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 1آزمایش 

 بررسی قانون اهم

  یک سیم فلزي الکتریکی مؤثر در مقاومت پارامترهايبررسی تجربی قانون اهم و مطالعه 

 تئوري آزمایش

 تی خألحیا  پالستیک،تکه  یکبدن انسان، اجسام فلزي، است.  ، داراي مقاومت الکتریکیجسم فیزیکیهر 

می کمقاومت  ریستههستند که قابل اندازه گیري است. اکثر فلزات در برابر جریان الکت تریکیالک داراي مقاومت

 امیدهن ، عایقستنده الکتریکی بسیار زیادي که داراي مقاومت اجسامی .شوندهادي نامیده می اجسامو  دارند

و بستگی به عوامل  ابت استآن ثمقاومت الکتریکی  که اندازهال عنصري است یک مقاومت ایده. شوندمی

و دما  کنند که در برابر تغییراتاي طراحی میمقاومتها را بگونهدر عمل  .محیطی (مانند تغییرات دما....) ندارد

   داشته باشد. نوسانات کمی آنها مقاومت الکتریکی اندازه عوامل محیطی دیگر،

طه سیم طویل یکنواخت که داراي سطح مقطعی یکسان است از راب یکمقاومت 
S

l
R  آید که به دست می

براي مواد مختلف وسیع  دامنه تغییرات مقاومت ویژه مقاومت ویژه سیم است. ρسطح مقطع و  S طول، lدر آن: 

 رسانا و عایق بازه تغییرات مقاومت ویژه آنها حدوداً برابر است با:است. با تقسیم مواد به فلز، نیم

 

  عایق  رسانانیم  فلز

 10�6 − 10�2Ω. ��   10�2 − 109Ω. ��   109 − 1018Ω. ��  

 

- یمعبور  نآاز  جریان الکتریکی که سیم بر حسب اندازهدو سرمنحنی نمایش تغییرات اختالف پتانسیل  اگر 

» اهمی«ومت مقا کند ومی خطی باشد، مقاومت الکتریکی آن ثابت است، بنابراین از قانون اهم پیروي ،کند

 .خواهد بود» غیر اهمی« در غیر این صورت شود،نامیده می

 و شوندمی هنامیدز یا رئوستا نی، پتانسیومتر هاي متغیر. مقاومتهستندمقاومتها ثابت یا متغیر  در آزمایشگاه

  .کندمی تغییرکننده  یا لغزش یک ابزار کنترل پیچ توسط تنظیم یک آنهامقاومت 
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  سایل آزمایشو

  عدد). 7رابط ( ، سیمهاسیمتخته ،مترولت ،آمپرمتر ،DCه منبع تغذی

 است. شکیل شدهپنج سیم داراي جنس و قطرهاي مختلف تاز  1شکل ها مطابق سیمتخته :هاسیمتخته

 30/0 و 40/0، 25/0 برابر است بابه ترتیب آنها  قطر و بوده ماز جنس نیکل کرو 3و  2، 1هاي شماره سیم

 40/0کروم خالص با قطر  5متر و سیم شماره میلی 30/0از جنس گالوانیزه با قطر  4متر. سیم شماره میلی

  برابر یک متر است. 5تا  1هاي شماره سیمطول   متر است.میلی

 
  هاسیمها بر روي تختهترتیب قرار گیري سیم: 1شکل 

  روش آزمایش

   کند:عبور می از آن جریان الکتریکی که سیم به اندازهدو سرپتانسیل  بستگی اختالف

 را ببندید 2مدار شکل  و استفاده کرده 1سیم شماره  از.  

  د(محدودیت جریان نداشته باشی .کنیدپیچ جریان را تا آخر بازو  روي صفر تنظیم کردهولتاژ منبع تغذیه را( 

    
  گیري : مدار ساده اندازه2شکل 
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 ن را از روي آمپرمتر (جریا آمپر تغییر دادهمیلی 500تا  100در بازه  راجریان ، تغذیه با تغییر ولتاژ منبع

ج را در سپس نتای متر) (به وسیله ولت کنیدگیري را اندازه bو  aسیم دو سر  اختالف پتانسیل و میخوانیم)

 ثبت کنید. 1جدول 

  

 1جدول 

500  400  300 200 100 I  (mA)  

          V  (v)  

 

  یب خط ه از شسیم را بر حسب جریان رسم کنید و با استفاددو سرمنحنی نمایش تغییرات اختالف پتانسیل

 ود.)( شیب خط به کمک کمترین مربعات محاسبه ش مقاومت سیم را تعیین کنید.

  درصد خطايR نسبت به  گیري شده،براي دو جریان اندازه راR  ساب ح شیب خطمحاسبه شده از روي

 کنید.

  گذرد، چرا؟از مبدأ می خطآیا  

 ؟است آیا این سیم داراي مقاومت اهمی 

  

  [R=f(L)]بستگی  مقاومت الکتریکی به طول سیم  

 را ببندید 3مدار شکل  و استفاده کرده 1سیم شماره  از.  )a , b  ند)هست 1دو سر سیم شماره 

  کنید پیچ جریان را تا آخر بازو  روي صفر تنظیم کردهولتاژ منبع تغذیه را. 

  

 
  3شکل 
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  تنظیم کنید. )آمپرمیلی 250مقدار ثابتی ( جریان مدار را روي، تغذیه با تغییر ولتاژ منبع 

  را نسبت به نقطه  سیلاختالف پتان، 2در جدول  هاي داده شدهطول براي مترولتاز  استفادهباa یريگاندازه  

  .ثبت کنید 2در جدول  کرده و

  

 2جدول 

100  80  50  27  10  l  (cm) 

          V  (V) 

          R  (Ω) 

I =  250   (mA)  

  

 تغییرات  منحنی نمایشR نسبت به طول l وش (شیب خـط از ر.م کرده و شیب خط را به دست آوریدرا رس

 کمترین مربعات محاسبه شود)

 

   [R=f(s)]تابعیت مقاومت با قطر سیم 

 نید.به منبع تغذیه وصل ک 4شکل  رمدا مطابق با ، را به صورت سري 3تا  1هاي شماره سیم 

  نیدکپیچ جریان را تا آخر باز و  روي صفر تنظیم کردهولتاژ منبع تغذیه را. 

 تنظیم کنید. )آمپرمیلی 250مقدار ثابتی ( جریان مدار را روي، تغذیه با تغییر ولتاژ منبع 

 

 
  4شکل 

  

 ید.ثبت کن 3نتایج را در جدول  کرده وگیري اختالف پتانسیل دو سر هر سیم را اندازه 
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 3جدول 

(3)  e,f (2)  c,d (1)  a,b  شماره سیم  

0.30  0.40  0.25    (mm) قطر  

   V  (v) 

   R  (Ω) 

I =  250   (mA) 

 

 

  فرمول  از با استفاده
�

�
 مقاومت بر حسب عکسنمایش تغییرات قاومت هر سیم را حساب کرده و منحنی م  

 محاسبه کنید. مترین مربعاتاز روش ک را خطو شیب  کردهرا رسم  ) R- 1/Sسیم (  سطح مقطع

 در ط با استفاده از شیب خ با فرض این که مقاومت فقط بستگی به طول سیم و عکس سطح مقطع آن دارد

ژه ط مقاومت ویـبا یکدیگر مقدار متوس آنها با مقایسهو  ، مقاومت ویژه را به دست آوریدنمودار رسم شدهدو 

 .تعیین کنیدرا 

 

  R=f()ه تابعیت مقاومت با مقاومت ویژ

 نید.به منبع تغذیه وصل ک ،را به صورت سري 5تا  3ه هاي شمارسیم 

  نیدکپیچ جریان را تا آخر باز  و روي صفر تنظیم کردهولتاژ منبع تغذیه را. 

 تنظیم کنید. )آمپرمیلی250مقدار ثابتی ( جریان مدار را روي، تغذیه با تغییر ولتاژ منبع 

  ثبت کنید. 4ي کرده و نتایج را در جدول گیراختالف پتانسیل دو سر هر سیم را اندازه

  

 4جدول 

  جنس وشماره سیم  )3( e,fکروم نیکل   )4( g,hگالوانیزه   )i,j )5 کروم خالص 

   V  (v) 

     R  (Ω) 

I =250    (mA) 

 

 بدست را  �3 و �4 و �5هاي ویژه مقاومت سبه کنید سپس، مقاومت هر سیم را محا4 با استفاده از جدول

  .آورید


