دانش گاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی

دستوركار آزمايش گاه مدا راهی الكتريكی و اندازه گيری

آزمايش شمارة 1
بررسي قوانين كيرشهف
يادآوري
هدف از این آزمایش بررسی قوانين بنيادي مدار بصورت عملی میباشد.
 )1 –1قانون اهم
اختالف پتانسيل باعث جاري شدن جریان الكتریكی در مدار میشود و مقاومت ،با عبور جریان مخالفت میكند .بين
ولتاژ ،جریان و مقاومت رابطه وجود دارد .اگر مقدار مقاومت مداري ثابت نگه فرض شود و مقدار ولتاژ منبع افزایش
یابد ،شدت جریان آن زیاد میشود و همينطور برعكس.

V
I

=  ⇒ Rقانون اهم

 )2-1قانون جريان يا  KCLو مقسم جريان
جمع جبري جریانها در هر گره از مدار برابر صفر است.

در مقسم جریان در صورتيكه به مقدار كمتري از جریان یك منبع نياز داشته باشيم ،از مدار مقسم جریان استفاده میكنيم.
در این صورت:

 )1 –3قانون ولتاژ يا KVL
جمع جبري ولتاژهاي عناصر در هر مسير بسته صفر است.
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 ) 4-1مدارمقسم ولتاژ
مدار تقسيم كننده ولتاژ از تركيب یك منبع ولتاژ و مقاومتهاي سري تشكيل شده است .براي بدست آوردن رابطه تقسيم
ولتاژ ،ابتدا جریان مدار محاسبه و سپس ولتاژ هر یك از مقاومتها بدست میآید .با استفاده از این مدار همچنين میتوان به
این نتيجه دست یافت كه براي داشتن یك منبع ولتاژ ایده آل ،مقاومت داخلی آن به حداقل مقدار خود باید برسد.

شرح آزمايش()1-1
مدار زیر (مدار تقسيم كننده جریان نام دارد) را ببندید و سپس با تغيير VSجدول زیر را كامل نمایيد.
توجه :براي تنظيم مقدار ولتاژ از ولتمتر دیجيتال و براي خواندن جریان در صورت نداشتن آمپرمتر دقيق دیجيتالی از
آمپرمتر آنالوگ استفاده نمایيد.
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خطاي نسبي VR
خطاي مطلق VR

شرح آزمايش()1-2
مدار را طبق شكل صفحه بعدي را روي برد آزمایشگاه ببندید(بررسی شدت جریان شاخههاي موازي) .سپس جدول را كامل
نمایيد.
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)𝐀𝐦( 𝑩𝑨𝐈

)𝐀𝐦( 𝟏𝐈

)𝐀𝐦( 𝐀𝐈

I
مقدار جريان خوانده
شده از روي آمپرمتر
خطاي نسبي جريان
خطاي مطلق جريان

سؤال
روابط مقسم جریان از روي جدول محاسبه نمایيد براي تمامی جریانها و با مقادیر پيشگزارش مقایسه كنيد؟

شرح آزمايش()1-3
مدار را طبق شكل زیر ببندید و سپس ولتاژ هریك از مقاومت ها را در جدول داده شده ،بنویسيد
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خطاي نسبي
خطاي مطلق

سؤال
چه رابطهایی بين ولتاژ هریك از مقاومتهاي 𝟏 𝐑 و 𝟐 𝐑 و 𝟑 𝐑 و ولتاژ كل دوسر آنها یعنی 𝑩𝑨𝑽 دیده میشود؟
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اين بخش از آزمايش در جلسه دوم انجام خواهد شد(طبق قوانين آزمايشگاه ،مقاومتهاي داخل پک را از
قسمت تجهيزات سايت آزمايشگاه و رنگ بندي مقاومتها ،آنها را ليبل بندي ( Label resistors inside the
 )packنماييد يا با اهممتر انجام دهيد .همچنين كاركردن با برد بورد ،پتانسيومتر ،ولتمتر ،آمپرمتر و منبع
ولتاژ  DCاز قسمت تجهيزات را بخوانيد و توضيحات اولين جلسه آزمايشگاه را توسط مدرس خود بياد داشته
باشيد).
منبع ولتاژ  DCیا جریان مستقيم همانطور كه در قسمت تجهيزات دستگاهها در سایت آزمایشگاه توضيح داده شده است ،یك منبع ولتاژ ،یك
وسيله الكترونيكی است كه به طور ایدهآل بدون توجه به بارگيري بر روي دستگاه ،تغييرات منبع تغذیه ،تغييرات دما و گذر
زمان ولتاژ ثابت و مورد نياز را توليد میكند .به عبارتی به آنها میتوان رگوالتور ولتاژ( )Voltage Regulatorگفته میشود.

هرجا صحبت از رگوالتور می شود ،منظور رگوالتور ولتاژ است(چون رگوالتور یك مفهوم كلی هست) .وقتی رگوالتور ولتاژ تنظيم
شود ،بسيار حائز اهميت است كه در خروجی ،مقدار ولتاژ ثابت داشته باشد و نوسانی نباشد(ولتاژتغيير نكند) تا به المان هاي مدار
آسيبی نرسد .یعنی به رگوالتور یك ولتاژ ورودي داده میشود و رگوالتور هم به ما یك ولتاژ خروجی ثابت و پایدار ميدهد .دسته
بندي رگوالتورها:
 )aرگوالتور با خروجی ثابت
 )bرگوالتور با خروجی متغير
بر روي ميزهاي آزمایشگاه دو منبع  DCگذاشته شده است .با توجه به شكل زیر و چرخاندن ولومهاي تنظيم كننده،
میتوان مقدار ولتاژ درج شده و مورد نياز مدار آزمایش را تنظيم نمود.

در یك آزمایش می خواهيم با توجه به المانهایی كه دارید ،یك منبع ولتاژ ثابت ،بسازید .در نظر داشته باشيد این بخش از
آزمایش ،شامل تمام آزمایشهاي قوانين كيرشهف میباشد.
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شرح آزمايش()1-4
مدار زیر را با استفاده از یك منبع ولتاژ  DC=12vو پتانسيومتر (ولومی و سهسر) به اندازه  Pt = 10 K موجود در
آزمایشگاه ببندید.

راهنمایی :مدار معادل شكل فوق در زیر رسم شده است.

الف) با تغيير ولوم پتانسيومتر ،ولتاژ خروجی 𝒗𝟔 = 𝟏𝒕𝒖𝒐𝑽 را بسازید (اندازهگيري ولتاژ با استفاده از مولتیمتر دیجيتالی
انجام شود).
ب) باري به اندازه  𝑹𝑳𝟏 = 𝟏𝟎𝑲Ωرا موازي پایه دوم و سوم پتانسيومتر قرار دهيد (𝑎 .ولتاژ جدید را یادداشت نمایيد(𝑏 .
سپس ولوم پتانسيومتر را تغيير دهيد تا دوباره ولتاژ خروجی 𝒗𝟔) 𝟐𝒕𝒖𝒐𝑽( را به عنوان خروجی مشاهده نمایيد.
ج) مجددا باري به اندازه  𝑹𝑳𝟐 = 𝟏𝟎𝑲Ωدر خروجی موازي با 𝟏𝑳𝑹 قرار دهيد (𝑎 .ولتاژ جدید را یادداشت نمایيد(𝑏 .
سپس ولوم پتانسيومتر را تغيير دهيد تا دوباره ولتاژ خروجی 𝒗𝟔) 𝟑𝒕𝒖𝒐𝑽( را به عنوان خروجی مشاهده نمایيد.
راهنمايي :ستون وسط مربوط به محاسبه مقاومت 𝟐( 𝑷𝒕𝟏,مقدار مقاومت بين پایههاي  1و  2پتانسيومتر) و محاسبه
مقاومت 𝟑( 𝑷𝒕𝟐,مقدار مقاومتهاي بين پایه  2و  3پتانسيومتر) است .قبل از انجام آزمایش توسط اهممتر مقدار دوسر
5

دانش گاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی

دستوركار آزمايش گاه مدا راهی الكتريكی و اندازه گيری

پتانسيومتر را اندازه بگيرید .درصورتی كه كمتر از  𝟏𝟎𝑲Ωبود آنرا باید یك مقاومت داخل پك ،سري نمایيد تا مقاومت
كل  𝟏𝟎𝑲Ωگردد.
خطاي نسبي و
خطاي مطلق
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سؤال

 )1مقدار مقاومتهاي 𝟐 𝐑 𝑷𝒕𝟏,و 𝟑 𝑰𝑷𝒕𝟏,𝟐 ،𝐑 𝑷𝒕𝟐,و 𝟑 𝑰𝑷𝒕𝟐,و همچنين افت ولتاژهاي آنها را بصورت تئوري بدست آورید؟
 )2در صورتی كه این مدار را یك رگوالتور یا تنظيمكننده براي تثبيت ولتاژ خروجی میدانيد آیا رگوالتور مناسبی است؟
چرا؟
ضميمه:
خطاي مطلق = مقدار محاسباتي يا حقيقي  -مقدار اندازه گيري شده.
خطاي نسبي = نسبت خطاي مطلق به اندازه حقيقي را خطاي نسبي ميگويند.
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