ملتقى الفيزياء

جسر وتستون

 .1أهداف التجربة:
 .1التعرّف على واحدة من طرق قياس املقاومة.
 .2التعرّف على مبنى جسر وتستون.

 .2األجهزة واألدوات:
 .1مقاومة معلومة . R0
 .2مقاومة جمهولة . Rx
 .3مقاومة عبارة عن سلك طوله  50cmمثبّت على مسطرة متكّن من قياس األطوال.

 .4مصدر كهربائي.
 .5أسالك.
 .6ميكروأمبريميرت.

 .3املادّة النظريّة:
يف الشكل التالي مبيّنة دائرة كهربائيّة حتتوي على أربعة مقاومات R3 ، R2 ، R1 :و  ، R4حبيث أنّ  R1موصول بالتوالي
مع  ، R2و  R3بالتوالي مع  R4وهذا األزواج موصولة فيما بينها بالتوازي ومع مصدر توتّر.

اجلسر الذي نتحدّث عنه هو عبارة عن التوصيل بسلك ما بني النقطتني  bو  cكما هو مبيّن يف الشكل التالي:
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يتحقق ما يلي:
 .1إذا كان  Vb  Vcفإنّه سوف مير تيار يف السلك من اجلهد العالي إىل اجلهد املنخفض ،ويف هذه احلالة نقول أنّ اجلسر غري
متوازن.
 .2إذا حتقّق أنّ  Vc  Vbعندها نقول أنّ اجلسر متوازن ،ويف هذه احلالة ال مير تيّار يف اجلسر.
ميكن أن نُربهن بأنّ الشرط من أجل أن يكون اجلسر متوازن هو أن يتحقّق أنّ:
R1 R3

R2 R4

()1

وهذا الشرط ميكن تسجيله أيضا بالصورة التالية:
R1 R2

R3 R4

إذا استبدلنا املقاومتني  R3و  R4بسلك طوله

()2

توجد له مقاومة ،والنقطة  cأعاله كانت عبارة عن متاس متحرّك كما هو

مبيّن يف الشكل أدناه ،فإنّ اجلسر يصبح متوازن يف النقطة اليت تُحقّق العالقة التالية:
R1
x

R2
x

()3

حبيث أنّ  xهو بعد النقطة  cواليت فيها اجلسر متوازن عن النقطة  ، aو    x هو طول اجلزء الباقي من السلك.
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 .4سري التجربة:
 .1نوصل الدائرة التالية واليت حتتوي على جسر وتستون وعلى مقاومة جمهولة  Rxومقاومة معلومة  R0وسلك طوله
 50cmوتوجد له مقاومة ومثبّت على مسطرة وميكروأمبريميرت .امليكروأمبريمرت موصول مع السلك  adبواسطة
ملقط.

 .2نبدأ بتحريك نقطة التماس املتحرّكة (امللقط) ،حبيث نصل إىل نقطة معيّنة يُصبح فيها اجلسر متوازن ،أي أنّ قراءة
امليكروأمبيميرت تُصبح صفرا.
 .3نُسجّل قيمة  xاليت حنصل عليها وحنسب بواسطتها مقدار املقاومة اجملهولة . Rx
 .4نُعيد التجربة لعدد آخر من املقاومات اجملهولة.

 .5أسئلة حتضرييّة:
 .1برهن العالقات ( )1و (.)2
 .2نفرض أنّه يف الشكل أعاله أنّ اجلسر متوازن وأنّ  ، Va  Vdوقمنا بإزاحة نقطة التماس املتحرّك حنو اليمني ،حدّد ما
هو اتّجاه التيّار املار بالسلك ،هل هو من  bحنو  cأم بالعكس؟ اشرح.
 .3جسر وتستون يُستخدم كدائرة لقياس املقاومات اجملهولة .اقرتح طريقة أخرى لقياس قيمة مقاومة جمهولة بواسطة
استخدام فولطميرت وأمبريميرت.
 .4هل ميكن قياس مقاومة كبرية جدا جدا أو صغرية جدا جدا بالطريقة اليت اقرتحتها يف السؤال السابق؟ اشرح.
 .5اشرح أفضليّة استخدام جسر وتستون لقياس املقاومة الصغرية جدا أو الكبرية جدا على الطريقة اليت اقرتحتها يف
السؤال .4
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