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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

می دهد.  نمایش  را  اهم  عدد   سنج  ارت 
این  که  روشی  موضوع،  بهتر  فهم  برای 
را  می کند  عمل  آن  مبنای  بر  دستگاه 

بررسی می کنیم.
1- وجود یک لوپ یا حلقه برای اندازه گیری 

الزم است.

الف( باید مسیری متشکل از مقاومت های 
سری و موازی داشته باشیم و هر چه مقدار 
است.  بهتر  باشد،  کمتر  معادل  مقاومت 
عبور  مسیرهای  یا  الکترودها  تعداد  هرچه 
جریان به زمین بیشتر باشد، نتایج حاصل 
از اندازه گیری الکترود موردنظر به مقاومت 

شکل4

در داخــل کلمــپ یــا گیــره دســتگاه از دو ســیم پیچ استفاده شــده اســت کــه یکــی از آن هــا جریانــی را در مــدار 
ــه ســیم پیچ اول مقــدار ثابتــی داشــته در  ــاژ ورودی ب ــدازه می گیــرد. ولت ــان القــا شــده را ان القــا و دیگــری جری

نتیجــه جریــان القــا شــده در مــدار بــا مقاومــت معــادل آن رابطــه مســتقیم دارد.
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خواهد  نزدیک تر  الکترود  آن  واقعی  زمین 
بود.

اندازه گیری  ب( اگر لوپ یا حلقه ای برای 
یک  کمک  به  می توانیم  باشیم،  نداشته 
دهیم.  تشکیل  حلقه  موقت  الکترود 

)توضیحات بیشتر در ادامه(

از  بخشی  باید  زمین(  )مقاومت  ارت   -۲
لوپ یا حلقه باشد.

دقت کنید که به دلیل وجود هادی یا سازه 

نکتــه مهــم کــه بایــد در نظــر داشــت ایــن اســت کــه در اندازه گیــری بــدون الکتــرود )بــا اســتفاده از روش 
ــردی در  ــدی و کارب ــون کلی ــا دو قان ــود. از اینج ــری می ش ــه اندازه گی ــک حلق ــت کل ی ــی(، مقاوم کلمپ

ــود: ــل می ش ــر حاص ــرح زی ــه ش ــرود ب ــدون الکت ــای ب اندازه گیری ه
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باشد،  اهم   1۰ الکترود  هر  واقعی  زمین 
الکترود  برای  شده  گرفته  اندازه  مقاومت 
وجود  با  کلمپی  سنج  ارت  کمک  به  سبز 
صورت  در  و  اهم  موازی   الکترود  چهار 

خواهد  اهم  موازی   الکترود  هشت  وجود 
واقعی  زمین  مقاومت  به  دومی  که  بود 

الکترود )1۰ اهم( نزدیک تر است.

از ارت ســنج کلمپــی می تــوان بــرای تشــخیص الکتــرود ضعیــف هــم اســتفاده نمــود. طبــق شــکل ۷، اگــر 
بــرای هــر الکتــرود یــک بــار عمــل تســت را انجــام داده و در اندازه گیــری یکــی از الکترودهــا عــدد  اهــم 
و بــرای ســایر الکترودهــا عــدد  اهــم بــه دســت آمــده باشــد، نتیجــه می گیریــم کــه الکتــرود اولــی اتصــال 

خوبــی بــا جــرم زمیــن نداشــته و نیــاز بــه اصــاح دارد.
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* موارد استفاده از ارت سنج کلمپی
ارت سنج های کلمپی کاربردهای متعددی 
دارند که به تعدادی از آن ها اشاره می شود. 
و ممکن  دارند  معرفی  مثال ها جنبه  این 
است با ضوابط فنی برخی کشورها مغایر 
باشند چنانچه اتصال لوله آب به سیستم 

ارت در بعضی کشورها مجاز نیست.
شکل زیر که در صفحات قبل هم آمده 
بود یکی از کاربردهای متداول این ارت 
شینه  می تواند  سیستم  ارت  است.  سنج 
یا اتصال ارت  ارت اصلی یک ساختمان 
یک دستگاه باشد که به منظور محافظت 

آن از بارهای استاتیک دایر شده است.
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به عنوان یک مثال دیگر به شکل زیر توجه کنید که تعدادی الکترود ارت موازی را نمایش می دهد.

شکل9

در صورتــی کــه هــدف اندازه گیــری مقاومــت زمیــن الکتــرود شــماره ۶ باشــد و حلقــه ارت ســنج را بــه 
دور آن حلقــه کنیــم، مــدار معــادل زیــر حاصــل می شــود:

شکل1۰
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به دست  رابطه زیر  از  مقاومت کل مدار 
می آید:

در صورتی که مقاومت هر یک از الکترودها 
1۰ اهم باشد مقاومت کل برابر 1۲ اهم 
واقعی  مقاومت  به  تقریبًا  که  شد  خواهد 
اگر  ولی  است.  نزدیک  موردنظر  الکترود 
باشد، عدد  الکترودها ۶۰ عدد  تعداد کل 

قرائت شده برابر  اهم خواهد بود.
سؤالی که اغلب مطرح می شود این است 
)نظیر  تنها  الکترود  یک  سنجش  آیا  که 
شکل روبرو( که به جایی هم وصل نیست 

با ارت سنج کلمپی امکان پذیر است؟
مطابق اولین قانون طایی که مطرح شد 
وجود یک حلقه )لوپ( برای اندازه گیری 
به  معمواًل  پس  است.  ضروری  مقاومت 

این سؤال پاسخ منفی داده می شود.
بااین حال می توان با برقراری یک ارتباط 

موقت با یک اتصال ارت مناسب، یک 

را  اندازه گیری  و  داده  تشکیل  حلقه 
به  عدد  که  نیست  مشخص  داد.  انجام 
زمین  اتصال  کدام  مقاومت  آمده  دست 
را نشان می دهد ولی اگر هدف به دست 
آوردن مقاومت زیر 1۰ اهم برای الکترود 
این  هم  حاصل  عدد  و  باشد  موردنظر 
خواسته را تأمین کند )چون دو مقاومت با 
هم سری شده اند( می توان نتیجه گرفت 
که مقاومت الکترود در محدوده موردنظر 
قرار دارد. فقط باید توجه کرد که الکترود 
ولتاژ  حوزه  در  رفته  بکار  زمین  اتصال  و 
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