54 = 7.46

V = 9 – 1.61 = 7.39

حال نمودار آن ها را می کشیم و  Cرا بدست می آوریم :
C = 4.7 μF

>=

47 = 10 * C

نتیجه گیری :
نتیجه می گیریم برای تشای اینکه کدام پایه خازن منفی و کدام م بت
است اینکه پایه منفی کوچک است و اگر پایه ها را اشتباه به ولتاه متصل
کنیم خازن می ترکد .

موضوع آزمایش :

دستگاه اسیلوسکوپ ( موج نما )

مقدمه :
اسیلوسکوپ یک دستگاه مفید و چند کاره آزمایشگاهی است که برای نمایش
دادن و انردازه گیرری  ،تحلیرل شرکل موجهرا و دیگرر پدیردههای مردارهای
الکتریکی و الکترونیکی بکار میرود  .اسیلوسکوپ در حقیقت رسامهای بسیار
سریع هستند که سیگنال ورودی را در برابر زمان یرا در برابرر سریگنال دیگرر
نمایش میدهند .لم این رسام یک لکه نورانی است که در اثرر برخرورد یرک
باریکه الکترون به پردهای فلوئورسان بوجود میآید  .اسیلوسرکوپ برر اسراس
ولتاه کار میکنرد .البتره بره کمرک مبردلها (ترانمیسرتورها)میتروان جریران
الکتریکی و کمیتهای دیگر فیمیکی و مکانیکی را به ولتاه تبدیل کرد  .کراربرد
دستگاه در ماابرات و فرکانس های رادیویی است کره تشرکیل شرده از یرک
المپ و از هوا تالیه می شود که با اشعه کاتدی کار می کنند  .فیالمران یرک
مقاومت سیمی است که به ولتاه کم وصل می شود و معمروال ولتراه روی 6/5
ولت می باشد صفحه کاتد از فلمات لیرا یری خراکی کره در اثرر گررم شردن
فیالمان کاتد گرم می شود و از آن الکترون خارج می شود  .آند معموال از طال
ساخته می شود که این صفحه وصل به ولتاه بسیار زیراد مری باشرد بنرابراین
الکترون ها با سرعت زیاد به سمت آند کشیده می شوند و تعدادی الکترون از
سوراخی که در وسط آند است خارج می شوند و برخورد می کنند به صرفحه
مقابل و چون برخورد می کند یک لکه روشن در آن صفحه ایجراد مری شرود
اشعه از داخل استوانه فلمی عبور کرده که وصل به ولتاه منفی اسرت بنرابراین
اشعه را فشرده می کند و به صورت نقطه روشن مشاهده می شود .

شرح آزمایش :
اسیلوسکوپ از یک المپ پرتو کاتدی که لب دستگاه اسرت و تعردادی مردار
برای کار کردن المپ پرتو کاتدی تشکیل شده است .سمتهای ماتلف المپ

پرتو کاتدی عبارتند از  :تفنگ الکترونی و صفحات انحرراف دهنرده و صرفحه
فلوئورسان
تفنگ الکترونی باریکه متمرکمی از الکترونها را بوجود مریآورد کره شرتاب
زیادی کسب کردهاند .این باریکه الکترون با انرهی کافی به صفحه فلوئورسران
برخورد میکند و بر روی آن یک لکه نورانی تولید میکند .تفنگ الکترونی از
رشته گرمکن  ،کاتد  ،شبکه آند پیش شتاب دهنده  ،آند کانونی کننده و آنرد
شتاب دهنده تشکیل شده است  .الکترونها از کاتدی که بطرور ییرر مسرتقیم
گرم میشود ،گسیل میشوند .این الکترونها از روزنه کوچکی در شبکه کنترل
میگردند .شبکه کنترل معموال یک استوانه هم محور با المرپ اسرت و دارای
سوراخی است که در مرکم آن رار دارد .الکترونهای گسیل شده از کاتد که از
روزنه میگذرند (به دلیل پتانسیل م بت زیادی که به آنردهای پریش شرتاب
دهنده و شتاب دهنده اعمال میشود) ،شتاب میگیرند .باریکه الکترونی را آند
کانونی کننده  ،کانونی میکند.
صفحات انحراف دهنده شامل دو دسته صفحه است  .صفحات انحراف ائم که
بطور افقی نسرب میشروند و یرک میردان الکتریکری در صرفحه رائم ایجراد
میکنند و صفحات  yنامیده میشوند.

صفحات انحراف افقی بطور ائم نصب میشوند و انحراف افقی ایجاد میکننرد

و صفحات  xنامیده میشوند .فاصله صفحات به اندازه کرافی زیراد اسرت کره
باریکه بتواند بدون برخورد با آنها عبور کند .

جنس این پرده که در داخل المپ پرتو کاتردی ررار دارد ،از جرنس فسرفر
است .این ماده دارای ایرن خاصریت اسرت کره انررهی جنبشری الکترونهرای
برخورد کننده را جذب میکند و آنها را بره صرورت یرک لکره نرورانی ظراهر
میسازد .سمتهای دیگر المپ پرتو کاتدی شامل پوشش شیشهای  ،پایه کره
از طریق آن اتصاالت بر رار میشود ،است  .اسیلوسکوپ ها بیشتر برای انردازه
گیری و نمایش کمیات وابسته به زمان بکار میروند .برای این کار الزم اسرت
که لکه نورانی المپ روی پرده با سرعت ثابت از چپ به راست حرکرت کنرد.
بدین منظور یک ولتاه م بت به صفحات انحراف افقی اعمال میشود  .مرداری
که این ولتاه م بت را تولید میکند ،مولد مبنای زمان یا مولد رویرش نامیرده
میشود  .چون سیگنالها برای ایجاد انحراف ابل اندازه گیری بر روی صرفحه
المپ به اندازه کافی وی نیستند ،لذا معموال تقویت رائم الزم اسرت .هنگرام
اندازه گیری سیگنالهای با ولتاه باال باید آنها را تضرعیف کررد ترا در محردوده
تقویت کنندههای ائم رار گیرند .خروجری تقویرت کننرده رائم  ،از طریرق
انتااب همممانی در وضعیت داخلی ،به تقویرت کننرده همممران نیرم اعمرال
میشود  .صفحات انحراف افقی را ولتاه رویش کره مولرد مبنرای زمران تولیرد
میکند ،تغذیه میکند  .این سریگنال از طریرق یرک تقویرت کننرده اعمرال
میشود ،ولی اگر دامنه سیگنالها به اندازه کافی باشد ،میتوان آن را مسرتقیما
اعمال کرد .هنگامی که به سیستم انحرراف افقری  ،سریگنال خرارجی اعمرال
میشود ،باز هم از طرق تقویت کننده افقی و کلید انتااب رویش در وضرعیت
خارجی اعمال خواهد شد.

اگر کلید انتاراب رویرش در وضرعیت داخلری باشرد ،تقویرت کننرده افقری ،
سیگنال ورودی خود را از مولد رویش دندانهداری که با تقویت کننده همممان
راه اندازی میشود ،میگیرد .

در اسیلوسکوپ های آزمایشرگاهی معمروال یرک ولتراه پایردار داخلری تولیرد
میشود که دامنه مشاصی دارد .این ولتراه کره بررای کرالیبره سرازی مرورد
استفاده رار میگیرد ،معموال یک موج مربعی است .
این معادله موج سینوسی از رابطه زیر بدست می آید :
V = Vm sinωt
که دوره تناوب و  Vppآن از رابطه زیر بدست می آید :
تعداد خانه های افقی * T = T.D
تعداد خانه های عمودی * Vpp = V.D
Vm = VPP / 2
که  VPPرا ولتاه متناوب گویند یعنی اینکه دامنه ولتاه لحظه بره لحظره زیراد
می شود تا ماکمیمم و لحظه به لحظه کم می شود تا به می نیمم برسد .
در این آزمایش اعدادی که از دستگاه بدست آمد به شرح زیر می باشد :
کانال : 0
Vpp = 2mv * 4 = 8 *10-3
Vm =( 8*10-3 ) / 2 = 4*10-3
Ve =( 4*10-3 ) / √2 = 2.8 *10-3

T = 2ms * 5 = 10 * 10-3

F = 1/T =( 1/10 ) * 103 = 102
کانال : 2

Vm =( 12*10-3 ) / 2 = 6*10-3

Vpp = 3mv * 4 = 12 *10-3

Ve =( 6*10-3 ) / √2 = 4.28 *10-3

T = 5ms * 6 = 30 * 10-3

F = 1/T =( 1/3 ) * 102 = 0.3*102 = 30
که در هر دو کانال ولتاه دیجیتال اعداد بدست آمده را با تقریب  1/12نشران
داد که نشان می دهد آزمایش درست انجام شده است .

نتیجه گیری :
نتیجه می گیریم که دستگاه می تواند فرکانس های زیاد را تولید کند کره
بر اساس سیمی در آزمایشگاه از خارج به داخل موج نما وصل می کنیم .

موضوع آزمایش :

مبدل ها ( ترانسفورماتورها )

مقدمه :
سمت اعظم انرهی الکتریکی مورد نیاز انسان در تمام کشورهای جهان ،
توسط مراکم تولید مانند نیروگاههای بااری  ،آبی و هستهای تولید میشود.
این مراکم دارای توربینها و آلترناتیوهای سه فاز هستند و ولتاهی که بوسیله
هنراتورها تولید میشود ،باید تا میمانی که مقرون به صرفه باشد جهت انتقال
باال برده شود .گاهی چندین مرکم تولید بوسیله شبکهای به هم مرتبط
میشوند تا انرهی الکتریکی مورد نیاز را بطور مداوم و به مقدار کافی در
شهرها و نواحی ماتلف توزیع کنند.
در محلهای توزیع برای اینکه ولتاه ابل استفاده برای مصارف عمومی و
کارخانجات باشد ،باید ولتاه پایین آورده شود .این افمایش و کاهش ولتاه
توسط ترانسفورماتور انجام میشود .بدیهی است توزیع انرهی بین تمام مصرف
کنندههای یک شهر از مرکم توزیع اصلی امکانپذیر نیست و مستلمم همینه و
افت ولتاه زیادی خواهد بود .لذا هر مرکم اصلی به چندین مرکم یا پست
کوچکتر (پستهای داخل شهری) و هر پست نیم به چندین محل توزیع
کوچکتر (پست منطقهای) تقسیم میشود .هر کدام از این مراکم به نوبه خود
از ترانسهای توزیع و تبدیل ولتاه استفاده میکنند.
بطور کلی در خانواده و توزیع انرهی الکتریکی  ،ترانسفورماتورها از ارکان و
اعضای اصلی هستند و اهمیت آنها کمتر از خطوط انتقال و یا مولدهای نیرو
نیست .خوشباتانه به دلیل وجود حدا ل وسایل دینامیکی در آنها کمتر با
مشکل و آسیب پذیری روبرو هستند .مسلما این به آن معنی نیست که
میتوان از توجه به حفاظتها و سرویس و نگهداری آنها یفلت کرد .در این
مقاله ناست ماتصری از تئوری و تعاریفی از انواع ترانسفورماتورها بیان

میشود ،سپس نقش ترانسفورماتورها در شبکه تولید و توزیع نیرو و در نهایت
شرحی در مورد سرویس و تعمیر ترانسها ارائه میشود.

شرح آزمایش :
ترانسفورماتورها به زبان ساده و شکل اولیه وسیلهای است که تشکیل شده از
دو مجموعه سیم پیچ اولیه و ثانویه که در میدان مغناطیسی و اطراف
ور ههایی از آهن ماصو به نام هسته ترانسفورماتور رار میگیرند .مقرهها
یا بوشینگها یا ایموالتورها و باالخره ظرف یا محفظه ترانسفورماتور.
کار ترانسفورماتورها بر اساس انتقال انرهی الکتریکی از سیستمی با یک ولتاه
و جریان معین به سیستم دیگری با ولتاه و جریان دیگر است .به عبارت دیگر
ترانسفورماتور دستگاهی است استاتیکی که در یک میدان مغناطیسی جریان
و فشار الکتریکی را بین دو سیم پیچ یا بیشتر با همان فرکانس و تغییر اندازه
یکسان منتقل میکند .سازندگان و استانداردها در کشورهای ماتلف هر یک
به نحوی ترانسفورماتورها را تقسیم بندی کرده و تعاریفی برای درجه بندی
آنها ارائه دادهاند .برخی ترانسها را بنا بر موارد و ترتیب بهره برداری آنها
متفاوت شناختهاند ،مانند ترانسهای انتقال درت  ،اتو ترانس و یا ترانسهای
تقویتی و گروهی از ترانسها را به ییر از ترانسفورماتور اینسترومنتی(ترانس
جریان و ولتاه)  ،ترانس درت مینامند و اصطالحا ترانس درت را آنهایی
میدانند که در سمت ثانویه آنها فشار الکتریکی تولید میشود.
این نوع تقسیم بندی در عمل دامنه وسیعی را در بر میگیرد که در یک
طرف آن ترانسفورماتورهای کوچک و ابل حمل با ولتاه ضعیف برای المپهای
دستی و مشابه آن رار میگیرند و طرف دیگر شامل ترانسهای خیلی بمرن
برای تبدیل ولتاه خروجی هنراتور به ولتاه شبکه و خطوط انتقال نیرو است .در

بین این دو اندازه (حد متوسط) ترانسهای توزیع و یا انتقال در مؤسسات
الکتریکی و ترانسهای تبدیل به ولتاههای استاندارد رار دارند.
ترانسها ایلب به صورت هستهای یا جداری طراحی میشوند .در نوع هستهای
در هر یک از سیم پیچها شامل نیمی از سیم پیچ فشار ضعیف و نیمی از سیم
پیچ فشار وی هستند و هر کدام روی یک بازوی هستهای رار دارند .در نوع
جداری  ،سیم پیچها روی یک هسته پیچیده شدهاند و نصف مدار فلمی
مغناطیسی از یک طرف و نصف دیگر از طرف هسته بسته میشود.
در اک ر او ات نوع جداری برای ولتاه ضعیف و خروجی بمرن و نوع هستهای
برای ولتاه وی و خروجی کوچک بکار میروند (بصورت سه فاز یا یک فاز).
ترانسهای تغذیه و درت مانند ترانس اصلی نیروگاه ترانس توزیع و اتو
ترانسفورماتور  ،ترانسفورماتورهای درت معموال سه فاز هستند ،اما گاهی
ممکن است در درتهای باال به دلیل حجم و وزن زیاد و مشکل حمل و نقل
از سه عدد ترانس تک فاز استفاده کنند .ترانسهای صنعتی مانند ترانسهای
جوشکاری  ،ترانسهای راه اندازی و ترانسهای مبدل ترانس برای سیستمهای
کشش و جذب که در راه آهن و طارهای الکتریکی بکار میرود .ترانسهای
ماصو آزمایش  ،اندازه گیری  ،حفاظت مصارف الکتریکی و ییره .وتقسیم
بندی دیگر ترانسفور ماتور افماینده و کاهنده است که روابط به صورت زیر
است :
>= N2 > N1
 V2 > V1افزاینده
V1 > V2

کاهنده

>= N1 > N2

اگر سیم پیچ در این فضا وجود داشته باشد شار مغناطیسی تغییر مری کنرد و
نیروی محرکه القایی ایجاد می شود .

مبدل درت را اضافه نمی کند در حالت ایده ال برابر است اگر ولتاه را باال برد
جریان را کم می شود  .ما نمی توانیم ترانسفورماتور ایرده ال داشرته باشریم و
بهترین ترانسفورماتورها ضریب  71دارند .

نتایج آزمایش به صورت زیر است :
برای ترانسفورماتور افماینده :
فیوز پرید = خروجیV

 = 10.7ورودیV

N2= 22

N1= 12

= 7.22خروجیV

 = 10.7ورودیV

N2= 24

N1= 22

= 5.22خروجیV

 = 10.7ورودیV

N2= 24

N1= 12

برای ترانسفورماتور کاهنده :
فیوز پرید = خروجیV

 = 14.1ورودیV

N2= 12

N1= 24

= 8.34خروجیV

 = 14.1ورودیV

N2= 24

N1= 48

= 5.8خروجیV

 = 14.1ورودیV

N2= 12

N1= 48

= 2.11خروجیV

 = 14.1ورودیV

N2= 48

N1= 880

که این ترانسفورماتور افماینرده بررای ولتاههرای وردی  0.5و  5ولرت و بررای
ترانسفورماتور کاهنده ولتاههای  24 , 08و  56می باشد .
در حالت عملی رابطه زیر را داریم :
ρv1 i1 = v2 i2 cosФ
که  ρبهره ترانسفورمر و  Фاختالف فاز می باشد .

نتیجه گیری :
نتیجه می گیریم که اختالف فاز بستگی دارد به خازن و سلف و مقاومرت کره
در مقاومت اختالف فاز نداریم و در خازن و سلف وجود دارد  .هر دو ترانسفور
ماتور ها در صنعت کاربرد دارند و اساس کار آن ها بر اساس انون فارادی می
باشد .

موضوع آزمایش :
طراحی آمپرمتر و ولت متر

مقدمه :
ساختن آمپرمتر توسط گالوانومتر و مقاومت به صورت شنت می باشد و می
خواهیم آمپرمتری بسازیم که  Nبرابر جریان ابل تحمل گالوانومتر را اندازه
گیری کند و ساختن ولتمتری توسط گالوانومتر و مقاومت به صورت سری
می باشد .

شرح آزمایش :
جریان گالوانومتر وقتی روی عدد  51باشد یعنی  μA 511می باشد
یعنی  mA 3.0می باشد ولی اگر باواهیم بیشتر شود باید آن را موازی
مقاومت متغیر وصل کنیم می خواهیم :
I = NIC
چون گالوانومتر موازی مقاومت  RSمی باشد پس :
VG = VS

هر چقدر جریان گالوانومتر نشان داد جریان خطی اصلی  01برابر آن است و
مقاومت کنترل را برای این می گذاریم که اگر ولتاه  6ولت در جریان کل رار
دهیم باعث سوختن مدار گالوانومتر و  RSنشود .
I = IG + IS
NIG = IG + IS => IS = (N-1)IG
IGRG = ISRS
)IGRG = (N-1) IGRS => RS = RG / (N-1
به ازاء  N=100داریم :
RS = 100 / (10 -1) = 11 Ω
و حاال محاسبه کنترل جریان به ازاء اعمال ولتاه  6ولت منبع تغذیه داریم :
R=V/I=6/3=2KΩ
VAB = VG + Vm
=> NVG = VG + Vm
VAB = NVG
Vm = (N-1) VG
=> VG / RG = Vm / Rm => Rm = (N-1)RG

IG = Im

برای اندازه گیری ولتاه  6ولت داریم :
N = 6 / 30 = 200
و لذا مقاومت  Rmبرابر است با :
Rm = 199 *100 =200*100 = 20 kΩ

نتیجه گیری :
نتیجه می گیریم که هر چقدر جریان گالوانومتر نشان داد جریان خطی اصلی
 01برابر آن است .

