
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 
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 القنطرة المترية )قنطرة وتستون(

 ايجاد مقدار مقاومة مجهولة

( دائرة كهربائية لقياس مقدار مقاومة 3481 – 3402م صنع العالم الفيزيائي االنجليزي تشارلس ويتستون ) 3481في عام 

 قاومة المجهولة بالتناسب معمجهولة. تميزت هذه الدائرة بدقتها العالية في ايجاد مقدار المقاومة. اعتمد على ايجاد قيمة الم

  قيم لمقاومات معلومة.

 :الهدف من التجربة

 .دراسة دائرة ويتستون إليجاد مقدارمقاومة مجهولة -3
 .ايجاد مقدار مقاومة سلك -2
 .حساب المقاومة النوعية لمادة السلك اذا عرف طول السلك ونصف قطر مقطعه -1

 .حساب الموصلية لمادة السلك المستخدم في التجربة -8
 .عرف على نوع مادة السلك من جدول قيم المقاومات النوعية لكل مادةالت -1

 بين يدي التجربة:

اجهزة القياس المستخدمة في قياس التيار  .ان حساب مقدار مقاومة بدقة عالية يعتبر امرا صعبا اذا استخدمنا اجهزة القياس

لقراءات. في هذه التجربة حساب مقدار مقاومة ال يعتمد والفولت او المقاومة لها مقاومات داخلية تؤثر )التأثير صغير( في ا

 .لذلك تعتبر أكثر دقة على اجهزة القياس وانما يعتمد على تناسب بين مقاومات معلومة ومقاومة مجهولة

 

 االدوات المستخدمة:

 اسالك.  ,  جلفانومتر,    مقاومة معلومة  , سلك مجهول المقاومة   ,  قنطرة مترية( , ةجهد )بطاري مصدر

 

 :الدائرة الكهربائية

 

 

 

 

 القوانين المستخدمة:
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 معاني الرموز والوحدات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرية التجربة:

يمر في المقاومتين  1Iر الى جزئين. ومرور تيار في الدائرة سوف ينقسم التيا 3عند توصيل دائرة كهربائية كما في الشكل 

3R وxR   2وI 1 يمر في المقاومتينR 2وR. 

يساوي فرق جهد  ABوهو ما نسميه بحالة االتزان يكون فرق جهد النقطتين  Dيساوي جهد النقطة  Bإذا كان جهد النقطة 

 . CDيساوي فرق جهد النقطتين  CBجهد النقطتين فرق و ADالنقطتين 

1)-(1                 AD=V ABV 

2)-(1                CD= V CBV 

 وعلى ذلك يمكننا التعويض بالمقاومات والتيارات فيكون

3)-(1                 2I 2= R 1I 3R 

4)-(1                 2I 1= R 1I xR 

 وبقسم المعادلتين على بعضهم نجد ان 

5)-(1            2/R1* R3= R xR 

 متين من نفس السلك فإن مقاومتهما تساوي مقاو 2Rو  1Rاذا كان 

6)-(1            1/A1* l 1=  1R 

 الرمز المعنى الوحدة
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7)-(1            2/A2* l 2=  2R 

وبقسمة  Aنفس مساحة المقطع  ولهما وبما انه كما ذكرنا انهمـا من نفس الســلك فيكون لهما نفس المقــاومة النوعيــة 

 اليكالت (5-1)تصبح المعادلة  (7-1)على  (1-6)

8)-(1            2/l1* l3= R xR 

 

 

 خطوات العمل:

  .قيمة اعلىقيمة وان سويتش التيار على  اقلونتأكد ان سويتش الفولت على  2شكل نوصل الدائرة  .1

 ضع الفولت على القيمة المحددة ال بعد تأكد استاذ المعمل من توصيل الدائرة بالشكل الصحيح قم بتشغيل البطارية )مصدر الجهد( .2

 .فولت 1تتجاوز 

الق على بتحريك الزقم الموضحة في الجدول ثم  المطلوبةاالولى الى ان تصل الى القيمة المقاومات  في مفاتيح صندوق بالتغييرقم  .3

المسطرة الى ان يصل مؤشر الجلفانومتر الى الصفر)نقطة مالمسة الزالق للمسطرة التي تعطي القراءة صفر في الجلفانومتر هي 

 .2lو 1lطول المسطرة الى جزئين التي تقسم 

 .(-صندوق المقاومات–)المقابل للمقاومة المعلومة  2l)المقابل للسلك المجهول المقاومة(و   1lسجل قيم  .4

 .للمقاومات التاية في الجدول 3كرر الخطوة رقم  .5

 عند كل القيم في الجدول. xR( قيمة 1-1احسب باستخدام العالقة رقم ) .6

 (حيث ان نصف قطر مقطع السلك معطى.2-1ثم احسب مساحة مقطع السلك من العالقة رقم ) .xRاوجد متوسط قراءات  .7

)معطى(  طول السلك المجهول المقاومة xLهي متوسط القراءات  xR( قيمة المقاومة النوعية حيث 3-1احسب باستخدام العالقة ) .8

 (.4-1ثم احسب قيمة الموصلية من العالقة )

 ت النوعية في كتب الفيزياء او شبكة االنترنت حدد نوع مادة السلك المستخدم في التجربة.بالرجوع الى جداول المقاوما .9
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 الجدول والحسابات:

 

 المعطيات

 r= 0.1 mm نصف قطر مقطع السلك المستخدم في التجربة

 Lx= 5m طول السلك المستخدم في التجربة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ستخدم في التجربةلما اومات النوعية حدد نوع مادة السلكالمقبالرجوع الى جداول 

 تجد على هذا الرابط جدول بالمواد والمقاومات النوعية لها

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity_and_conductivity 

Rx l2 l1 Rs 
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 = Rx القيمة المتوسطة  
 = Ax مساحة مقطع السلك  

ومة النوعية المقا    = 

الموصلية     = 


