
  
  ي باسمه تعال

                           ك الكتروني كار آزمايشگاه    دستور 

  24شماره دستوركار:  

  موضوع آزمايش : 

  
  ژومحاسبه خازن مجهول با استفاده از فرمول ثابت زمانی خازنمداردشارژخازن ونموداردشار بررسی    

 

                  

                3/10/01يا1/10/01هماهنگي  با توجه به تاريخ انجام آزمايش :

  :نمره                      زاده شيرين   مربوطه  :   داستا

  ايش : هدف آزم 

    رژخازن ومحاسبه خازن مجهول مداردشارژونموداردشادرست از  درك 

  : اين آزمايش  مورد نياز   تجهيزاتو  قطعات 

  ي سيم بردبور- كليد -ولت25ميكرو فاراد 1000خازن - اهم200مقاومت -  كيلو اهم  33مقاومت  

  متر  كرنو- dcمنبع تغذيه - پراپ-مولتي متر ديجيتال- بردبورد 

  تئوري آزمايش : 

  : 1مرحله

  نماييد مدار زير راروي بردبورد مونتاژ -1       

را  k1حال كليد ولت تنظيم كنيد. 12منبع تغذيه را روي ولتاژ.د در ابتدا در وضعيت پيش فرض مدار باش   k1كليدها - 2     
  برسد.ولت 12تغيير وضعيت دهيد تازماني كه ولتازدوسر خازن به حدود 

نشان دهد و   ولت10تا زماني كه ولتمتر ولتاژ دو سر خازن را  دهيد.تغيير   به وضعيت پيشفرضرا  k1ابتدا كليد -  3     
ه  واين كار را تازماني انجام دهيد كثانيه ولتاژخازن را درجدول ثبت نماييد.5استارت كنيد وهر كرنومتر رابالفاصله بعد 

  د.ولت برس 1زير به  ولتاژخازن  

  نمودار دشارژخازن را رسم نماييد. ، با توجه به مقادير ثبت شده درجدول حال -    4      



ثانيه جدول ومشخص بودن مقدار مقاومت دشارژمدار وفرمول قانون اهم   5شده در هر باتوجه به مقادير ولتاژثبت     
  ميتوانيد مقدار جريان دشارژرا درهر زمان محاسبه كنيد ودرون جدول ثبت نماييد.

   

65s 60s 55s 50s  45s  40s 35s 30s 25s  20s 15s 10s 5s T 

                          Vc 

                          Ic 

مقدار  0.37درصد كاهش يابد يا به مقدار حدود 63.2ي دشارژ(زماني كه ولتاژخازن به مقدار باتوجه به تعريف ثابت زمان-5

ولت   3.7زمان متناظر با ولتاژ واست.ولت  3.7حدود ولت اين ولتاژ  10اوليه خازن يعني ژكه با توجه به ولتا ،برسد خود 
معلوم بودن مقاومت واز طرفي با.) ل شده استخراج كردهمان ثابت زماني دشارژخازن است .كه ميتوان آنرا از جدول تكمي

  دشارژوفرمول ثابت زماني مقدار خازن را محاسبه كنيد. 

  : مدار وشماتيكروش انجام آزمايش 

  

  :  بايد در نتيجه گيري لحاظ شودي كه موارد و پرسش ها 

  ولت چيست توضيح دهيد. 12علت تعيين ولتاژاوليه خازن به مقدار - 1

 شارژمستقيم است يا معكوس؟ د  شارژ با زماند تاثير مقدار مقاومت مدار  - 2

 شارژمستقيم است يا معكوس؟  د  شارژ با زماندمدار   در  خازنتاثير مقدار  - 3

 ؟دراين حالت تامين كننده ولتاژمدار چيست ان مدار را توضيح دهيد.جري روش محاسبه  - 4

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 


