
  
  ي باسمه تعال

                           ك الكتروني كار آزمايشگاه    دستور 

  23شماره دستوركار:  

  موضوع آزمايش : 

  
  ژخازن (ثابت زمانی خازن)ردرمدت زمان شا )مدار شارژرد( تاثير مقدار ظرفيت خازن ومقدار مقاومت  بررسی    
 

                  

                  30/9/01  تاريخ انجام آزمايش : 

  :نمره                      زاده شيرين   مربوطه  :   استاد

  ايش : هدف آزم 

   محاسبه جريان شارژخازنوتفهيم فرمول ثابت زماني خازن ونحوه  خازن درست از عوامل موثر بر زمان شارژدرك 

  : اين آزمايش  مورد نياز   تجهيزاتو  قطعات 

كليد - ولت 25ميكرو فاراد 470خازن  - تول25ميكروفاراد 2200خازن - كيلو اهم 56مقاومت - كيلو اهم  33مقاومت  
  ي سيم بردبور- عدد2

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

  تئوري آزمايش : 

  : 1مرحله

  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      



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

  

   

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

                          Vc 

                          Ic 

  

مقاومت عبوري ازجريان  IR1=VR1/R1وVR1=VC-VT هاي از رابطه دميتواني ثانيه    5باتوجه به مقادير ولتاژخازن در هر

  . نماييدودر جدول ثبت ه  دشارژ يا به تعبير ديگر جريان خازن را محاسبه كر

  : مدار وشماتيكروش انجام آزمايش 

  

  : 2مرحله 

را مطابق با  آزمايش كرده ودوباره اهم  كيلو 33مت را جايگزين مقاواهم  كيلو 56مقاومت  ،با ثابت نگه داشتن مقدار خازن
  تكرار كنيد.  جهت تكميل جدول  1مرحله

  : 3مرحله

آزمايش  ودوباره  ميكروفاراد كرده  2200ميكروفاراد را جايگزين خازن  470خازن ،كيلو اهم 33مقاومت باثابت نگه داشتن  
  تكرار كنيد.  جهت تكميل جدول 1را مطابق با مرحله

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

به جدول هاي تكميل شده در سه مرحله دقت كنيد چه تفاوتي بين مدت زمان شارژخازن در اين سه مرحله ميبينيد  - 1
  ح دهيد.وضي،ت



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

 مدار شارژ با زمان شارژمستقيم است يا معكوس؟   در  خازنتاثير مقدار  - 3

 جريان مدار را توضيح دهيد. روش محاسبه  - 4

 د. رابطه ثابت زماني خازن را نوشته وارتباط ان را با آزمايش فوق بنويسي- 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


