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 گيري آشنايي با وسايل اندازه

 اهداف

 وسيله نوارهاي رنگيهتشخيص مقدار مقاومت ب �
 ديجيتالياي و نحوه كار با آوومترهاي عقربه �
 منبع تغذيه ولتاژ مستقيمنحوه كار با  �

 نيازد وسايل مور

 هاي رابط.هاي متفاوت و سيم، مقاومتديجيتالياي و ، باتري، آوومترهاي عقربهمنبع تغذيه ولتاژ مستقيم

 زمينه نظري آزمايش 

توان چند كميت مختلـف را  ميبا استفاده از آن دستگاهي است كه  (Multimeter)متر يا مولتي (A.V.O. meter)آوومتر 
ماننـد   تفاوتي انـدك گرفته شده است. تمام آوومترها با  Ohmو  Amper ، Voltگيري كرد و نام آن از حروف اول كلماتاندازه

 صـفحه نمـايش  شوند. هـر آوومتـر از يـك    اي (آنالوگ) و ديجيتالي ساخته ميصورت عقربهآوومترها بهمعموالً يكديگر هستند.
گيـري  كننده تشكيل شـده اسـت. بـراي انـدازه    هاي ورودي و كليدهاي تنظيماي يا ديجيتالي)، كليدهاي انتخابگر، پايانه(عقربه

مناسـب قـرار    يمحـدوده ) و مقدار اهمي مقاومت، كافي است كليد انتخـابگر را در  �و متناوب �(مستقيم ولتاژ ،شدت جريان
 تر تبديل گردد.ممتر و اهمترتيب به آمپرمتر، ولتدهيد تا دستگاه به

 اي آوومتر عقربه

وقتي جريـان  . ن مغناطيسي دائمي قرار گرفته استكه در داخل يك ميدا ي از يك قاب متحرك تشكيل شدهاآوومتر عقربه
 1همانطور كه در شكل دهد. منحرف شده و عقربه مقدار جريان را نشان ميمعيني از قاب عبور كند، قاب و عقربه متصل به آن 

گيـري را كـاهش داد.   توان خطاي ديد در اندازهآن مي وسيلهبهاي بين دو كمان تعبيه شده است كه نشان داده شده است آيينه
شـود كـه   تصوير عقربه در آيينه ديده نميد. در ديد عمودي كرطور عمود به صفحه مدرج نگاه براي خواندن درجات، بايستي به

 گيري كمينه خواهد بود. در اين حالت خطاي اندازه

 ،: كليد انتخابگر5: كمان مقاومت، 4:كمان ولتاژ و جريان، 3هاي ورودي، : پايانه2و1اي با نمايش اجزاء آن ( ): آوومتر عقربه1شكل(

 .: اهرم باز كردن دستگاه)7: پيچ تنظيم، 6
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 كار با دستگاه توجه به نكات زير ضروري است: هنگام

طـور سـري در مـدار    گيري شدت جريان بايد دستگاه را بهبراي اندازه -1
 قرار داد.

طور مـوازي بـين   د دستگاه را بهيگيري اختالف پتانسيل بابراي اندازه -2
 دو نقطه از مدار قرار داد.

. در غيـر  شودقطع  مدارگيري مقاومت الزم است جريان هنگام اندازه -3
 .رسداين صورت به دستگاه آسيب مي

جهت تنظيم صفر دستگاه، با چرخش پيچ پشت دستگاه مكان عقربه  -4
گاه ت، زيـرا ايـن بخـش از دسـ    شود كاريپيچ تنظيم صفر دستگاه نبايد دست. الزم به ذكر است كه شودميبر روي صفر تنظيم 

 .آسيب برسددستگاه به ه آن قطع و خيلي حساس است و ممكن است فنر مربوط ب
و كليد  شوداي قرار داده شود و عقربه بيش از حد مجاز منحرف گردد بايد بالفاصله مدار قطع مقابل درجه انتخابگراگر كليد  -5

 اده شود.قرار د (رنج) پلهانتخابگر روي بيشترين 
، يا اينكه تعـويض در  شوندجا هقرار دارند جاب پايانهكه در داخل  ييهااگر چرخش درجه در جهت معكوس باشد يا بايد فيش -6

 .دشومنبع تغذيه انجام پايانه 
باعـث  ، مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد     يديگـر  صورتقرار بگيرد و دستگاه بهگيري از اندازهاي اگر اشتباهاً انتخابگر در محدوده -7

طـور  متر استفاده شود (بهولت عنوانمحدوده آمپر قرار داده شود و از آن به مثالً اگر اشتباهاً انتخابگر در .شودخرابي دستگاه مي
متـر  ولـت  عنوانترتيب اگر انتخابگر در محدوده اهم باشد و از آن بههمين. بهگردديموازي) و يا بالعكس، باعث خرابي دستگاه م

 شود.دستگاه مييا آمپرمتر استفاده شود، باعث سوختن 
دهـد. مـثالً اگـر كليـد     گيري را نشـان مـي  متر، انتخابگر حداكثر مقدار قابل اندازهمتر و آمپرمتر، بر خالف اهمدر حالت ولت -8

را نشـان دهـد و اگـر بـيش از آن ولتـاژ بـه        V60تواند تا متري است كه حداكثر ميولتآوومتر، باشد  V60گردان در وضعيت 
تـدريج حالـت   و سپس به شود علت بايد انتخابگر در بيشترين مقدار قرار دادههمينگردد. بهباعث خرابي مي دستگاه اعمال شود

 .دشوصحيح انتخاب 
 

 جريان و ولتاژ در گيريدقت اندازه

بايد دقت آن نيز مشخص شود. دقت هر وسيله كمترين مقدار تغييراتـي اسـت كـه آن     ،شودگيري ميهر گاه كميتي اندازه
بـه مقـدار    بـا توجـه  گيري يك وسيله الزاماً مقدار ثابت نيست و بديهي است كه دقت اندازه. گيري آن استوسيله قادر به اندازه

براي تعيين دقت دسـتگاه در هـر حالـت بايـد كـوچكترين مقيـاس        متفاوت خواهد بود. نيز گيريدقت اندازه ،گيريمورد اندازه
 دستگاه را در پله انتخاب شده محاسبه نمود.

مقياس كوچكترين
انتخابگر توسط شده انتخاب پله مقدار

شده انتخاب كمان تقسيمات كل
كميت مقدار مقياس كوچكترين عقربه انحراف  درجات

 باشد:  �V3پله در حالت  متر در صورتي كهعنوان مثال، براي ولتبه

05.0شود در دقت  ) خوانده 60=( كل تقسيمات 0-6اي كه از روي كمان هر درجه�
60
3
 شود. ضرب مي �

1.0) خوانده شود در دقت 30=( كل تقسيمات 0-3اي كه از روي كمان هر درجه�
30
3
 شود.ضرب مي �
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-پله دقت اين وسايل به ازايمربوط به مقادير متر و آمپرمتر،وانده شده از ولتاهميت بيان دقت در خواندن اعداد خدليل به
 محاسبه و نمايش داده شده است. 2 و 1هاي هاي مختلف در جدول

 
 .ايمتر عقربههاي مختلف ولت): محاسبه دقت پله1جدول(

 مترولت )0-6كمان ( 
 پله 3 6 30 60 300 600
10 5 1 5/0 1/0 05/0 )(VV� 

 مترولت )0-3كمان ( 
 پله 3 6 30 60 300 600
20 10 2 1 2/0 1/0 )(VV� 

 
 .ايهاي مختلف آمپرمتر عقربه): محاسبه دقت پله2جدول(

 

 

 

 
 
 

 (مستقيم و متناوب)گيري ولتاژ اندازه
 .قرار دهيد V و فيش ديگر را در ترمينال )Com-( پايانه مشتركيك سر فيش را درون  �
 .نمائيدمتصل  ،گيري كنيدها را اندازهخواهيد پتانسيل بين آناي كه ميدو نقطه صورت موازي بهها را بهسيم �
تـرين پلـه   (براي ولتاژ مسـتقيم)، در مناسـب   �V (براي ولتاژ متناوب) و در حالت �Vانتخابگر را بچرخانيد و در حالت  �

تر شروع كنيد. در اي با قابليت بيشدانيد، از پلهاگر محدوده اندازه كميت مورد نظر را نمي گيري ولتاژ قرار دهيد.براي اندازه
-بهتر قرار دهيد تا مقياس مناسب عقربه حركت نكرد و يا ميزان انحراف آن خيلي كم بود مقابل درجات كوچكصورتي كه 

 .آيد دست
 

 و متناوب) مستقيم(گيري شدت جريان اندازه

-هباشد. با اين تفاوت كه در اين حالت بايد دستگاه بگيري ولتاژ ميگيري شدت جريان تمام مراحل همانند اندازهبراي اندازه
 صورت سري به مدار متصل گردد.

 آوومترديجيتالي

دليـل  همـين برخوردار هستند و بـه  ايعقربهآوومترهاي ديجيتالي معموالً از دقت و حساسيت باالتري نسبت به آوومترهاي 
شود كه به ديده مي KYORITSU(model1009)تصوير آوومتر ديجيتالي  2در شكل  .برد كارها را با دقت بيشتري بهبايد آن

 باشد.ميورودي، كليدهاي كنترل و صفحه نمايش  ،شامل سه قسمت . اين آوومترپردازيمهاي آن ميتوضيح مختصر قسمت

 آمپرمتر )0-6كمان ( 
 پله 6 6/0 06/0 006/0

0001/0 001/0 01/0 1/0 )(AI� 
 آمپرمتر )0-3كمان ( 

 پله 6 6/0 06/0 006/0
0002/0 002/0 02/0 2/0 )(AI� 
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 ،RANGE: كليد SELECT ،5:كليد RESET ،4: كليد 3: صفحه نمايش، 2: كليد انتخابگر، 1): نماي آوومتر ديجيتالي (2شكل(

 .)A: پايانه mA ،12: پايانه 11: پايانه مشترك، 10: پايانه ولتاژ و مقاومت، Hz ،9: كليد HOLD ،8: كليد REL ،7: كليد 6

 ورودي پايانهالف) 

AmAcomHzVاز چهار ترمينال پايانه ورودي  10,,,//  .و دو سيم رابط تشكيل شده است ��

 .شودها بايد به آن وصـل و همواره يكي از سيم است (قطب منفي) مترزمين مولتي com-ترميــنال �

 .وصل گردد �گيري مقاومت، سيم رابط ديگر به ترمينال براي اندازه�

 وصل گردد. Vسيم رابط ديگر به ترمينال  گيري ولتاژ،براي اندازه�

 وصل گردد. mA، سيم رابط ديگر به ترمينال mA400 گيري جريان كمتر از براي اندازه�

 وصل گردد. A 10سيم رابط ديگر به ترمينال  ،A  10كمتر ازو  mA400تر از بيشگيري جريان براي اندازه�

 ب) كليدهاي كنترل

 كند.كار ميشروع به اًبا فشار دادن اين كليد دستگاه مجدد :RESETكليد �

رود كار مـي گيري ولتاژ و مقاومت بهدهد و بيشتر براي اندازهقرار مي AUTO: دستگاه را در حالت اتوماتيك RANGEكليد �
كنـد و بـا دو بـار فشـار     تنظيم مي �Mو  �K ،�هاي در حالت دهد و همچنينقرار مي  Vيا mV كه دستگاه را در حالت

(در صـورت   يـاب يا اتصال دادن اين كليد به تست ديود ومتر با فشار. در حالت اهمگرددحالت عادي بر ميدستگاه به  ،دادن آن
 شود.زند) تبديل ميمقاومت كم، دستگاه سوت مي

، هاي ولتاژفقط در رنج HOLD: با فشار دادن اين كليد مفروضات روي صفحه نمايش ثابت خواهد ماند. حالت HOLDكليد �
 .كليد را فشار دهيداين ديگر خارج شود بايد يك بار  HOLDاز حالت  براي آنكه دستگاه و كندجريان و اهم كار مي
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 ج) صفحه نمايش

 ) تشكيل شده است. (LCD Liguid Crystal Displayز يكا صفحه نمايش كه�

 چند تذكر: �
 .اگر از حدود شدت جريان اطالعي نداشته باشيد، از باالترين رنج شروع كنيد .1
به دو سر منبع وصل نكنيـد زيـرا   را هرگز دو سر آمپرمتر  .كننده ضروري استسنج وجود مصرفهنگام استفاده از آمپر .2

 خواهد سوخت.در اين حالت آمپرمتر 
 متر آن را خاموش كنيد.پايان كار با مولتيهميشه پس از  .3
فاصله رنـج را  صورت بالدر اين وت ممتد خواهد زد كهستر باشد دستگاه در صورتي كه جريان اعمالي از مقدار رنج زياد.4

 زيادتر كنيد.
 

 آوومتر ديجيتاليدر گيريدقت اندازه

-با توجه به عدد قرائت شده مي شود كهصفحه نمايش مي ك عدد بر رويبا آوومتر ديجيتالي منجر به نمايش ي گيرياندازه
-هشود. بدستگاه در نظر گرفته مي رقم اعشار عدد خوانده شده، دقت تعداد توان دقت دستگاه را مشخص نمود. بدين منظور

350.2)(عنوان مثال اگر ولتاژ VV 001.0)(دقت دستگاه برابر با  گيري شوداندازه � VV  شود.در نظر گرفته مي ��

 مقاومت

شـود.  اي است كه در موارد مختلفي از قبيل محدود كردن جريان، تقسيم جريان و يا تقسيم ولتاژ استفاده ميمقاومت قطعه
 بندي كرد:صورت زير دستهتوان بهها را ميمقاومت

 
 .ها): انواع مقاومت3شكل (

شود:باشد كه به اختصار هر كدام توضيح داده مياهمي، درصد خطا و توان مجاز ميهر مقاومت داراي سه مشخصه كلي مقدار 

 مقدار اهميالف) 

شـود.  بيـان مـي   (MΩ)اهـم  و يا مگا (kΩ)اهم ، كيلو(Ω)ترين مشخصه يك مقاومت مقدار آن است كه برحسب اهم مهم 
-كننـد و معمـول  ها از استاندارد خاصي تبعيت مـي مقاومتمسئله مهم در مورد مقاومت اين است كه مقادير انتخاب شده براي 

 1، 5/1، 2/2، 3/3، 7/4،  8/6صورت هب 6Eعنوان مثال سري هب شود،مشخص ميE ترين آن استاندارد اروپايي است كه با حرف 
در  2/2مثال از عدد  آيد. برايمي دستبهمقادير مختلف از سري مزبور  10باشد، كه با ضرب و تقسيم اعداد فوق در مضارب مي

 آيد.مي دستبه MΩ2/2 و  Ω22/0 ، Ω2/2 ، Ω22 ، Ω220 ، kΩ2/2 ، kΩ22 ، kΩ220  سري فوق، مقادير

انواع 
 مقاومت

 ثابت

مخلوط 
 سيمي اليه اي كربن

 قابل تنظيم

 ولوم پتانسيومتر

متغيير 
 وابسته

 حرارتي
)PTC,NTC( 

 نوري
 )LDR( 

 ولتاژي
)VDR( 
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 درصد خطاب) 

شود اختالف دارد. اين اختالف، درصـد خطـا ناميـده    مقدار واقعي يك مقاومت در عمل با مقداري كه توسط سازنده قيد مي
هـاي توليـد مقاومـت    كنند. ميزان اين خطا بستگي به تكنولوژي ساخت و دقت دستگاهبيان ميشود و آن را برحسب درصد مي

با  Ω 100بايد ذكر نمايد. براي مثال يك مقاومت  را نيز همراه مقدار مقاومت، درصد خطاعلت سازنده مقاومت بههميندارد و به
اهـم را واحـد بـااليي مقـدار      110را واحـد پـاييني و    اهـم  90اهم است كه  110تا  90داراي مقاومت بين  10%درصد خطاي 

 4ها برحسب مقدار درصـد خطـا بـه    آورد. مقاومت دستبهتوان مي گيرياندازهد و مقدار واقعي را تنها با نامنمقاومت مزبور مي
 شوند:دسته تقسيم مي

 20تا % 5هاي معمولي با درصد خطاي %مقاومت -1

 5تا % 1درصد خطاي %هاي نيمه دقيق با مقاومت -2

 1تا % 5/0هاي دقيق با درصد خطاي %مقاومت -3

 5/0تر از %هاي خيلي دقيق با درصد خطاي كممقاومت -4

هسـتند.   5د كه داراي خطـاي % نگيرهاي معمولي در وسايل الكترونيكي از قبيل راديو و تلويزيون مورد استفاده قرار ميمقاومت
 شوند.با حساسيت باال استفاده مي گيرياندازه هايتر در دستگاهيشهاي دقيق و خيلي دقيق بمقاومت

 مقاومت توان مجازج) 

هاي اليه كربنـي  صورت حرارت تلف نمايد. براي مقاومتتواند بهمي مداومطور هحداكثر تواني است كه مقاومت ب، توان مجاز
 آورد. دستبهزير  تـوان از رابطهكه حداكثر جريان عبوري را مـيثابت شده است در اندازه واقعي 

I
PI �max  

 گيري مقاومت اندازه

 ايبا استفاده از آوومتر عقربهگيري مقاومت اندازه الف)

 و سـيم رابـط ديگـر را بـه     )Com-قرار دهيـد و يـك سـر سـيم رابـط را بــه تــرمينال (        قسمت اهمكليد سلكتور را روي 
ها را به يكديگر وصل كنيد. اگر عقربه روي عدد صـفر قـرار نگرفـت دسـتگاه     بعد انتهاي ديگر سيم، تـرمـينـال اهم وصل كنيد

د. در صورتي كـه عقربـه روي   شوتنظيم  آنصفر  دستگاه) ين طرف راستيپا( ،وسيله پيچ تنظيم مربوطهتنظيم نيست و بايد به
هـا را بـه طـرفين مقاومـت     دو سر فـيش  ،از تنظيم صفر پس ري دستگاه فرسوده شده و بايد تعويض گردد.ت، باقرار نگرفتصفر 
 .دينماي اندازه مقاومت را به شرح زير تعيين و نظر وصل كنيدمورد

 

 

 

 

 گيري شدهمقدار مقاومت اندازه =دهد نشان مي روي كمان پايين عددي كه عقربه � ضريب مربوطه



 

 

  15                                                                                                                                       گيري        آشنايي با وسايل اندازه

 

 

 با استفاده از آوومتر ديجيتاليگيري مقاومت هانداز ب)

متصل كنيد و كليد انتخـابگر را   V/Ω/Hzو سيم رابط قرمز رنگ را به ترمينال ) Com-(رنگ را به ترمينال رابط سياه سيم
  .مقدار آن را اندازه بگيريد هاي رابط را به دو سر مقاومت متصل كرده و) قرار دهيد، سيمΩدر ناحيه اهم (

 اشد.ب تصلديگر اجزاي مدار م هب نبايدكه مقاومت مورد نظر  شودگيري مقاومت توجه در موقع اندازهتذكر:  ٭
 

 وسيله نوارهاي رنگيهج) تشخيص مقدار مقاومت ب

نوارهـاي   وسـيله بهعلت مقدار مقاومت و درصد خطا را همينهاي توان پايين داراي ابعاد كوچكي هستند. بهمعموالً مقاومت
تفاده به باال اس ٪2هاي با درصد خطاي چهار نواري است كه براي مقاومت ها روشترين آننمايند كه معمولمشخص مي 1رنگي

كـردن درصـد خطـا    كردن مقدار مقاومت و يك نوار رنگـي بـراي مشـخص   در اين روش از سه نوار رنگي براي مشخص شود.مي
در هم قـرار گيرنـد و   ترتيب در كنار هب نوار اول و دوم عددآوردن مقدار عددي مقاومت الزم است دستبراي بهشود. استفاده مي

تر اسـت و  خاطر تمايز با نوار چهارم معموالً به يك طرف نزديكدر ضمن نوار اول به شود.ضرب  ،نوار سوم عددبه توان  10عدد 
 ها آمده است.معني رنگ 3است. در جدول ا تر از ساير نوارهخاطر تمايز كمي پهنهيا گاهي نوار چهارم ب

 است. 20٪تذكر: چنانچه مقاومتي نوار چهارم نداشته باشد درصد خطاي آن ٭ 

 .هاهر يك از آن مربوط به عددها و جدول رنگ مقاومت ):3جدول(

 
 كند.كمك مي ي مقاومتهاشماره رنگ يادگيريهاي داخل جدول شروع شده است كه در هر كلمه از بيت شعر زير به ترتيب با حرف اول رنگ ١

 ساقي قدحي قرار نه زير سبو     آبي بنشان خانه سنبل به نكو

 رنگ
 عدد اعداد صحيح

 نوار سوم
 درصد خطا
 نوار دوم نوار اول نوار چهارم

 - 0 0 - سياه
 1٪ 1 1 1 قهوه اي

 2٪ 2 2 2 قرمز

 - 3 3 3 نارنجي
 - 4 4 4 زرد
 - 5 5 5 سبز
 - 6 6 6 آبي

 - - 7 7 بنفش
 - - 8 8 خاكستري

 - - 9 9 سفيد
 X ٪5 1/0  - - طاليي

 X ٪10 01/0  - - نقره اي

 20٪ - - - بي رنگ
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 .ت رنگيممقاو اي از يكنمونه ):4شكل (

 
 زرد) باشد مقدار مقاومت آن چقدر است؟ -بنفش -نارنجي -صورت (نقره ايهاي موجود بر روي مقاومتي بهمثال: اگر رنگ

 ٪10پاسخ: با درصد خطاي 

 ��	� kR 471047 3 

��	�� 4700
100
1047000R

 

�
���� )470047000()470047000( R 
 )  DC(منبع تغذيه سوئيچينگ مستقيم 

 

 
 .)DC(): منبع تغذيه سوئيچينگ مستقيم 5شكل (

منبع تغذيه  ي.بار مصرف، دستگاهي است براي تأمين انرژي الكتريكي براي يك يا چند )Power Supply( يك منبع تغذيه
آمپر 0-3ولت و حداكثر جريان 0-36. حداكثر ولتاژ براي كنترل ولتاژ خروجي يا جريان تا يك مقدار خاص استسوئيچينگ

سمت خارج سمت داخل باشد دستگاه روشن و اگر بهكليد به شود اگرروشن و خاموش مي on/offدستگاه با كليد  باشد.مي
را انتخاب كرده سپس عدد ولتاژ  I-setو براي تنظيم جريان، كليد  V-setباشد دستگاه خاموش است. براي تنظيم ولتاژ، كليد 

فشار  Escشود و براي خروج كليد انتخاب مي V-set، كليد هر دو حالت درييدكنيد و براي تأيا جريان مورد نظر را وارد مي
ي شود، بعد از تنظيم دستگاه براي ولتاژ، فقط عدد ولتاژ بر روي صفحهديده مي 5طور كه در شكل مثالً همانشود. داده مي

 توان از پيچ تنظيم استفادههاي پايين ميهمچنين براي تنظيم ولتاژ با رنجشود. شود و عدد جريان ديده نمينمايش ديده مي
 out/on/off  آبي رنگ)( كرد. براي خروجي گرفتن از منبع تغذيه، مدار را به دو سر قطب مثبت و منفي وصل كرده و بعد كليد

 شود.انتخاب مي
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 نحوه انجام آزمايش

 متر و رنگاهم وسيلهبهمقاومت  گيرياندازهالف) 

 در جدول يادداشت كنيد.و آورده  دستبههاي برد را با استفاده از رنگ آن تمهر يك از مقاو مقدار مقاومت و درصد خطاي
وصل كنيد و مقدار مقاومت را خوانده و هر كدام را جداگانـه در جـدول    ديجيتالي مترهاي فوق را با سيم به اهمسپس مقاومت

شـده   گيـري انـدازه  متر وصل نكنيد زيرا مقدارعنوان دو سر مقاومت را با دست به اهمهيچداشته باشيد بهيادداشت كنيد. توجه 
 داراي خطاي زيادي خواهد بود.

 

 اي و ديجيتاليژ با استفاده از آوومترهاي عقربهگيري ولتااندازهب) 

-را انـدازه  هاي مختلف مقـدار ولتـاژ و دقـت آن   براي رنجاي وصل كنيد و متر عقربهكه در اختيار داريد به دو سر ولت باتري) 1
 .گيري كنيد

 

 

 

100	
��

R
RR 

R� 

متر (با اهم
 )ديجيتالي

RR � 

(مقدار واقعي 
 مقاومت)

R
R
RR 	
�

�� )(

 
R
R� 

 )درصد خطا(

R 

(با استفاده از 
 رنگ)

 هايرنگشماره 
شماره مقاومت

 

3 2 1 

         1 

         2 

         3 

         4 

         5 

         6 
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 گيري كنيد و در جدول زير يادداشت كنيد.ديجيتالي اندازه آوومترحال مقدار ولتاژ را با 

�مقدار نوشته شده روي باتري �V  يديجيتال آوومتراز طريق� �VVV �  

  

 

جاي باتري از منبع تغذيه مستقيم استفاده كنيد و ولتاژ منبع تغذيه را مايش قسمت قبل را تكرار كنيد با اين تفاوت كه بهآز )2
001.0000.1)(روي VE  .تنظيم كنيد �

 منبع تغذيه مستقيم ولتاژگيري اندازه

 متر رنج ولت 3 6 30

�0-6كمان  گيريدقت اندازه    �V 

 0-6درجه خوانده شده از كمان    

�مقدار ولتاژ     �V 

�0-3كمان  گيريدقت اندازه    �V 

 0-3درجه خوانده شده از كمان    

�مقدار ولتاژ     �V 

 

 گيري ولتاژ باترياندازه

 متر رنج ولت 3 6 30

�0-6كمان  گيريهدقت انداز    �V 

 0-6درجه خوانده شده از كمان    

� مقدار ولتاژ    �V 

�0-3كمان  گيريدقت اندازه    �V 

 0-3درجه خوانده شده از كمان    

� مقدار ولتاژ    �V 
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 گيري كنيد و در جدول زير يادداشت كنيد.ديجيتالي اندازه آوومترحال مقدار ولتاژ را با 

�ولتاژ منبع تغذيه  �V  ديجيتالي آوومتراز طريق� �VVV �  

  

 مواردي بايد در نظر گرفته شود؟ چه ،ولتاژ گيرياندازه تر دربراي دقت بيش* 

 
 اي و ديجيتالي جريان با استفاده از آوومترهاي عقربه گيرياندازهج) 

جدول زير را كامـل   ،هاي مختلفاي سري كنيد و براي رنجعقربه مترو آمپر باتري را با يك مقاومت ،گيري جريانبراي اندازه) 1
 .كنيد

 

 

 

 در مدار باتري جريان با قراردادن گيرياندازه 

)Ω (56 )Ω (220 مقاومت )Ω ( R  

 متر رنج آمپر 006/0 06/0 6/0 6

 )A( 0-6كمان  گيريدقت اندازه    

 0-6خوانده شده از كمان  درجه    

 )A( جريان    

 )A( 0-3كمان  گيريدقت اندازه    

 0-3خوانده شده از كمان  درجه    

 )A( جريان    

 كنيد و در جدول زير يادداشت كنيد.گيري ديجيتالي اندازه آوومتررا با  آمپرحال مقدار 

AII)(ديجيتالي آوومتراز طريق  � 
 )Ω (220 

 )Ω (56 
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جاي باتري از منبع تغذيه مستقيم استفاده كنيد و ولتاژ منبع تغذيه را مايش قسمت قبل را تكرار كنيد با اين تفاوت كه بهآز) 2
001.0000.1)(روي  VE  .تنظيم كنيد �

 گيري جريان با قراردادن منبع تغذيه مستقيم در مدار اندازه 

)Ω (56 )Ω (220 ) مقاومتΩ ( R  

 رنج آمپرمتر  006/0 06/0 6/0 6

 )A( 0-6كمان  گيريدقت اندازه    

 0-6خوانده شده از كمان  درجه    

 )A(جريان     

 )A( 0-3كمان  گيريدقت اندازه    

 0-3خوانده شده از كمان  درجه    

 )A( جريان    
 

 گيري كنيد و در جدول زير يادداشت كنيد.ديجيتالي اندازه آوومتررا با  آمپرحال مقدار 

AII)(ديجيتالي آوومتراز طريق  � 
 )Ω (220 

 )Ω (56 

 مواردي بايد در نظر گرفته شود؟ چه ،جريان گيرياندازه تر دربراي دقت بيش *

 
 تكاليف�

 گيري يك كميت و خطاي آن چيست؟فرق بين دقت اندازه .1
 باشد؟متر و آمپرمتر ميمتر مخالف جهت صفر ولتچرا صفر اهم .2
 گيري نمود؟توان اندازهمتر بدون باتري ميچرا با آمپرمتر و ولت .3


