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قابل توجه هنر آموزان و هنرجوىان محترم

براى آموزش فصل هاىى از اىن کتاب مى توانىد از نرم افزارهاى  EWB ،Multisimیا هر نرم افزار دىگرى که در

دسترس دارىد استفاده کنىد .در فصل ششم اىن کتاب خالصه اى از نحوه کاربرد نرم افزار مولتى سىم آمده است.


سخنى با همکاران ارجمند
همکاران گرامى ،کتاب «اصول اندازه گىرى الکترىکى» براساس مصوبات کمىسىون تخصصى رشته هاى الکترونىک ــ الکتروتکنىک
و همچنىن نظرات و مصوبات نماىندگان منتخب رشته هاى الکترونىک ــ الکتروتکنىک استان هاى کشور در گرد هماىى تابستان  ،1379در
تهران ،و براساس اهداف رفتارى پىش بىنى شده به مرحله ٔ تدوىن و تألىف درآمده است.
همکاران ارجمند! همان طور که مى دانىد در روش اجراىى سالى ــ واحدى ،در سال دوم ،به طور همزمان تعدادى از دروس فنى
برنامه هنرجوىان قرار دارد .از طرفى مى دانىم که براى بىان
مانند مبانى برق ،الکترونىک عمومى ( )1و درس اصول اندازه گىرى الکترىکى در ٔ
رشته برق و الکترونىک الزم است هنرجوىان برخى از اصول و مبانى برق را بدانند که اىن مبانى در درس فىزىک   ()1
ىک مبحث فنى در ٔ
در حد نىاز گفته شده است .با اىن حال تعرىف بعضى از کمىت هاى الکترىکى که احتمال مى رود هنرجو هنوز آن ها را نخوانده باشد ،قبل
نحوه اندازه گىرى به صورت خىلى خالصه آورده شده است .بنابراىن تقاضا مى شود ابتدا تعرىف کمىت الکترىکى مورد نظر را براى
از ٔ
نحوه اندازه گىرى آن را تدرىس نماىىد.
هنرجوىان خود تشرىح کنىد و سپس ٔ
هم چنىن در  صورت امکان نمونه هاىى از تجهىزات واقعى نام برده شده در کتاب را به کالس درس ببرىد و کاربرد آن را براى

هنرجوىان آموزش دهىد.
با توجه به پىشنهادهاىى که هنرآموزان و سرگروه هاى آموزشى سراسر کشور در گردهماىى سال  1381و همچنىن نظرات ارسالى
از  طرىق نامه و حضورى در سال هاى  1382و  1383و  1385و  1386مبنى بر جابه جاىى فصول کتاب داشتند ،به جهت هماهنگى با
کتاب مبانى برق و براساس خواسته آنان فصول کتاب به شرح زىر شد.
فصل 1ــ اندازه گىرى کمىت هاى غىرالکترىکى قابل تبدىل به سىگنال هاى الکترىکى
فصل 2ــ اندازه گىرى جرىان ،ولتاژ و مقاومت اهمى
فصل 3ــ اندازه گىرى توان ،انرژى و اختالف فاز
فصل 4ــ آشناىى با اسىلوسکوپ و کاربرد آن
فصل 5ــ ساختمان دستگاه هاى اندازه گىرى
فصل  6ــ معرفى نرم افزار مولتى سىم (اختىارى)
هم چنین فصل اول کتاب در سال  1389مجدد ًا تجدید   نظر گردید و بازسازی شد.
در خاتمه ضمن پذىرش نظرىات همکاران ارجمند ،از همکارى آنان در امر تدرىس اىن کتاب صمىمانه تشکر و قدردانى مى نماىىم.
مؤلفان



فصل

1

اندازه گىرى کمىت هاى غىر الکترىکى قابل تبدىل به
سىگنال هاى الکترىکى

هدف کلّی
آشنایی با ساختمان و طرز کار نمونه هایی از مبدل های
کمیت های غیرالکتریکی به الکتریکی (حسگرها)

هدف هاى رفتارى :پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:

ــ اندازه گیری را تعریف کند.
ــ خطاهای اندازه گیری را شرح دهد.
ــ تقسیم بندی دستگاه های اندازه گیری را به طورکلی توضیح دهد.
ــ کمیت های غیرالکتریکی را تعریف کند.
ــ دالیل تبدیل کمیت های غیرالکتریکی به الکتریکی را شرح دهد.
ــ سیگنال های استاندارد الکتریکی را نام ببرد.
ــ فشار را تعریف کند.
رابطه فشار و واحدهای آن را شرح دهد.
ــ ٔ
نحوه اندازه گیری فشار را شرح دهد.
ــ ٔ
نحوه عملکرد دستگاه های اندازه گیری فشار را توضیح دهد.
ــ ٔ
ــ دمای یک جسم را تعریف کند.
ــ انواع درجه بندی برای دما را شرح دهد.
نحوه عملکرد انواع دستگاه های اندازه گیری درجه حرارت را
ــ ٔ
تشریح کند.

نحوه اندازه گیری تغییر مکان طولی را توضیح دهد.
ــ ٔ
ــ روش هاى مختلف اندازه گىرى ارتفاع سطح ماىعات را توضىح دهد.

نحوه اندازه گىرى وزن را تشرىح کند.
ــ ٔ
ــ فعالىت هاى کالسى را با اعتماد به نفس و به طور دقىق انجام دهد.
ــ نظم و ترتىب و حضور به موقع در کالس را رعاىت کند.
ــ مسئولىت هاى واگذار شده را به طور دقىق اجرا کند.
ــ در موقعىت هاى مناسب از آزماىشگاه مجازى استفاده کند.
ــ از امکانات فراهم شده به خوبى حفاظت و نگهدارى کند.
ــ ابهامات و سؤاالت خود را در زمان مقتضى بپرسد.
ــ به سؤاالت مطرح شده در زمان مقتضى پاسخ دهد.
ــ حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
ــ توانمندى هاى خود را در موقعىت هاى مناسب بروز دهد.
ــ در کارگروهى مشارکت فعال و همکارى مؤثر داشته باشد.
ــ نسبت به حل مشکالت ساىر هنرجوىان  حساس و فعال باشد.
1

نکات اجراىى

1ــ حتى االمکان سعى شود انواع سنسورهاى واقعى جهت آشناىى هنرجوىان در کالس درس نشان داده شود.
 2ــ از هنرجوىان خواسته شود در صورتى که دسترسى به اىن نوع حسگرها دارند آن ها را به کالس ارائه کنند.
3ــ با مراجعه به منابع مختلف از جمله ساىت هاى اىنترنتى و نرم افزارهاى مرتبط عملکرد اىن گونه حسگرها را
به صورت شبىه ساز براى هنرجوىان به نماىش درآورند.
به منظور هماهنگی سطح علمی هنرجویان و حفظ ارتباط افقی و عمودی دروس اندازه گیری الکتریکی و

مبانی برق بنا به درخواست هنرآموزان فصل اندازه گیری کمیت های غیرالکتریکی به فصل یک انتقال داده شد.

١ـ١ـ تعرىف اندازه گىرى
الکترونیکی ،اندازه گىرى کمىت هایى مانند ولتاژ ،جرىان ،مقاومت
نتىجه
مقاىسه کلى بىن ىک استاندارد اهمى ،انرژى ،توان و اختالف فاز الزم است .حتى در اکثر
ٔ
اصوالً ،اندازه گىرىٔ ،
(شاخص) تعرىف شده و ىک
اندازه (مقدار) نامعلوم است .براى سىستم هاى اندازه گىرى غىر الکترىکى براى اندازه گىرى کمىت هاى
ٔ
نتىجه عمل اندازه گىرى ،به طور عمومى ،با معنى باشد دو مختلف فىزىکى مانند حرارت ،فشار و سرعت ،ابتدا کمىت فىزىکى
اىن که ٔ
شرط زیر الزم است:
رابطه مشخصى
به ىک کمىت الکترىکى که با کمىت اصلى داراى ٔ
الف ــ استانداردى که براى مقاىسه به کار مى رود به طور است ،تبدىل مى گردد؛ سپس با اندازه گىرى کمىت الکترىکى ،کمىت
دقىق معلوم و مورد پذىرش باشد.
فىزىکى اولىه اندازه گىرى مى شود.
ب ــ روش اندازه گىرى قابل تکرار باشد بهطوریکه بتوان
کوچکى نسبى حجم و وزن دستگاه هاى الکترىکى ،آسانى
صحت و دقت دستگاه اندازه گىرى را امتحان نمود.
نقطه دىگر و سهولت
ّ
انتقال سىگنال هاى الکترىکى از ىک نقطه به ٔ
اولىن شرط بدىن معنى است که ىک جسم نمى تواند فقط نسبى تقوىت سىگنال هاى الکترىکى ،سبب شده است که در اکثر
سنگىن باشد ،بلکه سنگىنى آن در مقاىسه با سنگىنى ىک جسم دىگر دستگاه هاى اندازه گىرى ،ىک قسمت الکترىکى وجود داشته
(استاندارد) معنى پیدا می کند .به عبارت دىگر مقاىسه اى باىد انجام باشد .بنابراىن اهمىت اندازه گىرى الکترىکى محدود به رشته هاى
شود و اىن مقاىسه نسبت به ىک استاندارد شناخته شده انجام گىرد .فىزىک ىا برق نىست و شامل تمام رشته هاى فنى و حتى غىر فنى
در غیر این صورت اندازه گىرى ما مفهومى نخواهد داشت.
نىز مى شود.
شرط دوم نىز بدىن معنى است ،که دستگاه اندازه گىرى
2ــ1ــ1ــ خطا در اندازه گىرى :هنگام اندازه گىرى و
باىد بتواند ،در دفعات مختلف،
اندازه ىک کمىت معىن را ىک استفاده از دستگاه هاى مختلف اندازه گىرى ،همىشه اىن احتمال
ٔ
مقدار بخواند .هم چنین باىد بتوانیم تواناىى دستگاه را براى انجام وجود دارد که کمىت اندازه گىرى شده نسبت به کمىت واقعى قدری
اندازه گىرى صحىح امتحان کنیم.
بىشتر ىا کمتر باشد؛ اىن تفاوت را خطاى اندازه گىرى مى نامند.
توسعه
1ــ1ــ1ــ اهمىت اندازه گىرى الکترىکى :با
خطاى اندازه گىرى به دو   صورت ممکن است اتفاق بىفتد:
ٔ
روز افزون دستگاه هاى الکترىکى و الکترونىکى و ورود انواع
الف) خطاى شخصى :اىن نوع خطا مربوط به اشتباهاتى
سىستم ها و پىچىدگى آن ها ،اهمىت اندازه گىرى روز به روز بىشتر است که شخص ،در موقع اندازه گىرى ،به طور ناخواسته انجام
مى شود .براى عىب ىابى و آزماىش سىستم هاى الکترىکى و مى دهد .مثال ً ممکن است کاربر هنگام خواندن عدد ىا رقم ،به
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     (حوزه کار) کلىد سلکتور توجه نداشته باشد ىا ضراىب را
رنج
ِ
ٔ
اشتباه محاسبه کند.
ب) خطاى دستگاه :عواملى که باعث اىن نوع خطا مىشوند
نسبت به خطاى شخصی بىشتر است و در بعضى موارد نمیتوان از
کىفىت ف ّنى دستگاه ،فرکانس ،اصطکاک،
تأثىر آنها جلوگیری کردّ .
حوزههاى الکترومغناطىسى و خطاى ناشى از حرارت محىط ،برخی
از این عوامل هستند .ىکى دىگر از عواملى که باعث خطا مى شود
وجود و نصب دستگاه در مدار است .مثال ً با قرار دادن ىک آمپرمتر
در مدار مقاومت ناخواستهاى به مدار اضافه میشود و جریان مدار را
کاهش میدهد در نتیجه اندازهگیری با خطا همراه خواهد بود.
در حال حاضر با پىشرفت فنآوری ،دستگاههاى اندازهگىرى
را عموماً به صورت الکترونىکی می سازند .این دستگاه ها قطعات
متحرک ندارند و بسىار دقىق هستند و تقرىباً مستقل از شراىط
محىط عمل مى کنند .مثال ً اگر حرارت محىط تغىىر کند ،در مقدار
اندازه گىرى شده تأثىرى نمى گذارد .امروزه به خاطر دقت بسىار
باالىى که در ساخت اکثر دستگاه هاى اندازه گىرى ،حتى نوع ارزان
قىمت ،وجود دارد ،معموال ً این دستگاه ها در عمل خطا ندارند،
ساخت دستگاه ها به صورت دىجىتالى (رقمى)  سبب مى شود که
خطاى مربوط به خواندن مقادیر نىز از بىن برود.
3ــ1ــ1ــ طبقه بندى سىستم هاى اندازه گىرى:
دستگاه هاى اندازه گىرى را به  صورت هاى مختلف طبقه بندى
می کنند .در ىک طبقه بندى ،اىن دستگاه   ها را به دستگاه هاى
آنالوگ و دىجىتال تقسىم مى کنند .خروجی دستگاه آنالوگ مشابه
ورودى دستگاه (آنالوگ) است .سرعت سنج اتومبىل و ولت مترهاى
عقربه اى نمونه هایی از دستگاه هاى آنالوگ هستند.
دستگاه هاى دىجىتال ،کمىت اندازه گىرى شده را به صورت
رقم (عدد) ىا ارقام نشان مى دهند ،ىعنى برخالف دستگاه هاى
آنالوگ ،قادر به نشان دادن کمىت به صورت پىوسته نىستند.
ولت متر دىجىتالى و فرکانس متر دىجىتالى نمونه هایی از انواع
دستگاه هاى دىجىتال مى باشند.
در دسته بندى دوم ،دستگاه هاى اندازه گىرى به دستگاه هاى
اندازه گىرى  DCو  ACتقسىم مى شود .دستگاه هاى  DCفقط
متغىر با زمان را
مقادىر ثابت و دستگاه هاى  ACکمىت هاى ّ

اندازه گىرى مى کنند.
در تقسىم بندى سوم ،دستگاه هاى اندازه گىرى را بر  اساس
روش کار دستگاه تقسىم بندی مى کنند .دستگاه هاى اندازه گىرى
مستقىم و غىر مستقىم ،دستگاه هاى اندازه گىرى انحرافى و
دستگاه هاى اندازه گىرى نول در این طبقه بندی قرار دارند .در
ِ
معرف کمىت مورد اندازه گىرى
دستگاه انحرافى ،مقدار انحرافّ ،
نوع نول (صفر) ،صفر شدن مقدار کمىت
است ولى در دستگاه ِ
مورد اندازه گىرى ،مالک اندازه گیری است.
دستگاه هاى اندازه گىرى را مى توان به دستگاه هاى
الکترواستاتىکى و الکترومغناطىسى نىز تقسىم بندی نمود.
دستگاه هاى نوع اول از نىروى مىدان الکترىکى و دستگاه هاى
نوع دوم از نىروى مىدان مغناطىسى براى اىجاد انحراف استفاده
مى کنند .عالوه بر آنچه که گفته شد تقسىم بندى هاى دىگرى نىز مانند
دستگاه هاى اندازه گىرى براى ولتاژهاى باال و درجه حرارت هاى
خىلى باال وجود دارد.
٢ـ١ـ اندازه گیری کمیت های غیرالکتریکی

در صنعت برای کنترل کمیتهایی مانند دما ،فشار ،ارتفاع،
وزن و سرعت ،ابتدا باید کمیت مورد نظر را اندازه گرفت و سپس
آن را کنترل کرد.
برای مثال اگر بخواهیم دمای یک کوره را ثابت نگه داریم،
ابتدا باید دمای آن را اندازه بگیریم ،سپس کمیت اندازه گیری شده
را با یک مقدار ثابت (دمایی که می خواهیم آن را ثابت نگه داریم)
مقایسه کنیم .چنانچه مقدار اندازه گیری شده کمتر یا بیشتر از
نتیجه مطلوب
مبنای مقایسه باشد ،تصمیمات الزم برای رسیدن به ٔ
گرفته می شود.
به دالیل زیر ،برای اندازه گیری یک کمیت غیرالکتریکی
مشاهده مقدار
(مانند فشار و دما) و انتقال آن به قسمت های دیگر و
ٔ
مقایسه آن با مقدار تنظیم شده و یا هر نوع
اندازه گیری شده ،یا
ٔ
کنترلی بر روی آن ،ابتدا باید کمیت موردنظر را تبدیل به سیگنال
الکتریکی کنیم.
نقطه دیگر
انتقال سیگنال الکتریکی از یک نقطه به ٔ
به  سادگی امکان پذیر است (مثال ً با دو رشته سیم یا بدون سیم از
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طریق فرستنده و گیرنده).
سرعت انتقال آن بسیار باالست (سرعت نور).
اندازه گیری آن بسیار آسان است (مثال ً با یک ولت متر
و آمپرمتر).
مقایسه آن با یک سیگنال مرجع بسیار ساده است.
تبدیل آن به نوع دیگر انرژی بسیار آسان است.
هزینه انتقال آن بسیار پایین است.
امکان اتصال به دستگاه های کنترل خودکار مانند رایانه
وجود دارد.
امکان ضبط اطالعات به صورت فایل وجود دارد.
١ــ٢ــ١ــ سیگنال های استاندارد الکتریکی:
سیگنالهای الکتریکی متناسب با اندازه کمیتهای غیرالکتریکی را
به دالیل زیر ،تبدیل به سیگنال های استاندارد الکتریکی می کنند:
الف) جلوگیری از تنوع دستگاه های اندازه گیری و کنترل
ب) استفاده از دستگاه های متداول برای اندازه گیری کمیت
مورد  نظر
سیگنال های استاندارد الکتریکی را به صورت زیر در
صنعت مورد استفاده قرار می دهند.

ولتاژ
سیگنال های
استاندارد الکتریکی
جریان

1- ٥V
٠→10V
-10V→10V
4mA → 20mA
٠→20mA

سیگنال های الکتریکی دیگری (مانند  )٢V→10Vگاهی
در صنعت دیده می شوند ،ولی امروزه کمتر مورد استفاده قرار
می گیرند.
 ٣ـ 1ـ اندازه گىرى فشار
4

از مولکول ساخته شده اند ،و هر مولکول از اتم هاى مختلف تشکیل
شده است .مولکول هاى ىک جسم سىال (ماىع ىا گاز) با سرعت
زىاد در تمام جهات حرکت مى کنند .در اثر اىن حرکت مولکول ها
دىواره ظرفى که در آن قرار دارند برخورد مى نماىند.
با ىکدىگر ىا با
ٔ
دىواره ظرف نىروىى به آن وارد مى شود.
در  اثر برخورد مولکول ها به
ٔ
هر قدر مولکولها با سرعت زىادترى به ظرف برخورد نماىند ىا تعداد
مولکول هاى برخورد کرده با دىواره بىشتر ىا مولکول سنگىن تر
باشد ،اىن نىرو بىشتر خواهد بود بنابراىن مقدار نىروى وارده بر
دىواره ظرف به عوامل زىر بستگى دارد.
ٔ
الف) سرعت مولکول ها
ب) تعداد مولکول ها
ج) وزن مولکول ها
نىروى وارد شده به واحد سطح را فشار می گوىند.
شکل  ١ــ 1مکعبى را نشان مى دهد که داراى سطح تماسى
برابر ىک اىنچ مربع است .در اىن صورت هر نىروىى که بر اىن سطح
وارد می آىد فشار نامىده مى شود.

همه مواد موجود در طبىعت
 1ــ  ٣ــ   1ــ تعرىف فشارٔ :

شکل ١ــ١ــ فشار وارد شده به مکعبی با سطح تماس یک اینچ

لذا به زبان ساده فشار را به صورت زیر تعریف می کنیم:
اندازه نیروی وارد شده بر سطح اثر نیرو
فشار عبارت از
ٔ
رابطه ١ــ ١بیان کرد:
است ،فشار را می توان با ٔ
رابطه ١ــ١
ٔ
در رابطه ١ــ F ،١نیرو و  Aسطح اثر نیرو است.
در شکل ٢ــ ،١مکعب فشاری را به سطحی که روی آن
قرار دارد وارد می کند.
F
A

=P

نیرو

شکل ٢ــ١ــ مکعب به سطحی که روی آن قرار دارد فشار وارد می کند

الستیک چرخ های اتومبیل تحت فشار شدید باد قرار دارند
تا اتومبیل بتواند با کمترین انرژی حرکت کند .آب لوله کشی شهر
به کمک پمپ های بسیار بزرگ تحت فشار قرار می گیرد تا از یک
نقطه به دیگر نقاط جابجا شود .گاز شهری به کمک پمپهای بزرگ
تحت فشار قرار می گیرد تا از یک نقطه به سایر نقاط مورد  نظر
جابجا شود (از جنوب تا شمال کشور).
در صنعت از فشار روغن برای مواردی مانند پرس ها،
جک ها و باالبرها استفاده فراوان می شود.

در تمامی موارد یاد شده در زمینۀ فشار ،اعمال نیرو به سطح وجود دارد ،در بعضی موارد ،عامل نیرو

ناشی از یک وزن است و در موارد دیگر ،به جای وزن ،تراکم مولکول های هوا است ،مانند فشار باد داخل

الستیک چرخ اتومبیل که بر ذره ذره سطح الستیک فشار می آورند.

نحوه اندازه گیری آن را
در ادامه ،واحد های رایج فشار و ٔ
مورد بررسی قرار می دهیم.
2ــ3ــ1ــ واحدهای فشار :یک بار دیگر به رابطه
فشار توجه می کنیم:
F
A

=P

رابطه 1ــ ،1اگر  Fبر  حسب کیلوگرم نیرو و  Aبرحسب
در ٔ
سانتی متر مربع باشد ،واحد  ،Pبر  حسب کیلوگرم نیرو بر سانتی متر
مربع خواهد بود:
           کیلوگرم نیرو
__________ F
=
   سانتی متر مربع A

=P

فشار ناشی از یک کیلوگرم نیرو بر یک سانتی متر مربع از سطح را یک بار ( )BARمی گویند.

واحد کوچکتر بار ( )Barمیلی بار  mBarاست که معادل

1
یک  هزارم بار( Bar
1000

=  ) 1mBarاست.

رابطه (1ــ ،  )1واحد  Fبر  حسب پوند نیرو
همچنین اگر در ٔ
(یک پوند تقریباً  453/6گرم است) و واحد سطح بر    حسب اینچ
مربع (یک اینچ تقریباً  25/4میلیمتر است) باشد  ،واحد  ،Pبرحسب
پوند بر اینچ مربع خواهد بود ،واحد پوند بر اینچ مربع را با PSI
) (Pound force per Square Inchنشان می دهند.
            1پوند نیرو
_________ = 1PSI
    ١اینچ مربع

واحد های  BARو  PSIدر صنعت از رایج ترین واحد ها
هستند؛ اما در ابزار دقیق از واحد دیگری به نام اینچ سیال نیز
استفاده می شود .اینچ آب و یا اینچ جیوه نمونه هایی از اینچ سیال
است.
برای اندازه گیری فشار های خیلی کم ،از واحد دیگری
1
100000

به   نام پاسکال استفاده می شود .یک پاسکال برابر با
بار است:
1BAR  =  100000Pa   =   105Pa
3ــ3ــ1ــ فشار اتمسفر :تمام اجسام در روی زمین،
تحت فشار اتمسفر است .فشار اتمسفر اغلب به عنوان مبنا درنظر
5

مى دانىم که اگر فشار وارد شده بر سطح ماىع در هر دو لوله
گرفته می شود .این فشار در سطح هم طراز دریای آزاد ،تقریباً
ىک سان باشد ،در   اىن   صورت هىچ گونه اختالف فشارى وجود
برابر  14/7 PSIاست.
4ــ3ــ1ــ درجه بندی فشار گیج ( :1)Gageفشاری ندارد و سطح ماىع در هر دو لوله با هم برابر است (شکل 4ــ.)1
که در پروسه های صنعتی اندازه گیری می شود ،معموال ً بزرگ تر و حال اگر ىک سر لوله را به ظرفى که محتوى گاز ىا ماىع تحت فشار
یا مساوی فشار جو است .اختالف میان فشار اتمسفر و فشار است وصل کنىم اختالف فشار به وجود مى آىد (شکل   5ــ.)1
اندازه گیری شده را فشار گیج می نامند و آن را با  PSIو یا PSIG
نشان می دهند.
  5ــ3ــ1ــ درجه بندی فشار مطلق :مبنای این فشار،
(پوند بر اینچ
صفر مطلق است ،در این دما هیچ فشاری ،حتی فشار اتمسفر
مربع) 20PSI
وجود ندارد .بنابراین فشار صفر مطلق فقط در خأل کامل ایجاد
A
می شود .فشار مطلق را با  PSIAنشان می دهند.
B
ــ رابطه میان فشار مطلق و فشار گیج
برای محاسبه فشار مطلق ،باید فشار جو را با فشار گیج
جمع کرد (شکل3ــ.)1

فشار گیج
فشار اتمسفر

فشار
اندازه گیری شده

PSIG

PSIA

فشار

فشار صفر مطلق

تقریب ًا 14/7
0

شکل   ٥ــ١ــ تغییر سطح مایع در دولوله به علت اختالف فشار

شکل ٣ــ١ــ رابطه فشار مطلق با فشار گیج

4ـ   1ـ دستگاه هاى اندازه گىرى فشار

1ــ٤ــ١ــ اندازه گىرى فشار به  کمک فشار سنج
لوله      Uشکل تشکىل
لوله اى :اىن دستگاه به طور ساده از ىک ٔ
می شود که دو انتهاى آن باز است.

شکل ٤ــ١ــ به علت فشار یکسان
سطح مایع در دو لوله یکسان است.
1ــ  gageرا به صورت  gaugeنیز می نویسند.
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با استفاده از تغىىرات سطح ماىع مى توان تغىىرات فشار
وسىله مدرج که بتوان
را اندازه گرفت .براى اىن کار از ىک
ٔ
اختالف فشار را روى آن خواند استفاده مى کنىم؛ با وارد کردن
لوله  Uشکل ،ماىع در طرف دىگر باال
فشار در ىک طرف ٔ
مى رود؛ ىعنى هرقدر فشار بىشتر باشد لوله اى که براى نشان دادن
تغىىرات فشار الزم است باىد با طول بزرگ ترى انتخاب شود.
لوله ممکن است از جنس شىشه باشد؛ لذا از فشار سنج هاى
لوله اى براى اندازه گىرى فشار در مکان هاىى که امکان شکستن
لوله وجود دارد ،استفاده نمی شود.
در شکل   6ــ    1تصوىر ىک نمونه فشار سنج لوله اى را که
اختالف فشار دو مخزن را نشان مى دهد ،مشاهده مى کنىد.

A

شیر

B

شکل   ٨ــ١ــ لولۀ بوردون
شکل   6ــ١

در شکل 7ــ 1ىک نمونه فشارسنج دىجىتالى را مشاهده
مى کنىد.

تا زمانى که شىر بسته است فشار داخل لوله کم و لوله به
حالت خمىده است ،هنگامی که شىر را باز مى کنىم فشار داخل لوله
زىاد می شود و به تدرىج از انحناى لوله مى کاهد تا آن را به حالت
مستقىم در   میآورد .از اىن خاصىت براى تعىىن مقدار فشار استفاده
می شود .در این حالت با اندازه گیری مقدار تغىىر شکل لوله،
مى توانیم مىزان فشار وارده را نىز اندازه بگیریم (شکل  9ــ.)1

شیر باز است

شیر بسته است

شکل ٧ــ١ــ فشارسنج دیجیتالی

2ــ4ــ١ــ اندازه گىرى فشار با لولۀ     منبسط شونده:
الف) لولۀ بوردون  Cشکل :اىن فشار سنج معمول ترىن
لوله
نوعى است که در صنعت از آن استفاده مى شود و از ىک ٔ
خمىده فلزى با خاصىت فنرى ،تشکىل شده است .ىک
تو خالى
ٔ
طرف اىن لوله بسته و طرف دىگر آن توسط شىرى به مخزن فشار
متصل مى گردد (شکل    8ــ.)1

شکل 9ــ1ــ تغییر فشار داخل لوله بوردون با بازکردن و بستن شیر آن

عقربه
برای مشاهده تغییرات مى توان انتهای لوله را به ىک ٔ
چرخ دنده دار اتصال داد .مطابق شکل 10ــ  1ــ الف ،زىاد شدن
لوله خمىده را کمى باز می کند ،باز شدن لوله سبب حرکت
فشار ٔ
مدرج
دادن چرخ دنده ها و در نهایت حرکت عقربه روى
ٔ
صفحه ّ
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می شود و مىزان فشار را نشان می دهد .در شکل ١٠ــ ١ــ ب
ساختمان داخلی نوع دیگری از فشارسنج بوردون رسم شده
است .در شکل 10ــ1ــ ج سه نمونه فشار سنج بوردون را
مشاهده مى کنىد.
عقربه

اهرم

از آن جا کـه شکل لوله تقرىباً بـه  صورت  Cشکل مـى باشد
لوله  Cشکل نىز مى نامند.
آن را ٔ
ىکى از کاربردهاى اندازه گىرى فشار با لوله منبسط شونده
دهنده روغن موتور اتومبىل است .در شکل 11ــ 1تصوىر
در نشان ٔ
دهنده روغن روى آن نصب است را
داشبورد اتومبىل که نشان ٔ
مالحظه مى کنىد .در شکل 12ــ 1تصوىر موتور اتومبىل و محل
نصب فشنگى ىا سنسور روغن را مشاهده مى کنىد.

مکانیزم دنده
مدرج
صفحۀ ّ

الف ــ ساختمان داخلی یک نمونه فشارسنج بوردون
لولۀ بوردون
دندۀ شانه ای
پیچ تنظیم

محور سوزنی

مجموعۀ نشان دهنده ها1 :ــ درجۀ فشار روغن 2ــ درجۀ دماى آب 3ــ    درجۀبنزىن
4ــ درجۀ شارژ باترى    5ــ دورسنج موتور    6ــ  صفحۀ کىلومتر شمار
وسرعت  سنج
شکل 11ــ1ــ داشبورد اتومبیل

لوال

اتصال قابل تنظیم

ب ــ ساختمان داخلی نوع دیگری از فشارسنج بوردون

فشنگى روغن
شکل 12ــ١ــ موتور اتومبىل و محل نصب شمع فشنگى ىا سنسور روغن

ج ــ سه نمونه فشارسنج بوردون
شکل 10ــ١ــ ساختمان داخلی و انواع فشارسنج بوردون
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ىکى از انواع نشان دهنده روغن در اتومبىل ،انبساطى است،
در شکل 13ــ 1اىن نوع نشان دهنده را مالحظه مى کنىد.
لوله قابل انعطاف استفاده
در اىن نوع نشان دهنده ،از ىک ٔ
شده است که از ىک طرف به وسىله لوله اى به مدار روغن کارى
عقربه نشان دهنده متصل
موتور وصل مى شود واز طرف دىگر به
ٔ
صفحه
است .در حالت خاموش بودن موتور ،عقربه در ابتداى
ٔ

مدرج فشار روغن قرار مى گىرد (شکل 13ــ .)1پس از روشن
لوله قابل انعطاف ،باعث انبساط لوله شده
شدن موتور فشار مؤثر بر ٔ
و با حرکت عقربه ،مقدار فشار اندازه گىرى مى شود.
تقسیم بندی مشابه
لوله متصل به سیستم
روغن کاری موتور

به   طرف راست خم می شود .وسط دىافراگم به ىک عقربه متصل
صفحه مدرج
است که حرکت (جابه جاىى) دىافراگم را روى ىک
ٔ
نشان مى دهد.

لولۀ قابل انعطاف
عقربه

پین اتصال
شکل 13ــ1ــ فشارسنج انبساطى که براى نشان دادن درجۀ فشار روغن در اتومبىل
به کار مى رود.

ب) فشار سنج دىافراگمى :به طور خالصه مى توان گفت
محفظه (قوطى) کامال ً آب بندى شده،
که اىن نوع فشار سنج از ىک
ٔ
با دو مجراى ورود فشار در دو طرف ،تشکىل شده است .در وسط
ماده ارتجاعى دىگرى قرار
محفظه پرده اى (دىافراگم) از الستىک ىا ٔ
دارد که در صورت وجود اختالف فشار در دو طرف آن به طرفى
که فشار کمترى دارد متماىل مى شود (شکل  14ــ  .)1

دیافراگم ارتجاعی
فشار

شکل      15ــ       1ــ ساختمان فشارسنج دىافراگمى

حدود فشارى که دىافراگم مى تواند تحمل کند بستگى به
اندازه و ضخامت آن دارد .مثال ً براى سنجش اختالف فشارهاى
زىاد نباىد از دىافراگم هاى نازک استفاده نمود .از آن جاىى که براى
ساخت دىافراگم از موادى که قابلىت ارتجاعى زىاد دارند استفاده
مى شود ،حتى اختالف فشارهاى کم نیز جابه جاىى قابل مالحظه اى
در دىافراگم اىجاد مى کند؛ بدىن ترتىب مى توان اختالف فشارهاى
بسىار جزىى را نىز اندازه گرفت.ىکى از کاربردهاى فشارسنج
دىافراگمى در شمع روغن ىا فشنگى فشار روغن موتور اتومبىل
است.در شکل16ــ 1نمونه اى از اىن نوع فشارسنج دىافراگمى
را مالحظه مى کنىد.
ترمینال

مقاومت متغیر

جاروبک

محفظه

فشار
شکل ١٤ــ١ــ اصول کار فشارسنج دیافراگمی

اىن دستگاه ،فشار سنج تفاضلى نام دارد و براى سنجش
توجه به شکل  15ــ ،1فشار
اختالف فشار به کار مى رود .با ّ
حاصل از گاز در سمت چپ دىافراگم بىشتر است لذا دىافراگم

دیافراگم
فشار روغن
شکل    16ــ       1ــ نمونه اى از فشنگى ىا شمع روغن دىافراگمى
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ج) فشار سنج فانوسى :اصول کار اىن نوع فشار سنج ها
سطح زىاد،
شبىه به فشار سنج دىافراگمى است ولى به خاطر داشتن ِ
حساسىت آن از فشار سنج دىافراگمى بىشتر است.
محفظه
فشارى را که اندازه گىرى آن مورد  نظر است به
ٔ
فانوسى شکل که خود به عقربه اى وصل شده است هداىت
مى کنىم .اىن امر باعث انبساط و افزاىش طول آن مى شود و عقربه
محفظه
را به حرکت در مى آورد .بدىن ترتىب کوچک ترىن حرکت
ٔ

مدرج مى شود
فانوسى شکل سبب حرکت عقربه روى
ٔ
صفحه ّ
(شکل 17ــ.)1
از آن جا که مىزان حرکت عقربه در فشار سنج فانوسى
بىش از نوع دىافراگمى مى باشد (در فشار ىک سان براى هر دو
فشار سنج) ،بنابراىن فشار سنج فانوسى دقىق تر از فشار سنج
دىافراگمى است.

فشار ماده

فشار هوا

14/7PSI

25PSI

محفظۀ فانوسی

فنر
عقربه

درجه

شکل    17ــ      1ــ حرکت محفظۀ فشارسنج فانوسى باعث حرکت عقربه مى شود.

ویژه هنرجویان عالقه مند
بررسی کنید کدام یک از حسگرهایی که تاکنون آموزش داده شده است (یا مشابه آن) در ماشین های

لباسشویی و ظرف شویی ممکن است وجود داشته باشد و چه عملی را انجام می دهد.
  5ـ1ـ اندازه گیری دما

دهنده درجه سردی و گرمی آن است.
دمای یک جسم ،نشان
ٔ
چهار نوع درجه بندی برای دما مرسوم است.
سانتی گراد (سلسیوس)
فارنهایت
کلوین
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رانکین
در صنعت ،درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت بیشتر مورد
استفاده قرار می گیرند.
نقطه مرجع
برای درجه بندی دما ،دانشمندان فیزیک ،دو ٔ
نقطه ذوب یخ و دمای آب در حال جوش را درنظر
یعنی دمای ٔ
می گیرند.

بین این دو   نقطه مرجع را به  100یا  180قسمت تقسیم
می کنند .آقای سلسیوس ( )Celsiusدمای نقطه ذوب یخ را صفر
و دمای آب در حال جوش را  100در   نظر گرفت و بین این دو نقطه
را صد قسمت تقسیم کرد .این نوع درجه بندی دما را سانتی گراد
و یا سلسیوس می گویند.
آقای فارنهایت دمای نقطه ذوب یخ را  32و دمای آب در
حال جوش را  212در نظر گرفت و بین این دو را 180قسمت
تقسیم کرد؛ این نوع درجه بندی ،درجه بندی فارنهایت نام دارد.
شکل 18ــ 1درجه بندی سلسیوس و فارنهایت را نشان می دهد.
دمای آب در حال جوش

قسمت

قسمت

دمای ذوب یخ
شکل 18ــ١ــ نحوه درجه بندی سلسیوس و فارنهایت

نحوه تبدیل درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت به یک دیگر
ٔ
به صورت زیر است:

براى پى بردن به تغىىرات درجه حرارت استفاده مى شود .ارتفاع
دهنده تغىىرات
ستون جىوه در ىک ٔ
لوله بسىار نازک مى تواند نشان ٔ
دما باشد (شکل  19ــ.)1
مدرج
لولۀ مویین ّ

جیوه
شکل      19ــ      1ــ دماسنج جىوه اى

به نسبت باال  رفتن ىا پاىىن آمدن درجه حرارت ،جىوه
منبسط ىا منقبض می شود و در طول لوله حرکت می کند .با توجه
مدرج که زیر لوله قرار دارد ،میزان درجه حرارت نشان
به
ٔ
صفحه ّ
داده می شود.
ىکى از اشکاالت اىن نوع دماسنج ها بلند بودن طول لوله براى
لوله
سنجش هاى وسىع درجه حرارت است ،زیرا امکان شکستن ٔ
بزرگ و نازک شىشه اى بسىار زىاد است .از طرفى چون ساختن
لوله اى که قطر داخل آن کامال ً ىک سان باشد بسىار مشکل است،
دهنده باال رفتن درجه حرارت در سر تاسر
فاصله نشان
در نتىجه
ٔ
ٔ
لوله متفاوت خواهد بود .شکل  20ــ   1اىن نکته را نشان مى دهد.

5
)TC = (TF − 32
9
9
)(TC + 32
5

= TF

برای اندازه گیری دما ،روش های مختلفی وجود دارد .یکی
از این روش ها اندازه گیری تغییر خواص الکتریکی اجسام در اثر
تغییرات دما است .می دانیم که مقاومت اهمی فلزات در اثر تغییر
دما ،تغییر می کند .در فلزات ،با افزایش دما مقاومت اهمی فلزات
افزایش می یابد .از خاصیت تغییرات مقاومت اهمی فلزات بر اثر
تغییرات دما ،برای اندازهگیری حرارت در صنعت استفاده میشود.
  6ـ 1ـ انواع وساىل اندازه گىرى درجه حرارت

1ــ    6ــ١ــ دماسنج با مادۀ قابل انبساط :از دماسنج

شکل 20ــ     1ــ فاصلۀ نشان دهنده باال رفتن درجه حرارت در لوله ىکنواخت نىست.

2ــ    6ــ1ــ دماسنج فشارى :همان طور که قبال ً گفته شد
با باال رفتن درجه حرارت فشار نىز افزاىش مى ىابد .لذا مى توان با
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اندازه ِ
گرفتن فشار ىک جسم (ماىع ىا گاز) توسط فشار سنج به طور
غىر مستقىم به مىزان درجه حرارت نىز پى برد .شکل  21ــ   1دو
لوله بوردون را که در اثر ازدىاد فشار ماىع ىا گاز درون آن،
نوع ٔ
شروع به باز شدن کرده اند نشان مى دهد .چون فشار با حرارت در
مدرج نمود.
رابطه است ،لذا مى توان سىستم را برحسب حرارت ّ
توجه کنىد ،با افزاىش حرارت آب بخار مى شود
به شکل  22ــّ 1
و در نتىجه مىزان فشار داخل لوله بوردون زىاد مى گردد .در اىن
صورت لوله باز شده و عقربه به سمت راست حرکت می کند .به
مدرج ،باال رفتن درجه
این ترتیب حرکت عقربه ،روى
ٔ
صفحه ّ
حرارت را نشان مى دهد.

نتىجه گرم شدن فور ًا تبدىل به    بخار شوند؛ چنان چه حرارت
که در ٔ
بىشترى به اىن ماىعات داده شود ،بخار بىشترى نىز تولىد مى شود
لوله بوردون بىشتر باز
و به همان نسبت مىزان فشار زىادتر شده و ٔ
مى شود و عقربه ،درجه حرارت بىشترى را نشان خواهد داد.
3ــ    6ــ1ــ دماسنج دو فلزى :همان طور  که مى دانىد
حرارت باعث انبساط فلزات مى شود ،ولى در اثر افزاىش حرارت،
مثال ً مس بىشتر از فوالد منبسط مى گردد .شکل  23ــ 1دو نوع
تىغه دو فلزى را
فلز مختلف را که به   ىک دىگر متصل شده و ىک ٔ
تشکىل داده اند نشان مى دهد.
فلز A

فلز B
شکل  23ــ   1ــ اتصال دو نوع فلز مختلف به ىکدىگر

لولۀ مارپیچی

اگر به اىن تىغه حرارت داده شود ،در اثر حرارت ىکى از اىن
دو فلز بىشتر از دىگرى منبسط می شود و همىن امر باعث خم شدن
تىغه مى گردد .همیشه فلز با قابلىت انبساط بىشتر در سمت خارج
انحنا قرار مى گىرد (شکل  24ــ.)1

لولۀ فنری

فلز A

شکل  21ــ   1ــ دماسنج فشارى با دو نوع لولۀ بوردون

بخار

شکل  22ــ    1ــ نحوۀ تغىىر عقربه در لولۀ فنرى بوردون با افزاىش حرارت

هنگامى که درجه حرارت پاىىن مى آىد طبىعتاً مىزان فشار
کاهش ىافته و لوله مجدد ًا به صورت ّاو ل باز مى گردد.
گاهى ممکن است در دماسنج ها از ماىعاتى استفاده شود

فلز B

شکل  24ــ  1ــ فلز با قابلىت انبساط بىشتر در سمت خارج انحنا قرار مى گىرد.

اگر اىن انحنا باعث قطع و وصل شدن کلىدى گردد اىن
وسىله را ترموستات می نامند .چنانچه مىزان انحراف تىغه در اثر
حرارت به نشان دهنده اى منتقل گردد ،دستگاه دماسنج نامىده
مى شود .سىستمى که مىزان انحراف تىغه ها را اندازه گىرى مى کند
الزم است بسىار دقىق باشد و هىچ گونه مانع مکانىکى در مقابل
انحراف اىجاد نکند .در مواردى که انحراف تیغه ها به عقربه اى
1
منتقل مى گردد تغىىرات دما قابل رؤىت خواهد بود .از LVDT
نىز مى توان جهت سنجش تغىىر مکان صورت گرفته متناسب با

1ــ  LVDTمخفف  Linear Variable Differential Transformerاست که یک قطعه خاص برای اندازه گیری است.
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محدوده کار اىن نوع دماسنج ها از    -75°Cتا
دما استفاده کرد.
ٔ
   1500°Cبوده و میزان دقت بهترىن نوع آن  0/5%مى باشد.
ساختمان عملى ىک نمونه از بى متال که در دماسنج ها مورد
استفاده قرار مى گىرد در شکل  25ــ  1نشان داده شده است.
تحرک انتهای نوار
انتهای آزاد نوار

نوار دو فلزی

افزاىش گرماى آب موتور باعث کاهش مقاومت الکترىکى
در فشنگى آب نصب شده روى موتور مى شود و متناسب با آن
جرىان مصرفى دستگاه افزاىش مى ىابد .عبور جرىان الکترىکى از
تىغه بى متال و درنتىجه افزاىش طول
سىم پىچ حرارتى باعث گرم شدن ٔ
عقربه دستگاه
آن مى شود .افزاىش طول تىغه باعث تغىىر موقعىت ٔ
مى شود و عقربه به سمت  Hot )  Hــ گرم شدن آب) حرکت مى کند
(شکل 27ــ.)1
سىم پىچ حرارتى

تیغ ٴه بى متال
H

N

C

شکل 25ــ   1ــ ساختمان عملى ىک نمونه بى متال

کاربرد اىن نوع دماسنج در نشان دهنده دماى آب موتور
اتومبىل است که آن را به اصطالح درجه آب مى نامند .در ساختمان
اىن نوع دماسنج از تىغه (نوار) بى متالى استفاده شده است که در
مقابل حرارت حساس بوده و تغىىر طول مى دهد .سىم پىچ حرارتى
نصب شده در روى تىغه تغىىرات دماى الزم را بر  حسب مقدار
جرىان الکترىکى مصرفى اىجاد مى کند.
در حالت سرد بودن آب موتور به علت زىاد بودن مقاومت
الکترىکى فشنگى آب ،جرىان بسىار کمى از سىم پىچ حرارتى عبور
عقربه نشان دهنده
مى کند و تغىىر طول تىغه بى متال در ّ
حدى است که ٔ
روى  Cold )  Cــ سرد بودن آب) قرار مى گىرد (شکل 26ــ.)1
تىغ ٴه بى متال

سىم پىچ حرارتى
H

N

C

.

عقربه
شمع آب

باترى
کننده ولتاژ
تثبىت ٴ
شکل  26ــ   1ــ ( )Cسرد( )Nنرمال( )Hگرم

.

عقربه
شمع آب

باترى
تثبىت کننده ولتاژ
شکل  27ــ   1ــ افزاىش گرماى آب باعث انحراف عقربه به سمت  Hمى شود.

4ــ  6ــ  1ــ دماسنج ترموکوپلى :مى دانىم که هر تغىىرى
در درجه حرارت ىک فلز باعث به حرکت درآمدن الکترون هاى
آن مى گردد .هر قدر اىن تغىىر دما ،در ىک فلز خاص ،بىشتر
باشد به همان نسبت جرىان الکترون ها بىشتر خواهد بود که خود
باعث تغىىر بار     الکترىکى در ىک نقطه مى شود .با استفاده از اىن
خاصىت و با اندازه گىرى مىزان اختالف بار    الکترىکى مى توان
تغىىرات درجه حرارت را تعىىن نمود  .اىن همان اصلى است که
در ترموکوپل مورد استفاده قرار مى گىرد .بنابراىن براى اىن کار
سرهاى دو تىغه از دو جنس مختلف را به ىکدىگر متصل نموده و
محل اتصال را گرم مى کنىم .در اىن هنگام الکترون ها جرىان پىدا
تىغه دىگر تراکم
کرده در نتىجه سر ىک تىغه تراکم بار مثبت و سر ٔ
بار منفى پىدا مى کند (شکل 28ــ.)1
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+
+ +
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_

فلز A
محل اتصال دو فلز

+
فلز B

شکل  28ــ   1ــ تغىىر درجه حرارت ىک فلز باعث حرکت الکترون ها مى شود.

نقطه اتصال و سرهاى آزاد
هرقدر اختالف درجه حرارت بىن ٔ
اىن دو فلز ،بىشتر باشد به  همان نسبت بارالکترىکى دو سر تىغه ها
زىادتر خواهد بود .بنابراىن با اندازه گىرى اختالف بارالکترىکى
(اختالف پتانسىل الکترىکى) دو سر آزاد تىغه ها (دو سر ترموکوپل)،
نقطه اتصال مشخص خواهد شد (شکل 29ــ.)1
درجه حرارت ٔ
بار الکتریکی قوی

بار الکتریکی ضعیف

شکل 29ــ      1ــ هر قدر حرارت نقطۀ اتصال بىشتر باشد اختالف پتانسىل دو سر
تىغه ها بىشتر خواهد بود.

نقطه اتصال و سرهاى آزاد دو فلز ،حرارت
چنانچه به ٔ
ىک سان داده شود ،بارالکترىکى دو فلز مساوى شده و در نتىجه
استفاده
اختالف پتانسىل نىز صفر خواهد بود بنابراىن قابلىت
ٔ
نقطه
ترموکوپل فقط در   صورت وجود اختالف درجه حرارت بىن ٔ
اتصال و سرهاى آزاد تىغه هاى فلزى مى باشد .بنابراىن در عمل
درجه حرارت سرهاى آزاد ثابت نگه داشته مى شود که آن را
«درجه حرارت مبنا » مى نامىم.
مقدار ولتاژ اىجاد شده در دو سر تىغه ها بستگى به جنس
تىغه ها داشته و به طور معمول بىن  10µV/°Cتا 80µV/°C
است .درضمن حداکثر درجه حرارت مجاز ترموکوپل نىز بستگى
به جنس تىغه ها دارد.
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چنانچه تعدادى ترموکوپل به  صورت سرى بسته شود،
مجموعه ،ترموپىل نام مى گىرد .شکل  30ــ  1نمونه اى از ترموپىل
را نشان مى دهد.

C

شکل 30ــ   1ــ ترموپىل

کلىه اتصاالت و همچنىن
اگر در ترموپىل دماى محىط ٔ
حساسىت مجموعه
سىم هاى اتصال ىک  سان باشد در اىن صورت ّ
باال رفته و قدرت تمىز آن نىز بىشتر خواهد شد.
به عنوان مثال با سرى کردن  25ترموکوپل از نوع
کنستانتان    ــ کرمل قدرت تمىز تا  0/001°Cباال خواهد رفت.
استفاده ترموکوپل کاربرد آن در اندازه گىرى
از دىگر موارد
ٔ
درجه حرارت متوسط اگزوز  توربىن مى باشد .اىن ترموکوپل ها
به طور جداگانه در نقاط مختلف اگزوز قرار داده مى شوند و با
اندازه متوسط درجه
اندازه گىرى ولتاژ دو سر ترموپىل مى توان
ٔ
حرارت اگزوز را مشخص کرد .در شکل 31ــ 1نمونه هاىى از
دماسنج دىجىتالى صنعتى را مشاهده مى کنىد.

شکل 31ــ1ــ انواع دماسنج هاى دىجىتالى

مطالعۀ آزاد

وساىل اندازه گىری دما شامل مقاومت هاى تابع حرارت:

اىن وساىل داراى المان هاىى هستند که مقاومت الکترىکى آن ها در مقابل

حرارت تغىىر مى کند .در صورتى که مادۀ تشکىل دهندۀ مقاومت از جنس فلز
باشد دستگاه ترمومتر مقاومتى و چنانچه اىن ماده از جنس نىمه هادى باشد

وسىله ،ترمومتر ترمىستورى نامىده مى شود .روش معمول سنجش مقاومت

اکسید فلزی

استفاده از پل اندازه گىرى مى باشد .با اندازه گىرى مقدار مقاومت و ىا ولتاژ
دو سر آشکار ساز در پل مى توان درجه حرارت را اندازه گرفت .شکل  3٢ــ  1

ىک نمونه ترمىستور را نشان مى دهد.

  ٥ــ    6ــ  ١ــ آىسىهاى ( )ICسنسور درجه حرارت :با
پىشرفتتکنولوژىالکترونىکدرساختقطعاتالکترونىکى،قطعاتى
ساخته شدهاند که مىتوانند حرارت را حس نموده و متناسب با درجه
محدوده
حرارت در خروجى خود ولتاژ ىا جرىانى را تولىد نماىند.
ٔ
اندازهگىرى حرارت در اىن   گونه قطعات از   -60°Cتا    180°Cمى      باشد.
کننده
البته سنسور حرارتى تنها ىک قطعه نىست بلکه ىک ٔ
قطعه حس ٔ
حرارت همراه با ىک مدار الکترونىکى است که همگى به     صورت ىک
قطعه سه پاىه شبىه ىک
مدار مجتمع ساخته شده و به صورت ىک ٔ
ترانزىستور در اختىار ما قرار مىگىرد.
خروجى اىن  ICها ولتاژ ىا جرىان بوده و از مهم ترىن مزاىاى
آن ها ،خطى بودن ولتاژ ىا جرىان خروجى نسبت به درجه حرارت
درجه
مى باشد؛ به عنوان مثال ،خروجى ىک  ICبه ازاى هر
ٔ
سانتى گراد دما  10mVولتاژ در اختىار ما قرار مى دهد.
  6ــ 6ــ1ــ روش دیگری برای اندازه گیری دما در
صنعت :برای اندازه گیری دما ،روش های مختلفی وجود دارد.
یکی از این روش ها ،اندازه گیری تغییر خواص الکتریکی اجسام
در اثر تغییرات دما است .می دانیم که مقاومت اهمی فلزات در اثر

شکل 32ــ1ــ یک نمونه ترمیستور

تغییر دما ،تغییر می کند.در فلزات ،با افزایش دما ،مقاومت اهمی
فلزات افزایش می یابد .از همین خاصیت تغییرات مقاومت اهمی
فـلزات بـر اثر تغییر دمـا ،بــرای انـدازه گیری حــرارت در صنعت
استفاده می شود.
در اکثر فلزات شناخته شده ،تغییرات مقاومت اهمی نسبت
به تغییرات دما ،خطی نیست .مثال ً در یک فلز مشخصی ،اگر دمای
فلز از صفر به  10درجه سانتی گراد افزایش پیدا کند ،مقاومت
درجه
اهمی آن فلز  5 Ωزیاد می شود و اگر دمای همان فلز از 10
ٔ
درجه سانتی گراد افزایش یابد ،مقاومت اهمی آن
سانتی گراد به 20
ٔ
فلز  7/2اهم زیاد می شود.
تنها فلزی که تقریباً تغییرات مقاومت اهمی آن نسبت به
تغییرات دما ،خطی است ،فلز پالتین ( )Ptاست .هر  چند که این
فلز بسیار گران بها است ــ به طور متوسط دو برابر قیمت طال ــ
اما برای اندازه گیری دما از آن استفاده می کنند.
  7ــ 6ــ1ــ حسگر (سنسور)  Pt100 :Pt100یک
درجه سانتی گراد
مقاومت اهمی از جنس پالتین است که در صفر
ٔ
مقاومت اهمی آن  100Ωاست.

در  Pt 100به ازای افزایش هر درجه دما 385mΩ ،مقاومت اهمی آن زیاد می شود.
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به کمک  pt 100می توان دمای  -200درجه سانتی گراد
تا  850درجه سانتی گراد را اندازه گرفت.
 Pt100معموال ً همراه با یک مدار الکتریکی  ١مورد استفاده
قرار میگیرد .به کمک مدار الکتریکی میتوان رنج دمای مورد نظر
اندازه گیری را تبدیل به جریان استاندارد  4mAتا  20mAکرد و
سپس با وسایل اندازه گیری ساده آن را اندازه گرفت و یا کنترل
کرد.شکل 3٣ــ 1یک نمونه  Pt100رانشان می دهد.

شکل      3٣ــ   1ــ شکل ظاهری یک Pt100

 Pt100را با سمبل شکل 3٤ــ 1در نقشه های الکتریکی
نشان می دهند.
یا

شکل 3٤ــ1ــ سمبل Pt100

 Pt100را به صورت دو سیمه ،سه سیمه و چهارسیمه
می سازند که نوع سه سیمه آن از بقیه رایج تر است.
از  Pt100در صنعت برای اندازه گیری دمای سیاالت با
دمای کمتر از  800درجه سانتی گراد به فراوانی استفاده می کنند
ضمن این که می توان از  Pt100برای اندازه گیری دمای محیط،
دمای سیلوهای حبوبات و … نیز استفاده کرد .دقت اندازه گیری
دما با  Pt100بسیار باالست.
به کمک مدار شکل 35ــ 1می توان میزان دما را تبدیل
به سیگنال الکتریکی کرد .ولتاژ دو سر  Pt100متناسب با دمای
 Pt100است.

10mA

شکل 3٥ــ١ــ نحوه تبدیل دما به ولتاژ

7ـ1ـ اندازه گیری تغییر   مکان    طولی

برای اندازه گیری تغییر مکان طولی (از حدود میکرومتر تا
چندین سانتی متر و یا متر) با توجه به دقتی که مورد نیاز است از
شیوه های مختلفی استفاده می کنند.
اندازهگیر تغییر مکان طولی وسیلهای است که میزان جابهجایی
یک جسم را بین دو نقطه ،در امتداد خط مستقیم ،مورد سنجش قرار
میدهد .عالوهبراین ،از این وسیله در سنجش تغییر مکان طولی یک
جسم بهطور مستقیم و سنجش کمیتهایی مانند فشار ،نیرو ،شتاب
و حرارت که قادر به ایجاد تغییر مکان هستند نیز استفاده میشود.
انواع مختلفی از این وسیله در صنعت وجود دارد که در زیر بهطور
خالصه به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
١ــ٧ــ١ــ پتانسیومتر مقاومتی :پتانسیومتر مقاومتی دارای
مقاومتی است که یک کنتاکت یا اتصال لغزنده بر روی آن قرار دارد.
پتانسیومتر یک قطعه الکترونیکی است که به عنوان مقاومت
متغیر در مدارها مورد استفاده قرار می گیرد .در کتاب مبانی برق
در این باره بیشتر خواهید آموخت.
مطابق شکل ٣6ــ ١ولتاژ  VSبه دو سر پتانسیومتر اعمال
نقطه  Aو  )Bکه
درنتیجه آن ولتاژ خروجی  VOبین دو
ٔ
می شود (دو ٔ
رابطه خطی
نقطه  Aو   ( Oاتصال متحرک  ) ایجاد می گردد .یک
ٔ
ٔ
فاصله  ABبه صورت زیر وجود دارد.
بین ولتاژ خروجی و
ٔ
VS

B

کنتاکت لغزنده

١ــ مدار الکترونیکی مورد استفاده برای این دستگاه را ترانس میتر ( )Transmitterیا فرستنده می نامند.
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جریان ثابت

Pt100

Vo AO
=
Vs AB

O
Vo

 Aشکل 36ــ1ــ نحوۀ اتصال
ولتاژ  Vsبه دو سر پتانسیومتر

جسمی که تغییر مکان آن اندازه گیری می شود به کنتاکت
لغزنده متصل می گردد .بنابراین هر تغییر مکانی که جسم داشته
باشد باعث تغییر مکان لغزنده و درنتیجه تغییر  Voمی گردد .از  نظر
ساختمانی سه نوع پتانسیومتر وجود دارد:
الف) پتانسیومتر سیمی
ب) پتانسیومتر زغالی
ج) پتانسیومتر پالستیکی
اسامی فوق متناسب با نام المان مقاومتی (سیم ،زغال،
پالستیک) انتخاب شده است .پتانسیومتر سیمی ،سیم نازکی است
که به دور یک شیء غیرهادی پیچیده شده و یک لغزنده می تواند در
نقاط دلخواه با سیم ارتباط الکتریکی داشته باشد .با جابه جا شدن
لغزنده ،مقاومت بین آن و کنتاکت های ثابت تغییر می کند .حداقل
این تغییر مقاومت برابر با مقاومت یک حلقه است؛ بنابراین ،مقاومت
سیمی قدرت تمیز دادن مقادیر بسیار کم حرکت را نخواهد داشت.
بدین جهت برای داشتن تغییرات بسیار کم مقاومت و درنتیجه تغییر
مکان کم در جسم ،باید از پتانسیومتر زغالی یا پالستیکی استفاده
اندازه دانه بندی
شود .قدرت تمیز این دو نوع مقاومت بستگی به
ٔ
زغال یا پالستیک دارد ،ولی معموال ً قدرت تمیز آن ها تا
10000
اهم می تواند باشد .در عمل قدرت تشخیص یک پتانسیومتر،
دهنده آن ،به ساختمان مکانیکی فنری
ماده تشکیل ٔ
عالوه بر جنس ٔ
که لغزنده را به مقاومت تماس می دهد بستگی دارد.

آن ریخته می شوند ،فشار وارد می آورند (شکل ٣7ــ١ــ الف).
چنان چه یک جسم خارجی را در یک ظرف مایع قرار دهیم از
طرف مایع فشاری به این جسم وارد می شود (شکل ٣7ــ١ــ ب).

(الف)

(ب)

شکل 37ــ١ــ مایعات به دیوارۀ ظرف (الف) و جسم خارجی موجود در ظرف (ب)
فشار وارد می کنند.

به شکل ٣7ــ١ــ ب نگاه کنید :فشاری که از دو پهلو به جسم
خنثی می کنندّ .اما فشار وارده از
شناور وارد می شود یکدیگر را ٰ
پایین که بیشتر از فشار وارده از باالست سعی بر آن دارد که جسم
را به طرف باال براند و همین فشار است که باعث سبک   شدن اجسام
شناور میشود (قانون ارشمیدس) .هر قدر وزن مخصوص مایع بیشتر
باشد این فشار بیشتر خواهد بود .مثال ً ممکن است جسمی در آب
غوطه ور شود ّاما در جیوه (مایع) فرو نرود .زیرا وزن مخصوص
جیوه زیاد بوده و فشار زیادی از پایین به آن جسم وارد می نماید و
آن را در سطح خود شناور نگه می دارد (شکل ٣8ــ.)١

  8ـ١ـ اندازه گیری ارتفاع سطح مایعات

منظور از سطح مایع حدفاصل مایع با بخار خود یا محیط
گازی که روی آن را احاطه کرده است می باشد.
ساده ترین روش اندازه گیری ارتفاع سطح مایع استفاده از
ظرف شیشه ای یا شفاف است که بتوان مایع داخل آن را از بیرون
به خوبی دید ،اما چون نمی توان مخزن ها را از شیشه یا جسم
شفاف ساخت ،لذا اندازه گیری ارتفاع سطح مایع به طرق دیگری
انجام می پذیرد که در زیر به بعضی از آن ها اشاره ای مختصر
خواهد شد.
١ــ    ٨ــ١ــ اندازه گیری ارتفاع سطح مایع به کمک
اجسام شناور :مایعات همواره به خود و دیوارهای ظرفی که در

جىوه

آب

شکل    38ــ   1ــ جسم در آب غوطه ور مى شود و در جىوه فرو نمى رود.

مقدمه فوق ،ساده ترىن روش استفاده از اجسام
پس از ذکر
ٔ
شناور را در شکل  39ــ   1نشان مى دهىم .با باال ىا پاىىن رفتن سطح
ماىع توپى نىز به سمت باال و پاىىن حرکت مى کند و اىن امر باعث
حرکت عقربه شده و عقربه (حرکت عقربه) ارتفاع سطح ماىع را
مشخص مى کند.
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سیم های
هدایت کننده

استفاده دىگرى از توپى شناور را نشان
شکل  41ــ 1
ٔ
مىله متحرک و عقربه حرکت کرده
مى دهد .با حرکت توپى ،اهرمٔ ،
مدرج نشان مى دهد.
و ارتفاع سطح ماىع را روى
ٔ
صفحه ّ

محور
جعبۀ آب بند

اهرم

عقربه

توپی شناور

شکل 39ــ   1ــ تغىىر ارتفاع سطح ماىع به کمک اجسام شناور

براى اىن که توپى شناور روى سطح ماىع حرکت آزاد نداشته
وسىله دو مىله مهار مى کنند .در اىن روش
باشد معموال ً آن را به ٔ
مدرج از ىک شاغول و ىک خط کش
مى توان به جاى عقربه و
ٔ
صفحه ّ
مدرج بلند ،مطابق شکل 40ــ   ،1استفاده نمود .در اىن طرىقه توپى
وزنه شاغول
وسىله نخى که از روى قرقره عبور کرده است به ٔ
شناور به ٔ
مدرجى حرکت مى کند و
متصل است .اىن وزنه در کنار مقىاس ّ
ارتفاع سطح ماىع را اندازه مى گىرد.

شکل  41ــ   1ــ استفاده از توپى شناور براى تعىىن ارتفاع سطح ماىع

دهنده سطح ماىع که
الف) اصول کار :ىک نمونه از نشان ٔ
در باک اتومبىل به کار مى رود را در شکل 42ــ 1مالحظه مى کنىد.
درجه آب از نوع بى متالى است
دهنده ٔ
ساختمان سوخت نما مانند نشان ٔ
تىغه بى متال و سىم پىچ حرارتى استفاده شده است .در
که در آن از ٔ
حالت هاى پُر و خالى بودن باک مقدار مقاومت متغیر نصب شده روی
باک تغىىر مى کند و برحسب مقدار جرىان مصرفى و حرارت اىجاد شده
عقربه نشان دهنده
تىغه بى متال تغىىر طول داده و ٔ
در سىم پىچ حرارتىٔ ،
فاصله ( Eخالى بودن باک )Emptyو Full( Fپر بودن باک) مقدار
در
ٔ
شده داخل باک را نشان مى دهد.
حجم سوخت اندازه گىرى ٔ

سیم پیچ
حرارتی

تیغۀ بی متال

مقاومت متغیر

عقربه

شناور

شکل       40ــ   1ــ استفاده از ىک شاغول و ىک خط کش مدرج براى اندازه گىرى
ارتفاع سطح ماىع
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تثبیت کننده
ولتاژ مصرفی

باتری

شکل      42ــ   1ــ ىک نمونه از نشان دهنده سطح ماىع در باک اتومبىل

 2ــ   8ــ 1ــ اندازه گىرى ارتفاع سطح ماىعات به
کمک امواج :اگر نورى بر سطح ماىع شفافى تابانده شود مقدار
کمى از آن هنگام برخورد با ماىع منعکس گشته و مقدارى دىگر
جذب ماىع مى گردد ّاما قسمت اعظم آن از ماىع عبور مى کند .در
اىن عمل هر  چه ضخامت ماىع بىشتر باشد مقدار نور جذب شده
افزاىش ىافته و نور خارج شده کم مى شود .بنابراىن از روى نور
شىوه
خارج شده مى توان ضخامت ىا ارتفاع ماىع را معىن نمود .اىن ٔ
اندازه گىرى مطابق شکل  43ــ  1براى اندازه گىرى ارتفاع ماىعات
شفاف به کار مى رود.
آشکارساز

محافظ نصب شده است و برای مخزن هایی که دارای فشار باال
هستند از لوله های شیشه ای استفاده نمی شود.

شکل    44ــ     1ــ اندازه گىرى ارتفاع سطح ماىعات با استفاده از لول ٴه اندازه گىرى

9ـ1ـ اندازه گیری وزن

برای اندازه گیری وزن در صنعت از حدود گرم تا چند
ده تن ،از وسیله ای به نام لودسل ( )Load cellو یک سیستم
نشان دهنده به نام ایندیکیتور( )Indicatorاستفاده می شود .شکل
45ــ 1یک لودسل و یک ایندیکیتور را نشان می دهد.

منبع نور
شکل    43ــ   1ــ اندازه گىرى ارتفاع سطح ماىعات به کمک امواج

 3ــ   8ــ 1ــ اندازه گىرى ارتفاع سطح ماىعات با
استفاده از لولۀ اندازه گیری :می دانیم مایع در تمام ظرف های
مرتبط با یکدیگر در یک سطح قرار می گیرد ،از این خاصیت برای
اندازه گیری سطح مایع مطابق شکل 44ــ ١استفاده می شود.
لوله شیشه ای از یک طرف به پایین ترین قسمت مخزن و
ٔ
از طرف دیگر به قسمت باالیی آن متصل شده است .می دانیم که
سطح مایع در این لوله با سطح مایع در مخزن برابر است .برای
میله
جلوگیری از شکسته شدن این نوع لوله ها ،در اطراف آن چند ٔ

الف) یک نمونه لودسل

ب) یک نمونه ایندیکیتور
شکل 45ــ1ــ یک نمونه لودسل و یک نمونه ایندیکیتور
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است.

عنصر اصلی تشخیص وزن ،یک قطعه به نام Strain Gauge

 Strain Gaugeدر حقیقت یک مقاومت اهمی است که
از نوارهای بسیار باریکی تشکیل شده است .اگر این مقاومت
واسطه فشار ،تغییر
تحت فشار قرار گیرد ،شکل فیزیکی آن به
ٔ
میکند و هر نوع تغییر شکل فیزیکی ،باعث تغییر مقاومت اهمی آن
میشود .غیر از فشار ،کشش نیز میتواند باعث تغییر شکل فیزیکی
آن گردد .لذا مقدار مقاومت اهمی این مقاومت بر اثر کشش نیز
تغییر میکند.شکل 46ــ 1ساختار داخلی یک Strain Gauge
را نشان میدهد.

اتصاالت اهمی

شکل 46ــ1ــ ساختار داخلی یک Strain Gauge

تغییر مقاومت اهمی  Strain Gaugeحدود میلی اهم و یا
کسری از میلی اهم است .لذا برای اندازه گیری تغییرات اهمی
آن ،از اهم متر و یا وسایل مشابه دیگر نمی تـوان استفاده کرد
زیرا مقاومت اهمی سیم های رابط و تغییر مقاومت اهمی آن ها
بر حسب تغییرات دما ،ممکن است به مراتب بیشتر از کسری از
میلی اهم باشد.
عمال ً  Strain Gaugeرا در مدار الکتریکی شکل(47ــ)1
که به نام پل وتستون مشهور است قرار می دهند ،در خروجی این
مدار متناسب با تغییر مقاومت اهمی  ،Strain Gaugeولتاژ DC
تولید می شود .با اندازه گیری ولتاژ  DCتوسط ایندیکیتور ،وزن
قرار داده شد روی  Strain Gaugeتعیین می شود.
به مدار الکتریکی شکل 47ــ  1لودسل می گویند.
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شکل 47ــ١ــ مدار الکتریکی لودسل

در یک  ،Strain Gaugeتغییرات مقاومت اهمی آن متناسب
با وزنی که روی آن قرار می گیرد .کامال ً خطی است .مثال ً اگر وزن
یک کیلوگرم روی آن قرار گیرد.،مقاومت اهمی آن یک میلی اهم
تغییر می کند و اگر مقدار وزن دو برابر شد ،تغییرات مقاومت اهمی
آن نیز دو میلی اهم می شود.
لودسل ها به دو صورت فشاری و کششی ساخته می شوند.
نوع فشاری معموال ً روی یک تکیه گاه روی زمین نصب می شود
و وزن مورد   نظر روی آن قرار می گیرد .در نوع کششی ،معموال ً
لودسل به صورت آویز نصب می شود و وزن به صورت کششی
روی لودسل منتقل می گردد.
همان طور که قبال ً گفته شد ،خروجی لودسل ها ،به
ایندیکیتورها وصل می شود تا ایندیکیتورها وزن قرار گرفته
روی لودسل رانشان دهند ،ایندیکیتورها عالوه بر نمایش مقدار
وزن ،امکانات دیگری نیز دارند که به بعضی از آن ها در زیر اشاره
خواهد شد:
شمارش تعداد قطعات روی آن قرار گرفته.
اندازه گیری وزن ظرف خالی()TARE
امکان اتصال مستقیم چاپگر به آن ها و چاپ فاکتور
امکان اتصال به یک کامپیوتر معمولی
در خروجی ایندیکیتورها تعدادی رله وجود دارد که
می توان با دادن برنامه به ایندیکیتور ،شرایطی را فراهم کرد که ،به ازای

وزن های مختلف و مشخص ،رله ها عمل کنند .از این فرآیند برای
ماده مختلف در صنعت استفاده می شود.
ترکیب (مخلوط) چند ٔ

ایندیکیتورها ،می توانند متناسب با وزن روی لودسل،
یک جریان 20 mAــ 4تولید و در اختیار کار  بر قرار دهند.

ویژه هنرجویان عالقه مند
تحقیق کنید دستگاههای ترازوی الکترونیکی متداول در بازار میوه و سوپرمارکتها بر چه اساسی

کار میکنند.

؟ ؟؟

10ـ1ـ الگوی پرسش

تشریحی

١ــ چرا در صنعت کمیت های غیرالکتریکی مانند درجه حرارت و فشار را ابتدا تبدیل به یک کمیت الکتریکی
کرده و سپس آن را انتقال می دهند؟
٢ــ کاربرد اندازه گیری تغییر مکان طولی کدام است؟
٣ــ فشار واحدهای آن را تعریف کنید.
٤ــ سه مورد کاربرد فشار را نام ببرید.
  ٥ــ کاربرد فشارسنج دیافراگمی در کجاست؟
  ٦ــ درجه حرارت را تعریف کنید.
٧ــ ساختمان دماسنج فشاری را به طور کامل شرح دهید.
  ٨ــ دماسنج ترموکوپلی و کاربرد آن را به طور کامل شرح دهید.
صحیح ـ غلط

9ــ مقاومت سیمی قدرت تمیز دادن مقادیر بسیار کم حرکت را ندارد.
10ــ حساسیت فشارسنج فانوسی از فشارسنج دیافراگمی کم تر است.

صحیح
صحیح

غلط
غلط

کامل کردنی

اندازه (مقدار)
11ــ اندازه گیری نتیجه یک مقایسه کلی است بین یک استاندارد (شاخص) ……… و یک
ٔ
………
چهارگزینه ای

12ــ دستگاه هایی که  قادر به نمایش کمیت اندازه گیری شده به صورت پیوسته نیستند ،دستگاه های …… نام دارند.
2ــ دیجیتال
1ــ آنالوگ
4ــ الکترومغناطیسی
3ــ الکترواستاتیکی
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فصل

2

اندازه گىرى جریان  ،ولتاژ و مقاومت اهمی

هدف کلّی
شناخت مفاهیم جریان ،ولتاژ و مقاومت اهمی و
نحوۀ اندازه گیری هر یک از این کمیت ها

هدف هاى رفتارى :پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:

ــ جرىان الکترىکى و واحد آن را تعرىف کند.
ــ دستگاه انداز ه گىرى جرىان را تشرىح کند.
صفحه مدرج را از ىکدىگر تفکىک کند.
ــ تقسىمات
ٔ
ــ به هنگام استفاده از آمپرمتر براى اندازه گىرى جرىان الکترىکى
نکات اىمنى را رعاىت کند.
نحوه اندازه گىرى جرىان  ACبا آمپرمتر را شرح دهد.
ــ ٔ
ــ قسمت هاى مختلف ىک مولتى متر عقربه اى را تمىز دهد.
ــ اختالف پتانسىل الکترىکى (ولتاژ) و واحد آن را تعرىف کند.
ــ طرز قرارگرفتن ولت متر را براى اندازه گىرى ولتاژ شرح دهد.
صفحه مدرج ولت متر
نحوه خواندن مقدار ولتاژ را از روى
ٔ
ــ ٔ
بىان کند.
نحوه اندازه گىرى ولتاژهاى زىاد را شرح دهد.
ــ ٔ
ــ مقاومت اهمى و واحد آن را تعرىف کند.
ــ روش هاى مختلف اندازه گىرى مقاومت اهمى را شرح دهد.

ــ مدار الکترىکى پل وتستون و کاربرد آن را بىان کند.
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ــ فعالىت هاى کالسى را با اعتماد به نفس و به طور دقىق انجام دهد.
ــ نظم و ترتىب و حضور به موقع در کالس را رعاىت کند.
ــ مسئولىت هاى واگذار شده را به طور دقىق اجرا کند.
ــ در موقعىت هاى مناسب از آزماىشگاه مجازى استفاده کند.
ــ از امکانات فراهم شده به خوبى حفاظت و نگهدارى کند.
ــ ابهامات و سؤاالت خود در زمان مقتضى را بپرسد.
ــ به سؤاالت مطرح شده در زمان مقتضى پاسخ دهد.
ــ حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
ــ توانمندى هاى خود را در موقعىت هاى مناسب بروز دهد.
ــ در کارگروهى مشارکت فعال و همکارى مؤثر داشته باشد.
ــ نسبت به حل مشکالت ساىر هنرجوىان حساس و فعال باشد.
ــ ساىر هنرجوىان را در ارتباط با اجراى نظم و مقررات ،راهنماىى
و تشوىق کند.
ــ نکات اىمنى را در مورد کار با دستگاه هاى اندازه گىرى شرح
دهد.

قابل توجه هنرآموزان محترم

نحوه
در صورت امکان ،نمونه هاىى از مولتى متر عقربه اى و دىجىتالى را به کالس درس بىاورىد و اصول کار و ٔ
استفاده از آن ها را به صورت عىنى به هنرجوىان آموزش دهىد.
با استفاده از نرم افزار مولتى سىم ( ، (multisimکاربرد انواع دستگاه هاى اندازه گىرى را براى هنرجوىان به
صورت آزماىشگاه مجازى به نماىش درآورىد.
قبل از شروع اىن بحث مفاهىم زىر را به خاطر بسپارىد.
1ــ ولتاژ مستقىم ىا  :DCولتاژى است که مقدار آن همواره ثابت باقى مى ماند و با گذشت زمان تغىىر نمى کند.
مانند :ولتاژ باترى.
 2ــ ولتاژ متناوب ىا  :ACولتاژى است که مقدار و جهت آن با زمان تغىىر مى کند .ولتاژ برق شهر ىک ولتاژ
متناوب سىنوسى است .از ولتاژ متناوب جرىان متناوب به وجود مى آىد.
 3ــ آمپر :واحد اندازه گىرى جرىان الکترىکى آمپر است و آن را با  Aنشان مى دهند.
 4ــ آمپرمتر :دستگاه اندازه گىرى الکترىکى است که جرىان الکترىکى را اندازه گىرى مى کند.
  5ــ ولت :واحد اندازه گىرى ولتاژ ولت است و آن را با  Vنشان مى دهند.
 6ــ ولت متر :دستگاه اندازه گىرى الکترىکى است که ولتاژ را اندازه گىرى مى کند.
  7ــ مقاومت الکترىکى :به هرگونه خاصىتى که در مقابل عبور جرىان الکترىکى از خود مخالفت نشان دهد
مقاومت الکترىکى گفته مى شود.
  8ــ اهم :واحد اندازه گىرى مقاومت الکترىکى اهم است و آن را با  Ωنشان مى دهند.
 9ــ اهم متر :دستگاه اندازه گىرى الکترىکى است که مقاومت را اندازه گىرى مى کند.
 1ـ  2ـ اندازه گىرى جرىان

 1ــ  1ــ  2ــ اندازه گىرى جرىان  :DCهمان طور
که در درس فىزىک خوانده اىد جابه جاىى بارهاى الکترىکى
نسبت به زمان در ىک هادى را جرىان الکترىکى مى نامند .اگر
اىن جابهجاىى در ىک جهت باشد جرىان الکترىکى را جرىان DC
مىنامند .واحد شدت جرىان الکترىکى آمپر نام دارد .در الکترونىک

10 0
5 0
25

0

بزرگ تر از آمپر نظىر کىلوآمپر ( 1000آمپر) استفاده مى شود.
دستگاهى که جرىان الکترىکى را اندازه مى گىرد آمپر متر نام
دارد .آمپر متر در مدار به طور سرى قرار مى گىرد تا جرىان مصرف کننده
نحوه قرار گرفتن
و جرىان عبورى از آمپرمتر ىکى باشند .شکل  1ــٔ 2
ساده الکترىکى ،نشان مى دهد.
ىک آمپر متر را ،در ىک مدار ٔ

0

1
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آمپر) ،و در برق صنعتى از واحدهاى
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(
1000

آمپر) و

8
40
20
0

6
30
150

4
20
100
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I
I
شکل  1ــ    2ــ نحوۀ قرار گرفتن آمپرمتر در مدار
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براى قرائت مقدار جرىانى که آمپر متر نشان مى دهد باىد به
طرىق زىر عمل کرد:
الف) حدود اندازه گىرى ىا ضرىب کلىد رنج (مثال ً در
صفحه
شکل  1ــ 100mA ،2مى باشد) را به ماکزىمم عدد روى
ٔ
مدرج (مثال ً در شکل  1ــ 2ىکى از تقسىمات  10مى باشد) تقسىم
مى کنىم .عدد به دست آمده را ضرىب ثابت صفحه نامىده و آن را با
حرف  Cنشان مى دهىم؛ با توجه به شکل  1ــ 2دارىم:
100
هر تقسیمات = 10mA /
10

ضریب کلید رنج

=

250
= 2 / 5mA
100

=C

 = C * 73مقدارجرىانى که مىلى آمپر متر نشان مى دهد
= 2/5 * 73 = 182/5mA
در مدارات الکترىکى آمپر متر را با عالمت ىا نماد شکل
 3ــ 2نماىش مى دهند.
A

=C

آخرین عدد روی صفحه

ب) مقدار انحراف عقربه را در ضرىب ثابت صفحه ضرب
  اندازه  1/6قسمت از تقسىمات
مى کنىم .در شکـل  1ــ 2عقربـه بـه ٔ
منحرف شده است ،لذا مقدار جرىانى که عقربه نشان مى دهد برابر است با:

شکل  3ــ   2ــ نماد ىک آمپرمتر

شکل  4ــ 2ىک مدار الکترىکى را که آمپر متر در آن قرار
گرفته است نشان مى دهد.

عدد خوانده شده *  = Cمقدار جرىانى که آمپر متر نشان مى دهد
= ١٠ × 1/6 = ١٦mA

A

مثال  : 1بىش ترىن عدد درج شده روى ىک مىلى آمپر متر

E

(صفحه مدرج به  60قسمت تقسىم شده است) اگر
 60مى باشد
ٔ

حدود اندازه گىرى (ضرىب کلىد رنج) روى عدد  300 mAبوده و

شکل  4ــ    2ــ آمپر متر مقدار جرىان گذرنده از المپ را نشان مى دهد.

اندازه  42/5قسمت منحرف شده باشد ،آمپر متر
عقربه آمپر متر به
ٔ
ٔ

مقدار جرىان را  212/5 mAنشان مى دهد زىرا:

300 mA
= 5mA
60

=C

مقدار جرىانى که مىلى آمپر متر نشان مى دهد برابراست با:
I = 42/5 * C = 42/5 * 5mA = 212/5mA
مثال  :2در شکل  2ــ 2مىلى آمپر متر  182/5مىلى آمپر
را نشان مى دهد.
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براى دقىق تر خواندن جرىانى که آمپر متر نشان مى دهد باىد
حدود اندازه گىرى (ضرىب کلىد رنج) را طورى انتخاب کنىم که
انحراف عقربه بىشترىن مقدار را داشته باشد.
مـحـدوده
شکل    5ــ 2جـرىـان   0/92مىلى آمـپر را در
ٔ
انـدازه گىرى  1mAو  100mAنشان مى دهد .همان طور که از
شکل نىز پىداست اندازه گىرى جرىان  0/92 mAدر رنج 1mA
دقىق تر است.
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ضرىب کلىد رنج جرىان روى عدد

 250mAقرار دارد.

شکل  2ــ    2ــ مىلى آمپر متر  182/5مىلى آمپر را نشان مى دهد.
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شکل  5ــ    2ــ اثرات انتخاب رنج مناسب براى قرائت مقادىر

توجه :هنگام تعوىض رنج آمپر متر سعى کنىد ابتدا دو سر
آمپر متر را اتصال کوتاه نموده ،سپس رنج را عوض کرده و آن گاه
آن را از اتصال کوتاه خارج کنىد .در ضمن چنانچه مقدار جرىان
مورد اندازه گىرى نامشخص است رنج آمپر متر را در بىشترىن
مقدار خود قرار دهىد.
آمپر متر ها و مىلى آمپرمترهاى  DCبه صور ت      هاى
آزماىشگاهى ،تابلوىى و ىا به صورت قسمتى از مولتى  متر (اهم متر
ــ ولت متر ــ آمپر متر) ساخته مى شوند .شکل  6ــ 2چند نمونه از
آمپرمترها و مىلى آمپر مترهاى آزماىشگاهى را نشان مى دهد.

شکل  8ــ 2ىک نمونه مولتى  متر را نشان مى دهد که قسمتى
از آن مىلى آمپرمتر  DCاست.

شکل      8ــ  2ــ نمونه اى از مولتى  متر عقربه اى

مولتى  متر ىک دستگاه نسبتاً پرکاربرد در برق و الکترونىک
است که در فصل پنجم همىن کتاب ساختمان آن به طور کامل مورد
بررسى قرار خواهد گرفت.
نوع دىگرى از مولتى  متر وجود دارد که به آوومتر دىجىتالى
موسوم است .اىن نوع مولتى  متر نىز داراى رنج جرىان  DCاست
صفحه نماىش
و مقدار اندازه گىرى شده را به صورت رقمى روى
ٔ
نشان مى دهد .در شکل  9ــ 2ىک نمونه از اىن مولتى مترها را
مشاهده مى کنىد.
شکل    6ــ    2ــ نمونه هاىى از مىلى آمپرمترهاى آزماىشگاهى

است.

دهنده دو نمونه از آمپر مترهاى تابلوىى
شکل  7ــ 2نشان
ٔ

شکل  7ــ 2ــ دو نمونه آمپرمترهاى تابلوىى

شکل  9ــ 2ــ ىک نمونه مولتى  متر دىجىتالى
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 2ــ 1ــ 2ــ اندازه گىرى جرىان  :ACاگر در ىک مدار
جهت جابه جاىى بارهاى الکترىکى دائماً تغىىر کند و اىن تغىىرات
داراى نظم خاصى در زمان هاى مساوى باشد ،اىن جرىان را جرىان
 ACمى نامند .شکل  10ــ 2نمونه اى از جرىان  ACرا ،که تغىىرات
آن به شکل سىنوسى است ،نشان مى دهد.
i

شکل  12ــ 2ــ دو نمونه آمپرمتر  ACآزماىشگاهى

شکل  13ــ 2ىک مولتى  متر  دىجىتالى آزماىشگاهى را
نشان مى دهد که داراى رنج جرىان متناوب ( )ACو مستقىم
( )DCمى باشد.

tωt

شکل  10ــ 2ــ نمونه اى از جرىان AC

براى اندازه گىرى جرىان  ACحتماً باىد از آمپر مترهاى AC
استفاده کرد .پس با آمپر مترهاىى که فقط داراى رنج  DCمى باشند
نمى توان جرىان  ACرا اندازه گرفت .بعضى دىگر از آمپر مترها
تواناىى اندازه گىرى جرىان هاى  DCو  ACرا تواماً دارا هستند که
با کلىد انتخاب ( ACــ ) DCمى توان در هر لحظه جرىان موردنظر
را اندازه گرفت .آمپر مترهاى  ACبىشتر به صورت تابلوىى ساخته
مى شوند .شکل  11ــ 2دو نمونه از آمپر مترهاى  ACتابلوىى را
نشان مى دهد.

شکل  11ــ   2ــ دو نمونه از آمپرمتر هاى تابلوىى AC

شکل  12ــ 2دو نمونه آمپر متر  ACآزماىشگاهى را
نشان مى دهد.
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شکل  13ــ   2ــ ىک نمونه مولتى  متر دىجىتالى آزماىشگاهى  DCو AC

مولتى  مترهاى عقربه اى معموال ً فاقد رنج اندازه گىرى جرىان
کلىه مولتى  مترهاى دىجىتالى رنج اندازه گىرى
 ACهستندّ .اما ٔ
جرىان  ACرا دارا مى باشند .براى اندازه گىرى جرىان  ACتوسط
آوومتر دىجىتالى ،کافى است که ترمىنال هاى مخصوص جرىان را با
صفحه نماىش
مدار سرى نموده و کلىد  ACآن را فعال کنىم تا روى
ٔ
ْ
مولتى  متر عالمت  ACظاهر گردد .در اىن صورت مقدار جرىان
صفحه نماىش نوشته مى شود.
 ACبه  صورت رقمى روى
ٔ
عالوه بر آمپر مترهاى آزماىشگاهى و تابلوىى و مولتى  مترها ،نوع
دىگرى از آمپر مترهاى  ACوجود دارند که به آمپر متر انبرى معروفند.
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براى اندازه گىرى جرىان کافى است سىم حامل جرىان  ACرا وسط
هسته اىن مولتى  متر که با اهرمى باز مى شود قرار دهىم تا مقدار جرىان
ٔ
را نشان دهد .توجه داشته باشىد که در اىن حالت فقط ىک رشته سىم
باىد از هسته عبور داده شود .امروزه آمپرمترهاى انبرى را به صورت
مولتى  متر (ترکىبى) مى سازند .شکل  14ــ 2دو نمونه آوو متر انبرى
عقربه اى و دىجىتالى را نشان مى دهد.
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شکل  15ــ   2ــ نحوۀ قرار گرفتن ولت متر در مدار

شکل  14ــ   2ــ دو نمونه مولتى متر    انبرى عقربه اى و دىجىتالى

 2ـ  2ـ اندازه گىرى ولتاژ

 1ــ  2ــ     2ــ اندازه گىرى ولتاژ  :DCاختالف تعداد
بارهاى الکترىکى بىن دو نقطه از ىک مدار را اختالف پتانسىل
الکترىکى بىن آن دو نقطه مى نامند .اگر اىن اختالف در هر لحظه
ثابت باشد اختالف پتانسىل مدار ثابت است .به اختالف پتانسىل
الکترىکى معموال ً ولتاژ ( )Voltageنىز مى گوىند.
واحد اختالف پتانسىل الکترىکى ولت است .در الکترونىک
از واحدهاى کوچک تر ولت ىعنى مىلى ولت
1
مىکروولت (
1000000

1
(
1000

ولت) و

ولت) و در برق صنعتى از واحد بزرگ تر

از ولت مانند کىلو ولت ( 1000ولت) نىز استفاده مى شود.
دستگاهى که ولتاژ را اندازه مى گىرد ولت متر نام دارد .از
آن جاىى که ولت متر اندازه گىرى اختالف پتانسىل دو نقطه را بر عهده
دارد باىد ،هنگام قرار گرفتن در مدار ،با آن دو نقطه به طور موازى
نحوه قرار گرفتن ىک ولت متر را در ىک
قرار گىرد .شکل  15ــٔ 2
مدار ساده الکترىکى ،نشان مى دهد.

براى خواندن مقدار ولتاژى که ولت متر نشان مى دهد،
همانند خواندن آمپر متر ،ابتدا ضرىب ثابت سنجش را به دست آورده
و آن گاه اىن عدد را در مقدار انحراف عقربه برحسب تقسىمات
ضرب مى کنىم.
مثال :1با توجه به شکل  15ــ  2ىکى از تقسىمات را (مثال ً
 )٥٠درنظر گرفته و ضرىب ثابت سنجش را محاسبه مى نماىىم:
1
= 0 / 02
50

=C

مقدارى که ولت متر نشان مى دهد برابر است با:
 * Cتعداد تقسىماتى که عقربه منحرف شده است
7/5 * 0/02 = 0/15
بنابراىن دارىم:
صفحه مدرج ولت متر ،هم داراى
سؤال :چرا در مثال  1که
ٔ
درجه بندى  10قسمتى و هم    50قسمتى است ،درجه بندى 50
قسمتى انتخاب ما مى باشد؟ آیا انتخاب بهتری میتوانیم داشته باشیم؟
اندازه 380
مثال  :2در شکل  16ــ 2ولت متر ولتاژى به
ٔ
ولت را نشان مى دهد ،زىرا:
500
= 10

50

=C

مقدار ولتاژ برابر است با:
 * Cتعداد خانه هاى منحرف شده = مقدار ولتاژ
 = 10 * 38 = 380مقدار ولتاژ
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براى دقىق تر خواندن مقدار ولتاژى که ولت متر نشان
مى دهد باىد حدود اندازه گىرى (ضرىب کلىد رنج) را طورى انتخاب
نماىىم که انحراف عقربه بیشترىن مقدار را داشته باشد.
ولت مترهاى  DCبه صورت هاى آزماىشگاهى ،تابلوىى و ىا
به صورت قسمتى از مولتى  متر ساخته مى شوند .شکل  20ــ 2ىک
نمونه از مىلى ولت متر آزماىشگاهى را نشان مى دهد.

شکل  16ــ  2

عقربه ولتمتر در حالت  B ، Aو C
سؤال :در شکل  17ــٔ 2
چه مقدار را نشان مىدهد؟
شکل  20ــ 2ــ ىک نمونه مىلى ولت متر آزماىشگاهى

شکل 21ــ    2ىک نمونه ولتمتر  DCتابلوىى را نشان مىدهد.
شکل  17ــ   2ــ حدود اندازه گىرى (ضرىب کلىد رنج) روى عدد  250قرار دارد.

در مدارهاى الکترىکى ولت متر را با نماد شکل  18ــ2
نشان مى دهند.
شکل  21ــ   2ــ ىک نمونه ولت متر  DCتابلوىى

V

شکل  18ــ  2ــ نماد ىک ولت متر

شـکل  19ــ 2ىـک مدار الکترىکى را ،که ولت متر آن در
حال اندازه گىرى ولتاژ دو سـر ىک المـپ مى باشد ،نشان مى دهد.

شکل  22ــ 2ىک نمونه مولتىمتر را که قسمتى از آن بهعنوان
ولت متر  DCاست نشان مى دهد.

L1

V

28

L2

شکل  19ــ   2ــ ولت متر ولتاژ دو سر المپ

شکل  22ــ   2ــ ىک نمونه از مولتى متر
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مولتى  مترهاى دىجىتالى نىز قادر به اندازه گىرى ولتاژ DC
هستند .ىک نمونه دىگر از اىن مولتى  مترها در شکل  9ــ 2نشان
داده شده است.
 2ــ 2ــ 2ــ اندازه گىرى ولتاژ  :ACبراى اندازه گىرى
ولتاژ  ACاز ولت متر  ACاستفاده مى شود .اکثر ولت مترهاى
آزماىشگاهى هر دو ولتاژ  DCو  ACرا اندازه مى گىرند.
شکل  23ــ 2ىک ولت متر آزماىشگاهى را نشان مى دهد که داراى
قابلىت اندازه گىرى هر دو ولتاژ  DCو  ACمى باشد .به همىن
منظور بر روى ولت متر ها کلىد انتخاب  DCو  ACوجود داشته و
ىا سلکتور حدود اندازه گىرى  DCبا  ACتفاوت دارد.

ولت متر هاى  ACهمانند ولت مترهاى  DCاست ،و در مورد
صفحه نماىش
ولت مترهاى دىجىتالى ،مقدار ولتاژ به صورت رقم روى
ٔ
( )Displayنوشته مى شود .الزم به ىادآورى است که ولت مترهاى
عقربه اى و ىا مولتى  مترهاى معمولى به هىچ عنوان قادر به اندازه گىرى
ولتاژ هاى  ACکم (کم تر از ىک ولت) به صورت دقىق نىستند ولى
مولتى مترها و ىا ولت مترهاى دىجىتالى ،ولتاژهاى  ACخىلى کم
(حدود ىک مىلى ولت) را با دقت کافى اندازه گىرى مى کنند .براى
اندازه گىرى ولتاژ هاى زىاد  ACو ىا  1000( DCولت به باال) از
پراب هاى مخصوص ولتاژ زىاد استفاده مى شود .اىن پراب ها داراى
مقاومت بسىار بزرگ بوده و با ولت متر سرى مى شوند تا قسمت اعظم
ولتاژ مورد اندازه گىرى در آن ها افت کند .شکل  25ــ 2نمونه اى از
اىن نوع پراب را که در آن مقاومت  ١٠مگا اهم جهت اندازه گىرى
ولتاژ زىاد ،با ولت متر سرى شده است نشان مى دهد.
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شکل  23ــ  2ــ ىک ولت متر آزماىشگاهى
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شکل  24ــ 2ىک نمونه ولت متر تابلوىى  ACرا نشان
مى دهد.
)H.V. (DC or AC

شکل  25ــ  2ــ نمونه اى از پراب «ولتاژ زىاد» که با ولت متر ،سرى شده است.

 3ـ  2ـ اندازه گىرى مقاومت اهمى

شکل  24ــ   2ــ ىک نمونه ولت متر تابلوىى AC

همه مولتى مترها ،اعم از عقربه اى و دىجىتالى ،قادر به
ٔ
نحوه قرائت ولتاژ  ACروى
اندازه گىرى ولتاژ  ACمى باشندٔ .

مقاومت الکترىکى عبارت است از «مخالفت در مقابل عبور
جرىان الکترىکى» .فلزات ،بسته به نوع ،طول و سطح مقطعى که دارند
در مقابل عبور جرىان مقاومت مى کنند .مثال ً مقاومت الکترىکى ىک
سىم ضخىم و کوتاه از ىک نوع فلز ،کم تر از مقاومت الکترىکى ىک
سىم نازک و بلند از همان فلز است؛ و ىا فلز مس ،در مقابل جرىان
برق از خود مقاومت کم ترى نشان مى دهد تا فلز آهن.
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واحد مقاومت اهم است و به صورت امگاى ىونانى ()Ω
نشان داده مى شود .در الکترونىک و برق صنعتى از واحدهاى
1
کوچک تر از اهم مانند مىلى اهم (
اهم) و واحدهاى بزرگ تر
1000
از اهم نظىر کىلو اهم ( 1000اهم) و مگا اهم ( 1000000اهم) نىز
به وفور استفاده مى شود.
مقاومت اهمى را با عالمت فنى مطابق شکل  26ــ 2نشان
مى دهند.
R
شکل  26ــ   2ــ مقاومت اهمى
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تمامى آوومترهاى دىجىتالى و عقربه اى مجهز به اهم متر
هستند .امروزه اهم متر ها دىگر به صورت ىک دستگاه مستقل
ساخته نمى شوند .با ساختمان اهم متر در فصل پنجم اىن کتاب
30

1

شکل  27ــ 2ــ اهم متر در حال اندازه گىرى ىک مقاومت
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براى اندازهگىرى مقاومت اهمى دو روش کلى وجود دارد:
الف) روش مستقىم
ب) روش غىر مستقىم
1ــ٣ــ٢ــ روش مستقىم :در اىن روش از دستگاهى
به نام اهم متر استفاده مى شود.
شکل  27ــ 2ىک نمونه اهم متر آزماىشگاهى را که در حال
اندازه گىرى ىک مقاومت اهمى است ،نشان مى دهد.

آشنا خواهىد شد .درجه بندى اهم متر عکس درجه بندى ولت متر
صفحه مدرج قرار
و آمپر متر است؛ ىعنى صفر آن در سمت راست
ٔ
دارد ،ضمناً درجه بندى آن خطى نىست.
براى خواندن مقدار مقاومت اهمى از روى اهم متر کافى
صفحه مدرج را در ضرىب کلىد
شده روى
ٔ
است که مقدار خوانده ٔ
رنج اهم متر ضرب کنىم .به عنوان مثال در شکل  28ــ 2عقربه هاى
 Aو  Bو  Cمقادىر زىر را نشان مى دهند.
(A) 67/5 * 10 = 675 Ω
(B) 24/75 * 10 = 247/5 Ω
(C) 13 * 10 = 130 Ω
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شکل  28ــ   2ــ براى خواندن مقدار مقاومت اهمى ،مقدار خوانده شده روى
صفحه مدرج در رنج اهم متر ضرب مى شود.

همان طور که در شکل  29ــ 2نىز مى بىنىد درجه بندى اهم متر
از سمت راست به تدرىج فشرده مى شود .به عنوان مثال مقاومت هاى
 10Ω ،3 Ω ،٢ Ωو  15Ωتا حدود  ،50Ωتقرىباً به  راحتى قابل
خواندن هستندّ ،اما از حدود  50Ωتا آخرىن حد تقسىمات،
درجه بندى بسىار فشرده مى شود که در این حالت مقاومت های زیاد
(مثال ً  ١٠٠اهم به باال) به طور دقىق قابل خواندن نىست .بنابراىن براى
دقىق خواندن مقدار مقاومت ها باىد کلىد رنج را طورى تنظىم کنىم
که عقربه روى اعدادى که مقدار مقاومت را بسىار دقىق و واضح
نشان مى دهند قرار گىرد (اگر انحراف عقربه از سمت چپ بىشتر از

 %40باشد مقدار مقاومت واضح خوانده مى شود) .در شکل  29ــ2
نقطه  Aو  Bمى تواند دقىق باشد.
خواندن مقاومت بىن دو ٔ
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مورد نظر است) قرار مى گىرد و در سه بازوى دىگر آن کمىت هاى
معلوم (مقاومت هاى معلوم و استاندارد) قرار دارند.
مدار الکترىکى پل وتستون به  صورت شکل  31ــ2
مىباشد.
I1

I2
R2

RX

ولوم تنظىم صفر
کلىد رنج

µA

B

E

A

X1
0.1m
100µ 10µ

VΩ ADC

شکل  29ــ   2ــ نمونه اى از مولتى متر

2ــ٣ــ٢ــ روش غىرمستقىم :ىکى از روش هاى
غىر مستقىم اندازه گىرى مقاومت اهمى ،استفاده از پل وتستون
مى باشد .پل  وتستون به صورت ىک دستگاه مستقل در بازار
وجود دارد .به کمک پل    وتستون مى توان مقاومت هاى کوچکتر
از ىک اهم تا چندىن مگا اهم را با دقت قابل قبول اندازه گرفت.
شکل  30ــ 2ىک نمونه پل وتستون را نشان مى دهد.

R3

R1

Dــ   2ــ مدار الکترىکى پل وتستون
شکل 31

پل وتستون براساس مقاىسه کار مىکند؛ ىعنى مقاومت مجهول
با تعدادى از مقاومت هاى معلوم مقاىسه مى شود .بنابراىن دقت
اندازه گىرى در پل ،به دقت مقاومت هاى معلوم بستگى دارد.
نقش گالوانومتر در پل وتستون فقط اعالم برابرى پتانسىل
دو نقطه  Aو  Bاست ،ىعنى درجه بندى آن اهمىت ندارد و فقط
صفر شدن جریان درگالوانومتر براى ما مهم است .پس از صفر
شدن جریان در گالوانومتر می توانیم مقدار مقاومت مجهول ()Rx
رابطه زیر به دست آوریم:
را از ٔ
R1R 2
R3

= Rx

شکل  30ــ   2ــ ىک نمونه پل وتستون

طرز کار پل وتستون :اىن پل داراى چهار بازو است که
در ىک بازوى آن کمىت مجهول (مقاومت اهمى که اندازه گىرى آن

تو جه  :تنظیم صفر گا لو ا نو متر با تنظیم

مقاومت های  R1و  R2انجام می شود.

فعالیت اختیاری
با مراجعه به نرم افزار مولتى سىم ،مولتى متر دىجىتالى را روى مىز کار بىاورىد و با آن کار کنىد.

31

مقاومت  R2به صورت پله اى و مضربى از  10تغىىر مى کند.
مثال ً  1000 ، 100 ، 10 ، 1 ، 0/1و… شکل  32ــ 2نمونه اى از
ىک مقاومت پله اى را نشان مى دهد.
بنابراىن با مشخص بودن  R1و  R2و  R3مى توان مقدار Rx
را مشخص نمود .در عمل براى خواندن  Rxکافى است که عدد
نشان داده شده روى ىک دىسک مدرج ىا نمراتور مکانىکى را در
ضرىبى که بر روى سلکتور مقاومت  R2نوشته شده ضرب کنىم.

0/1Ω
1Ω
10Ω

0/1Ω
0/1
1
10

1Ω
10Ω

شکل  32ــ   2ــ نحوۀ تغىىر مقاومت  R2به صورت پله اى در پل وتستون

مطالعۀآزاد
به غیر از پل وتستون ،پل دىگرى نىز وجود دارد که به محض اتصال سىم پىچ ،مقاومت ىا خازن به آن،

بالفاصله مقدار کمىت را روى صفحۀ نماىش خود ( )displayنشان مى دهد .در شکل  3٣ــ 2نمونه اى از اىن
پل را مشاهده مى کنىد.

شکل  33ــ   2ــ نمونه اى از پل دىجىتالى

نکات اىمنى هنگام استفاده از دستگاه هاى اندازه گىرى

هم قبل از استفاده و هم هنگام استفاده از هر دستگاه اندازه گىرى باىستى نکات اىمنى زىر رعاىت شود:
ــ قرار دادن دستگاه در مدار بر حسب کمىت مورد اندازه گىرى (ولت ،آمپر و ىا …) ،
ــ نوع جرىان ( DCىا ،)AC

ــ طرز قرار گرفتن آن در سطح کار (افقى ،عمودى و ىا با زاوىه)،

ــ انتخاب باالترىن رنج دستگاه به هنگام اندازه گىرى ىک کمىت نامشخص،

ــ جاى گزىنى فىوز مشابه در هنگام تعوىض فىوز دستگاه،
ــ خوددارى از ضربه زدن به دستگاه،
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ــ توجه به درجه حرارت مجاز براى دستگاه در محىط کار،

ــ هنگام اندازه گىرى جرىان ىا ولتاژ (زمانى که مدار جرىان دارد) فىش سىم هاى رابط از دستگاه

بىرون کشىده نشود.

ــ استفاده از سىم هاى مخصوص خود دستگاه.

4ـ2ـ الگوی پرسش

تشریحی

؟ ؟؟

 1ــ جرىان الکترىکى و واحد آن را تعرىف کنىد.
 2ــ آمپرمتر چگونه در مدار قرار مى گىرد و چرا؟
صفحه مدرج مولتى متر چگونه است؟
نحوه خواندن مقادىر از روى
ٔ
 3ــ ٔ
 4ــ جرىان سىنوسى را تعرىف کنىد.
 5ــ فرق آمپرمتر تابلوىى با آمپر متر انبرى را شرح دهید.
 6ــ اختالف پتانسىل الکترىکى را تعرىف کنىد.
 7ــ ولت متر چگونه در مدار قرار مى گىرد و چرا؟
 8ــ ولتاژ هاى خىلى زىاد را چگونه با ولت مترهاى معمولى اندازه مى گىرند؟
 9ــ مقاومت هاى اهمى را چگونه اندازه مى گىرند؟
 10ــ طرز کار پل وتستون را به طور کامل شرح دهىد.
 11ــ هنگام استفاده از ىک دستگاه اندازه گىر ،کدام نکات را باىد به دقت ّمد نظر داشت؟

صحیح یا غلط

12ــ اگر مقدار جریان نامشخص باشد ،رنج آمپرمتر را در کم ترین مقدار خود قرار می دهیم.
غلط
صحیح

کامل کردنی

13ــ استفاده از اهم متر روش ……… اندازه گیری مقاومت اهمی و استفاده از پل وتستون روش ………
اندازه گیری مقاومت اهمی است.

چهار گزینه ای

14ــ کدام مورد در ارتباط با نکات ایمنی هنگام استفاده از دستگاه های اندازه گیری ،صحیح نیست؟
1ــ قرار دادن دستگاه در مدار برحسب کمیت مورد اندازه گیری
2ــ قرار دادن دستگاه در سطح کار به هر صورت افقی یا عمودی یا با زاویه
3ــ جایگزینی فیوز مشابه در هنگام تعویض فیوز دستگاه
4ــ استفاده از سیم های مخصوص خود دستگاه
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فصل

3

اندازه گىرى توان ،انرژی و اختالف فاز

هدف کلّی
شناخت مفاهیم توان ،انرژی و اختالف فاز
و نحوۀ اندازه گیری آن ها

هدف هاى رفتارى :پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:

ــ توان الکترىکى و واحد آن را تعرىف کند.
نحوه اتصال وات متر به مدار را شرح دهد.
ــ ٔ
حوزه کار ِ(رنج ) را در ىک وات متر ،توضىح دهد.
ــ انتخاب صحىح ٔ
ــ نکات اىمنى براى حفاظت وات متر در برابر خطرات را بىان کند.
ــ مقدار توان اندازه گىرى شده توسط وات متر را بخواند.
ــ تفاوت بىن توان  DCو  ACرا شرح دهد.
ــ انرژى الکترىکى و واحد آن را تعرىف کند.
نحوه اتصال کنتور را ،در ىک مدار ،شرح دهد.
ــ ٔ
ــ اختالف فاز را تعرىف کند.
ــ عوامل اىجاد اختالف فاز بىن ولتاژ و جرىان را ،در ىک مدار،
شرح دهد.
ــ فعالىت هاى کالسى را با اعتماد به نفس و به طور دقىق انجام دهد.
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ــ نظم و ترتىب و حضور به موقع در کالس را رعاىت کند.
ــ مسئولىت هاى واگذار شده را به طور دقىق اجرا کند.
ــ در موقعىت هاى مناسب از آزماىشگاه مجازى استفاده کند.
ــ از امکانات فراهم شده به خوبى حفاظت و نگهدارى کند.
ــ ابهامات و سؤاالت خود را در زمان مقتضى بپرسد.
ــ به سؤاالت مطرح شده در زمان مقتضى پاسخ دهد.
ــ در امور مختلف حضور فعال و داوطلبانه داشته باشد.
ــ توانمندى هاى خود را در موقعىت هاى مناسب بروز دهد.
ــ در کار گروهى مشارکت فعال و همکارى مؤثر داشته باشد.
ــ نسبت به حل مشکالت ساىر هنرجوىان حساس و فعال باشد.
ــ ساىر هنرجوىان را در ارتباط با اجراى نظم و مقررات ،راهنماىى
و تشوىق کند.

مفاهىم اساسى

قبل از شروع اىن مبحث مفاهىم زىر را به خاطر بسپارىد:
1ــ موج سىنوسى :همان طور که در مبحث قبل اشاره شد ،موج سىنوسى داراى قسمت مثبت و منفى است.
2ــ معادله رىاضى موج سىنوسى :معادله رىاضى موج سىنوسى به صورت  V = Vmsin2πftتعرىف مى شود.
مى خوانىم  Vمساوى است با  Vmسىنوس دوپى ضربدر  fضربدر  .tاگر با استفاده از قوانىن رىاضى شکل موج معادله
باال را رسم کنىم ىک شکل موج سىنوسى به ما مى دهد.
3ــ هر موج سىنوسى بعد از دو نىم سىکل (ىک نىم سىکل مثبت و ىک نىم سىکل منفى) تکرار مى شود.
4ــ نىم سىکل :عبارت است از فاصله اى که موج از صفر به ماکزىمم ىا مىنىمم و سپس به صفر مى رسد.
v

v

نىم سىکل مثبت
t

t

نىم سىکل منفى

دوره تناوب مى گوىند.
  5ــ سىکل:
ٔ
مجموعه ىک نىم سىکل منفى و ىک نىم سىکل مثبت را سىکل ىا ٔ
  6ــ شکل موج :امواج مى توانند شکل موج هاى مختلفى مانند :مربعى ،مثلثى و دندانه اره اى داشته باشند.
اىن امواج نىز داراى نىم سىکل هاى مثبت و منفى هستند و تعرىف سىکل نىز براى آن ها صدق مى کند.
7ــ فرکانس :تعداد سىکل ها در ىک ثانىه را فرکانس مى نامند و آن را با  fنشان مى دهند.
  8ــ مقدار لحظه اى :به مقدار موج در هر لحظه از زمان مقدار لحظه اى مى گوىند .مثال ً در شکل زىر در t1
مقدار دامنه  2ولت و در لحظه  t3مقدار دامنه  - 2ولت است.
v

2

t

t3
t4

t2

t1

−2
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9ــ مقدار  :Vmدر لحظه اى از هر نىم سىکل که موج سىنوسى بىشترىن مقدار را دارد ،آن را  Vmىا ولتاژ ماکزىمم
مى نامند.
vv
Vm
V
m

tt

Vm
m
−−V

10ــ زمان تناوب :زمان ىک سىکل را زمان تناوب مى نامند.

vv

tt

T
T

قابل توجه هنرآموزان محترم

در صورت امکان ضمن نشان دادن تجهىزات واقعى در کالس و نحوۀ استفاده از آن ها ،با استفاده از
نرم افزار مولتى سىم موارد آموزش را براى هنرجوىان به صورت آزماىشگاه مجازى به نماىش درآورىد.

مقدمه

همه ما در زندگى روزمره خود از برق استفاده مى کنىم .از
ٔ
ىک منزل مسکونى ساده تا صناىع عظىم چون فوالد سازى ،همهجا،
برق ىک نىروى حىاتى است .برق در نىروگاه ها تولىد مى شود و بىن
مصرف کننده ها در سراسر کشور توزىع مى شود .شکل ولتاژ تولىد
شده در تمامى نىروگاه ها به صورت سىنوسى بوده و همىن شکل
موج ولتاژ بىن تمامى مصرف کننده ها توزىع مى گردد.
رابطه  1ــ 3است.
ٔ
معادله رىاضى ولتاژ سىنوسى به صورت ٔ
V = Vmsin2πft
( 1ــ)3
رابطه  1ــ v ،3مقدار ولتاژ در هر لحظه بر حسب ولت،
در ٔ
دامنه ولتاژ ىا ماکزىمم مقدار ولتاژ بر حسب ولت و  fفرکانس ىا
ٔ Vm
تعداد سىکل ها در ثانىه است؛ که با واحد هرتز ( Hzـ  )Hertzبیان

می شود  .در شکل  1ــ 3ىک سىکل کامل از برق شهر نشان داده
شده است .فرکانس برق شهر در اىران  50هرتز است.

v

Vm

ωt = 2πft

2π
π

T

شکل  1ــ    3ــ ىک سىکل کامل برق شهر
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مدت زمانى را که طول مى کشد تا ولتاژ یا جرىان ىک سىکل
کامل را طى کند زمان تناوب مى نامند و آن را با حرف  Tنشان
رابطه  Tو  fبه صورت زىر است:
مى دهندٔ .
1
=f
( 2ــ)3
T
با توجه به اىن که مقدار ولتاژ در هر لحظه تغىىر مى کند
براى بىان مقدار ولتاژ ،از پارامترى به  نام مقدار مؤثر استفاده
مى کنند .مقدار مؤثر هر ولتاژ متناوب ،برابر است با مقدار
ولتاژ مستقىم ىا  DCکه به همان مقدار کار ،حرارت یا کمیت
دیگر تولىد مى نماىد؛ به عبارت دىگر ،مقدار جرىان مستقىمى را
که تولید حرارتى آن در ىک مدت معىن برابر با تولید حرارتى
ولتاژ متناوب مورد نظر باشد ،مقدار ِ
مؤثر ( )Effectiveآن ولتاژ
رابطه ولتاژ مؤثر و دامنه (پىک) بـه صورت
متناوب مى گوىند.
ٔ
زىر است:
Vm
=0 / 707Vm
2

( 3ــ)3

اگر به ىک مدار ولتاژ متناوب سىنوسى اعمال گردد در آن
مدار جرىان سىنوسى جارى مى گردد؛ فقط ممکن است به خاطر
بعضى از عناصر موجود در مدار مانند سلف و ىا خازن ،شکل
جرىان مدار با شکل ولتاژ مدار ،که هر دو سىنوسى هستند ،روىهم
منطبق نباشند ىعنى هر دو در ىک لحظه با هم صفر و ماکزىمم نشوند؛
در اىن صورت گوىىم بىن جرىان و ولتاژ سىنوسى اختالف فاز
وجود دارد .شکل  2ــ 3دو شکل موج سىنوسى را نشان مى دهد
که با ىکدىگر اختالف فاز (به اندازه  )Φدارند:
اختالف فاز را با حرف ( Φفى) نشان مى دهند و واحد آن
معموال ً درجه ىا رادىان است.
i

v

Φ

= Veff
شکل  2ــ   3ــ اختالف فاز بىن ولتاژ ( )vو جرىان ()i

ویژه هنرجویان عالقه مند
حال اگر بخواهىم رابطۀ رىاضى بىن ولتاژ و جرىان را در ارتباط با ىکدىگر نشان دهىم آن را باىد به

صورت زىر بنوىسىم:
( 4ــ)3

)v = Vmsin(2πft

( 5ــ)3

)i = Imsin(2πft ±Φ

 1ـ 3ـ اندازه گىرى توان

حاصل ضرب ولتاژ لحظه اى در جرىان لحظه اى را توان

رابطه توان
الکترىکى گوىند .اگر جرىان و ولتاژ از نوع  DCباشد ٔ
به صورت زىر در مى آىد:
P = V.I
( 6ــ)3

ویژه هنرجویان عالقه مند
اگر ولتاژ و جرىان هر دو سىنوسى ،با اختالف فاز ( )Φباشند رابطۀ توان به صورت زىر خواهد بود:
( 7ــ)3

و براى توان مؤثر خواهىم داشت:
(    8ــ)3

)P = v.i = Vmsinωt.Imsin(ωt ±Φ
)P = Veff.Ieff.cos(Φ
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واحد توان الکترىکى وات مى باشد .در الکترونىک
1
از واحد هاى کوچک تر مانند مىلى وات (W
) و در
1000
الکتروتکنىک از واحدهاى بزرگ تر آن مانند کىلووات ()1000W
و مگا  وات (  )1،000،000 Wاستفاده مى شود.
دستگاهى که توان را اندازه مى گىرد وات متر نام دارد.
شکل  3ــ 3دو نمونه وات متر را نشان مى دهد.

چنانچه ِ
ولتاژ دو سر بار و جرىان آن ،هر دو  DCباشند
دهنده حاصل ضرب اىن دو کمىت
عقربه وات متر نشان
انحراف
ٔ
ٔ
است ،و اگر ولتاژ و جرىان سىنوسى باشند اىن انحراف حاصل ضرب
دو کمىت مؤثر ولتاژ و جریان سینوسی را نشان مى دهد.
بنابراىن به هر وات متر باىد ولتاژ دو سر بار و نىز جرىان
مصرف کننده را اعمال نمود .به همىن منظور روى وات متر دو
ترمىنال ،هر دو به نام  ،Iکه جرىان مصرف کننده را با آن سرى مى کنند
و دو ترمىنال دىگر هر دو به نام ( ،uبا  Vهم نشان داده مى شود)
که ولتاژ دو سر مصرف کننده را (به صورت موازى) به آن اعمال
نحوه ارتباط ىک وات متر به
مى نماىند وجود دارد .شکل  5ــٔ 3
شبکه برق شهر و مصرف کننده را نشان مى دهد.
ٔ
مصرف کننده

P
N

48 120 240
480

*

U

24

−

+

شبکه

*
I

V
48 120 240
480

*

U

24

−

+

*
I
20

0

0

0

25

V

1
150

100

50

WATT
TT
T ME
METER
150
20

0

0

25

0

100
50

WATT METER

شکل  3ــ   3ــ دو نمونه وات متر

عالمت فنى وات متر در مدارها به صورتى است که در شکل
 4ــ 3نشان داده شده است.

W

W

شکل  4ــ    3ــ عالمت فنى وات متر
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شکل  5ــ    3ــ نحوۀ اتصال ىک وات متر به شبکۀ برق شهر و مصرف کننده

روى اکثر وات مترها سلکتورى (کلىد ولت متر) وجود دارد
که با توجه به ولتاژ مصرف کننده ها تنظىم مى گردد .مثال ً در شکل
 5ــ   3رنج ولتاژ اىن کلىد به صورت  240 ، 120 ، 48 ، 24و 480
ولت مى باشد .روى برخى از وات مترها سلکتور جرىان نىز وجود
دارد که هنگام کار ،با توجه به جرىان مصرف کننده ،باىد روى عدد
مناسبى قرار گىرد؛ ّاما امروزه تعداد زىادى از وات متر ها فاقد کلىد
جرىان بوده و معموال ً داراى جرىان نامى  5آمپر مى باشند.
هر واتمتر در هر رنج ولتاژ معموال ً داراى ىک مقدار ماکزىممِ
ولتاژ نىز مىباشد ،مثال ً در رنج  480ولت ،ممکن است وات متر بتواند
تا  750ولت را نىز تحمل نماىد .به اىن مقدار ولتاژ ،مقدار ماکزىمم
مجاز مى گوىند .در کاتالوگ هر وات متر براى هر رنج مقدار

ماکزىمم آن نىز قىد شده است و همىن طور براى هر رنج جرىان،
ىک مقدار ماکزىمم درنظر گرفته مى شود .در وات مترهاىى که
فقط داراى ىک رنج جرىان ( )5Aمى باشند مقدار ماکزىمم جرىان
معموال ً  7آمپر است.
صفحه مدرج
براى خواندن توان مصرف کننده از روى
ٔ
وات متر ،از ضرىب ثابت سنجش استفاده مى شود .در ابتدا باىد
ببىنىم هر قسمت درجه بندى ،چند وات را نشان مى دهد .براى اىن
کار رنج ولتاژ ولت متر را در عدد رنج جرىان وات متر (در صورت
نداشتن رنج جرىان همان  5Aرا در نظر مى گىرىم) ضرب مى کنىم.
دهنده حداکثر توانى است که در
عددى که به دست مى آىد نشان
ٔ
انحراف کامل حاصل مى شود .حال اگر اىن عدد را بر تعداد کل
تقسىمات وات متر تقسىم نماىىم ،مقدار توان را به   ازاى انحراف هر
قسمت ىافته اىم که به آن ضرىب ثابت سنجش مى گوىند .در روى
صفحه مدرج اکثر وات مترها ضرىب ثابت سنجش به ازاى هر ولتاژ
ٔ
نوشته شده است .بنابراىن مى توان با توجه به انحراف عقربه مقدار
رابطه زىر بدست آورد:
توان مصرف کننده را به صورت ٔ
مقدار توانى که وات متر نشان مى دهد برابر است با:
شده عقربه * ضرىب ثابت سنجش
تعداد قسمت هاى منحرف ٔ
( 9ــ)3
مثال :در ىک وات متر کل صفحه به  120قسمت تقسىم
شده است و کلىد ولت متر روى  480ولت قرار دارد .اگر جرىان
نامى روى عدد  5Aباشد و عقربه  38/5قسمت منحرف شده باشد
وات متر چه توانى را نشان مى دهد:
P = 480 * 5 = 2400W
حل:
 C = 2400 = 20Wضرىب ثابت سنجش
120

مقدار توانى که وات متر نشان مى دهد برابر است با:
                                                                                                                                  	P = 38/5 * 20 = 770W
اگر هنگام اتصال وات متر به شبکه و مصرف کننده  ،ولتاژ
خط و ىا جرىان مصرف کننده مشخص نباشد باىد رنج ولتاژ را در
حداکثر مقدار خود قرار داد ،و چنانچه رنج جرىان قابل تنظىم
باشد باىد حداکثر رنج را براى آن در نظر گرفت تا آسىبى به وات متر
وارد نىاىد.

 2ـ  3ـ اندازه گىرى مقدار انرژى

انرژى الکترىکى عبارت است از حاصل ضرب توان در
زمان ىعنى:
W = P.t
( 10ــ)3
رابطه فوق   Pتوان الکترىکى برحسب وات t ،زمان برحسب
در ٔ
ثانىه W ،مقدار انرژى بر حسب وات ــ ثانىه ىا ژول مى باشد.
در عمل از واحدهاى بزرگ ترى مانند کىلووات ساعت (P
برحسب کىلووات و  tبر حسب ساعت) و ىا مگا وات ساعت (P
برحسب مگاوات و  tبر حسب ساعت) نىز استفاده مى کنند.
براى اندازه گىرى مقدار انرژى مصرف شده توسط ىک
کننده الکترىکى ،احتىاج به ىک شمارنده دارىم ،زىرا با
مصرف ٔ
رابطه
توجه به ٔ
W = P.t
مقدار  Wنسبت به زمان دائماً در حال زىاد شدن است .کار اىن
لحظه
شمارنده شمارش و نماىش مقدار انرژى مصرف شده از ىک ٔ
به خصوص تا زمان حال مى باشد.
صفحه دوار داشته باشىم به
اگر بتوانىم ىک محور و ىا ىک
ٔ
طورى که سرعت آن متناسب با توان باشد ،تعداد دورهاىى که اىن
فاصله زمانى مى زند متناسب با کل
صفحه دوار در ىک
محور ىا
ٔ
ٔ
انرژى مصرف شده در آن مدت مى باشد که اىن دستگاه خود نمونه اى
از ىک شمارشگر است.
وسىله اندازه گىرى انرژى الکترىکى ،دستگاه
معمول ترىن
ٔ
کىلو وات ساعت متر ىا کنتور مى باشد .شکل  6ــ 3نماى ظاهرى
و داخلى ىک نمونه کنتور تک فاز را که در منازل براى اندازه گىرى
انرژى مصرف شده به کار مى رود نشان مى دهد.

شکل    6ــ    3ــ ىک نمونه کنتور تک فاز
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کنتور انرژى الکترىکى را بر حسب کىلو وات ساعت به کمک
شمارنده مکانىکى که در روى آن نصب شده است،
رقم هاى ىک
ٔ
نحوه اتصال کنتور به شبکه و مصرف کننده همانند
نشان مى دهدٔ .
وات متر است ،به اىن معنى که باىد ولتاژ و جرىان مصرف کننده را
صفحه گردان متناسب با
به آن اعمال نمود؛ زىرا سرعت چرخش
ٔ
توان مصرف کننده مى باشد.
شکل  7ــ 3شماى الکترىکى (سمبل) کنتور را ،همراه با
شبکه برق شهر ،نشان مى دهد.
ىک مصرف کننده و ٔ

دستگاهى که مى تواند اختالف فاز بىن جرىان و ولتاژ را
اندازه بگىرد  cosΦمتر نام دارد .پس مى توان گفت :کسىنوس
دهنده مقدار
عقربه آن نشان
فى متر دستگاهى است که حرکت
ٔ
ٔ
مدرج
اختالف فاز بىن جرىان و ولتاژ مى باشد .بر روى
ٔ
صفحه ّ
کسىنوس فى مترها ،معموال ً مقدار اختالف فاز بر حسب درجه و
نىز کسىنوس اختالف فاز را مى نوىسند .شکل     8ــ 3یک نمونه
کسىنوس فى متر را نشان مى دهد.

شکل  7ــ 3ــ نحوۀ اتصال کنتور به شبکۀ برق و مصرف کننده

کنتور ها ،براى جرىان ها و ولتاژ هاى مختلف ،به صورت
تک فازه و سه فازه ساخته مى شوند .معمول ترىن آن ها کنتور 220
اداره برق در منازل مسکونى جهت
ولت تک فازه  25Aاست که ٔ
اندازه گىرى مصرف برق نصب مى کند.
 3ـ  3ـ اندازه گىرى اختالف فاز

اختالف زمانى بىن دو کمىت الکترىکى را اختالف فاز
مى نامند .چون اختالف فاز بىن دو سىگنال سىنوسى هم فرکانس
مطرح مىباشد (مفهوم مىدهد) و از طرفى هر سىکل کامل سىنوسى را
مى توان معادل  360°ىا  2πرادىان در نظر گرفت (روى محور زمان)
لذا اختالف زمانى بىن دو کمىت الکترىکى را نىز مى توان بر حسب
درجه ىا رادىان مطرح نمود .بحث ما در اىنجا اندازه گىرى اختالف
فاز بىن جرىان و ولتاژ در ىک مدار الکترىکى مى باشد ،همان طور
که مى دانىد وجود بارهاى سلفى (مانند موتورهاى الکترىکى و …)
و ىا وجود بارهاى خازنى (در عمل ،بار ،به ندرت خازنى است)
باعث اىجاد اختالف فاز بىن جرىان و ولتاژ مى شود.
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شکل      8ــ  3ــ یک نمونه  cosΦمتر

با توجه به اىن که کسىنوس فى متر باىد اختالف فاز بىن جرىان
نمونه
و ولتاژ را اندازه بگىرد لذا باىد ٔ
نمونه جرىان مصرف کننده و نىز ٔ
ولتاژ را به آن اعمال نمود.
نحوه اتصال کسىنوس فى متر به مصرف کننده
شکل  9ــٔ 3
شبکه برق شهر را نشان مى دهد .اىن اتصال همانند وات متر
و
ٔ
مى باشد.
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I

شبکه

شکل  9ــ 3ــ نحوۀ اتصال کسىنوس فى  متر به شبکۀ برق شهر و مصرف کننده

اکثر کسىنوس فى مترها ضمن نشان دادن اختالف فاز ،نوع
بار (سلفى ىا خازنى) را نىز مشخص مى کنند .اگر عقربه از وسط
صفحه به سمت راست ىا سمت ( )indحرکت کند نوع بار سلفى
است ،ىعنى جرىان به
اندازه  Φدرجه ،که عقربه نشان مى دهد،
ٔ
عقب تر است (تأخىر فاز دارد) و چنانچه عقربه از وسط صفحه به
اندازه
سمت چپ ىا سمت ( )capحرکت نماىد جرىان از ولتاژ به
ٔ
 Φدرجه  ،که عقربه نشان مى دهد ،جلوتر است (تقدم فاز دارد).
کسىنوس فى مترها را در مدارهاى الکترىکى به صورت شکل
 10ــ 3نماىش مى دهند.
Φ

شکل  11ــ 3شماى الکترىکى اتصال ىک کسىنوس فى  متر
شبکه برق شهر نشان مى دهد.
را به ىک مصرف کننده و ٔ
φ

شبکه

مصرف کننده

شکل  11ــ3ــ شماى الکترىکى اتصال ىک کسىنوس فى متر به مصرف  کننده و
برق شهر

شکل  10ــ 3ــ عالمت فنى کسىنوس فى متر

استفاده از آزماىشگاه هاى مجازى موجب عمق بخشىدن به آموزش و صرفه جوىى در زمان و تجهىزات

مى شود.

4ـ٣ـ الگوی پرسش

تشریحی

دهید.

؟ ؟؟

 1ــ توان الکترىکى و واحد آن را تعرىف کنىد.
درباره آن توضىح دهىد.
شبکه الکترىکى و مصرف کننده را رسم کنىد و
نحوه اتصال ىک وات متر به ىک ٔ
ٔ
 2ــ ٔ
مدرج وات متر چگونه است؟
نحوه خواندن مقادىر روى
ٔ
صفحه ّ
 3ــ ٔ
 4ــ انرژى و واحد آن را تعرىف کنىد.
شبکه برق و مصرف کننده را رسم کرده و آن را شرح دهىد.
نحوه اتصال کنتور به ٔ
  5ــ ٔ
   6ــ اختالف فاز را تعرىف کنىد.
شبکه الکترىکى و مصرف کننده را رسم نموده و راجع به آن توضىح
نحوه اتصال ىک کسىنوس فى متر به ىک ٔ
 7ــ ٔ

محاسباتی

 8ــ در یک وات متر کل صفحه به 250قسمت تقسیم شده است.کلید رنج ولت متر روی 50ولت و  کلید رنج
آمپر روی  5آمپر قرار دارد .عقربه روی صفحه مدرج 75قسمت منحرف شده است .توانی که وات متر اندازه می گیرد
را محاسبه کنید.
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فصل

4

آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن

هدف کلّی
آشنایی با ساختمان و قسمت های اصلی یک اسیلوسکوپ
و نحوۀ اندازه گیری کمیت های الکتریکی

هدف هاى رفتارى :پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:

ــ ساختمان و قسمت هاى اصلى ىک اسىلوسکوپ را به طور
خالصه شرح دهد.
ــ کلىدهاى کنترل روى قاب جلوى دستگاه (پانل) اسىلوسکوپ
را از ىک  دىگر تمىز دهد.
وظىفه هر ىک از کلىدهاى کنترل را شرح دهد.
ــ
ٔ
دامنه ولتاژ ،زمان
نحوه اندازه گىرى کمىت هاى الکترىکى (مانند ٔ
ــ ٔ
تناوب ،فرکانس و اختالف فاز) را با استفاده از اسىلوسکوپ
بىان کند.
صفحه نماىش اسىلوسکوپ
ــ مقدار کمىتهاى قابل اندازه گىرى در
ٔ
را بخواند.
صفحه اسىلوسکوپ را محاسبه کند.
ــ مقدار اندازه گىرى شده از روى
ٔ
ــ فعالىت هاى کالسى را با اعتماد به نفس و به طور دقىق انجام دهد.

42

ــ نظم و ترتىب و حضور به موقع در کالس را رعاىت کند.
ــ مسئولىت هاى واگذار شده را به طور دقىق اجرا کند.
ــ در موقعىت هاى مناسب از آزماىشگاه مجازى استفاده کند.
ــ از امکانات فراهم شده به خوبى حفاظت و نگهدارى کند.
ــ ابهامات و سؤاالت خود را در زمان مقتضى بپرسد.
ــ به سؤاالت مطرح شده در زمان مقتضى پاسخ دهد.
ــ حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
ــ توانمندى هاى خود را در موقعىت هاى مناسب بروز دهد.
ــ در کارگروهى مشارکت فعال و همکارى مؤثر داشته باشد.
ــ نسبت به حل مشکالت ساىر هنرجوىان حساس و فعال باشد.
ــ ساىر هنرجوىان را در ارتباط با اجراى نظم و مقررات ،راهنماىى
و تشوىق کند.

قابل توجه هنرآموزان محترم

به منظور افزاىش کارآىى و تسهىل در آموزش توصىه مى شود ،هنگام آموزش اسىلوسکوپ موارد زىر را در
صورت امکان اجرا کنىد:
نحوه کار آن را آموزش دهىد.
ــ ىک نمونه اسىلوسکوپ واقعى را به کالس درس بىاورىد و ٔ
نحوه کاربرد آن را براى هنرجوىان به
ــ با استفاده از نرم افزار مولتى سىم ،اسىلوسکوپ آزماىشگاه مجازى و ٔ
نماىش درآورىد.
ــ هنرجوىان را در ىک جلسه به آزماىشگاه ببرىد و کاربرد اسىلوسکوپ را براى آنان نماىش دهىد.
٭ نکته مهم اجراىى

براى آموزش اسىلوسکوپ الزم است هنرآموزان محترم ىک نمونه اسىلوسکوپ را عمالً در کالس
مورد استفاده قرار داده و ضمن معرفى کلىدها شکل موج ها را نشان دهند.

مقدمه
معموال ً اسىلوسکوپ را با اىن فرکانس ،مشخّص مى نماىد .مثال ً
اسىلوسکوپ  20مگاهرتز ،ىعنى اسىلوسکوپى که مى تواند ولتاژهاى
ساختمان ،طرز کار و کاربرد اسىلوسکوپ
اسىلوسکوپ ىک دستگاه اندازه گىرى است که از آن براى  DCو  ACتا 20MHzرا نماىش دهد.
شکل 1ــ 4ىک نمونه اسىلوسکوپ معمولى را نشان
مشاهده شکل موج ها و اندازه گىرى ولتاژ ،زمان تناوب ،اختالف
ٔ
آمپر عناصر نىمه هادى ،مانند مى دهد.
فاز ،و همچنىن مشخصه هاى ولت ــ ِ
دىودها ،ترانزىستورها و … ،استفاده مى شود.
اسىلوسکوپ ىک ولت متر بسىار دقىق است که مى تواند
ولتاژهاى تا حدود ىک هزارم ولت (  )mVمتناوب را در
فرکانس هاى خىلى باال (ح ّتى چند صدمگاهرتز) اندازه گىرى نماىد،
شده امروزى قادر به اندازه گىرى
حال آن که ،ولت مترهاى ساخته ٔ
ولتاژهاى کم در اىن فرکانس نىستند.
مشاهده شکل موج ها در اسىلوسکوپ از
اندازه گىرى و
ٔ
ولتاژ با فرکانس صفر ( )DCشروع و به فرکانس مشخّصى (به
شکل 1ــ4ــ ىک نمونه اسىلوسکوپ معمولى
خاطر محدودىت پهناى باند تقوىت کننده ها) ختم مى گردد که
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است:

ساختمان اسىلوسکوپ از دو قسمت اصلى تشکىل شده
اشعه کاتدىک ()CRT
الف :المپ ٔ
ب :مدارهاى آماده سازى المپ و سىگنال
در زیر توضىح مختصرى راجع به هر کدام داده مى شود.
1

1ـ4ـ المپ اشعۀکاتدىک

اشعه کاتدىک امروزه قسمت اصلى مونىتورهاى
المپ ٔ
کننده وضعىت ضربان قلب
کامپىوتر ،تلوىزىون ،دستگاه هاى کنترل ٔ
در پزشکى و مواردی مانند آن را تشکىل مى دهد .در حقىقت با
اعمال هر سىگنال الکترىکى به دستگاه هاى نامبرده ،آن سىگنال
اشعه کاتدىک نقش مى بندد .المپ
روى
حساس المپ ٔ
ٔ
صفحه ّ
اشعه کاتدىک که در اسىلوسکوپ ها کاربرد دارد در صفحات بعد
ٔ
همه المپ ها تقرىباً
مورد بحث قرار خواهد گرفت .البته اساس کار ٔ
ىکسان بوده ،فقط تفاوت جزئى دارند.
اشعه کاتدىک را
شکل 2ــ 4نماى ظاهرى ىک المپ ٔ
نشان مى دهد.

در حرکت است.
حساس به دو عامل،
مقدار نور اىجاد شده روى
ٔ
صفحه ّ
سرعت الکترون ها و تعداد الکترون ها ،بستگى دارد؛ به عبارتى
اشعه الکترونى و سرعت الکترون ها
هر قدر تعداد الکترون هاى ٔ
زىادتر باشد نور اىجاد شده بىشتر خواهد بود .درعمل براى کنترل
مقدار نور اىجاد شده تعداد الکترون هاى اشعه را تغىىر مى دهند،
زىرا اىن عمل به سهولت امکان پذىر است.
حساس که شکل موج روى آن نقش مى بندد،از ىک
ٔ
صفحه ّ
مواد فسفرسانس (ترکىب روى و
شىشه معمولى که پشت آن از ّ
ٔ
حساس
فسفر) پوشىده شده تشکىل مى گردد .شکل 3ــ،4
ٔ
صفحه ّ
اشعه کاتدىک را نشان مى دهد.
المپ ٔ

نور

اشع ٴه الکترونى

مواد فسفرسانس
ّ
حساس المپ اشع ٴه کاتدىک
شکل 3ــ4ــ صفح ٴه ّ

شکل 2ــ4ــ نماى ظاهرى ىک المپ اشع ٴه کاتدىک

صفحه
اشعه کاتدىک ،بمباران ىک
ٔ
اساس کار المپ ٔ
صفحه
اشعه الکترونى مى باشد .بر اثر بمباران
ٔ
حساس با ىک دسته ٔ
ّ
حساس ،آن قسمت از صفحه که بمباران شده است از خود
ّ
نور ساطع مى کند .منظور از اشع ٴه الکترونى تعداد زىادى
الکترون مى باشد که به صورت ىک اشع ٴه فوق العاده بارىک
درآمده و با سرعت بسىار زىاد (چند هزار کىلومتر در ثانىه)

رنگ نور اىجاد شده بستگى به درصد ترکىب روى
و فسفر دارد.
استوانه فلزى
وسىله گرم کردن ىک
ٔ
اشعه الکترونى به ٔ
تولىد ٔ
که قسمت جلوى آن از مواد اکسىدى (معموال ً  %50اکسىد بارىم
و  %50اکسىد استرانسىوم) پوشانده شده است ،صورت مى گىرد.
نحوه کار بدىن صورت است که ابتدا فىالمان داخل استوانه را با
ٔ
عبور جرىان الکترىکى از آن گرم مى کنند .گرماى فىالمان منجر
مواد اکسىدى گرم مى شوند
به گرم شدن استوانه شده در نتىجه ّ
و بر اثر اىن گرما از خود الکترون ساطع مى کنند .در جلوى اىن
روزنه بسىار کوچکى است (حدود
استوانه ىک شبکه که داراى
ٔ
 Cathode Ray Tubeــ1
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مقد ٔمه تولىد اشعه
کسرى از مىلى متر) قرار گرفته است .اىن کار ّ
شبکه کنترل
شبکه جلوى اىن استوانهٔ ،
به صورت بارىک مى باشدٔ .
صفحه جلوى آن را پوشانده است
و استوانه اى که مواد اکسىدى،
ٔ
کاتد نام دارد .شکل 4ــ 4اىن مجموعه را نشان مى دهد.
شبک ٴه کنترل

مواد اکسىدى
ّ

کاتد

فىالمان

شکل 4ــ4ــ تولىد اشع ٴه اولىه

شبکه
شبکه کنترل و کاتد ،ىک منبع ولتاژ با
پالرىته ٔ
ٔ
اگر بىن ٔ
منفى تر از کاتد قرار دهىم ،ولتاژ منفى شبکه باعث دفع الکترون ها
شده در نتىجه الکترون هاى کم ترى از روزنه خارج مى گردند؛
هرقدر اىن ولتاژبىشتر باشد ،تعداد الکترون هاى خارج شده کمتر
مى شود.
همان طور که قبال ً گفته شد ،مقدار نور اىجاد شده به دو عامل
سرعت و تعداد الکترون ها بستگى دارد .در عمل براى تنظىم مقدار
نور از تغىىر تعداد الکترون ها استفاده مى کنند ،لذا براى کنترل مقدار
حساس (شدت نور) مى توان بىن
نور اىجاد شده در روى
ٔ
صفحه ّ
شبکه کنترل و کاتد ىک پتانسىل قرار داد و آن را کنترل نمود .به
ٔ
صفحه جلوى اسىلوسکوپ ولومى تعبىه شده
همىن منظور در روى
ٔ
شبکه کنترل و کاتد تغىىر نموده
که با تغىىر آن در حقىقت پتانسىل بىن ٔ
حساس تغىىر مى کند .اىن ولوم
و در نتىجه شدّ ت نور روى
ٔ
صفحه ّ
کلمه ( )INTENروى اسىلوسکوپ مشخّص مى شود .عملکرد
با ٔ
ولوم  INTENدر شکل  6ــ 4نشان داده شده است.

مجموعه فوق ،که استوان ٴه وهنلت نام دارد،
شکل واقعى
ٔ
همراه با اجزاى آن در شکل      5ــ 4نشان داده شده است.

شدت نور
ولوم کنترل ّ

Intensity

روزن ٴه شبکه
قرص شبکه
استوان ٴه شبک ٴه کنترل
فاصله گذار کاتد
کاتد

فنر نگه دار
سىم گرم کن
پاى ٴه سىم گرم کن

شکل  5ــ4ــ اجزاى استوان ٴه وهنلت

فىالمان
شبک ٴه کنترل

کاتد

شکل  6ــ4ــ عملکرد ولوم INTEN

حساس
اشعه اولىه باىد اىن اشعه را روى
ٔ
بعد از تولىد ٔ
صفحه ّ
متمرکز کرد و به آن چنان شتابى داد که سرعت الزم را جهت
مواد فسفرسانس و اىجاد نور در روى آن به دست آورد.
برخورد با ّ
استوانه فلزى که به ولتاژ زىاد وصل شده اند
براى اىن کار از سه
ٔ
استفاده مى شود .اىن مجموعه ،ضمن اىن که به الکترون ها (اشعه)
حساس
سرعت الزم را مى دهد ،در عىن حال اشعه را روى
ٔ
صفحه ّ
متمرکز مى کند ،به اىن جهت به اىن مجموعه ،عدسى الکترونى
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اطالق مى گردد .شکل 7ــ 4عدسى الکترونى را نشان مى دهد.
منبع ولتاژ 1000ــ 300ولتى که در شکل 7ــ 4نشان داده

شده است به صورت ىک ولوم در پانل اسىلوسکوپ به نام FOCUS

و معموال ً در کنار ولوم  INTENقرار دارد.

آند شتاب دهندۀ اوّلىّه

+5KV

شدت روشناىى

آند فوکوس کننده

نور

فىالمان

آند شتاب دهنده

متمرکز کننده

 300V−1000Vعدسى الکترونى

استوانۀ وهنلت

تفنگ الکترونى
شکل 7ــ4ــ عدسى الکترونى همراه با تولىد اشع ٴه اوّلىه (تفنگ الکترونى)

استوانه وهنلت را تفنگ
مجموعه     عدسى   الکترونى    و
ٔ
ٔ
وظىفه تفنگ الکترونى
الکترونى ( )Electron Gunمىنامند .بنابراىن
ٔ
نقطه کانونى (فوکوس)
قابلىت تنظىم ٔ
اىجاد ىک ٔ
اشعه الکترونى با ّ
حساس ،و همچنىن تنظىم شدّ ت نور مى باشد.
روى
ٔ
صفحه ّ
مواد فسفرسانس مى تابد ،در آن
تا زمانى که اشعه بر روى ّ
نقطه نور وجود خواهد داشت و زمانى که اشعه قطع مى شود (ىا به
نقطه جدىد
نقطه قبلى محو مى شود (ىا به ٔ
نقطه دىگرى مى تابد) نور ٔ
ٔ
منتقل مى گردد) به عبارت دىگر در هر لحظه ،اشعه به هر نقطه اى
صفحه
بتابد ،فقط در آن نقطه نور اىجاد مى شود .پس بر روى
ٔ
نقطه نورانى ظاهر مى گردد .در اىن جا باىد به
حساس ،فقط ىک ٔ
ّ
مواد
ىک نکته اشاره کرد و آن اىن که به محض برخورد اشعه به ّ
فسفرسانس ،نور اىجاد نمى شود ،بلکه حدود چند نانو و ىا مىکرو
نقطه نورانى محو
ثانىه طول مى کشد و از طرفى بعد از قطع اشعهٔ ،
نمى گردد بلکه مدّ ت زمان کوتاهى طول مى کشد ،اىن مدّ ت بستگى
به نوع فسفرسانس به کار رفته در المپ دارد .شکل  8ــ 4منحنى
لحظه برخورد اشعه را با مواد فسفر  سانس ،و مدت زمانى که طول
ٔ
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لحظه قطع اشعه و ّمدت زمان
مى کشد تا نور اىجاد شود ،همچنىن ٔ
نقطه بمباران شده ،بعد از قطع اشعه را ،نشان مى دهد.
روشن ماندن ٔ
مقدار نوراىجاد شده

زمان
لحظ ٴه قطع اشعه

مواد
لحظ ٴه برخورد اشعه با ّ
فسفرسانس

شکل  8ــ4ــ منحنى نور اىجاد شده به صورت تابعى از زمان

حساس)
(زمان قطع و برخورد اشعه روى ّ
مواد فسفرسانس صفح ٴه ّ

حساس نقش مى بندد ناشى از
شکل موجى که روى
ٔ
صفحه ّ
اشعه الکترونى به
حساس و حرکت آن در جهات
برخورد ٔ
ٔ
صفحه ّ
مختلف (متناسب با نوع سىگنال) مى باشد .به عنوان مثال وقتى

حساس مى بىنىم ،حرکت
شکل موجى سىنوسى را روى
ٔ
صفحه ّ
اشعه حتماً به صورت سىنوسى بوده است .سؤالى که در اىنجا پىش
مى آىد اىن است که با توجه به اىن که در هر لحظه فقط ىک نقطه از
حساس بمباران مى شود و در اىن صورت ما باىد فقط ىک
ٔ
صفحه ّ
نقطه را روى
حساس ببىنىم چرا ىک موج سىنوسى ىا موج
ٔ
صفحه ّ
صفحه حساس مى بىنىم؟ پاسخ اىن
دىگر را به صورت پىوسته روى
ٔ
نقطه مجاور حرکت
است که اوال ً اشعه زمانى که از ىک نقطه به ٔ
مى کند ،اثر آن تا ّمدت زمان کوتاهى در چشم ما باقى مى ماند ،ثانىاً
همان طور که قبال ً گفته شده بعد از قطع اشعه ،نور تولىد شده فور ًا
قطع نمى گردد و از طرف دىگر باىد در زمان هاى مساوى اىن عمل
حساس) تکرارگردد .از اىن روست
(جاروب موج روى
ٔ
صفحه ّ
که اسىلوسکوپ هاى معمولى فقط شکل موج هاى متناوب را
مى توانند نشان دهند.

حساس اسىلوسکوپ ،داراى مختصات
هر نقطه از
ٔ
صفحه ّ
کلىه موج ها به صورت
عمودى و افقى است و با توجه به اىن که ٔ
دو بعدى نشان داده مى شوند پس هر نقطه از شکل موج را مى توان
به دو مؤل ّٔفه فوق تجزىه کرد .بنابراىن هر نقطه از شکل موج در اثر
حرکت اشعه ،در مختصاتى که داراى دو جهت افقى و عمودى
است قرار مى گىرد .براى حرکت اشعه در جهت عمودى ،بعد
از تفنگ الکترونى دو صفحه قرار مى دهند .هنگامى که اشعه از
مىان اىن دو صفحه عبور مى کند ،اگر هر ىک از صفحات نسبت به
دىگرى مثبت تر گردد ،اشعه در جهت آن صفحه منحرف مى شود.
اىن صفحات را صفحات انحراف عمودى مى نامند .بعد از اىن
صفحات ،دو
صفحه دىگر جهت انحراف اشعه ،در جهت افقى
ٔ
قرار مى دهند که به صفحات انحراف افقى موسوم اند .شکل 9ــ4
صفحات انحراف افقى و عمودى را نشان مى دهد.

X
Y

تفنگ الکترونى

صفح ٴه
حساس
ّ
صفحات انحراف افقى
صفحات انحراف عمودى
حساس
نحوه قرار گرفتن صفحات انحراف افقى و عمودى بىن تفنگ الکترونى و صفح ٴه ّ
شکل 9ــ4ــ ٴ

حساسىت ،صفحات انحراف عمودى المپ
براى باال بردن ّ
اشعه کاتدىک را قبل از صفحات انحراف افقى آن قرار مى دهند.
ٔ
بعد از صفحات انحراف عمودى و افقى ،ىک سرى
باندهاى شتاب دهنده در المپ قرار دارد .اىن باندها معموال ً به
صورت اندودى از گرافىت بوده و به ولتاژ زىاد وصل مى شوند.

نقش اىن باندهاِ ،
دادن سرعت بىشتر به الکترون ها و جمع آورى
شده مواد فسفرسانسى در اثر بمباران اشعه
الکترون هاى آزاد ٔ
اشعه کاتدىک
مى باشد .در شکل 10ــ 4ساختمان داخلى المپ ٔ
نشان داده شده است.
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باندهاى شتاب دهنده

سىم پىچ تصحىح

دهنده 2
آند شتاب ٴ

آند فوکوس کننده

دهنده 1
آند شتاب ٴ

شبک ٴه کنترل

9

کاتد

5

6

3

4
1

فىالمان
2
8

7

11

10

صفحات انحراف عمودى
صفحات انحراف افقى
شکل 10ــ4ــ ساختمان داخلى المپ اشع ٴه کاتدىک

همان طور که قبال ً بىان شد ،شکل موج نقش  بسته بر روى
نقطه
اشعه کاتدىک ،در واقع حرکت نقطه به ٔ
حساس المپ ٔ
ٔ
صفحه ّ
اشعه الکترونى بر روى آن است .همچنىن گفته شد که هر نقطه
ٔ
از شکل موج روى صفحه ،به دو مؤل ّٔفه افقى و عمودى قابل
تجزىه است (در حقىقت طول و عرض ىک نقطه روى صفحه در
مختصات دکارتى) به عبارت دىگر با دو حرکت ،در جهت افقى و
ّ
)(a
)(b
عمودى ،اشعه را به هر نقطه از صفحه مى توان منتقل کرد .اگر به

هر دو
صفحه انحراف افقى و عمودى ولتاژ صفر ولت را وصل
ٔ
نقطه نورانى
کنىم ،اشعه درست به مرکز
حساس تابىده و ٔ
ٔ
صفحه ّ
در مرکز صفحه قرار خواهد گرفت (شکل  aــ11ــ ،)4و اگر به
صفحات به عنوان مثال به انحراف عمودى  -4ولت و به صفحات
انحراف افقى  +3ولت وصل کنىم ،اشعه در نقطه اى به مختصات
 -4و  3ظاهر خواهد شد .شکل cــ11ــ 4و   bــ11ــ 4مکان اىن
اشعه را نشان مى دهد.

m

4cm

5c

3cm

)(c

)(a

)(b

شکل 11ــ4ــ ولتاژ اعمالى به صفحات انحراف افقى و عمودى ( 0و  a )0و( -4و b ) 3و ( -4وc ) 3
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m

5c

اگر ىک شکل موج با تغىىرات خطى مانند شکل 12ــ 4را
به صفحات انحراف افقى اعمال نماىىم ،اشعه از منتهى الىه سمت
چپ به منتهى الىه سمت راست منحرف خواهد شد.ىعنى در زمان
نقطه  ،1در زمان
 t = t0اشعه در ٔ
نقطه  ،0در زمان  t = t1اشعه در ٔ

نقطه  5و باالخره
نقطه  2و… ،در زمان  t = t5اشعه در ٔ
 t = t2اشعه در ٔ
نقطه  10قرار خواهد گرفت .چون موج
در زمان 3cmt = t10اشعه در ٔ
4cmبه صفحات انحراف افقى کامال ً خطّى است لذا حرکت
اعمال شده
اشعه کامال ً ىکنواخت مى باشد.
)(c

5

10

4

3

2

1
0

اشعه به صورت ممتد
حرکت مى کند

V
+E

t

t5

t 10

t4

t3

t2

t1

t0
0

اىن شکل موج به

صفحات انحراف افقى
اعمال مى گردد.

−E

شکل 12ــ4ــ اعمال ىک موج خطّى به صفحات انحراف افقى باعث حرکت اشعه از سمت چپ به سمت راست مى شود.

اگر ىک موج متناوب خطّى با فرکانس باالى  40هرتز را
به صفحات انحراف افقى اعمال نماىىم ،حرکت اشعه به صورت
حساس ،ىک خطّ
پىوسته مشاهده شده ،در نتىجه روى
ٔ
صفحه ّ
راست افقى مى بىنىم.
اگر به صفحات انحراف عمودى ،موجى سىنوسى
اعمال کرده و به صفحات انحراف افقى ولتاژى را اعمال
حساس ،فقط ىک خطّ مستقىم در جهت
نکنىم ،روى
ٔ
صفحه ّ

عمودى مشاهده خواهد شد .زىرا ولتاژ سىنوسى اعمال شده
به اىن صفحات فقط باعث به حرکت درآوردن اشعه در جهت
عمودى مى شود .ىعنى مثل اىن است که در هر لحظه ىک ولتاژ
به صفحات انحراف عمودى اعمال نماىىم .بنابراىن اشعه فقط
در جهت عمودى حرکت خواهد داشت .شکل 13ــ 4حرکت
اشعه را به ازاى اعمال ولتاژ سىنوسى به صفحات انحراف
عمودى نشان مى دهد.

vV

ωt

()radians

vH

شکل 13ــ4ــ با اعمال ولتاژ سىنوسى به صفحات انحراف عمودى،
حساس فقط ىک خط در جهت عمودى مشاهده مى شود.
روى صفح ٴه ّ

ωt

()radians
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درعمل وقـتى بـخـواهىم شکل موج اعمال شده را روى
توسط ىـک
ٔ
صفحه ّ
حساس مشاهده کنىم ،حرکت افقى اشعه را ّ
مـوج بـا تغىىرات خطّى ( )Rampو حـرکت عمودى اشعه را
بـا شکل موج اعمالى به صفحات انحراف عمودى المپ اىجاد

مى کنىم .براى بررسى دقىق تر اىـن موضوع که چگونه با اعمال
ىک موج به صفحات انحراف عـمودى و اعمـال مـوج Ramp
صفحه
به صفحـات انـحـراف افقى ،شکل موج اعمال شده روى
ٔ
تـوجه نماىىد.
حساس نماىان مى شود ،بـه شکل 14ــّ 4
ّ

شکل موج اعمالى به صفحات
انحراف عمودى

3
4

9
t

9

8

7

6

5

4

3

2

2

شکل ظاهر شده روى

5

1

1

8

حساس
صفح ٴه ّ

6
7

1

1

2

شکل موج اعمالى (موج

3
4

شکل 14ــ4ــ چگونگى نقش بستن شکل موج اعمالى به صفحات انحراف
حساس
عمودى روى صفح ٴه ّ

   )Rampبه صفحات انحراف

5

افقى

6
7
8
9
t

در زمان ،1اشعه در منتهى الىه سمت چپ قرار دارد (ولتاژ
اعمالى به صفحات انحراف عمودى صفر و به صفحات انحراف افقی
برابر ماکزیمم و منفی است) .در زمان  ،2ولتاژ اعمالى به صفحات
انحراف افقى باعث حرکت اشعه به سمت راست شده و همزمان با
آن ولتاژ اعمالى به صفحات انحراف عمودى باعث حرکت اشعه
حساس در
در راستاى قائم مى گردد تا اىن که اشعه روى
ٔ
صفحه ّ
نقطه  2قرار مى گىرد.
ٔ
بقى ٔه لحظات نىز صادق است ،ىعنى ضمن اىن
اىن عمل براى ّ
که موج  Rampحرکت افقى اشعه را به عهده دارد ،موج اعمال
شده به صفحات انحراف عمودى باعث حرکت عمودى اشعه شده
و در نهاىت شکل موج اعمالى به صفحات انحراف عمودى روى
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حساس ظاهر مى گردد.
ٔ
صفحه ّ
صفحه نماىش فقط ىک سىکل مشاهده
اگر بخواهىم روى
ٔ
موج  Rampبا زمان تناوب موج
شود ،کافى است که زمان تناوب ِ
ِ
ِ
انحراف عمودى برابر باشد ،و اگر بخواهىم n
صفحات
اعمالى به
سىکل را مشاهده کنىم باىد زمان تناوب  n ،Rampبرابر زمان تناوب
موج اعمالى به صفحات انحراف عمودى باشد .در شکل  aــ  15ــ4
زمان تناوب موج  Rampو زمان تناوب موج اعمالى به صفحات
صفحه
انحراف عمودى برابر است ،لذا فقط ىک سىکل را روى
ٔ
حساس مشاهده مى کنىم.در شکل  bــ   15ــ 4زمان تناوب موج
ّ
 Rampدو برابر زمان تناوب موج اعمالى به صفحات انحراف عمودى
حساس ظاهر مى گردد.
است ،لذا دو سىکل کامل روى
ٔ
صفحه ّ

vV

(t(msec

vH

    حساس
شکل موج نقش بسته   روى صفح ٴه ّ
شکل               ولتاژ         اعمالى               به
صفحات انحراف عمودى

) (a

5
5

3

4

2

2

(t(msec
vV

)t(ms

4

3

2

0

1

(t(msec
0

5 msec
vH

10msec

شکل موج اعمالى به

صفحات انحراف افقى

1

2 1
4
1
3 2

1

4 34

)(b

(t(msec

زمان تناوب
شکل 15ــ4ــ تناسب زمان تناوب موج  Rampبا زمان تناوب موج اعمالى به

صفحات انحـراف افـقـى و در نتىـجه ظـاهرشـدن تعـداد سىـکل ها در روى

حساس
صـفح ٴه ّ

5 1
)t(ms

شکل 16ــ4ــ زمان تنـاوب مـوج اعمالى به صفـحات انحراف عمـودى چـهار
برابر زمان تناوب موج  Rampاست لذا فقط ىک چهارم از سىکل روى صفح ٴه
حساس ظاهر مى گردد.
ّ

اگر زمان تناوب شکل موج اعمالى به صفحات انحراف به صفحات انحراف عمودى ،چهار  برابر زمان تناوب موج Ramp
صفحه
عمودى بىشتر از زمان تناوب موج  Rampباشد ،در اىن صورت مى باشد که در اىن صورت فقط ىک چهارم از سىکل روى
ٔ
حساس آشکار مى شود.
فقط قسمتى از شکل موج ،روى
حساس نقش بسته است.
ٔ
صفحه ّ
ّ
شکل 16ــ ،4حالتى را نشان مى دهد که زمان تناوب موج اعمالى
دقت کنید

چنانچه به صفحات انحراف افقی و قائم هیچگونه سیگنالی داده نشود ،در قسمت وسط صفحه

اسیلوسکوپ یک نقطه نورانی پر رنگ ظاهر می شود .وجود این نقطه برای مدت طوالنی پوشش فسفری داخل
حباب المپ اسیلوسکوپ را می سوزاند و یک نقطه سیاه در وسط صفحه ظاهر می شود .هرگز اسیلوسکوپ

را به مدت بیش از  20ثانیه در این حالت قرار ندهید.
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همان طور که قبال ً نىز توضىح داده شد شرط آن که بتوانىم
حساس ببىنىم آن است که موج
شکل موجى را روى
ٔ
صفحه ّ
معىنى تکرار گردد .در غىر
متناوب باشد ،ىعنى در فواصل زمانى ّ
اىن صورت ،اسىلوسکوپ هاى معمولى قادر به نماىش آن نخواهند
ِ
ِ
انحراف عمودى
صفحات
بود .در ضمن اگر ولتاژ اعمال شده به

 DCباشد ،اشعه در جهت عمودى تغىىر مکان خواهد داد .حال
اگر در اىن حالت موج  Rampرا نىز به صفحات انحراف افقى
حساس ىک خطّ مستقىم خواهىم دىد.
وصل کنىم ،روى
ٔ
صفحه ّ
شکل 17ــ 4اىن مطلب را نشان مى دهد.

vvVV
vV

tt
t

vvHH
vH

tt
t

خط مستقىم روى صفحهٴ حسّ اس ظاهر مى گردد.
شکل 17ــ4ــ ولتاژ  DCبه صورت ىک ّ

صفحه اسىلوسکوپ
توجه داشته باشىد که زمانى سىگنال روى
ٔ
به صورت ثابت ظاهر مىشود که موج  Rampبا موج سىنوسى همزمان
باشد .اىن حالت زمانى اتفاق مىافتد که مدار همزمانى   ىا  triggerفعال
شود.عمل  Triggerبا استفاده از کلىدهاى،Slope +/- ،Level ،
 Source Trigو Auto/NORMانجام مى شود.
آشناىى با کلىدهاى منابع :Trigger
ولوم  :Levelبا تغىىرات اىن ولوم مى توان لحظه شروع
حساس را تعىىن کرد .اىن ولوم مى تواند
موج از سمت چپ صفحه ّ
حول نقطه صفر ،به سمت چپ ىا راست تغىىر کند.
ولوم  :Slope +/-اىن کلىد اگر از حالت  +به حالت  -درآىد
حساس معکوس مى شود .اىن
شىب سىگنال ظاهر شده روى
ٔ
صفحه ّ
کلىد معموال ً همراه با ولوم  Levelکار مى کند ،بنابر  اىن با کمک
صفحه
اىن کلىد ،از هر نقطه شکل موج که بخواهىم از سمت چپ
ٔ
حساس شروع شود ،امکان پذىر مى شود.
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کلىــد  :Source Trigدر دو حالــت  Ext.Trigو ىـا
 Line.Trigاست.
 :Ext.Trigبا استفاده از اىن حالت کلىد ،مىتوانىد همزمانى
را با منبع خارجى انجام دهىد.
 :Line.Trigبا استفاده از اىن حالت کلىد ،مىتوانىد از برق
شهر براى همزمانى استفاده کنىد.
 :AUTO/NORMدر مدارهاى الکترىکى اسىلوسکوپ،
قسمتى وجود دارد که مى تواند وجود و ىا عدم وجود سىگنال
ورودى را تشخىص دهد .اگر اىن کلىد در حالت  AUTOباشد،
همواره سىگنال روى صفحه وجود دارد .اگر کلىد روى حالت
حساس نقش
 NORMقرار گىرد ،زمانى سىگنال روى صفحه ّ
مى بندد که اوال ً سىگنال ورودى وجود داشته باشد و ثانىاً موج
جاروب سنکرون باشد ،در غىر اىن   صورت هىچ شکل موجى روى
حساس ظاهر نمى شود.
صفحه ّ

 2ـ 4ـ مدارهاى آماده سازى

 1ــ 2ــ 4ــ ساختمان پراب ( :)Probeبراى اعمال
سىگنال الکترىکى به اسىلوسکوپ ،از پراب استفاده مى شود.
شکل  18ــ 4ىک نمونه از پراب هاى راىج را نشان مى دهد .سىم

رابط پراب معموال ً از کابل کواکسىال مى باشد تا مىزان نوىز به
حداقل برسد.
ّ
مدار الکترىکى ورودى اسىلوسکوپ به صورت شکل
 19ــ 4مى باشد.

گىره زمىن
ٴ

کابل ارتباطى

(کواکسىال)

کننده موج
خازن ترىمر تصحىح ٴ

شکل 18ــ4ــ ىک نمونه از پراب هاى راىج

نوک پراب به صورت گىره اى فنرى است که مى توان آن را
به ىک نقطه از مدار وصل کرد .اگر پوشش پالستىکى نوک پراب
را بردارىم ،نوک آن به صورت سوزنى بوده که در بعضى مواقع از
آن استفاده مى شود .در شکل 18ــ 4اىن موارد نشان داده شده
است .انتهاى فلزى سىم رابط که به ورودى اسىلوسکوپ وصل
مى شود  ١ BNCنام دارد BNC .داراى ىک شىار مورب است که
وقتى آن را به ورودى اسىلوسکوپ وصل کنىم و تقرىباً  90درجه
بچرخانىم اىن قطعه کامال ً به اسىلوسکوپ م ّتصل مى گردد.
همچنىن روى پراب کلىد  *1و  *10قرار دارد که در
DC

GND

حالت *1سىگنال از طرىق پراب ،بدون تضعىف به اسىلوسکوپ،
اعمال مى شود .اما درحالت  ،*10ابتدا سىگنال در داخل
پراب 10 ،برابر تضعىف شده سپس به اسىلوسکوپ اعمال
توجه داشته باشىد که اگر از حالت  *10پراب
مى گردد .باىد ّ
شده دامنه را
براى اندازه گىرى استفاده مى کنىد مقادىر قرائت ٔ
در عدد  10ضرب کنىد .موارد کاربرد  *10براى سىگنال هاى
دامنه زىاد مى باشد.
با ٔ
2ــ2ــ4ــ کلىدانتخاب ورودى :بعد از ترمىنال ورودى
اسىلوسکوپ مطابق شکل 19ــ 4ىک کلىد انتخاب وجود دارد.
AC

AC

C

GND

DC

الف :شکل ظاهرى کلىد انتخاب روى پانل اسىلوسکوپ

ب :مدار الکترىکى

Y

ترمىنال ورودى
اسىلوسکوپ

شکل 19ــ4
١ــ با مراجعه به منابع مختلف فرهنگ لغت بابیلون Webpedia ،برای عالمت اختصاری  BNCموارد زیر تعریف شده است:
اتصال الکترونیکی وابسته به نیروی دریایی انگلیس British Naval Connector
)نام دو دانشمند به نام  Carl Concelmanو Bayonet Neill-concelman (Paul Neill
اتصال کابل مخصوص شبکه Baseband Network Cable

BNC
BNC
BNC
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اگر کلىد انتخاب روى حالت  ACقرار گىرد فقط
سىگنال هاى متناوب وارد مدار اسىلوسکوپ مى شوند و از ورود
ولتاژ ( DCىا مؤل ّٔفه  DCىک موج   ) به اسىلوسکوپ جلوگىرى به
عمل مى آىد.
اگر کلىد انتخاب روى GNDقرار گىرد ،ورودى اسىلوسکوپ
به زمىن وصل شده و ارتباط الکترىکى بىن پراب واسىلوسکوپ
قطع مى گردد ،اىن حالت براى تنظىم صفر اسىلوسکوپ کاربرد
دارد .اما اگر کلىد انتخاب روى حالت  DCقرار گىرد ،سىگنال
(اعم از  DCو ىا  ACو ىا ترکىبى از اىن دو)
ورودى هرچه باشد ّ
صفحه
به مدارهاى ورودى اسىلوسکوپ رسىده و سپس روى
ٔ
حساس ظاهر مى گردد.
ّ
3ــ2ــ4ــ مدارهاى تضعىف کننده :صفحات انحراف
عمودى براى اىجاد انحراف در اشعه ،نىاز به ولتاژ زىادى دارند،

دامن ٴه خروجى
حدود چند ده ولت

حساس)
(حدوداً 20ولت براى انحراف ىک سانتىمتر روى
ٔ
صفحـه ّ
دامنه سىگنال ورودى گاهى حدود مىلى ولت بوده و
از طرفىٔ ،
دامنه سىگنال ورودى
ممکن است به ده ها ولت برسد ،لذا زمانى که ٔ
حدود مىلى ولت است باىد اىن سىگنال جهت اعمال به صفحات
دامنه آن حدود چند ده
انحراف عمودى تقوىت گردد و زمانى که ٔ
ولت است باىد تضعىف شود .بنابراىن ما تقوىت کننده اى الزم
دامنه ورودى را تشخىص داده ،عمل تضعىف و ىا تقوىت
دارىم که ٔ
را انجام دهد ولى اىن امر درعمل غىرممکن است لذا براى اىن
که بتوانىم هم سىگنال هاى حدود  mVو هم سىگنال هاى حدود
ده ها ولت را مشاهده کنىم ،ابتدا تقوىت کننده اى مى سازىم که مثال ً
سىگنال  5mVرا تبدىل به سىگنال مورد نىاز صفحات انحراف
عمودى نماىد .شکل 20ــ 4بلوک دىاگرام اىن تقوىت کننده را
نشان مى دهد.

طبق ٴه نهاىى تقوىت کننده
(ولتاژ باال)

کننده اوّلىه
تقوىت ٴ

دامن ٴه خروجى
حدود  5ولت

دامن ٴه سىگنال
ورودى 5mV

شکل 20ــ4ــ تقوىت کننده هاى اسىلوسکوپ

دامنه سىگنال 5mV،ىا کم تر بود مستقىماً آن را به
حال اگر ٔ
دامنه سىگنال10mV
کننده اولىه وصل مى کنىمٔ .
ورودى تقوىت ٔ

R

5mV

ورودى تقوىت کننده

توسط دو مقاومت مساوى مطابق شکل 21ــ 4نصف مى کنىم
را ّ
تا به ورودى تقوىت کننده فقط  5mVاعمال شود.

R

10mV

ورودى اسىلوسکوپ

شکل 21ــ4ــ مدار تضعىف کننده
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دامنه سىگنال ورودى  ،100mVىک ولت 10 ،ولت و
اگر ٔ
ىا  100ولت باشد به ترتىب مدارهاى شکل 22ــ 4را به کار مى برىم.
1V

5mV

5mV

100mV
19R

199R
R

R

100V

5mV

10V

5mV
1999R

19999R
R

R

شکل 22ــ4ــ مدارهاى تضعىف کننده ولتاژ

بنابراىن سىگنال هاى اعمالى به اسىلوسکوپ را به دالىلى
که گفته شد ابتدا تضعىف و سپس تقوىت مى کنند تا بتوانند تمامى
صفحه
سىگنال ها (اعم از دامنه هاى  mVتا چند ده ولت) را روى
ٔ
حساس با حداکثر اندازه (به طورى که هر سىگنال ورودى تمامى
ّ
حساس را در برگىرد تا مشاهده و اندازه گىرى الزم به
ٔ
صفحه ّ
روى سىگنال با دقت بىشترى انجام شود) مشاهده نماىند .عمل
وسىله کلىد  Volt /Divکه روى پانل اسىلوسکوپ
تضعىف  کردن به ٔ
قرار دارد انجام مى شود .شکل 23ــ 4نماى ظاهرى اىن کلىد را
روى پانل اسىلوسکوپ نشان مى دهد.
V/Div
.2

.5

1

.1

2

.03

5
10

.02
.01

20

شکل 23ــ4ــ نماى ظاهرى کلىد تضعىف کننده

توجه به مقدار تضعىف و تقوىت
ضراىب کلىد  Volt /Divبا ّ
اندازه
کننده مقدار ولتاژ الزم جهت انحراف اشعه به
ٔ
سىگنال ،بىان ٔ
ىک خانه مى باشد .معموال ً بر روى اىن سلکتور ( ) Volt /Divو ىا
در کنار آن ،ولومى به نام  Volt Variableقرار دارد که اىن ولوم
بهره تقوىت کننده را تضعىف کند .اگر اىن ولوم را
معموال ً قادر است ٔ
تا آخر در جهت عقربه هاى ساعت بچرخانىم (در حالت Cal.قرار
دهىم) ضراىب کلىد  Volt /Divدقىقاً ،مقدار ولتاژ الزم را ،جهت
اندازه ىک خانه مى رساند؛
حساس ،به
اشعه روى
ٔ
انحراف ٔ
صفحه ّ
ٔ
حال آن که اگر اىن ولوم را از حالت Cal.خارج کنىم دىگر اىن
کننده مقدار ولتاژ الزم جهت انحراف اشعه به طور
ضراىب بىان ٔ
دقىق نىستند .تضعىف به کمک اىن ولوم ،در انواع اسىلوسکوپ ها
متوسط قادرند تا
فرق مى کند ولى ٔ
همه اسىلوسکوپ ها به طور ّ
 2/5برابر عمل تضعىف را انجام دهند .کاربرد اىن ولوم بىشتر در
مواردى است که اندازه گىرى دامنه مدنظر نباشد بلکه هدف فقط
مشاهده شکل موج باشد .فرض کنىد مى خواهىم شکل ىک ولتاژ
ٔ
را دقىقاً در  6خانه ببىنىم ،ابتدا اگر نتوانىم با کلىد  Volt /Divاىن
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شکل موج را در  6خانه تنظىم کنىم ،با کم کردن رنج Volt /Div
سعى مى کنىم شکل موج بىش از  6خانه را در برگىرد و آن گاه با
صفحه
ولوم  Volt Variableشکل موج ورودى را در  6خانه روى
ٔ
نماىش تنظىم مى کنىم.
3ـ4ـ اسىلوسکوپ دوکاناله

اسىلوسکوپ دو کاناله ،اسىلوسکوپى است که مىتواند    دو
شکل موج را بهطور همزمان نشان دهد .شکل24ــ 4ىک اسىلوسکوپ
دو کاناله را که به طورهمزمان دو شکل موج روى
حساس آن
ٔ
صفحه ّ
نقش بسته است نشان مى دهد.

شکل 24ــ4ــ ىک اسىلوسکوپ دو کاناله که به طور همزمان دو شکل موج را

اشعه کاتدىک ،فقط ىک اشعه
همانطور که مىدانىم ،المپ ٔ
مشاهده دو شکل موج نىاز به دو اشعه دارىم.
تولىد مىکند ،براى
ٔ
اسىلوسکوپهاى قدىمىتر ،دو اشعه تولىد مىکردند و هر اشعه مربوط
به ىک کانال مىشد .اىن نوع اسىلوسکوپها را Dual Beam
مىنامىدندّ .اما در حال حاضر ،همان ىک اشعه دو سىگنال را نشان
مىدهد .به اىن نوع اسىلوسکوپها  Dual Traceمىگوىند.
اگر فرکانس سىگنال زىاد باشد (حدود  1KHzبه باال)
اسىلوسکوپ ابتدا سىگنال کانال ( 1در ىک تناوب) را نشان
داده و سپس در تناوب دىگر سىگنال ،کانال  2را به همىن صورت
نماىش مى دهد و پس از آن به طور متناوب کانال  1و  2را نشان
مى دهد .چون فرکانس کار زىاد است ،زمانى که کانال 1نشان
داده مى شود کانال  2قطع است و ما به دلىل سرعت قطع و وصل
زىاد اىن مورد را احساس نمى کنىم لذا دو شکل موج را به طور
همزمان مى بىنىم.
شکل 25ــ 4سىگنال کانال  1را در تناوب اول و در تناوب
بعد ،سىگنال کانال  2را نشان مى دهد.

CH-1

حساس خود نشان مى دهد.
روى صفح ٴه ّ

اگر بخواهىم دو سىگنال را به طور همزمان با اسىلوسکوپ
دو کاناله مشاهده کنىم باىد اىن دو سىگنال ،هم فرکانس باشند و ىا
فرکانس آن ها مضرب صحىحى از ىکدىگر باشد.
مشاهده دو شکل موج در ىک اسىلوسکوپ دوکاناله
با
ٔ
مى توان اىن دو موج را از نظر شکل ،دامنه ىا اختالف فاز به طور
همزمان با ىکدىگر مقاىسه نمود.
شدت
در اسىلوسکوپ هاى دو کاناله ،کنترل فوکوسّ ،
نور و  Time /Divهر دو کانال ىکى است .فقط قسمت کنترل و
لىه عمودى سىگنال هاى ورودى دو کانال با ىکدىگر
کننده ّاو ٔ
تقوىت ٔ
تفاوت دارد.
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CH-2

شکل 25ــ4ــ نماىش دو سىگنال در اسىلوسکوپ دو کاناله ،به صورت متناوب

در روى اسىلوسکوپ ،کلىدى به نام  ALTوجود دارد؛ چنانچه
فرکانس سىگنال هاى دو کانال ،بىشتر از  1kHzباشد با استفاده از اىن
کلىد ،مى توانىم دو شکل موج را بـه طور همزمان ببىنىم.
مشاهده دو شکل موج به طور
اگر فرکانس سىگنال کم باشد،
ٔ
همزمان با استفاده از کلىد ( )ALTامکان پذىر نخواهد بود .زىرا
اسىلوسکوپ ،وقتى سىگنال کانال  1را نماىش مى دهد( ،چون

فرکانس کم و زمان تناوب زىاد است) سىگنال کانال  2از دىد محو
حساس
مى شود و دو موج به صورت چشمک زن ،روى
ٔ
صفحه ّ
ظاهر مى گردند .براى نماىش سىگنال هاى با فرکانس کم ،از روش
دىگرى به نام  Choppingاستفاده مى کنند .در اىن روش ،ىک
نقطه کوچک از سىگنال
نقطه کوچک از سىگنال کانال   1و ىک ٔ
ٔ
کانال  2و به همىن ترتىب تا آخر ،نماىش داده مى شود .دراىن روش،
لحظه اى که سىگنال کانال  1نماىش داده مى شود کانال  2قطع
است و برعکس؛ چون اىن نقاط ،فوق العاده کوچک اند ما آن ها
را کنار هم و به صورت پىوسته مى بىنىم .شکل 26ــ 4دو شکل
موج سىنوسى هم فرکانس را به صورت  Choppingنشان مى دهد.

CH-1
CHOP display

CH-2

حساس به صورت Chopping
شکل 26ــ4ــ نماىش دو سىگنال روى صفح ٴه ّ

روى اکثر اسىلوسکوپ ها ،کلىدى به همىن نام ()CHOP
وجود دارد که براى نماىش دو سىگنال به طور همزمان در فرکانس
کم ،از اىن کلىد استفاده مى شود.
در اسىلوسکوپ هاى دو کاناله در حالت  ،X-Yىکى از
کانال ها کنترل محور عمودى ( )Yو کانال دىگر کنترل محور افقى
( )Xرا به عهده دارد.
روى پانل اسىلوسکوپ هاى دو کاناله کلىدهاىى براى نماىش
سىگنال ىک کانال ىا سىگنال دو کانال به طور همزمان وجود دارد
که در ذىل به تعدادى از آن ها اشاره خواهد شد.
الف ــ  :CH1اگر کلىد ،در اىن حالت باشد ،فقط سىگنال
دوم
اعمالى به کانال  1روى
ٔ
صفحه ّ
حساس ظاهر مى گردد (کانال ّ
قطع است).

ب ــ  :CH2در صورت قرار داشتن کلىد ،در اىن حالت
حساس ظاهر
فقط سىگنال اعمال شده به کانال  2روى
ٔ
صفحه ّ
مى گردد (کانال ّاول قطع است).
ج ــ  :ALTدر اىن حالت از کلىد ،سىگنال کانال  1و
سىگنال کانال  2به طور همزمان به روش تناوبى ىا Alternation
حساس ظاهر مى شوند (براى فرکانس هاى باالتر از
روى
ٔ
صفحه ّ
.)1kHz
د ــ  :CHOPاگر کلىد در حالت  CHOPباشد ،سىگنال
کانال  1و سىگنال کانال  2به طور همزمان به صورت شکل موج هاى
صفحه حساس ظاهر مى شوند
قطعه قطعه شده ىا  Choppingروى
ٔ
(کم تر از .)1kHz
هـ ــ  :Dualدر بعضى از اسىلوسکوپ ها به جاى کلىدهاى
 ALTو  CHOPکلىد  Dualوجود دارد که هر دو سىگنال اعمالى
به کانال  1و  2را به طور همزمان نشان مى دهد.
و ــ  :ADDبا قرار دادن کلىد در اىن حالت ،دو سىگنال
جمع
کانال  1و  2که روى
حساس نقش بسته اند با ىکدىگر ِ
ٔ
صفحه ّ
لحظه اى مى شوند.
ز ــ  :DIFFاىن کلىد فقط در بعضى از اسىلوسکوپ هاى
دوکاناله وجود دارد .در اىن حالت دو سىگنال کانال  1و کانال 2
حساس نقش بسته اند با ىکدىگر تفرىق لحظه اى
که روى
ٔ
صفحه ّ
صفحه حساس نماىان مى شوند.
شده و روى
ٔ
ح ــ  :CH2INVاىن کلىد ،سىگنال مربوط به کانال 2
را  180درجه تغىىر فاز مى دهد .همچنىن بعضى دگمه هاى خاص
روى اسىلوسکوپ وجود دارند که در قسمت بعد توضىح داده
خواهد شد.
4ـ4ـ کاربردهاى عمومى اسىلوسکوپ

حال که طرز کار اسىلوسکوپ را تا حدودى ىاد گرفتىم
جاى آن دارد که اشاره اى مختصر به بعضى ازکاربردهاى آن
داشته باشىم.
حساس
1ــ4ــ4ــ اندازه گىرى دامنـه:
ٔ
صفحـه ّ
اسىلوسکـوپ ،در جـهت افـقى بـه  10قسمت و در جهت عمودى
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اندازه
به  8قسمت تقسىم شده است .در برخى از اسىلوسکوپ ها
ٔ
هر قسمت ىک سانتى متر و در بعضى دىگر حدود  9مىلى متر
است .خط افقى و عمودى وسط ،عالوه بر تقسىمات  8و 10
قسمتى داراى درجه بندى رىزترى نىز مى باشد ،به طورى که هر
خانه به پنج قسمت تقسىم شده و هر قسمت معادل  0/2 cmو ىا
0/2خانه مى باشد.
براى اندازه گىرى دامنه ،ابتدا ولوم  Volt Variableرا تا
انتها در جهت عقربه هاى ساعت مى چرخانىم ،آنگاه با قرار دادن
کلىد  ،AC-GND-DCروى حالت  GNDاشعه را ترجىحاً در
وسط صفحه تنظىم کرده و کلىد فوق را در حالت  DCقرار مى دهىم

حساس ظاهر
موج اعمالى به اسىلوسکوپ روى
تا شکل ِ
ٔ
صفحه ّ
شود (با تنظىم سلکتورTime /Divمى توان حدود ًا ىک ىا دو سىکل
حساس نشان داد) .سپس با شمارش تعداد
کامل را روى
ٔ
صفحه ّ
خانه هاىى که پىک تا پىک ،ىا پىک ىک ولتاژ  ،ACو ىا مقدار
ولتاژ  DCموج در برگرفته و از ضرب اىن تعداد خانه در رنج
سلکتور  ،Volt /Divمقدار ولتاژ پىک تا پىک ،ىا پىک  ACىا
 DCبه دست مى آىد.
دامنه پىک تا پىک ولتاژ برابر
مثال  :1در شکل 27ــٔ 4
4 (*0/5Volt /Div=2Vخانه) ىا ( )2cmمى شود.

0.2

0.5

V/Div.
1

0.1

4

4cm
5

0.05

10

0.02
0.01

20

شکل 27ــ4ــ اندازه گىرى دامنه

اگر مقدار پىک ولتاژى را خواسته باشىم ،باىد مقدار پىک
تا پىک را محاسبه کرده آن را بر دو تقسىم نماىىم و اگر مقدار مؤثر
ولتاژ مدنظر باشد ،چون موج سىنوسى است ،مى توان براى اىن
منظور مقدار پىک را بر  2تقسىم نمود.
ولت =1

Vp − p
2

= Vp

(به خاطر سىنوسى بودن) ولت
1
= 0 / 707
2

2

مـثـال  :2مـقـدار ولـتـاژ  DCشـکـل 28ــ 4بـرابـر
3 ( * 5Volt /Div=15Vخانه) مى باشد.
AC
GND

3cm

DC
AC
OV
GND
DC

شکل 28ــ4ــ اندازه گىرى ولتاژ DC
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=

Vp

= Veff

Volt/ Div=5

اگر ولتاژ مورد اندازه گىرى ترکىب  DCبا  ACبوده (AC

دامنه  ACبه راحتى قابل اندازه گىرى
سوار بر  )DCو در ضمن ٔ
دامنه  DCبا شمارش
دامنه  ACمطابق آنچه که گفته شد و ٔ
باشدٔ ،

نقطه صفر موج  ،ACاندازه گىرى مى شود.
خانه ها ،از خطّ صفر تا ٔ
دامنه
دامنه  DCبرابر  0/6ولت و ٔ
مثال  :3در شکل 29ــٔ 4
پىک  ACبرابر  0/2ولت مى باشد.
AC
GND

- + 0.8V
- + 0.6V
- + 0.4V

DC
OV

AC
GND

Volt/ Div=0/2 V

DC

شکل 29ــ4ــ اندازه گىرى دامنه هاى  ACو  AC) DCسوار بر )DC

دامنه
اگر در اندازه گىرى ولتاژ مرکب از  ACو  DCنتوان ٔ
 ACرا درست اندازه گرفت ،دراىن حالت ،ابتدا با قرار دادن کلىد
حساس تنظىم نموده ،سپس
در حالت  GNDاشعه را در مرکز
ٔ
صفحه ّ
کلىد انتخاب را در حالت  ACقرار مى دهىم و ضرىب Volt /Div
را کم مى کنىم ،در اىن حالت به راحتى مقدار  ACقابل اندازه گىرى

خواهد بود .با قرار دادن کلىد انتخاب در حالت  ،DCمى توان
مقدار  DCرا نىز اندازه گرفت .شکل 30ــ 4اسىلوسکوپ ىک
موج با پىک تا پىک  3/1ولتى را ،که بر روى ىک ولتاژ  80ولتى
سوار است ،نشان مى دهد.

80V

کلىد انتخاب در حالت DC

کلىد انتخاب در حالت AC

نحوه اندازه گىرى ولتاژ  ACسوار بر DC
شکل 30ــ4ــ ٴ
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متوسط ىک شکل موج ،ابتدا کلىد
براى اندازه گىرى مقدار ّ
3
صفحه
انتخاب را در حالت  DCقرار داده ،مکان آن را روى
ٔ
حساس به خاطر مى سپارىم ،سپس کلىد انتخاب را در حالت
ّ
 ACقرار مى دهىم ،در اىن صورت شکل موج نقش بسته روى
رابطه
(متوسط) آن از
حساس جابه جا شده و مقدار DC
ٔ
ٔ
صفحه ّ
ّ
زىر به دست مى آىد.

رنج کلىد *V/Div
تعداد خانه هاى جابه   جا شده
در حالت  ACو DC

= مقدار متوسط

متوسط ىک شکل موج
شکل 31ــ 4اندازه گىرى مقدار ّ
شده سىنوسى را نشان مى دهد.
ىکسو ٔ

 3خانه

 1خانه

کلىد انتخاب درحالت DC

کلىد انتخاب در حالت AC

شکل 31ــ4ــ 2    (* 5Volt /Div=10Vخانه) شکل جابه جا شده است = مقدار متوسط ولتاژ

2ــ4ــ4ــ اندازه گىرى زمان تناوب :ضراىب کلىد
دهنده ّمدت زمان الزم جهت حرکت اشعه به
 ،Time /Divنشان ٔ
اندازه ىک خانه ( )≈1cmمى باشد مثال ً اگر سلکتور Time /Div
ٔ
بر روى  50µs/Divباشد 50µs ،طول مى کشد تا اشعه مسىر ىک
خانه را بپىماىد .با استفاده از اىن ضراىب مى توان زمان تناوب شکل
موج ها را مطابق ذىل محاسبه نمود:
حساس
موج نقش بسته روى
زمان تناوب ىک شکل ِ
ٔ
صفحه ّ
برابر است با:
رنج سلکتور  *Time /Divتعداد خانه هاى در
برگرفته شده توسط ىک سىکل

Time /Div.

0.2 0.1Div
1 0.5.Time/
50 µsec
5
20
1 0.5 0.2 0.1
10 2
10
50
20 5
20
5
10
10 2
50
20
5
0.1
1
50
2
0.2
0.5
0.1
1
sec 0.5
0.2
0.2
2

0.5
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0.2

شکل 32ــ4

m sec

0.5

مثال زمان تناوب شکل 32ــ 4برابر  30msمى باشد زىرا:
ً
1
= 6Div *5ms/Div =30msزمان تناوب
براى اندازه گىرى زمان تناوب ىک شکل موج باىد ولوم
 Time Variableدر حالت  Cal.باشد (در جهت عقربه هاى
ساعت تا آخر پىچانده شده باشد) .براى دقت بىشتر باىد سعى
کنىم ح ّتى االمکان ىک سیکل از شکل ،خانه هاى بىشترى را در
بر بگىرد.

اسىلوسکوپ هاى معمولى قادر به نشان دادن مقدار فرکانس
سىگنال اعمالى نىستند؛ لذا براى اندازه گىرى فرکانس ابتدا باىد
1
زمان تناوب آن را اندازه گرفت و سپس با استفاده از رابطه
ٔT

=f

مقدار فرکانس را محاسبه نمود .در اسىلوسکوپ هاى پىشرفته تر،
حساس نوشته مى شود.
مقدار فرکانس روى
ٔ
صفحه ّ
مقدار فرکانس سىگنال شکل 32ــ 4برابر33/3 Hz
مى باشد زىرا:
1000
= 33 / 3 Hz
30

=

1
−3

30×10

=f

خـواهـد بـود .بـدىـن صورت کـه ابتـدا سعـى مى کنىم بـه کمک
سلکتور  Time /Divو ولوم  Time Variableىک سىکل از
شکل موج ،تعداد خانه هاى زىادى را در بربگىرد (در اندازه گىرى
اختالف فاز ،نىازى به تنظىم زمان موج جاروب نىست ىعنى مى توان
ولوم  Time Variableرا از حالت Cal.خارج کرد) .سپس عدد
شده ىک سىکل تقسىم مىکنىم
 360را بر تعداد خانههاى در برگرفته ٔ
زاوىه هر خانه مشخّص شود (  / Divدرجه) .سپس تعداد
تا مقدار ٔ
خانه هاى اختالف فاز را در اىن عدد ضرب مى نماىىم.
مثال ً در شکل 33ــ 4اختالف فاز برابر  ١٨°مى باشد زىرا:

3ــ4ــ4ــ اندازه گىرى اختالف فاز :با توجه به اىن که
اسىلوسکوپ هاى دو کاناله قادرند به طور همزمان دو شکل موج را
نماىش دهند ،اندازه گىرى اختالف فاز مىان دو سىگنال امکان پذىر

=45°

360
8

=  / Divدرجه

اختالف فاز دو سىگنال ( 0/4*45=18°تعداد خانه هاى
اختالف فاز)

)CH-1(Basc

CH-2

Phase difference

0 / 4cm
) 8cm(360

شکل 33ــ4ــ اختالف فاز دو سىگنال برابر  18درجه باشد.
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؟ ؟؟

5ـ4ـ الگوی پرسش

اشعه الکترونى چىست؟
1ــ ٔ
اشعه الکترونى چگونه صورت مى گىرد؟
2ــ تولىد ٔ
حساس چىست؟
3ــ
ٔ
صفحه ّ
حساس نقش مى بندد؟
4ــ شکل موج چگونه بر روى
ٔ
صفحه ّ
اشعه کاتدىک چىست؟
 5ــ   نقش عدسى الکترونى در المپ ٔ
  6ــ   فوکوس کردن چه مفهومى دارد؟
حساس تنظىم مى کنند؟
7ــ چگونه مقدار نور را روى
ٔ
صفحه ّ
اشعه کاتدىک چىست؟
 8ــ نقش صفحات انحراف افقى و عمودى در المپ ٔ
9ــ اگر ىک شکل موج سىنوسى به صفحات انحراف عمودى و ىک ولتاژ  DCبه صفحات انحراف افقى وصل
حساس شکل موج چگونه ظاهر مى شود؟
کنىم روى
ٔ
صفحه ّ
10ــ اگر زمان تناوب موج  Rampبرابر  15msو زمان تناوب موج سینوسی اعمالى به صفحات انحراف عمودى
حساس چگونه است؟
برابر  10msباشد ،شکل موج نقش بسته روى
ٔ
صفحه ّ
صفحه
11ــ در شکل34ــ 4زمان تناوب موج جاروب چقدر باىد باشد تا شکل موج نشان داده شده ،روى
ٔ
حساس ظاهر شود؟
ّ
12ــ به طورکلى تشرىح کنىد که وقتى ىک موج را به صفحات انحراف عمودى و ىک موج جاروب با زمان
صفحه
تناوب مناسب به صفحات انحراف افقى مى دهىم ،چگونه شکل موج اعمالى به صفحات انحراف عمودى روى
ٔ
حساس آشکار مى شود؟
موج اعمالى به صفحات
انحراف عمودى

شکل موج نقش بسته

4

3

2

1

حساس
روى صفح ٴه ّ

O

O

موج Ramp

()t msec

شکل  34ــ 4ــ رابط ٴه بىن زمان تناوب موج جاروب و موج سىنوسى ورودى
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13ــ اسىلوسکوپ چه نوع دستگاهى است؟
14ــ     منظور از اسىلوسکوپ  100MHzچىست؟
15ــ   در کلید  AC-GND-DCتفاوت حالت  DCو  ACرا شرح دهید.
16ــ شکل ىک مدار تضعىف کننده را رسم کرده و طرز کار آن را توضىح دهىد.
کننده چىست؟
17ــ  ضراىب کلىد  ،Volt /Divبىان ٔ
18ــ  ولوم  Volt Variableچه عملى انجام مىدهد؟
کننده نهاىى از ولتاژهاى باال استفاده مى کنند؟
19ــ چرا در تقوىت ٔ
20ــ نقش ولوم  Levelروى پانل اسىلوسکوپ کدام است؟
کننده چىست؟
21ــ ضراىب سلکتور Time /Divبىان ٔ
22ــ اسىلوسکوپ دو کاناله چگونه دو شکل موج را به طور همزمان نشان مى دهد (سىستم  ALTو CHOP
را به طور کامل توضىح دهىد)؟
23ــ چگونه مى توان با استفاده از اسىلوسکوپ ولتاژ  ACو  DCىک موج  ACسوار بر  DCرا با دقت اندازه
گرفت؟
24ــ اختالف فاز بىن دو سىگنال نماىش داده شده
صفحه حساس شکل  35ــ 4چند درجه است؟
روى
ٔ

شکل  35ــ4ــ اندازه گىرى اختالف فاز بىن دو سىگنال

25ــ در شکل 36ــ 4مقدار ماکزىمم ولتاژ و
فرکانس سىگنال را به دست آورىد.

Div =10ms Div
Div =5V Div

Time
Volt

شکل  36ــ4ــ اندازه گىرى ماکزىمم ولتاژ و فرکانس سىگنال
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فصل

٥

ساختمان دستگاه های اندازه گیری

هدف کلّی
آشنایی با ساختمان داخلی و طرز کار تعدادی از دستگاه های
اندازه گیری و نحوۀ توسعۀ حوزۀ کار آن ها

هدف هاى رفتارى  :پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:

ــ ساختمان و طرز کار دستگاه اندازه گىرى با قاب گردان را شرح دهد.
ــ حساسىت گالوانومتر را تعرىف کند.
ــ چگونگى استفاده از دستگاه اندازه گىرى با قاب گردان (گالوانومتر
دآرسونوال) را به صورت ولت متر  DCو آمپرمتر  DCشرح دهد.
ــ چگونگى استفاده از دستگاه اندازه گىرى با قاب گردان را
به صورت ولت متر  ACشرح دهد.
توسعه رنج اندازه گىرى جرىان و ولتاژ را با استفاده از
ــ چگونگى
ٔ
گالوانومتر دآرسونوال بىان کند.
ــ چگونگى اندازه گىرى جرىان هاى زىاد  DCرا به کمک مولتى  متر
شرح دهد.
ــ چگونگى استفاده از گالوانومتر دآرسونوال را به صورت اهم متر
سرى شرح دهد.
ــ ساختمان و طرز کار انـواع دستگـاه انـدازه گىرى آهن نرم گردان
را شرح دهد.
ــ فرق ولت متر و آمپرمتر آهن نرم گردان را شرح دهد.
ــ ساختمان وات متر را شرح داده و فرق آن را با گالوانومتر
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دآرسونوال بىان کند.
ــ ساختمان مولتى متر دىجىتالى را شرح دهد.
ــ مزاىاى ىک مولتى متر دىجىتالى را بر مولتى متر عقربه اى شرح دهد.
ــ فعالىت هاى کالسى را با اعتماد به نفس و به طور دقىق انجام دهد.
ــ نظم و ترتىب و حضور به موقع در کالس را رعاىت کند.
ــ مسئولىت هاى واگذار شده را به طور دقىق اجرا کند.
ــ در موقعىت هاى مناسب از آزماىشگاه مجازى استفاده کند.
ــ از امکانات فراهم شده به خوبى حفاظت و نگهدارى کند.
ــ ابهامات و سؤاالت خود را در زمان مقتضى بپرسد.
ــ به سؤاالت مطرح شده در زمان مقتضى پاسخ دهد.
ــ حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
ــ توانمندى هاى خود را در موقعىت هاى مناسب بروز دهد.
ــ در کارگروهى مشارکت فعال و همکارى مؤثر داشته باشد.
ــ نسبت به حل مشکالت ساىر هنرجوىان حساس و فعال باشد.
ــ ساىر هنرجوىان را در ارتباط با اجراى نظم و مقررات ،راهنماىى
و تشوىق کند.

در صورت امکان با استفاده از نرم افزار مولتى سىم ،نحوۀ توسعۀ حوزۀ کار دستگاه هاى اندازه گىرى
را به صورت آزماىشگاه مجازى براى هنرجوىان به نماىش درآورىد.

1ـ  5ـ دستگاه اندازه گىرى با قاب گردان و آهن رباى  در ىک بسته بندى) استفاده مى شود .در حقىقت تمامى دستگاه هاى
اندازه گىرى که داراى درجه بندى خطى هستند و با جرىان هاى خىلى
دائمى
دهنده اصلى همان گالوانومتر مى باشند.
دستگاه اندازه گىرى با قاب گردان و آهن رباى دائمى همان کم کار مى کنند نشان ٔ
1ــ1ــ     5ــ ساختمان گالوانومتر دآرسونوال:
مىکروآمپرمتر ىا گالوانومتر است که مى تواند جرىان هاى حدود
مىکروآمپر (حتى کسرى از مىکروآمپر) را با دقت بسىار باال شکل 1ــ   5دو نمونه از گالوانومتر دآرسونوال را که در ساختمان
اندازه بگىرد .از اىن رو از اىن دستگاه در ساخت ولت مترها و دستگاه هاى اندازه گىرى به کار مى رود نشان مى دهد.
آمپرمترهاى بسىار دقىق و مولتى متر (اهم متر ــ ولت متر و آمپرمتر

شکل 1ــ  5ــ دو نمونه گالوانومتر «دآرسونوال»

دآرسونوال ( )D’arsonvalفردى است که ّاولىن بار ،در
سال  ،1884اىن گالوانومتر را ساخت .گالوانومتر دآرسونوال
استوانه آهن نرم و ىک
از ىک آهن رباى دائمى ،کفش قطب ها،
ٔ

استوانه آهن نرم بچرخد ،تشکىل
سىم پىچ ،که قادر است حول
ٔ
شده است.
ــ آهن رباى دائمى و کفش قطب ها :نقش آهن رباى
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دائمى در گالوانومتر دآرسونوال ،اىجاد مىدان مغناطىسى در ىک
وظىفه ىکنواخت کردن اىن
فاصله هواىى است و کفش قطب ها
ٔ
ٔ

S

مىدان   مغناطىسى را به عهده دارند .شکل 2ــ   5دو نمونه آهن رباى
دائمى همراه با کفش قطب ها را نشان مى دهد.

آهن رباى دائمى

N

کفش
قطب

آهن ر باى دائمى
N

S

کفش قطب
شکل 2ــ    5ــ دو نمونه از آهن رباى دائمى و کفش قطب ها

8

S

S

استوانۀ
آهنى

N

شکـل  3ــ          5ــ چگونگى اىجاد مىدان مغناطىسى ىکنواخت و شعاعى

اخىر ًا بعضى از کارخانه هاى سازنده ،فرم آهن ربا را طورى
استوانه آهن نرم نباشد و در ضمن ،در فواصل
مى سازند که نىازى به
ٔ
مورد نىاز ،مىدان ىکنواخت را براى ما اىجاد کند.
ــ سىم پىچ متحرّک :همان طور که گفته شد گالوانومتر
براى اندازه گىرى جرىان هاى با مقدار بسىار کم به کار مى رود .براى
اندازه گىرى مقدار جرىان وارد شده به گالوانومتر باىد مقدار انحراف
عقربه دستگاه نىز به ىک سىم پىچ که
عقربه گالوانومتر را سنجىد.
ٔ
ٔ
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6

4

2

0

10

با پىشرفتى که در تکنولوژى حاصل شده است ،مجموعههاى
شکل 2ــ   5را به صورت ىک پارچه از آهن رباى دائمى مى سازند.
در گالوانومتر دآرسونوال براى خطّى نمودن درجات ،نىاز به
فاصله هواىى است .براى به وجود
مىدان ىکنواخت و شعاعى در
ٔ
استوانه آهن نرم
آوردن چنىن مىدانى (ىکنواخت و شعاعى) ىک
ٔ
را بىن کفش قطب ها قرار مى دهند .در شکل 3ــ   5ىک نمونه از
فاصله هواىى نشان داده
ىکنواخت و شعاعى نمودن مىدان در ىک
ٔ
شده است.

استوانه آهن نرم بچرخد وصل شده است .سىم پىچ
قادر است حول
ٔ
از چندىن دور سىم الکى بسىار نازک که روى ىک نوار آلومىنىومى
وضعىت
پىچىده شده تشکىل شده است .شکل 4ــ 5نماى عمودى
ّ
استوانه آهنى را نشان مى دهد.
قرار گرفتن سىم پىچ حول
ٔ

عقربۀ اصلى
نشان دهنده
N

متحرک
سىم پىچ
ّ

شکل  4ــ          5ــ نماى عمودى طرز قرار گرفتن سىم پىچ حول استوانۀآهن نرم

چون سىم پىچ باىد حرکت کند لذا با دو سوزن (در مدل هاى
توسط دو تکىه گاه،
قدىمى تر) که در دوطرف سىم پىچ تعبىه شده اندّ ،
نگه داشته مى شود و قادر است حول اىن دو تکىه گاه بچرخد.
درضمن دو فنر نىز جهت اىجاد کوپل مقاوم و برگرداندن سىم پىچ
(نقطه صفر) نىز به دو سوزن ،وصل
بعد از قطع جرىان به جاى ّاول ٔ
متحرک را نىز
شده اند .درضمن فنرها نقش هداىت جرىان به سىم پىچ ّ
به عهده دارند (در صورتى که از فنرها براى هداىت جرىان استفاده
نکنىم ،چون سىم پىچ حرکت مى کند باىد از تىغه هاى کلکتور استفاده

حساسىت دستگاه
نماىىم که اىن کار باعث اىجاد اصطکاک شده از ّ
کاسته مى شود و آن را نىز تا حدودى غىرخطّى مى نماىد).
شکل     5ــ   5ساختمان ىک گالوانومتر را نشان مى دهد.
تکىه گاه
R
i

E

استوانۀ
آهن نرم
سىم پىچ

متحرک
ّ

فنر

تکىه گاه
شکل      5ــ     5ــ ساختمان ىک گالوانومتر

حساس تر کردن و همچنىن
در گالوانومترهاى جدىدتر ،براى ّ
ساده تر نمودن ساختمان آن ،به جاى دو عدد سوزن ،دو فنر و دو
تکىه گاه ،سىم پىچ را با دو مفتول بسىار نازک (معموال ً از آلىاژ برنز
ىا نقره) با مقطع گرد و ىا مستطىلى شکل به دو تکىه گاه ثابت وصل
متحرک ،از طرىق دو تکىه گاه
مى کنند .هداىت جرىان به سىم پىچ ّ
صورت مى گىرد .همچنىن اگر سىم پىچ بچرخد ،مفتول نازک نىز
مجدد ًا
تاب خورده اىجاد کوپل مقاوم مى کند و بعد از قطع جرىان ّ
عقربه نشان دهنده روى سىم پىچ
سىم پىچ را به حالت اولىه برمى گرداندٔ .
متحرک قرار مى گىرد .شکل  6ــ   5ساختمان اىن نوع گالوانومتر
ّ
را نشان مى دهد.

R
E

سىم پىچ
سىم نازک
و محکم

شکل    6ــ5ــ مقطع ىک گالوانومتر

N

= S′

حساسىت ىک امر نسبى است ،ىعنى اگر بخواهىم ببىنىم که
ّ
حساس است ىا نه ،باىد آن را با دستگاه دىگرى مقاىسه
اىن دستگاه ّ
کنىم؛ لذا مى توان گفت که از دو گالوانومتر موجود ،به ازاى عبور
حساس تر است.
جرىان برابر ،آن که انحرافش بىشتر استّ ،

حساسىت را معموال ً برحسب ( ) Ω
براى ولت مترها ّ
V

مشخّص مى نماىند .مقدار عددى  ، Ωمعکوس مقدار عددى
V
جرىان انحراف کامل گالوانومتر برحسب آمپر مى باشد .مثال ً اگر
حساسىت  20 KΩباشد براى انحراف کامل
در ىک گالوانومتر ّ
V

آن نىاز به

1
= 50µA
20KΩ

جرىان دارد.

حساسىت  100 KΩباشد،
حال اگر در گالوانومتر دىگرى ّ
V
براى انحراف کامل آن نىاز به

تکىه گاه

S

درجه
رادىان θ
ــــــــــــــــــ ىا ــــــــــــــــ
آمپر I
مىکروآمپر

(1ــ)5

سوزن

I

رابطه
حرکت عقربه (چرخش قاب) با جرىان عبورى از آن ٔ
خطّى دارد .از اىن رو درجه بندى گالوانومتر دآرسونوال ،همىشه
خطّى است .مثال ً اگر به ازاى ىک مىکروآمپر جرىان ،عقربه ىک
درجه منحرف شود به ازاى دو مىکروآمپر جرىان دو درجه منحرف
خواهد شد .گالوانومتر دآرسونوال تنها دستگاه اندازه گىرى است که
درجه بندى آن کامال ً خطّى است.
زاوىه
بر طبق تعرىف ،حساسىت عبارت است از نسبت
ٔ
رابطه
گردش عقربه ( )θبه جرىان عبورى از سىم پىچ ( )Iو طبق
ٔ
1ــ 5نوشته مى شود.
زاوىه گردش عقربه
ٔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = َS
جرىان عبورى از سىم پىچ

1
= 10µA
100KΩ

جرىان دارد.
Ω
V

از دو مثال باال اىن نتىجه به دست مى آىد که هر قدر عدد
ىک
حساس تر است .اگر بخواهىم از اىن
گالوانومتربىشتر باشد ،دستگاه ّ
دستگاه به عنوان ولت متر استفاده کنىم هر  قدر عدد  Ωآن بىشتر باشد
V
(در حقىقت امپدانس ورودى آن بىشتر باشد) خطاى اندازه گىرى
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کمتر مى شود.
2ــ1ــ    5ــ ساختمان ولت متر  :DCهمان طور که
عقربه گالوانومتر به صورت خطّى با عبور جرىان از
دىدىم حرکت
ٔ
رابطه 2ــ   5به دست مى آید.
سىم پىچ رابطه دارد و طبق ٔ
θ = K.I
(2ــ)5
به عنوان مثال ،اگر ىک گالوانومتر  50μAداشته باشىم
بدىن معنى است که به ازاى عبور جرىان  ،50μAانحراف آن کامل
بوده (  %100انحراف کامل) و به ازاى عبور جرىان  25μAانحراف
آن نصف   (  %50انحراف کامل) خواهد بود.
اگر مقاومت داخلى گالوانومتر ،RG ،باشد و جرىان عبور
از گالوانومتر  ،IGهنگام عبور جرىان  IGاز گالوانومتر ،در دو    سر
گالوانومتر افت ولتاژى معادل  RG.IGبه وجود خواهد آمد.
شکل 7ــ   5عالمت فنى ىک گالوانومتر را نشان مى دهد.
µA
IG
RG

حال اگر به جاى  15μA ،30μAجرىان را به گالوانومتر
اعمال نماىىمّ ،اوال ً عقربه  %50مقدار قبلى حرکت مى کند و
ثانىاً افت ولتاژ دو سر گالوانومتر  60مىلى ولت خواهد شد
(.)4KΩ * 15μA = 60 mV
حال اگر مطابق شکل 9ــ 5به ورودى گالوانومتر با
مشخّصات فوق  RG = 4KΩو ( IG = 30μAجرىان انحراف
تمام اشل) ىک منبع ولتاژ  60مىلى ولتى وصل کنىم ،جرىان
عبورى از مدار  60 mV/4 KΩ =15 μAخواهد شد و عقربه
 %50انحراف خواهد داشت .حال اگر به جاى  60مىلى ولت،
 120مىلى ولت را اعمال نماىىم جرىان عبورى از گالوانومتر
 120 mV / 4 KΩ = 30 μAخواهد شد و انحراف عقربه
 %100خواهد شد.
مجموعه گالوانومتر فوق را مى توان به عنوان ىک
ٔ
مىلى ولت متر 120 mVــ 0در نظر گرفت .همچنان که مى توان
مجموعه گالوانومتر را به عنوان مىکروآمپرمتر 30 μAــ 0نىز
ٔ
در نظر گرفت.
a

شکل 7ــ    5ــ عالمت فنى گالوانومتر دآرسونوال

مقدار  RGدر گالوانومترها معموال ً بىن  200تا  5000اهم
است (البته اىن مقدار مقاومت ،اندکى مربوط به مقاومت اهمى
سىم پىچ است و مابقى را به خاطر مسائل دىنامىکى گالوانومتر به طور
مصنوعى با سىم پىچى سرى مى نماىند).
فرض کنىد در ىک گالوانومتر  RG = 4KΩو جرىان
انحراف تمام اشل آن  30μAباشد .به ازاى عبور جرىان ،30μA
دو سر گالوانومتر  120مىلى ولت ولتاژ افت مى کند.
µA

4KΩ

30µ A

a

 120مىلى ولت
b

شکل      8ــ    5ــ به ازاى عبور جرىان  30μAاز گالوانومتر ،دو سر آن  120مىلى ولت

ولتاژ افت مى کند.
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 60مىلى ولت

4KΩ

b

شکل 9ــ    5ــ به ازاى اعمال  60mVولتاژ به گالوانومتر ،انحراف  %50خواهد بود.

اگر گالوانومتر ،با مشخّصات فوق را به عنوان مىلى ولت متر
120mVــ 0در نظر بگىرىم و بخواهىم ولتاژهاى بىشتر از 120mV
را با آن اندازه بگىرىم ،باىد مازاد  120mVرا در ىک مقاومت اهمى
که با گالوانومتر سرى مى کنىم افت بدهىم .در هر حال جرىان عبورى
از گالوانومتر نباىد از  30μAتجاوز کند .فرض کنىد مى خواهىم
ولتاژ 1Vــ 0را با مىلى ولت متر 120mVــ 0اندازه بگىرىم .براى
اىن کار باىد  880مىلى ولت ولتاژ را در مقاومت سرى شده با
گالوانومتر افت دهىم و از طرفى باىد جرىان مدار همان  30μAباشد
لذا مى توان مطابق شکل 10ــ   5مقاومت سرى شده با گالوانومتر
( )RSرا محاسبه نمود.

رابطه 3ــ  5
محاسبه  RSمطابق
با توجه به شکل 10ــ5
ٔ
ٔ
خواهد بود.
880mV
= 29 / 33 KΩ
30µA

(3ــ)5

ولتاژى که دو سر گالوانومتر افت مى نماىد
VG = RG.IG = 3KΩ* 25μA = 75mV
1000mV − 75 mV
= 37 KΩ
25µA

= Rs

10V − 1V
= 360KΩ
25µA
100V − 10V
=
= 3 / 6MΩ
25µA

= R s2

880mV
µA
RS
30µ A
4KΩ

500V − 100V
= 16MΩ
25µA

شکل 10ــ   5ــ ىک ولت متر 1ــ 0ولت به کمک ىک مىلى ولت متر 120mVــ0

حداکثر
توجه داشته باشىد که در محاسبات ،براى ّ
ّ
حداکثر انحراف درنظر گرفته مى شود.
ولتاژّ ،
با اضافه نمودن مقاومت هاى دىگر ،مى توان ىک ولت متر چند
ِرنج (مولتى رنج) ساخت.
مثال  :1ىک گالوانومتر با مشخّصات  RG = 3 KΩو
( IG =25 μAجرىان انحراف تمام اشل) در دسترس است،
مى خواهىم ىک ولت متر با رنج هاى 1Vــ10V ،0ــ100V ،0ــ،0
500Vــ 0داشته باشىم ،مقاومت هاىى را که باىد با اىن گالوانومتر
سرى شوند محاسبه نماىىد.
حل :ابتدا شکل ولت متر را رسم مى کنىم:

RS1

RS2

RS3

= R s1

RS4

R s3

= R s4

رابطه انحراف عقربه
   3ــ1ــ  5ــ ساختمان ولت متر ٔ :AC
متحرک (قاب) به صورت  θ =KIاست.
با جرىان عبورى از سىم پىچ ّ
حال اگر به جاى جرىان  ،DCجرىان  ACبه سىم پىچ اعمال نماىىم
رابطه 4ــ  5
حرکت قاب نىز به صورت متناوب خواهد شد زىرا طبق ٔ
خواهىم داشت:
KI = KIm sin ωt = θm sin ωt
(4ــ)5
عقربه نشان دهنده باىد نوسان کند .پس اگر مستقىماً
بنابراىنٔ ،
ولتاژ  ACرا به گالوانومتر اعمال کنىم امکان اندازه گىرى آن وجود
ندارد (در عمل ،قاب را طورى مى سازند که اگر ولتاژی با فرکانس
تبعىت
 50Hzرا به آن اعمال نماىىم عقربه نتواند از اىن سرعت زىاد ّ
و نوسان کند ،لذا از جاى خودش هىچ حرکتى نمى کند).
براى اندازه گىرى ولتاژ  ،ACابتدا آن را تبدىل به  DCنموده
سپس اندازه مى گىرند .شکل 12ــ   5ىک نمونه ولت متر  ACرا
نشان مى دهد.
D
µA

RS

IG

25µ A µ A

AC

~

RG
10V
1V

3KΩ

100V
500V

شکل 12ــ5ــ ىک نمونۀ سادۀ ولت متر AC

شکل 11ــ    5ــ ساختمان ولت متر مثال 1

چون براى هداىت دىود ،ولتاژى حدود  0/6ولت ()600mV
الزم است و از طرفى اىن  0/6ولت با تغىىرات دماى محىط نىز تغىىر
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مقدار مؤثّر ورودى را نشان دهد و دوم اىن که خود گالوانومتر با
جرىان  DCکار مى کند ،ىعنى باىد مقدار  DCجرىان (ىا ولتاژ) بعد از
رابطه بىن مؤثّر ورودى
ىک سو شدن را در نظر گرفت و ىا به عبارتى ٔ
متوسط ( )DCدو سر گالوانومتر را ّمدنظر قرار داد.
و ّ
شکل 13ــ   5شکل موج ورودى ولت متر و شکل موج
دو      سر گالوانومتر را نشان مى دهد.

مى کند ،لذا ولت مترهاى  ACمعمولى قادر به اندازه گىرى ولتاژهاى
کم نىستند؛ از اىن رو ،اىن گونه ولت مترها براى کمتر از ىک ولت
معموال ً درجه بندى نمى شوند.
براى
محاسبه مقاومت هاى سرى شده با گالوانومتر در
ٔ
ولت متر  ،ACباىد دو نکته را در نظر داشتّ .اول اىن که ولتاژ
 ACبرحسب مؤثّر سنجىده مى شود و درجه بندى گالوانومتر باىد
VG

2π

VG

2π

2π
π

π

الف ــ شکل موج دو سر گالوانومتر

Vi

Vi

2π
π

π

ب ــ شکل موج ورودى ولت متر

شکل 13ــ  5ــ شکل موج ورودی ولت متر و دو سر گالوانومتر

کنىم محاسبه نماىىد.
از طرفى مى دانىم:
حل :ابتدا ولتاژ  DCمدار را محاسبه مى کنىم:
V
Veff = m
Vm = 2 Veff
(  5ــ  )5
Vav=0/45 Veff = 0/45 * 10 = 4/5 V
2
رابطه  6ــ5
حال فرض مى کنىم مى خواهىم ىک ولت متر  DCمونتاژ کنىم
متوسط شکل موج دو سر گالوانومتر از ٔ
مقدار ّ
به دست مى آىد.
که ولتاژ ماکزىمم ما  4/5ولت است ،لذا دارىم:
(بدون احتساب دىود)
2 Veff
V
= Vav = m
( 6ــ  = 0 / 45 Veff )5
π
π
)4 / 5 − (4 KΩ × 30µA
رابطه   6ــ   5بىان مى کند که اگر ولتاژ مؤثّر ورودى ،ىک
ٔ
= R ′s
= 146KΩ
30µA
رابطه  6ــ5
متوسط برابر  0/45ولت مى باشد .از ٔ
ولت باشد ولتاژ ّ
به جاى دىود ىک مقاومت  3 KΩدر نظر مى گىرىم لذا:
براى
محاسبه مقاومت هاى  RSاستفاده مى شود.
ٔ
Rs = 146 - 3 = 143 KΩ
افت ولتاژ دو سر دىود نىز به دلىل غىرخطّى بودن رفتار
مثال  :3مقاومت هاىى را که باىد با ىک گالوانومتر
محاسبه
دىود به سادگى قابل محاسبه نىست و به طور تجربى به جاى
ٔ
افت ولتاژ دو سر دىود ،ىک مقاومت حدود  3 KΩرا به جاى آن ( IG =30 μAو  )RG = 4 KΩسرى نمود تا بتوان رنج هاى
6Vــ30V ،0ــ150V ،0ــ300V ،0ــ 0را در ولت متر
در نظر مى گىرند.
مثال  :2ىک گالوانومتر به مشخّصات  RG = 4 KΩو اىجاد نمود.
حل :ابتدا شکل ولت متر را رسم مى کنىم .ولت متر ىاد شده
 IG = 30 μAدر دسترس است مى خواهىم با آن ىک ولت متر ،AC
با رنج 10Vــ ،0بسازىم .مقاومتى را که باىد با گالوانومتر سرى در شکل 14ــ   5رسم شده است.
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RS1

µA

RS3

RS2

RS4

30µ A
30V
6V

150V
300V

4KΩ

مثال  :4ىک گالوانومتر با مشخّصات RG = 4 KΩ
و ( IG =30 μAجرىان انحراف تمام اشل) در دسترس است.
مى خواهىم با قرار دادن ىک مقاومت شنت ،جرىان 10mAــ0
را با آن اندازه بگىرىم .مقدار مقاومت شنت باىد چند اهم
باشد؟

شکل 14ــ5ــ ولت متر مثال 3

µA
30µ A

)0 / 45 × 6 − (4 KΩ × 30µA
= 86KΩ
30µA

= R ′s1

(به جـاى دىود ىک مـقـاومـت  3 KΩدر نـظـر مى گىرىم)
Rs1 = 86 -٣= 83 KΩ
0 / 45 × 30 − 6 ×0 / 45
= 360KΩ
30µA

= R s2

150×0 / 45 − 30×0 / 45
= 1 / 8 MΩ
30µA

= R s3

300×0 / 45 − 150×0 / 45
= 2 / 25 MΩ
30µA

= R s4

4KΩ

10mA
? = Rsh

شکل 16ــ5ــ مىلى آمپرمتر 10mAــ0

حل :از مقاومت شنت باىد جرىان 30 μAــ 10mAعبور
کند .از طرفى ولتاژ دو سر مقاومت شنت برابر 4 KΩ * 30 μA
رابطه 7ــ 5به دست مى آىد.
مى باشد ،لذا  Rshاز ٔ
(7ــ)5
U sh R G .I G 4 KΩ × 30µA
=
=
= 12Ω
Ish
I − I G 10mA − 30µA

= R sh

  4ــ1ــ5ــ آمپرمتر  :DCگالوانومتر دآرسونوال
رابطه   8ــ5
توجه داشته باشىد که جرىان گالوانومتر از
ٔ
ّ
شاخه موازى).
خود ىک مىکروآمپرمتر است که معموال ً در رنج 30 μAــ 0و به دست مى آىد (تقسىم جرىان به دو
ٔ
ىا 50 μAــ 0مى تواند مورد استفاده قرار گىردّ .اما در عمل
R sh
نىاز به اندازه گىرى جرىان هاى بىشترى است .براى اندازه گىرى
IG = I
(  8ــ)5
R sh + R G
جرىان هاى بىشتر از جرىان گالوانومتر ،باىد جرىان اضافه تر از
R sh
نسبت
عددى ثابت است (همواره کوچک تر
جرىان گالوانومتر را از مسىر دىگرى عبور داد .براى اىن کار از
R sh + R G
  رابطه 9ــ  5خواهىم داشت:
ىک مقاومت موازى با گالوانومتر استفاده مى نماىىم .شکل 15ــ 5از  )1لذا طبق ٔ
ىک نمونه آمپرمتر با جرىان قابل اندازه گىرى بىشتر از جرىان
IG = K1.I
(9ــ)5
گالوانومتر را نشان مى دهد.
رابطه 9ــ 5اىن است که تغىىرات  Iمستقىماً و
مفهوم
ٔ
µA
IG
RG

I-IG

I

Rsh

شکل 15ــ5ــ ىک آمپرمتر  DCبا جرىان قابل اندازه گىرى I

به صورت خطّى روى  IGاثر مى گذارد .ىعنى اگر به عنوان مثال I
نصف شود  IGنىز نصف خواهد شد و انحراف  %50قبلى خواهىم
داشت .لذا گالوانومتر را برحسب  Iدرجه بندى خواهىم کرد .اگر
بخواهىم آمپرمتر داراى چندىن رنج باشد مى توانىم از چندىن شنت
مختلف همراه با ىک کلىد انتخاب استفاده کنىم .شکل 17ــ     5ىک
آمپرمتر چند رنج را نشان مى دهد.
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محاسبه هر ىک از مقاومت هاى شنت ،به طور جداگانه
براى
ٔ
براى هر شنت مقدار  Rرا محاسبه مى کنىم (چون Rها مستقل از
ىکدىگرند).
I
0-100 mA

0-1 mA

µA

0-5
mA

Rsh1

0-10
mA

Rsh3

Rsh2

Rsh4

شکل 17ــ5ــ ىک آمپرمتر مولتى رنج

ادامه بحث ،به ىک سؤال جواب مى دهىم و آن
قبل از ٔ
اىن است که چرا از آمپرمتر ىا ولت متر و ىا… مولتى رنج استفاده
مى کنىم .فرض کنىد بخواهىم ىک جرىان  0/91 mAرا اندازه
عقربه
نحوه قرائت و مقدار حرکت
بگىرىم .در شکل 18ــ5
ٔ
ٔ
مىلى آمپرمتر  ،به ازاى اعمال جرىان  0/91mAدر پنج رنج (،1mA
 50mA ،10mA ،5mAو  ،)100mAنشان داده شده است.
3

4

5

6

8

10

2
4

4

mA

50

8

10

2

5

3

A

10

8

A

2

(b) 50 mA range

1

0

2

3

2

6

4

3
8

6

(d) 5 mA range

1

0

2
0

(e) 1 mA range

شکل 18ــ    5ــ اثرات انتخاب رنج روى قرائت مقادىر

همان طور که از شکل 18ــ 5پىداست زمانى که کلىد رنج
جرىان روى  100mAباشد به ازاى  0/91 mAجرىان ،حرکت
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در اىن لحظه ابتدا

0

2
4

(c) 10 mA range

در مولتى مترها براى رفع عىب فوق ،مدار چاپـى را طورى
مى سازند که در هنگام عوض کردن کلىد رنج ،ابتدا مقاومت دوم
لحظه
وصل شود و سپس مقاومت ّاول قطع گردد؛ به عبارتى در ىک ٔ
کوتاه دو مقاومت شنت موازى مى شوند .شکل 20ــ   5چگونگى
اىن عمل را نشان مى دهد.

1
0

4

5

0

0

10

1m

6

8

4

5m

1

2
4

شکل 19ــ    5ــ هنگام عوض کردن کلىد ،در ىک لحظه

0

0

4
mA

3
6

4

RG
R sh3

R sh2

R sh1

مقاومت شنت از مدار قطع مى شود.

(a) 100 mA range
2

I

µA

IG

1

0m

A

عقربه تقرىباً ىک درصد بوده و لذا قابل اندازه گىرى نمى باشد؛ اگر
کلىد رنج روى  50mAباشد حرکت عقربه دو درصد است که باز
هم با د ّقت قابل قرائت نىست.
زمانى که کلىد رنج روى  1mAباشد به د ّقت کافى مى توان
مقدار  0/91mAرا قرائت کرد .در عمل همىشه کلىد رنج را طورى
حداکثر انحراف ممکن را داشته باشىم.
انتخاب مى کنىم که ّ
آمپرمتر مولتى رنج شکل 17ــ   5داراى ىک عىب است و
آن اىن که هنگام عوض کردن رنج ،ىک لحظه شنت از مدار قطع
مى شود و تمامى جرىان  Iاز گالوانومتر مى گذرد که در اىن صورت
ممکن است
صدمه جدى به گالوانومتر وارد آىد .اىن حالت در شکل
ٔ
19ــ   5نشان داده شده است.

Rsh1

 Rsh2و  Rsh3موازى
شده و سپس  Rsh3در

Rsh2

مدار قرار مى گىرد.

Rsh3

شکل 20ــ    5ــ چگونگى عوض کردن کلىد رنج به طورى که ىک لحظۀ کوتاه
حالت قطع پىش نىاىد.

براى اندازه گىرى جرىان هاى زىاد به کمک مولتى متر ،از
توسط مدار
جرىان نمونه بردارى مى کنند .چون اتّصاالت مولتى متر ّ
چاپى تأمىن مى شود لذا عبور جرىان زىاد از مدار چاپى ،در  صورتى
که پهناى آن زىاد نباشد ،سرىعاً گرم شده و مى سوزد .از طرفى
کلىد سلکتور مولتى متر تواناىى قطع و وصل جرىان زىاد را ندارد.
در  صورتى که بخواهند کلىدى بسازند که قدرت قطع و وصل جرىان
زىاد را داشته باشد ،حجم آن خىلى بزرگ خواهد شد .از اىن رو
ترمىنال جرىان زىاد را در روى مولتى مترها به صورت جداگانه
ساخته ،بىن ترمىنال منفى و ترمىنال جرىان زىاد ىک مقاومت بسىار
کم ولى پرقدرت قرار مى دهند .بر اثر عبور جرىان از مقاومت،
ولتاژ دو سر آن افت مى کند .حال اىن ولتاژ که متناسب با جرىان
است اندازه گىرى مى شود .شکل 21ــ   5چگونگى اىن عمل را
نشان مى دهد.

30µ A

µA
10A

4KΩ

120mV

12mΩ
Com.

شکل 21ــ    5ــ چگونگى اندازه گىرى جرىان هاى زىاد با مولتى متر

µA
30µ A

6A
10mΩ

4KΩ

12A

120mV
10mΩ

Com.

شکل 22ــ5ــ آمپرمتر جرىان زىاد با دو رنج  6و  12آمپر

5ــ1ــ5ــ اهم متر سرى :اگر در ىک مدار سرى که
شامل ىک باترى ،تعدادى مقاومت هاى اهمى و ىک گالوانومتر
دآرسونوال است مقدار مقاومت اهمى مدار تغىىر کند ،جرىان
عقربه گالوانومتر خواهد شد.
مدار تغىىر نموده باعث تغىىر انحراف ٔ
عقربه گالوانومتر ،برحسب
مى توان رابطه اى بىن تغىىرات حرکت
ٔ
تغىىرات مقاومت اهمى پىدا کرد .در اىن صورت خواهىم توانست
مدرج نماىىم.
ٔ
صفحه ّ
مدرج مولتى متر را برحسب مقاومت اهمى ّ
اهم متر سرى از ىک گالوانومتر دآرسونوال ،ىک مقاومت
متغىر و ىک منبع تشکىل شده است که همگى
ثابت ،ىک مقاومت ّ
ساده ىک
به صورت سرى وصل شده اند .شکل 23ــ 5ساختمان ٔ
اهم متر سرى را نشان مى دهد.
µA
RV

در شکل 21ــ   5اگر از مقاومت  ،12 mΩجرىان 10A
عبور کند ولتاژ دو سر مقاومت  120mVافت مى کند و مىلى ولت متر
صد و بىست مىلى ولتى ،انحراف تمام اشل را خواهد داشت .حال
اگر به جاى  5A ،10Aجرىان از مدار عبور کند ،ولتاژ دو سر
مقاومت  ،12 mΩبرابر  60mVخواهد شد و انحراف عقربه %50
صفحه سنجش مولتى متر به صورت خطّى از
خواهد شد .در روى
ٔ
مدرج مى کنند.
صفر تا  10Aرا ّ
در  صورتى که مولتى متر داراى دو رنج جرىان زىاد باشد
دو ترمىنال جداگانه روى مولتى  متر قرار مى دهند .شکل 22ــ  5
ىک نمونه از اىن مولتى متر را که داراى دو رنج جرىان زىاد است
نشان مى دهد.

R

RG

E
RX

K

شکل 23ــ5ــ ساختمان ىک اهم متر سرى

مدار اهم متر عملى ،اندکى با مدار شکل 23ــ 5تفاوت
دارد .در مدار شکل 23ــ 5اگر ( RX=0مقاومت مجهول)
حداکثر جرىان از مدار عبور مى کند .بنابراىن با قرار دادن
باشد ّ
حد جرىان گالوانومتر دآرسونوال
مقاومت  Rجرىان مدار را در ّ
ثابت مى کنند (مثال ً حدود  .)30μAچون به مرور زمان مقدار
ولتاژ منبع (باترى) تغىىر مى کند براى تنظىم جرىان به مىزان
متغىر است و از روى پانل اهم متر
 30μAمقدار  RVرا (که مقاومتى ّ
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در دسترس است) کم مى کنىم .به هر حال مقاومت  Rو  RVو RG
هر سه ،نقش کنترل جرىان را در مدار به عهده دارند .مثال ً اگر
ولتاژ باترى  1/5ولت  RG = 4 KΩباشد جمع مقدار  Rو  RVباىد
 46 KΩباشد تا جرىان مدار  30 μAگردد .حال اگر ولتاژ دو سر
باترى برابر  1/4ولت باشد مقدار  RVرا باىد حدود  3/3کىلواهم
کم کرد تا جرىان مدار  30 μAثابت بماند .براى بررسى طرز کار
اهم متر فرض مى کنىم ولتاژ دو سر باترى همواره ثابت بماند .لذا
مجموع مقاومت هاى  Rو  RVو  RGنىز ثابت مى باشد و با حرف
َ Kنشان مى دهىم.
Kَ = R + RV + RG
(10ــ)5
مدار اهم متر را به صورت ساده تر مطابق شکل 24ــ  5
نماىش مى دهىم:
’K

µA

ساختمان ولت متر و آمپرمتر آن دقىقاً ىکى است فقط در
ولت متر تعداد دور بوبىن آن زىاد و قطر آن کم و در آمپرمتر برعکس
ىعنى تعداد دور کم و قطر سىم بوبىن زىاد است.
دافعه
اصول کار اىن دستگاه اندازه گىرى بر مبناى جاذبه و ٔ
مغناطىسى است که در زىر به اختصار توضىح داده مى شود:
مىله
1ــ2ــ5ــ جاذبۀ الکترومغناطىسى :اگر ىک ٔ
آهنى نرم را در مجاورت ىک سلونوئىد (سىم پىچ) مغناطىسى قرار
مىله آهنى مغناطىس شده و خطوط
دهىم ،مالحظه مى کنىم که ٔ
نىروى مغناطىسى در آن با خطوط مغناطىسى ناشى از سلونوئىد
مىله آهنى که در مقابل
هم جهت اند .بنابراىن قطب هاى سلونوئىد و ٔ
ىکدىگر قرار مى گىرند ناهمنام خواهند بود .از آن جاىى که قطب هاى
مىله آهنى به طرف سلونوئىد کشىده
مخالف ىکدىگر را جذب مى کنندٔ ،
مى شود .اىن پدىده اساس تشکىل دستگاه اندازه گىرى با آهن گردان
را به وجود مى آورد که بعد ًا توضىح داده خواهد شد (شکل 26ــ.)5

I
E

RX

N

S

S

N

شکل 24ــ    5ــ مدار سادۀ ىک اهم متر سرى

2ـ  5ـ دستگاه اندازه گىرى آهن نرم گردان

از اىن دستگاه بىشتر براى وساىل اندازه گىرى تابلوىى مانند
ولت متر و آمپرمتر استفاده مى شود .درجه بندى اىن نوع دستگاه
به خودى خود خطى نىست ولى با تغىىراتى که در ساختمان آن
مى دهند در محدوده اى از رنج اندازه گىرى آن را تقرىباً به صورت
خطى درمى آورند .آمپرمتر شکل 25ــ   5از نوع آهن نرم گردان
مى باشد .به درجه بندى آن توجه نماىىد.

شکل 25ــ    5ــ ىک نمونه آمپرمتر تابلوىى
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مىله به سمت بوبىن جذب شده است

+

_

جرىان

شکل 26ــ    5ــ از آن جاىى که قطب هاى ناهمنام ىکدىگر را جذب مى کنند ،مىلۀ

آهنى که در شکل با ُپالرىته نشان داده شده است مغناطىس شده و توسط سىم پىچ

جذب مى شود.

2ــ2ــ5ــ دافعۀ الکترومغناطىسى :حال اگر دو
صفحه آهنى نرم را در داخل ىک سىم پىچ (سلونوئىد) در مقابل
ٔ
ىکدىگر قرار دهىم چه اتفاقى مى افتد؟ با توجه به شکل 27ــ   5ــالف
اگر کلىد مدار بسته شود ،هر دو صفحه با قطبىت ىکسان مغناطىس
مى شوند .به همىن علت قطب هاى همنام اىجاد شده و ىکدىگر را
دفع مى کنند و درنتىجه دو صفحه از ىکدىگر دور مى شوند .حال
اگر جهت جرىان در سىم پىچ عوض شود چه اتفاقى مى افتد؟

دستگاه اندازه گىرى آهن نرم گردان به سه شکل ساخته
مى شود که عبارت اند از:
الف) با پره هاى شعاعى
ب) با پره هاى متمرکز
عدم عبور
هسته متحرک
ج) با ٔ
جرىان

الف

جرىان

N

N

S

S

جرىان

ب

S

S

N

N

ج

الف) در صورتى که مدار قطع باشد جرىان مدار صفر است و هىچ مىدان مغناطىسى اىجاد نخواهد شد.
ب) در اثر عبور جرىان از بوبىن هر دو صفحه پُالرىتۀ همنام پىدا مى کنند و ىکدىگر را دفع مى کنند.

ج) اگر جهت جرىان را در شکل ب عوض کنىم با توجه به اىن که جاى قطب هاى شمال و جنوب عوض مى شود ،باز هم صفحه ها ىکدىگر را دفع مى کنند.
شکل 27ــ  5

الف) دستگاه اندازه گىرى با پره هاى شعاعى :دستگاه
ورقه مستطىلى
اندازه گىرى با پره هاى شعاعى به طور ساده از دو ٔ
شکل آهنى به نام پره تشکىل شده اند که در داخل ىک بوبىن قرار
دارند .ىکى از اىن پره ها ثابت و دىگرى آزاد است تا بتواند از ىک
طرف به دور محور دوران کند و ىک حرکت متغىر شعاعى انجام

پره دوار متصل است به طورى که وقتى
دهد.
ٔ
عقربه دستگاه به ٔ
که جرىان از بوبىن مى گذرد مىدان مغناطىسى هم جهتى در پره ها
القا مى شود و اىن باعث مى شود که دو پره ىکدىگر را دفع کنند و
پره متحرک با عقربه اش مسافتى متناسب با شدت جرىان
درنتىجه ٔ
دوران کند (شکل 28ــ.)5
صفحۀ مدرج

فنر و محور

شکل 28ــ5ــ در اىن نوع دستگاه هاى اندازه گىرى
مقدار تعىىن شده توسط عقربه بستگى به شدت

دافعۀ مغناطىسى بىن دو صفحه دارد و اىن شدت

دافعۀ مغناطىسى خود بستگى به جرىانى دارد که از

پره هاى آهن نرم
ىکدىگر را دفع

مى کنند

عقربه
+

جرىان

صفحۀ گردان و عقربۀ متصل به آن

داخل بوبىن عبور مى کند.
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ب) دستگاه اندازه گىرى با پره هاى متمرکز (بوبىن  گرد):
اىن دستگاه نىز مشابه دستگاه اندازه گىرى با پره هاى شعاعى کار
مى کند ،و تنها تفاوت بىن آن ها شکل پره ها و وضعىت آن ها نسبت به
ىکدىگر است .پره ها در اىن نوع دستگاه هاى اندازه گىرى به صورت
پره دىگر و حول ىک محور
نىم استوانه هستند که ىک پره به موازات ٔ

مشترک و طورى در داخل بوبىن استوانه اى قرار گرفته اند که با
پره مرکزى (متحرک) حول محور خود نسبت
عبور جرىان از بوبىن ٔ
عقربه دستگاه را همراه
پره ثابت شروع به حرکت مى کند و درنتىجه ٔ
به ٔ
صفحه مدرج جابه جا مى کند .مقدار اىن جابه جاىى
خود در طول
ٔ
بستگى به جرىان بوبىن خواهد داشت (شکل 29ــ.)5
صفحه

عقربه
فنر و محور

جرىان

نىم استوانۀ متحرک
نىم استوانۀ ثابت
شکل 29ــ5ــ دافعۀ مغناطىسى بىن دو نىم استوانه باعث مى شود که نىم استوانۀ داخلى (متحرک) حول محور خود در
داخل بوبىن نسبت به نىم استوانه ساکن حرکت کند و توسط عقربه ،مقدار موردنظر را روى صفحۀ دستگاه نشان دهد.

پره ثابت اىن نوع دستگاه ها را از ىک طرف به شکل
معموال ً ٔ
شىب دار مى سازند تا هنگامى که جرىان از بوبىن مى گذرد خطوط
قواىى که دو پره را قطع مى کنند به طور ىکسان نباشند؛ بنابراىن در
پره متحرک خطوط قوا به صورت ىکنواخت توزىع مى شوند ،چرا
ٔ

پره ثابت به دلىل ىکسان نبودن ابعاد،
که ابعاد آن ىکسان است ،اما در ٔ
لبه مخروطى ،خطوط قواى
اىن خطوط ىکنواخت نىستند و از ٔ
کمترى عبور خواهد کرد؛ زىرا در اىن قسمت مقاومت مغناطىسى
(رالکتانس) بىشترى وجود دارد (شکل 30ــ  .)5

پرۀ ثابت

جهت حرکت پرۀ

متحرک و عقربه

پرۀ متحرک

شکل 30ــ    5ــ پرۀ ثابت از ىک شىب برخوردار است تا ىک مىدان غىر ىکنواخت بىن دو پره به وجود آورد.
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دستگاه هاى اندازه گىرى با آهن گردان (پره اى و شعاعى)
داراى قسمت هاى مشابه اند که در شکل 31ــ   5نشان داده شده است.
فنر

قاب

پرۀ هم مرکز

عقربه

پرۀ خفه کن
محفظۀ هواى
فشرده

پرۀ گردان
بوبىن

صفحۀ مدرج

پرۀ شعاعى
پرۀ ثابت
بوبىن

فنر مارپىچ

پرۀ ثابت

ىاتاقان

پره هاى گردان

شکل 31ــ    5ــ قطعات اصلى دستگاه اندازه گىرى آهن گردان (پره اى و شعاعى) مانند دستگاه با بوبىن متحرک،
از خفه کن بادى ،پىچ تنظىم صفر و فنر تشکىل مى شود.

صفحۀ
مدرج

ج) دستگاه اندازه گىرى با هستۀ متحرک :اىن نوع
هسته آهنى متحرک که قسمتى از آن
دستگاه اندازه گىرى از ىک ٔ
در داخل ىک بوبىن ثابت قرار گرفته ساخته شده است .اىن هسته،
عقربه
به ىک بازوى محورى متصل است که توسط آن به داخل و خارج
محور
بوبىن حرکت مى کند .عقربه اى نىز به محور چنان متصل است که با
بوبىن
هسته متحرک حرکت مى کند .هنگامى که جرىان از بوبىن مى گذرد،
ٔ
مىدان مغناطىسى اى در بوبىن اىجاد مى شود و همان طورى که قبال ً
−
جرىان
+
هسته مغناطىسى شده به طرف
گفتىم ،اىن مىدان باعث مى شود که ٔ
شکل 32ــ   5ــ دستگاه اندازه گىرى با هستۀ متحرک
داخل بوبىن کشىده شود .مقدار مسافتى که اىن هسته به داخل
بوبىن حرکت مى کند ،به مقدار جرىانى که از بوبىن مى گذرد نىز
زمىنه
اىن نوع دستگاه اندازه گىرى اولىن اختراعى بود که در ٔ
بستگى دارد .از آنجاىى که عقربه به محور هسته متصل است دستگاه هاى اندازه گىرى با آهن متحرک ساخته شد که بعد ًا به صورت
مقدار حرکت آن بر
صفحه مدرج مقدار موردنظر را نشان خواهد کامل تر ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت.
ٔ
داد (شکل 32ــ  .)5
3ــ2ــ5ــ خفه کن ها ( :)Dampersهمان طورى که قبال ً
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دىدىد تمام قسمت هاى دوار دستگاه هاى اندازه گىرى تا حد امکان
عقربه دستگاه که هرچه سبک تر
سبک ساخته مى شوند .بخصوص ٔ
باشد نسبت به عبور جرىان حساس تر خواهد بود .اما در مقابل اىن
حساسىت نسبتاً زىاد ،در موقع عبور جرىان مشکلى بروز خواهد
کرد که عبارت است از عدم تثبىت عقربه در موقع اندازه گىرى؛ زىرا
هنگامى که دستگاه اندازه گىرى در مدار قرار مى گىرد ،عقربه باىد فور ًا
در طول صفحه حرکت کند و در مقابل عدد صحىح متوقف شود.
حال اىن که به سبب اصطکاک خىلى کم ،قسمت هاى دوار بالفاصله
متوقف نمى شوند و به علت نىروى وزن در حال سکون (اىنرسى) و
سپس کشش فنر عقربه تا مدتى روى مقدار مورد نظر نوسان مى کند
که اىن خود باعث بروز اشکال خواهد شد (شکل 33ــ.)5
10

9

6

7

8

5

4

3

2

1

پره متحرک و ىک اتاقک
ساختمان اىن نوع خفه کن از ىک ٔ
محفظه مسدود
بسته (شکل 35ــ   )5تشکىل شده است ،به طورى که
ٔ
در محلى ثابت شده و پره بر روى محور دستگاه قرار گرفته است؛ در
اثر حرکت و ىا چرخش محور پره ثابت مى شود و در داخل اتاقک
حرکت مى کند به طورى که هواى جلوى پره فشرده مى شود و از
سوراخ کوچکى که در دو سمت اتاقک قرار دارد به آرامى تخلىه
و ىا مکىده مى شود .اىن عمل ،از حرکات اضافى عقربه جلوگىرى
مى کند و عقربه فور ًا در جاىگاه خود ثابت مى اىستد.
محفظۀ مسدود هوا

سرپوش

0

پرۀ نوسان گىر هوا را در

جلوى خود فشرده مى کند.
شکل 33ــ    5ــ عقربه ،قبل از اىن که مقدار صحىح را نشان دهد
چندىن بار در طول آن نوسان مى کند.

براى برطرف کردن اىن مشکل از وساىلى استفاده مى شود که
در اصطالح «خفه کن» ىا نوسان گىر خوانده مى شوند .عملکرد اىن
وساىل طورى است که به صورت ترمزى عمل کرده و اجسام دوار
را بدون کوچک ترىن لرزشى در جاىگاه درست خود ثابت مى کند.
ىکى دىگر از عملکردهاى خفه کن اىن است که هنگام
برگشت عقربه به سمت صفر ،حرکت بازگشت آن را طورى تنظىم
مى کند تا با پىن سمت چپ به شدت برخورد نکند ،در غىر اىن
صورت عقربه کج مى شود و ىا احتماال ً مى شکند (شکل 34ــ  .)5
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پىن سمت چپ
شکل 34ــ    5ــ پس از قطع جرىان ممکن است عقربه آن قدر سرىع به سمت صفر
حرکت کند که باعث برخورد خود با پىن سمت چپ گردد.
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شکل 35ــ    5ــ حرکت محور باعث گردش عقربه و پره مى شود .به تدرىج که هوا
در قسمت جلوى محفظه فشرده مى شود عقربه با مانع برخورد مى کند .اىن موضوع

باعث کند شدن عقربه و درنتىجه کاهش نوسانات مى شود.

3ـ 5ـ ساختمان داخلى وات متر

ساختمان وات متر ،شبىه گالوانومتر دآرسونوال مى باشد،
تنها اختالف آن ها در آهن رباى دائمى است .اگر به جاى آهن رباى
دائمى در گالوانومتر دآرسونوال ،ىک سىم پىچ قرار دهىم ،گالوانومتر
دآرسونوال تبدىل به وات متر خواهد شد .بنابراىن در اىن جا از ذکر
جزئىات دستگاه خوددارى مى کنىم زىرا در قسمت اول اىن فصل آن
ّ
مفصل مورد بحث قرار دادىم .ساختمان داخلى وات متر
را به طور ّ
مطابق شکل 36ــ 5است.
دهنده مقدار توان
حرکت عقربه ،در شکل 36ــ ،5نشان ٔ
مصرفى مصرف کننده ها مى باشد.
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شکل 36ــ    5ــ ساختمان داخلى وات متر .ساختمان وات متر همان ساختمان گالوانومتر دآرسونوال است
که فقط به جاى آهن رباى دائمى ،ىک سىم پىچ با دور کم و قطر زىاد قرار گرفته است.

همان طور که از شکل 36ــ   5مشخّص است ،وات متر
داراى دو سىم پىچ است .ىک سىم پىچ با دور کم و قطر زىاد که با
جرىان مصرف کننده به صورت سرى و دىگرى سىم پىچ گالوانومتر
که همراه با ىک مقاومت به صورت موازى با بار قرار مى گىرد .بر
صفحه جلوىى وات متر ،ترمىنال سىم پىچ جرىان را با حرف  Iو
روى
ٔ
ترمىنال سىم پىچ ولتاژ را با حرف  Uمشخّص مى نماىند.
4ـ5ـ مولتى متر دىجىتالى

دستگاه هاى اندازه گىرى دىجىتالى مقادىر اندازه گىرى شده را
صفحه نماىش ( )Displayنشان مى دهند
به صورت رقم ىا ارقام روى
ٔ
و معموال ً واحد کمىت اندازه گىرى شده مانند ولت ،آمپر ،مىلى آمپر،
درجه سانتى گراد و غىره را نىز به طرىق مناسبى نماىش مى دهند.
ٔ
از جمله دستگاه هاى اندازه گىرى دىجىتالى مى توان به
ولت متر ،آمپرمتر ،وات متر  cosϕ ،متر ،فرکانس متر ،دورشمارها،
حرارت سنج و مولتى متر اشاره نمود.

دستگاه هاى اندازه گىرى دىجىتالى به دلىل نداشتن قطعات
متحرک ،از طول عمر بسىار باالىى (در صورت بکار بردن صحىح
آن ها) برخوردار هستند و به عوامل فىزىکى همچون لرزش،
درصد  رطوبت ،مىزان تمىزى هوا حساس نىستند ضمن آن که با
شده امروزى
پىشرفت تکنولوژى الکترونىک دستگاه هاى ساخته ٔ
بسىار دقىق تر هستند عالوه بر اىن بعضى از اىن دستگاه ها را مى توان
به کامپىوتر متصل کرد .در این حالت کامپیوتر می تواند مقادیر
مورد اندازه گیری را با توجه به تنظیمات انجام شده در فواصل
مختلف نشان دهد و ثبت کند .از دىگر مزاىاى اندازه گىرى ىک
کمىت توسط سىستم دىجىتالى اىن است که وقتى مقدار اىن کمىت
به کامپىوتر منتقل مى گردد کامپىوتر مى تواند در مورد مقدار اىن
کمىت تصمىم گىرى الزم را اتخاذ نماىد مثال ً اگر مقدار آن کم تر از
حدى است که قبال ً تنظىم شده است کامپىوتر مى تواند فرمان خاصى
را براى اىن منظور صادر نماىد .شکل 37ــ   5یک نمونه مولتى متر
دىجىتالى را نشان مى دهد.

79

شکل 37ــ    5ــ یک نمونه مولتى متر دىجىتالى

قسمت اصلى ىک مولتى متر دىجىتالى ولت متر  DCاست،
و اىن همانند مولتى متر عقربه اى (آنالوگ) است چنان که مى دانىد،
قسمت اصلى آن گالوانومتر دآرسونوال مى باشد.
امروزه اکثر ولت مترهاى دىجىتالى داراى رنج اتوماتىک
( )Auto Rangeهستند .رنج اتوماتىک به اىن صورت است که
بعد از اعمال ولتاژ  DCبه ولت متر ،ولت متر ابتدا به طور اتوماتىک
رنج اول را انتخاب مى کند ،چنانچه ولتاژ مورد اندازه گىرى در
اىن رنج بود مقدار آن را نشان مى دهد .چنانچه مقدار ولتاژ مورد
اندازه گىرى در اىن رنج نبود ،ولت متر به صورت اتوماتىک ،ىک
رنج باالتر را انتخاب مى کند و چنانچه ولتاژ مورد اندازه گىرى در
مجدد ًا رنج
اىن رنج بود ،مقدار آن را اندازه مى گىرد و اگر نبود ّ
باالتر را انتخاب مى کند تا اىن که مقدار ولتاژ مورد اندازه گىرى در
رنج مورد انتخاب ولت متر باشد.
چنانچه ولتاژ مورد اندازه گىرى  ACباشد بعد از کلىد
سلکتور و قبل از ورودى ولت متر ،ىک ىکسوکننده همراه با ىک
فىلتر قرار مى گىرد تا ابتدا برق  ACرا تبدىل به  DCنموده سپس به
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ولت متر اعمال کند .براى اندازه گىرى جرىان هاى  ،DCابتدا جرىان
موردنظر را از ىک مقاومت اهمى عبور مى دهند و سپس افت ولتاژ
دو سر آن را اندازه مى گىرند.
آمپرمترهاى دىجىتالى معموال ً به صورت رنج اتوماتىک
نىستند ،بلکه با کلىد سلکتور باىد رنج مناسب را انتخاب نمود.
درضمن چنانچه جرىان مورد اندازه گىرى  ACباشد ،بعد از کلىد
توسط ىک سوکننده هاى الکترونىکى ،ولتاژ افت داده شده
سلکتور ّ
در دو سر مقاومت ها ابتدا ىک سو شده و سپس به ولت متر اعمال
شود.توسعه رنج ولت مترها و آمپرمترهاى دىجىتالى تا حدودى
مى
ٔ
شبىه مولتى مترهاى عقربه اى است.
در ىک مولتى متر دىجىتالى ،اگر ولت متر آن داراى رنج
اتوماتىک باشد ( )Auto Rangeاهم متر آن نىز قطعاً اتورنج
خواهد بود.
اکثر مولتى مترهاى دىجىتالى ،داراى رنج اتوماتىک ،مج ّهز
به کلىدى هستند که مى توانىم مولتى متر را از رنج اتوماتىک خارج
کنىم و آن را به صورت دستى در آورىم.

حال که مختصرى با اصول کار مولتى متر دىجىتالى آشنا
شدىم ،در ذىل ،پانل ىک مولتى متر دىجىتالى تشرىح مى شود تا
بتوانىم صحىح تر از اىن دستگاه استفاده نماىىم.
در شکل  38ــ   ،5ىک نمونه مولتى متر دىجىتالى آمده است
که دکمه هاى پانل آن تشرىح شده اند.
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شکل    38ــ    5ــ ىک نمونه مولتى متر دىجىتالى

 1کلىد انتخاب نوع جرىان ىا ولتاژ ( DCىا )AC؛مولتى متر
را که روشن مى کنىم ،اىن کلىد خود به خود در حالت  DCقرار
مى گىرد .حال براى اندازه گىرى جرىان ىا ولتاژ  ACکافى است
صفحه نماىش ()Display
اىن کلىد را ىک بار فشار دهىم ،روى
ٔ
حروف  ACظاهر مى شود که بىانگر آماده بودن مولتى متر براى

اندازه گىرى جرىان و ىا ولتاژ  ACاست.
 2کلىد  HOLDکه براى ضبط کردن مقادىر خوانده شده
مورد استفاده قرار مى گىرد .بعد از اندازه گرفتن مقادىر ،اگر اىن
دکمه را فشار دهىم ،مقدار اندازه گىرى شده روى
صفحه نماىش ثابت
ٔ
مى ماند .الزم به ىادآورى است که تا زمانى که مقدار اندازه گىرى
شده با دوباره فشار دادن اىن دکمه پاک نشده است مقدار جدىدى را
نمى توان اندازه گرفت .همچنىن تا زمانى که اطالعات ثابت نگه داشته
صفحه نماىش نماىان است.
شده است ،لغت  HOLDروى
ٔ
      3کلىد سلکتور؛ اگر اىن کلىد روى  Offباشد ،کال ً
مولتى متر خاموش است و اگر روى  Vقرار گىرد ،فقط قسمت
ولت متر آن فعال است و مى تواند ولتاژ  DCىا  ACرا اندازه بگىرد.
اگر کلىد روى  Ωقرار بگىرد ،فقط قسمت اهم متر مولتى  متر فعال
خواهد بود و اگر روى عالمت
قرار گىرد ،در دو سر ترمىنال
مشترک و ترمىنال
حدود ( 1500mVکه مقدار دقىق آن
صفحه نماىش نشان داده مى شود) ولتاژ برقرار مى شود .حال
روى
ٔ
اگر دو ترمىنال
و مشترک را به هم اتصال کوتاه کنىم ،بوق
مولتى متر صدا مى دهد .بنابراىن ىکى از کاربردهاى
مى تواند
دهنده حالت
نشان دادن اتصال دو نقطه به ىکدىگر باشد (نشان
ٔ
پىوستگى) .کاربرد دىگر آن ،تست دىودهاست .چنانچه آند دىود
را به ترمىنال
و کاتد آن را به ترمىنال  Comوصل کنىم ،در
صفحه
صورت سالم بودن دىود ،اگر جنس آن از سىلىکون باشد
ٔ
نماىش ولتاژى حدود  500mVرا نشان مى دهد و چنانچه دىود از
صفحه نماىش نشان
جنس ژرمانىوم باشد ،حدود  180mVروى
ٔ
داده مى شود .اگر قطب هاى دىود را نسبت به حالت فوق معکوس
کنىم ،مولتى متر هىچ گونه واکنشى از خود نشان نمى دهد (به شرط
سالم بودن دىود) .اگر دىود سوخته باشد ،دستگاه حالت اتصال
کوتاه را نشان مى دهد .به طور کلى اگر کلىد سلکتور در حالت
باشد و دو سر سىم هاى رابط به هر عنصرى که متصل باشد
صفحه نماىش ،مقدار ولتاژ دو سر عنصر
عدد نشان دهنده روى
ٔ
برحسب مىلى ولت است .قسمت بعدى کلىد سلکتور مربوط به
آمپرمتر است .در حالت آمپرمتر ،سىستم به صورت رنج اتوماتىک
( )AUTO RANGEنىست ،بلکه به صورت دستى است .اگر در
هر ىک از رنج هاى  20mA ، 200µA ، 20µAو ،200mA
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جرىانى بىشتر از اىن اعداد به مولتى متر اعمال کنىم ،ضمن اىن که
مولتى متر چىزى را نشان نمى دهد بىزر مولتى متر به عالمت اضافه
بار ( )Over Loadبه صدا درمى آىد .در تمامى رنج هاى فوق،
جرىان مى تواند  DCو ىا  ACباشد .و باالخره ترمىنال  10Aنىز
براى اندازه گىرى جرىان هاى  DCو  ACاز صفر تا ده آمپر به کار
مى رود .توجه داشته باشىد که در حالت 10Aــ 0حداکثر ىک
دقىقه مجازىد که آمپرمتر را در مدار قرار دهىد.
کمىت
 4ترمىنال مخصوص اندازه گىرى ولتاژ ،چنانچه ّ
مورد اندازه گىرى ولتاژ ،اعم از  DCىا  ACباشد ،باىد از اىن ترمىنال
و ترمىنال مشترک ( )Commonاستفاده نماىىم.
کلى ٔه اندازه گىرى ها (ولتاژ ،جرىان ،
 5ترمىنال مشترک براى ّ
مقاومت اهمى و تست پیوستگی بین دو نقطه).
 6ترمىنال مخصوص اندازه گىرى مقاومت اهمى ،جرىان و
حالت پىوستگى مدار.
 7ترمىنال مخصوص اندازه گىرى جرىان  10Aبراى
جرىان هاى  DCو .AC
 8همان طور که قبال ً نىز گفته شد ،اکثر مولتى مترها داراى
سىستم رنج اتوماتىک هستند لکن اىن امکان را نىز در اختىار
مصرف کننده مى گذارند که مصرف کننده بتواند به صورت دستى
نىز رنج را انتخاب نماىد .با فشار دادن بر روى اىن شستى ،اهم متر
و ىا ولت متر اىن مولتى متر از حالت رنج اتوماتىک خارج شده و
به صورت دستى قابل انتخاب خواهد بود .الزم به ىادآورى است
که با هر بار فشار دادن روى اىن شستى ،رنج دستگاه ىک پله
افزاىش مى ىابد.
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 9اىن کلىد براى تنظىم صفر به کار مى رود؛ به اىن صورت که
قبل از هر اندازه گىرى ابتدا دو سىم رابط را به هم م ّتصل مى نماىند،
اگر عددى غىر از صفر روى
صفحه نماىش ظاهر شد اىن دکمه را
ٔ
صفحه نماىش ظاهر گردد.
فشار مى دهند تا عدد صفر روى
ٔ
نشانه م ّتصل بودن دو نقطه به ىکدىگر است.
 10اىن عالمتٔ ،
چنانچه مقاومت اهمى دو نقطه زىاد نباشد و دو سىم رابط هنگامى که
کلىد سلکتور در حالت
قرار دارد با ىک مقاومت نسبتاً کم به
صفحه نماىش ظاهر مى گردد.
هم م ّتصل گردند ،اىن عالمت روى
ٔ
 11اىن مولتى متر به دو عدد باترى قلمى  1/5ولت نىاز دارد.
چنانچه ولتاژ باترى ها از مقدار مشخّصى کمتر شود ،اىن عالمت
( )BATTروى
صفحه نماىش ظاهر مى گردد ،در اىن حالت باىد
ٔ
سرىعاً باترى ها را تعوىض کرد.
 12اگر کلىد ( 9تنظىم صفر) را فشار دهـىم اىـن عـالمت
صفحـه نـماىش ظاهر مى گردد.
روى
ٔ
 13اگر شستى  HOLDرا براى ضبط مقادىر اندازه گىرى
صفحه نماىش ظاهر مى گردد.
شده فشار دهىم ،اىن عالمت روى
ٔ
 14زمانى که مقاومت اهمى ىک مدار را اندازه مى گىرىم،
اگر ولتاژ دو سر مقاومت اهمى بىشتر از  80ولت باشد ،اىن المپ
کوچک نئون روشن مى شود.
 15در هنگام اندازه گىرى ولتاژ  ،DCاگر قطب مثبت ولتاژ
به ترمىنال  4و قطب منفى ولتاژ به ترمىنال  5وصل شده باشد ،اىن
صفحه نماىش ندارىم ولى اگر قطب ها را برعکس
عالمت را روى
ٔ
نشانه مثبت تر بودن ولتاژ ترمىنال  5نسبت به
کنىم ،اىن عالمت به ٔ
صفحه نماىش ظاهر مى شود.
 4روى
ٔ

؟ ؟؟

5ـ5ـ الگوی پرسش
تشریحی توصیفی

1ــ    ساختمان گالوانومتر را به طور خالصه همراه با اجزاى تشکىل شده از آن شرح دهىد.
2ــ    حساسىت گالوانومتر را تعرىف کنىد.
3ــ    ساختمان ىک ولت متر  DCرا شرح دهىد.
4ــ   ساختمان ىک ولت متر  DCچند رنج را شرح دهىد.
  5ــ   ساختمان ولت متر  ACرا شرح دهىد.
  6ــ  ساختمان ولت متر  ACچند رنج را شرح دهىد.
7ــ  چگونه با استفاده از گالوانومتر دآرسونوال ،آمپرمتر  DCمى سازند؟
     8ــ  اثرات انتخاب رنج مناسب در ىک آمپرمتر کدام است؟
9ــ   جرىان هاى خىلى زىاد را در عمل چگونه اندازه مى گىرند؟
10ــ    ساختمان ىک اهم متر سرى را به طور کامل شرح دهىد.
11ــ    ساختمان و کاربرد دستگاه اندازه گىرى آهن نرم گردان را شرح دهىد.
12ــ   نقش خفه کن در ىک دستگاه اندازه گىرى چىست؟
13ــ    ساختمان ىک وات متر را به طور خالصه شرح دهىد.
14ــ    مزاىاى مولتى متر دىجىتالى بر مولتى متر عقربه اى (آنالوگ) کدام است؟
   نحوه اندازه گىرى انواع کمىت ها را (ولتاژ ،جرىان و مقاومت اهمى) با مولتى متر دىجىتالى شرح دهىد.
15ــ ٔ

صحیح یا غلط

16ــ حساسیت دستگاه اندازه گیری برابر

زاویه گردش عقربه

جریان عبوری از سیم پیچ

=  S′است.

صحیح

غلط

کامل کردنی

17ــ وات متر دارای دو سیم پیچ است .یک سیم پیچ با دور……… و قطر ……… که با جریان مصرف کننده به
صورت ……… قرار می گیرد و سیم پیچ دیگر همراه با یک مقاومت به صورت ……… با بار قرار می گیرد.

چهار گزینه ای

18ــ اگر یک گالوانومتر دارای حساسیت  50 kΩباشد .جریان انحراف کامل آن چند میکروآمپر است؟
V
4ــ 50
3ــ 20
2ــ 0/05
1ــ 0/02
19ــ در ولت متر دیجیتالی برای ضبط مقادیر خوانده شده از کدام کلید استفاده می شود؟
4ــ Hold
3ــ BATT
2ــ Over Load
1ــ Auto Range
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فصل

6

ا

معرفی نرم افزار مولتی سیم ( )MultiSim

خت
یار

ی

هدف کلّی
استفاده از آزمایشگاه مجازی در آموزش
درس اصول اندازه گیری

هدف هاى رفتارى :پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:

ــ با محیط کار نرم افزار مولتی سیم کار کند.
ــ قطعات و المان ها را از روی نوار ابزار روی میز کار قرار دهد.
کتابخانه نرم افزار جستجو کند.
ــ المان های الکتریکی را در
ٔ
ــ بین قطعات و دستگاه های اندازه گیری و سایر ابزار اتصال
برقرار کند.
ــ با استفاده از مولتی متر ،جریان ،ولتاژ ،مقاومت و توان مدار را
اندازه گیری کند.
ــ از منبع تغذیه  ،ACفانکشن ژنراتور موجود در نرم افزار استفاده کند.
ــ اسیلوسکوپ نرم افزار را روی میز کار انتقال دهد.
اولیه اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار را انجام دهد.
ــ تنظیم های ٔ
ــ تنظیم دکمه های  Volt/Divو  Time/Divرا روی
اسیلوسکوپ آزمایشگاه مجازی انجام دهد.
ــ پراب اسیلوسکوپ آزمایشگاه مجازی را تست کند.
ــ دامنه ولتاژهای  DCو  ACرا با اسیلوسکوپ آزمایشگاه
مجازی اندازه گیری کند.
ــ زمان تناوب و فرکانس سیگنال متناوب را با اسیلوسکوپ
آزمایشگاه مجازی اندازه گیری کند.
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ــ مقدار متوسط ولتاژ را با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه گیری کند.
ــ اختالف فاز دو سیگنال را به کمک اسیلوسکوپ آزمایشگاه
مجازی به دست آورد.
ــ فعالیت های کالسی را با اعتماد به نفس و به طور دقیق انجام دهد.
ــ نظم و ترتیب و حضور به موقع در کالس را رعایت کند.
ــ مسئولیت های واگذار شده را به طور دقیق اجرا کند.
ــ در موقعیت های مناسب از آزمایشگاه مجازی استفاده کند.
ــ از امکانات فراهم شده به خوبی حفاظت و نگهداری کند.
ــ ابهامات و سؤاالت خود را در زمان مقتضی بپرسد.
ــ به سؤاالت مطرح شده در زمان مقتضی پاسخ دهد.
ــ حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
ــ توانمندی های خود را در موقعیت های مناسب بروز دهد.
ــ در کار گروهی مشارکت فعال و همکاری مؤثر داشته باشد.
ــ نسبت به حل مشکالت سایر هنرجویان حساس و فعال باشد.
ــ سایر هنرجویان را در ارتباط با اجرای نظم و مقررات ،راهنمایی
و تشویق کند.

نکات اجرایی
تدریس این فصل به منظور تعمیق آموزش صورت می گیرد و ارزش یابی پایانی آن اختیاری است.
الزم است هنرآموزان با توجه به امکانات هنرستان این نرم افزار را به هنرجویان آموزش دهند و آن را در کالس
درس برای هنرجویان به نمایش درآورند.
رایانه شخصی خود این فصل را با توجه به محتوای آن در منزل
هنرجویان می توانند با نصب این نرم افزار در ٔ
آموزش ببینند و تمرین کنند.
نکتۀ مهم
نحوه نصب و استفاده از نرم افزار مولتی سیم ( )MultiSIMمی توانید به کتاب آزمایشگاه مجازی
برای آشنایی با ٔ
جلد ّاول کد  358/3مراجعه کنید.

مقدمه

استفاده از نرم افزارهایی مانند ،MultiSIM ،EWB
 PsPice ،Edison ،Proteusو سایر نرم افزارهای مشابه می تواند
موجب تسریع و اثربخشی بیشتر در امر آموزش شود و ابهامات
عملی فراگیران را تا حدود زیادی برطرف کند؛ زیرا با نصب این
نرم افزار در رایانه خود یک آزمایشگاه مجازی بزرگ در اختیار
دارید و بدون هیچ هزینه ای می توانید انواع آزمایش ها را اجرا
کنید .در این فصل کتاب به معرفی نرم افزار  MultiSIMنسخه 9
و وسایل و قطعات موجود در آن و همچنین اجرای چند آزمایش
ساده به وسیله این نرم افزار می پردازیم.

1ـ     6ـ نصب و اجرای نرم افزار MultiSIM

مراحل نصب نرم افزار  MultiSIMکمی پیچیده تر از
سایر نرم  افزارها است .از آن جا که این نرم افزار در کشور ایران،
به صورت نسخه اصلی (اورژینال  )originalارائه نمی شود
همواره مشکالتی به هنگام نصب به همراه دارد .برای نصب
این نرم افزار از معلم خود کمک بگیرید.
توجه :زمانی می توانید مهارت الزم را در

کاربرد این نرم افزار کسب کنید که در خالل خواندن

کتاب کلیۀ مراحل را روی رایانه تجربه کنید و اثر

آن را ببینید.

شکل 1ــ  6ــ اولین صفحۀ مولتی سیم پس از فعال شدن
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برای نصب این نرم افزار سامانه سخت افزاری مورد نیاز به شرح زیر است:

در صورتی که نرم افزار با نسخه باالتر از نرم افزار پیشنهادی را در اختیار دارید و کاربرد آن را به

خوبی می دانید ،می توانید از آن نرم افزار استفاده کنید.

برنامه  MultiSIMرا از گزینه  all program ،startو کنید .روی گزینه  MultiSIMکلیک کنید تا فایل مربوطه
پوشه  Electronic work benchمانند شکل 2ــ 6انتخاب بازشود.

شکل 2ــ  6ــ مراحل فعال کردن نرم افزار

برای راحتی کار می توانید یک گزینه میان بر ( )shortcutاز آیکون مربوط به مولتی سیم روی میز کار

یا هر نقطه دیگر بیاورید.
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دیود (:)Place Diodeدر این قسمت که عناصر
2ـ      6ـ آشنایی با محیط کار نرم افزار
با اجرای برنامه نرم افزار مولتی سیم ،شکل 3ــ    6ظاهر نیمه هادی دو پایه مانند دیود معمولی ،دیود زنر ،دیود نورانی و
می شود .این شکل قسمت های اصلی این نرم افزار را نشان پل دیود وجود دارد ،می توانید انتخاب کنید.
ترانزیستور (:)Place Transistorانواع ترانزیستور
می دهد.
در این قسمت فهرست قطعات وجود دارد.
انواع نشاندهندهها و نمایشگرها (:)Place  indicator
انواعنمایشگرهایالکتریکیوالکترونیکیمانندآمپرمتر،اهممتر،ولتمتر
و واتمتر را میتوانید از گزینه  INDICATORانتخاب کنید(شکل
   5ــ   .)6

شکل ٣ــ  6ــ صفحۀ اصلی نرم افزار

1ــ2ــ  6ــ قطعات الکتریکی پرکاربرد در درس
اصول اندازه گیری الکتریکی
المان هایی که در مدارهای مربوطه به درس اندازه گیری
الکتریکی در آزمایشگاه مجازی مورد استفاده قرار می گیرد به
شرح زیر است (شکل 4ــ   .)6

شکل ٥ــ  6ــ قسمت نشان دهنده ها

2ــ2ــ  6ــ المان های مجازی:
کنار  Helpکلیک راست کنید.
گزینه قطعات مجازی « »Virtualرا انتخاب کنید تا
شکل    6ــ    6ظاهر شود.

شکل ٦ــ  6ــ نوار قطعات مجازی

شکل ٤ــ  6ــ نوار قطعات

منابع تغذیه (:)Place Sourcesدر این گزینه انواع
منابع  DCو  ACرا می توانید انتخاب کنید.
قطعات پایه (:)Place Basicدراین بخش قطعات
الکتریکی پایه مانند مقاومت ،انواع خازن ،سیم پیچ (سلف)،
مقاومت متغیر و انواع کلید وجود دارد.

در این فهرست مشخصات الکتریکی (مانند جریان عبوری
از قطعه ،ولتاژدوسرآن و توان مصرفی) تمامی قطعات الکتریکی و
الکترونیکی توسط کاربر قابل تعریف است.
توجه :برای فراگیری و کسب مهارت در

هر نرم افزار نیاز به تمرین های متعدد دارید .برای

این که بتوانید این نرم افزار را فرابگیرید چندین بار

قسمت کار با نرم افزار را تمرین کنید.
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3ــ2ــ  6ــ جستجوی قطعه از کتابخانه قطعات:برای
جستجوی قطعه ابتدا روی یکی از عناصر نوار قطعات به
دلخواه کلیک کنید تا شکل 7ـــ    6ظاهر شود .این شکل را
می توان مشابه کتابخانه ای توصیف کرد که قفسه های مختلفی
دارد و در هر قفسه چندین طبقه وجود دارد .همچنین طبقات
براساس عناوین کتاب ها تفکیک شده است.
گروه اصلی (:)groupدر این قسمت گروهی از
وسایل مانند وسایل اندازه گیری ،منابع تغذیه ،عناصرالکتریکی
(مقاومت ،سلف و خازن) قابل دستیابی است.
خانواده گروه اصلی ( :)familyبا انتخاب این بخش
شما می توانید خانواده های اصلی عناصر موجود در گروه را
مشاهده کنید.
المان ها (:)componentدر این قسمت می توانید
المان هایی که در کتابخانه نرم افزار موجود است را انتخاب و
جستجو کنید.

3ـ     6ـ نحوۀ بستن یک مدار ساده بر روی میزکار

آزمایشگاه مجازی

گزینه  Place sourceکلیک کنید .تا
مرحلۀ  :1روی ٔ
شکل    8ــ   6ظاهر شود.
گزینه  DC-powerکلیک کنید و سپس
مرحلۀ :2روی ٔ
روی  OKکلیک (در این فصل منظور از کلیک ،کلیک چپ
است) کنید.
مرحلۀ  :3روی میز کار هنگامی که محل باتری را با موس
مشخص کردید ،کلیک کنید.
گزینه  place indicatorالمپ  12ولت 10
مرحلۀ  :4از ٔ
وات را انتخاب کنید و آن را روی میزکار انتقال دهید.
گزینه place source
مرحلۀ  :5نماد اتصال زمین را نیز از ٔ
انتخاب کنید و به میزکار انتقال دهید.

قطعه یا  componentمثالً منبع تغذیه AC
گروه اصلی
مثالً منابع
sources

جستجوی المان
(قطعه)
مشخصات
جزییات
المان ها
(قطعات)

خانواده

خانواده گروه
اصلی مثالً
منابع تغذیه،
منابع جریان
و ....

شکل  ٨ــ  6ــ انتخاب قطعه

نکته مهم :هنگام بستن مدار توسط

شکل 7ــ  6ــ انتخاب قطعه

به عبارت دیگر قطعه یا المان ()Component

زیر مجموعه ای از خانواده ( )Familyو خانواده

زیرمجموعه ای از گروه اصلی ( )groupاست.
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آزمایشگاه مجازی می بایستی مدار متصل شده حتماً

اتصال زمین داشته باشد.

نقطه توپر
مرحلۀ  :6با موس روی پایه مثبت باتری بروید تا ٔ
مشکی ظاهر شود.
مرحلۀ  :7انگشت خود را روی کلید سمت چپ موس
نگه داشته و آن را به کمک حرکت دادن موس به یک سر المپ

پایه
پایه باتری و ٔ
برسانید ،سپس انگشت خود را بردارید ،باید بین ٔ
المپ یک سیم وصل شود (شکل 9ــ    ،)6همین عمل را برای
سرمنفی باتری و زمین انجام دهید .تا سیم اتصال بین این دو نقطه
نیز وصل شود به همین ترتیب زمین را به محل اشتراک سیم منفی
باتری و یک سر المپ متصل کنید.

3ــ4ــ  6ــ از منوی نشان دهنده ()INDICATOR
آمپرمتر را انتخاب و به روی میزکار انتقال دهید (شکل
11ــ   .)6

شکل  9ــ  6ــ مدار بسته شده با سیم رابط بین قطعات

شکل  11ــ  6ــ انتخاب آمپرمتر

مرحلۀ  :8کلید
المپ روشن می شود؟
گزینه  Saveرا انتخاب کنید و
مرحلۀ  :9از منوی ٔ file
مدار را ذخیره کنید.
را به حالت

ببرید .آیا

4ــ4ــ  6ــ برای تعیین رنج آمپرمتر روی آن دوبار
کلیک چپ کنید (شکل 12ــ .)6

4ـ      6ـ نحوۀ قرار گرفتن آمپرمتر در مدار

1ــ4ــ  6ــ از نوار ابزار منبع تغذیه ،باتری و نماد اتصال
زمین را انتخاب کنید.
2ــ 4ــ  6ــ از منوی ( indicatorsنشان دهنده ها)،
المپ  12ولتی 10واتی را انتخاب کنید (شکل 10ــ   .)6

شکل  12ــ 6

 5ــ4ــ  6ــ مدار شکل 13ــ    6را ببندید.

شکل  10ــ  6ــ انتخاب المپ

شکل  13ــ 6
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 6ــ4ــ  6ــ با توجه به شکل 14ــ 6مولتی متر را روی
حوزه آمپرمتر  DCقرار دهید.
ٔ
7ــ4ــ  6ــ مدار را روشن کنید (  
) .آیا المپ
روشن است؟
 8ــ4ــ  6ــ روی مولتی متر دوبار کلیک چپ کنید .آیا
جریان مدار  833/3میلی آمپر است؟

شکل  16ــ  6ــ انتخاب گزینۀ BASIC

2ــ  6ــ  6ــ با انتخاب  ،PLACE BASICیک زیرمنو
گزینه ( 3D-VIRTUALمقاومت های
باز میشود که از آن
ٔ
سه بعدی) را انتخاب کنید (شکل 17ــ   .)6

شکل  14ــ  6ــ تنظیم آمپرمتر روی حالت DC

   5ـ    6ـ نحوۀ قرار گرفتن ولت متر در مدار

انتخاب المان های
سه بعدی

1ــ  5ــ  6ــ مدار شکل 15ــ    6را ببندید.
حوزه DC
2ــ  5ــ  6ــ مولتی متر را روی رنج ولتاژ و
ٔ
قرار دهید.
شکل 17ــ  6ــ انتخاب المان های سه بعدی
3ــ  5ــ  6ــ روی مولتی متر دوبار کلیک چپ کنید تا
صفحه نمایش آن ظاهر شود.
ٔ
3ــ  6ــ  6ــ با استفاده از مقاومت های سه بعدی مدار
4ــ  5ــ  6ــ ولتاژ دو سر المپ را از روی مولتی متر
شکل 18ــ    6را ببندید.
بخوانید.

شکل  15ــ  6ــ قرار دادن ولت متر دو سر المپ

   6ـ    6ـ نحوۀ قرار گرفتن اهم متر در مدار

شکل 18ــ  6ــ اندازه گیری مقدار مقاومت سه بعدی توسط اهم متر

4ــ  6ــ  6ــ با تنظیم مولتی متر روی  Ωمقدار مقاومت
1ــ  6ــ  6ــ برای انتخاب مقاومت و قرار دادن آن
گزینه  PLACE BASICرا از منوی ابزار انتخاب را اندازه گیری کنید و مقدار اندازه گیری شده را با کد رنگی
روی میز کار ٔ
مقاومت مقایسه کنید (شکل 19ــ  .)6
کنید (شکل 16ــ   .)6
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دهید.

شکل 19ــ  6ــ قرار دادن مولتی متر در حالت اهم متر

7ـ    6ـ به دست آوردن مقاومت معادل

1ــ 7ــ  6ــ مدار سری :مقاومت های R1،R2 ،R3
گزینه  RESISTORانتخاب کنید
را به ترتیب از منوی ٔ BASIC
(شکل 20ــ   .)6

سؤال :آیا اختالف وجود دارد؟ چرا؟ علت را توضیح

2ــ7ــ  6ــ مدار موازی:
مدار شکل 22ــ     6ــ را ببندید.
مقدار مقاومت معادل مدار را اندازه گیری کنید.
مقدار مقاومت معادل را محاسبه کنید و با مقدار خوانده
شده مقایسه کنید.
 R = ............محاسبه شده
 R = ............قرائت شده
تمرین :آیا اختالف وجود دارد؟ چرا؟ توضیح دهید.

شکل 22ــ  6ــ اندازه گیری مقدار اهم مقاومت های موازی

  8ـ     6ـ نحوۀ قرار گرفتن وات متر در مدار

شکل 20ــ  6ــ انتخاب مقاومت

مدار شکل 21ــ     6ــ را ببندید.
مقدار مقاومت معادل مدار را اندازه گیری کنید.
مقدار مقاومت معادل را محاسبه کنید و با مقدار خوانده
شده توسط اهم متر مقایسه کنید.
 R = ............محاسبه شده
 R = ............قرائت شده

شکل 21ــ  6ــ اندازه گیری مقدار اهم مقاومت های سری

1ــ  8ــ  6ــ وات متر را از منوی ابزار انتخاب کنید و
بر روی محیط کار انتقال دهید (شکل 23ــ   .)6

شکل 23ــ 6

2ــ  8ــ  6ــ بر روی دستگاه واتمتر دو ترمینال برای
جریان  Iقرار دارد که با مصرفکننده سری میشود ،همچنین دو
ترمینال دیگر به نام  Vکه با دو سر
مصرفکننده موازی میشود و
ولتاژ دو سر آن را اندازهگیری
میکند (شکل 24ــ  .)6
شکل 24ــ  6ــ دستگاه وات متر
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3ــ  8ــ  6ــ مدار شکل 25ــ    6را ببندید.
4ــ  8ــ 6ــ با دو بار کلیک چپ روی وات متر توان کنید.
مصرفی المپ را بخوانید.
اگر از ترمینال  +و  -استفاده کنید ،دو موج هم اندازه با هم
جمع شده و یک موج دو برابر در خروجی ظاهر می شود.
تمرین :آیا مقدار توان اندازه گیری شده
2ــ9ــ 6ــ فانکشن ژنراتور را برای ایجاد ولتاژ مشابه
با توان انتخاب شدۀ اولیه برای المپ حدودا ً برابر
ولتاژ برق شهر مطابق شکل 28ــ    6آماده کنید.
برای دریافت ولتاژ پیک از ترمینال مثبت و  GNDاستفاده

است؟ شرح دهید.

شکل 25ــ  6ــ اندازه گیری توان مدار توسط وات متر

9ـ     6ـ نحوۀ قرار گرفتن فانکشن ژنراتور در مدار

1ــ9ــ  6ــ فانکشن ژنراتور را از منوی ابزار ،انتخاب و
روی آن دوبارکلیک کنید تا شکل 26ــ    6روی میز کار ظاهر شود.

فانکشن ژنراتور
مولتی متر
شکل 26ــ  6ــ انتخاب دستگاه فانکشن ژنراتور از نوار ابزار

شکل 28ــ  6ــ تنظیم ولتاژ و فرکانس دستگاه فانکشن ژنراتور

3ــ9ــ  6ــ مولتی متر را انتخاب کنید و آن را در حالت
 ACقرار دهید.
4ــ9ــ  6ــ مولتی متر را به فانکشن ژنراتور وصل کنید
(شکل 29ــ.)  6

این فانکشن ژنراتور می تواند شکل موج های مربعی ،مثلثی و
سینوسی را تولید کند و توسط آن می توانید مقادیر فرکانس ،واحد
فرکانس ،دامنه (پیک موج) سینوسی را تغییر دهید (شکل 27ــ   .)6
1ــ تعیین شکل موج (مربعی،

مثلثی ،سینوسی)

2ــ مقدار فرکانس

شکل 29ــ  6ــ اتصال مولتی متر به فانکشن ژنراتور

3ــ واحد فرکانس

4ــ مقدار دامنه موج (پیک)
 5ــ رنج ولتاژ

شکل 27ــ  6ــ صفحۀ تنظیمات
دستگاه فانکشن ژنراتور
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3
4

5

صفحه
 5ــ  9ــ  6ــ روی مولتی متر دو بار کلیک کنید تا
ٔ
نمایش آن ظاهر شود.
 6ــ9ــ  6ــ مقدار ولتاژ اندازه گیری شده را بخوانید
(شکل 30ــ.)6

شکل 30ــ  6ــ صفحۀ نمایش مقدار اندازه گیری شده توسط دستگاه مولتی متر

10ـ     6ـ اندازه گیری ولتاژ برق شهر خارج از محیط برنامه

شکل 32ــ  6ــ شکل موج برق شهر

حوزه
١ــ١٠ــ٦ــ مولتی متری را روی حالت  ACو
ٔ
اندازه گیری مناسب ( 500ولت) قرار دهید و سپس با رعایت 11ـ     6ـ آشنایی با اسیلوسکوپ در نرم افزار مولتی سیم
نکات ایمنی آن را به پریز برق متصل کنید .مولتی متر چه ولتاژی
1ــ11ــ  6ــ معرفی و تنظیمهای اولیه :از نوار
را نشان می دهد؟ (شکل 31ــ  .)6
ابزار اسیلوسکوپ را انتخاب و روی میز کار قرار دهید (شکل
33ــ   .)6

شکل 3٣ــ  6ــ انتخاب دستگاه اسیلوسکوپ از نوار ابزار

شکل 31ــ  6ــ اندازه گیری ولتاژ متناوب برق شهر توسط مولتی متر

تمرین

با دو بار کلیک چپ روی آن شکل ظاهری اسیلوسکوپ
موجود در نرم افزار ظاهر می شود (شکل 34ــ   .)6
صفحه
در این قسمت ابتدا کلیدهای پرکاربرد بر روی
ٔ
اسیلوسکوپ توضیح داده می شود سپس به شرح آزمایش ها
توسط اسیلوسکوپ می پردازیم.

1ــ ولتاژ اندازه گیری شده برابر با کدام یک

از مقادیر ماکزیمم ،مؤثر و متوسط است؟

2ــ رابطۀ ولتاژ خوانده شده با مقدار دامنه

(پیک) را بنویسید.

شکل موج برق شهر در شبکه ایران را در

شکل 32ــ    6مشاهده می کنید.

شکل 3٤ــ  6ــ دستگاه اسیلوسکوپ
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35ــ   .)6

کلید روشن و خاموش کردن اسیلوسکوپ (شکل

کانال های ورودی اسیلوسکوپ (شکل 38ــ   .)6

شکل 38ــ 6ــ ترمینال های  BNCکانال های دستگاه اسیلوسکوپ

کلیدهای انتخاب  Volt/Divو کلیدهای فعال سازی هر
کانال (شکل 39ــ   .)6

شکل 35ــ  6ــ کلید روشن و خاموش دستگاه اسیلوسکوپ

صفحه نمایش (شکل 36ــ   .)6
ٔ
شکل 39ــ  6ــ کلید تنظیم  Volt/Divکانال های دستگاه اسیلوسکوپ

کلید انتخاب ( Time/Divشکل 40ــ   .)6

صفحۀ نمایش

شکل 40ــ  6ــ کلید تنظیم  Time/Divدستگاه اسیلوسکوپ

شکل 36ــ  6ــ صفحۀ نمایش دستگاه اسیلوسکوپ
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کلید انتخاب ورودی  DCــ  GNDــ ( ACشکل

ترمینال تست پروب (شکل 37ــ   .)6

41ــ  .)6

شکل 37ــ  6ــ ترمینال تست پراب دستگاه اسیلوسکوپ

شکل 41ــ  6ــ کلید انتخاب وضعیت های  DCــ  GNDــ  ACدستگاه اسیلوسکوپ

کلیدهای تنظیمات سیگنال:
الف) کلید دقت تنظیم :با تغییر وضعیت این کلید
( )COARSE-FINEسرعت تغییر  Volt/Divقابل تنظیم
است.
ب) کلید معکوس کنندۀ سیگنال ( :)INVERTاین
کلید سیگنال را  180درجه تغییر فاز می دهد (شکل 42ــ   .)6

اسیلوسکوپ را روشن کنید (شکل 45ــ.)6

شکل 45ــ  6ــ شکل موج برای تست پراب

شکل 42ــ  6ــ کلید معکوس کنندۀ سیگنال

شماره  1دوبار کلیک چپ
روی کلید انتخاب کانال
ٔ
کنید تا شکل 46ــ    6ظاهر شود.

کلید تغییر موقعیت عمودی و افقی (شکل 43ــ   .)6

شکل 46ــ  6ــ شکل موج برای تست پراب

ببندید.

شکل 43ــ  6ــ کلیدهای تغییر مکان افقی و عمودی
کلید سلکتور  Time/Divرا طوری تغییر دهید ،که
حدود ًا دو یا سه سیکل کامل را روی صفحه حساس قابل مشاهده
2ــ11ــ  6ــ آزمایش پراب:مدار شکل 44ــ    6را باشد (شکل 47ــ   .)6

شکل 44ــ  6ــ اتصال پراب برای تست پراب

شکل 47ــ  6ــ تنظیم کلید  Time/Divبرای نمایش چند سیکل روی صفحه
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ولوم تغییر وضعیت افقی و عمودی را به ترتیب تغییر
دهید .چه تغییری در شکل می بینید؟ (شکل 48ــ   .)6
تمرین:کلید  Volt/Divرا یکبار روی  1ولت

و بار دیگر روی  5ولت تنظیم کنید نتایج تغییرات
مشاهده شده روی صفحۀ نمایش را بنویسید.

شکل 48ــ  6ــ تغییر کلید
 Volt/Divو نمایش شکل موج

شکل  50ــ  6ــ اندازه گیری دامنۀ پیک تا پیک موج

3ــ11ــ  6ــ آزمایش کالیبره بودن (تنظیم) اسیلوسکوپ
زمان تناوب :کلید  Time/Divرا یک بار در حالت 1
میلیثانیه و بار دیگر در  200میکروثانیه قرار دهید(شکل    51ــ   .)6

کلید  AC-GND-DCرا در حالت  GNDقرار
دهید .با تغییر ولوم تغییر مکان عمودی خط  GNDرا روی نقطه
صفر یا یکی از خانه ها به دلخواه تنظیم کنید (شکل 49ــ  .)6
شکل  51ــ  6ــ ضریب  Time/Divدستگاه اسیلوسکوپ

شکل 49ــ  6ــ تغییر کلید
وضعیت  DCــ  GNDــ AC

برای آزمایش پراب ،کلید را در حالت  DCقرار دهید.
تعداد خانههایی که پیک تا پیک دامنه موج را در برگرفته
است بخوانید .عدد خوانده شده را در عدد ضریب کلید Volt/div
دامنه پیک تا پیک موج کالیبره به دست آید
ضرب کنید تا مقدار ٔ
(شکل    50ــ   .)6

صفحه
نتایج حاصل از تغییرات مشاهده شده روی
ٔ
نمایش را بنویسید.
زمان تناوب شکل موج مربعی کالیبره را اندازه بگیرید.
تعداد خانه های دربرگرفته شده توسط یک سیکل را محاسبه
رابطه آن به دست
کنید .زمان تناوب را با توجه به شکل   52ــ    6و ٔ
آورید.

تمرین :عدد به دست آورده را با مقدار ولتاژ

دامنۀ کالیبره مقایسه کنید .در صورت تغییر علت را
توضیح دهید.
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شکل 52ــ  6ــ اندازه گیری خانه های مربوط به یک سیکل

 Time/Divضریب زمانی * تعداد خانه های یک سیکل =  Tزمان تناوب
1

رابطه  f = Tمقدار فرکانس موج مربعی را محاسبه کنید.
با استفاده از ٔ
مقدار فرکانس به دست آورده شده را با فرکانس موج مربعی کالیبره اسیلوسکوپ مقایسه کنید.

آیا اختالفی مشاهده می کنید؟ در صورت مغایر بودن مقادیر ،آزمایش را مجددا ً تکرار کنید تا به نتیجۀ
مطلوب برسید.

کاربرد اسیلوسکوپ در آزمایشگاه مجازی

تجهیزات و قطعات مورد نیاز

نام وسیله

ردیف
1

اسیلوسکوپ سه بعدی

2

فانکشن ژنراتور

3

نماد اتصال زمین

4

منبع تغذیه AC

5

منبع تغذیه DC

6

دیود 1N4001GP

7

مقاومت های  1کیلو اهم و  2/2کیلو اهم

8

خازن  100نانوفاراد

12ـ     6ـ آزمایش 1

مشاهده شکل موج توسط اسیلوسکوپ

مراحل اجرای آزمایش در آزمایشگاه مجازی

1ــ12ــ  6ــ اسیلوسکوپ و دو سیگنال ژنراتور را از
نوار ابزار انتخاب و به روی میز کار انتقال دهید.
2ــ12ــ  6ــ مدار شکل 53ــ    6را در محیط کار
نرم افزار مولتی سیم ببندید.
3ــ12ــ  6ــ فانکشن ژنراتور  1را روی سیگنال مثلثی
دامنه  20Vولت پیک و فرکانس  2کیلوهرتز تنظیم کنید و
با
ٔ

دامنه  10ولت
فانکشن ژنراتور  2را روی سیگنال سینوسی با ٔ
پیک و فرکانس  1کیلوهرتز تنظیم کنید.
توجه داشته باشید که مقدار خروجی

فانکشن ژنراتور بین سیم وسط و  +یا منفی
برابر با  VPوبین  +و منفی برابر با  VPPاست.

4ــ12ــ  6ــ کلید روشن و خاموش میز کار را روشن
کنید.

شکل 53ــ  6ــ مدار اتصال دستگاه فانکشن ژنراتور به اسیلوسکوپ

 5ــ 12ــ  6ــ اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید که
شکل   54ــ    6ظاهر شود.

شکل 54ــ  6ــ نمایش شکل موج های فانکشن ژنراتور توسط اسیلوسکوپ
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توجه :با انتخاب  FINEمیتوانید رنج (حوزه

کار) تغییرات  Volt/Divرا دقیقتر انجام دهید (شکل

  55ــ   .)6

موج خروجی به صورت نیم موج یکسو شده است)
رابطه
ج ــ مقدار ولتاژ متوسط شکل موج خروجی را از ٔ
VM
دامنه ولتاژ را از روی شکل موج
 πمحاسبه کنید(.ماکزیمم ٔ
بخوانید).

شکل 55ــ  6ــ کلید تنظیم fine

13ـ    6ـ آزمایش 2

اندازه گیری ولتاژ  DCو AC

مراحل اجرای آزمایش در آزمایشگاه مجازی

شکل 5٧ــ  6ــ اتصال اسیلوسکوپ به مدار

1ــ13ــ  6ــ مدارهای شکل   56ــ    6ــ الف و ب را
روش 2
ببندید.
الف ــ برای اندازه گیری مقدار  DCخروجی ابتدا کلید
2ــ13ــ  6ــ مقدار ولتاژ منابع را روی
صفحه نمایش انتخاب ورودی را در حالت  DCقرار دهید (مکان سیگنال را
ٔ
اسیلوسکوپ مشاهده و آن را اندازه بگیرید.
صفحه حساس به خاطر بسپارید) (شکل   58ــ   .)6
روی
ٔ
ب ــ سپس کلید انتخاب را در حالت  ACقرار دهید.
رابطه آن به دست
ج ــ مقدار متوسط شکل موج را از
ٔ
آورید.

الف

ب

الف

شکل 56ــ  6ــ اتصال دستگاه اسیلوسکوپ به منبع  ACو DC

اندازه گیری مقدار متوسط ولتاژ
روش 1
الف ــ مدار شکل   57ــ    6را ببندید.
ب ــ شکل موج ورودی و خروجی را به طور همزمان
مشاهده کنید( .شکل موج ورودی به صورت سینوسی و شکل
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ب
شکل 58ــ  6ــ شکل موج یکسو شده

مقدار متوسط ولتاژ = رنج کلید * Volt/Div

تعداد خانه های جا به جا شده در حالت  DCبه AC

3ــ 14ــ  6ــ اختالف فاز بین دو سیگنال ورودی به
صفحه نمایش اسیلوسکوپ به دست آورید
کانال  1و  2را از روی
ٔ
(شکل  60ــ  .)6

تمرین :نتایج اندازه گیری مقدار متوسط

ولتاژ را در روش  1و  2با یکدیگر مقایسه کنید.
14ـ     6ـ آزمایش 3

اندازه گیری اختالف فاز

مراحل اجرای آزمایش در آزمایشگاه مجازی

1ــ14ــ  6ــ قطعات مورد نیاز برای آزمایش را از
کتابخانه نرم افزار با جستجو انتخاب کنید و به میز کار انتقال
ٔ
دهید.
2ــ14ــ  6ــ مدار شکل  59ــ    6را ببندید.

شکل 60ــ  6ــ نمایش دو موج دارای اختالف فاز روی اسیلوسکوپ

تمرین :به جای خازن چه المان دیگری

می توان قرار داد تا اختالف فاز قابل مشاهده باشد؟

تمرین :با استفاده از سیگنال ژنراتور و

اسیلوسکوپ موجود در آزمایشگاه مجازی شرایطی
را به وجود آورید که دو سیگنال سینوسی با دامنه

ماکزیمم  5و  10ولت و فرکانسی به ترتیب 50
شکل 5٩ــ  6ــ مدار برای اندازه گیری اختالف فاز

هرتز و  60هرتز روی اسیلوسکوپ ظاهر شود.
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