
  
  ي باسمه تعال

                           ك الكتروني كار آزمايشگاه    دستور 

  22شماره دستوركار:  

  موضوع آزمايش : 
 

  مجهول خازن  محاسبه بررسی نمودار شارژ خازن و      

 

                  

                  28/9/01  تاريخ انجام آزمايش : 

  :نمره                      زاده شيرين   مربوطه  :   استاد

  ايش : هدف آزم 

  سط هنرجوخازن تو زمانيول توسط ثابت خازن مجه سبهدرك نمودار شارژخازن ومحا

  

  : اين آزمايش  مورد نياز   تجهيزاتو  قطعات 

  ي سيم بردبور- عدد2كليد -تول25ميكروفاراد 1000خازن - كيلو اهم  33مقاومت  

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

  تئوري آزمايش : 

  نماييد مدار زير راروي بردبورد مونتاژ -1       

  در ابتدا در وضعيت پيش فرض مدار باشند  k2وk1كليدها - 2     

  را وصل كنيد تا زماني كه ولتمتر ولتاژ دو سر خازن را صفر نشان دهد و بعد كليد را به وضعيت   k2ابتدا كليد -  3     
  برگردانيد    قبلي  

  استارت نماييد ا ريست كرده و اماده حال ابتدا كرنو متر ر -    4      

   جدول ياداشت نماييد تا را درثانيه مقدار ولتاژ دو سرخازن  5د از هم كرنومتر را استارت كنيد و بع  k1همزمان با وصل     
  ولت ميشود.    10زماني كه جدول را كامل كنيد كه ولتاژ دو سرخازن تقريبا برابر ولتاژ 
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                          Vc 

  

  نمودار شارژ خازن را رسم نماييد ,مختصات زيرحال به صورت نقطه يابي روي 

  

  

  : مدار وشماتيكروش انجام آزمايش 

  

  : محاسبه خازن مجهول

د مقدار مكزيمم خود  درص 63/ 2ان زماني است كه شارژ خازن به  كه مقدار   R*Cبا توجه به رابطه ثابت زماني خازن 
  راپاسخ دهيد. 1سوال  ولت مي شود  3/6ولت تقريبا برابر  10درصد مقدار   2/63برسد با توجه به اينكه 

  



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

ا توجه به رابطه  اهم مقدار خازن را ب  كيلو  33با توجه به مقادير جدول قبلي در اين نقطه و مشخص بودن مقدار مقاومت - 1
  به دست اوريد؟ثابت زماني خازن 

 ؟ ستيچ شيآزما يدرابتداk2 د يهدف از وصل كل- 2

 ؟ستياتصال دوقطعه مقاومت وخازن درمدار ارائه شده چ نوع - 3

 ؟بوده است اديسرعت شارژخازن ز ي چه بازه زمان در- 3

 ؟ شوديم جاد ينمودار ا م يدر ترس  ي ا  جهيد چه نتكمتر شو هيثان  5 ي درج شده درجدول به ازا  يبازه وفاصله زمانها اگر  - 4

 ست؟در انتخاب خازن مهم ا  يچه مالحظات ع ژمنببه ولتا باتوجه- 5

 يد؟ده يم ي شنهاديمدت زمان شارژخازن چه پ ش يافزا يبرا- 6

 ت چيست؟ عل ادي است درصورت اختالف ز كي چقدر نزد ي محاسبه خازن مجهول با مقدار واقع  مقدار- 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


