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  خازن در مدار متناوب بررسي دستوركارآزمايش

  
  هدف آزمايش

  اندازه گيري امپدانس يك خازن به عنوان تابعي از ظرفيت و فركانس )1
 بين ولتاژ نهايي و جريان كل به عنوان تابعي از ظرفيت و فركانس در مدار اندازه گيري اختالف فاز  )2
 اندازه گيري امپدانس كل خازن ها در اتصال موازي و سري  )3

پك كامل پرتهاي آزما  -بلوكه مقاومت وبلوكه خازن  - RR,RCبرد  – 20MHz اسيلوسكوپ دوكاناله: وسايل آزمايش
    مولتي متر دستي داراي فركانس متر -آمپلي فاير دوگانه -KHz 10درت سيگنال ژنرا توربا خروجي پرق -يشگاهي

  تئوري آزمايش  
در يك مدار بهم وصل شوند، ولتاژ نهايي كه از جمع ولتاژ تك تك   Rو يك مقاومت اهمي با مقدار  Cاگر يك خازن باظرفيت 
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ا استفاده از يك خازن آزمايش را در فركانس هاي مختلف انجام دهيد و نمودار مقاومت ظاهري را برحسب فركانس رسم ب

براي بررسي مقاومت ظاهري يك خازن به عنوان تابعي از ظرفيت، آزمايش فوق را براي خازن هايي با ظرفيت هاي .يدنماي
  . برحسب  ظرفيت خازن رسم كنيد منحني امپدانس را. ثابت انجام دهيد) KHz) f 10=متفاوت و فركانس 
ولتاژ كل را اندازه گيري مي  Bكانال . نهايي و جريان كل را مي توان محاسبه كرد اختالف فاز بين ولتاژ) 2(با استفاده از شكل 

دهيد و نمودارهاي مربوط به  مورد بررسي قرار مدار ظرفيت و فركانس در اختالف فاز را به عنوان تابعي از. خازن را كند نه ولتاژ
سري و موازي بهم وصل كنيد و آزمايش را  زن ها را بطورخا. اختالف فاز را برحسب تابعي از فركانس و ظرفيت خازن رسم كنيد

  . ظرفيت كل را محاسبه كنيد و مقاومت ظاهري را بدست آوريد. انجام دهيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


