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  دشارژ خازن و آزمايش شارژ دستوركار

  
رسم منحني تغييرات ولتاژ يك خازن در حال شارژ و  ،خازن) تخليه( و دشارژ) پرشدن( بررسي  چگونگي شارژ: هدف آزمايش

 هاي سري و موازي  ظرفيت خازن بررسي ،بدست  آوردن ثابت زماني ،انا دشارژ نسبت به زمي
منبع  -پك كامل پرتهاي آزما يشگاهي -عدد 2 بلوكه خازن -بلوكه مقاومت معلوم  -برد شارژودشارژخازن : وسايل الزم

 مولتي متر دستي  - كرنومتر -  1A  DC تغذيه
  تئوري آزمايش 

 ولتاژ) هم جدا شده اند، تشكيل شده صفحه فلزي موازي كه توسط عايقي از دو آن ازكه نوع ساده (به صفحات يك خازن  اگر
ذخيره شده  اين باتري به صفحات خازن منتقل شده و درآن ذخيره مي شود اين بار از ثابت يك باتري وصل شود، مقداري بار

CVqرابطه   از اعمال شده بوده و متناسب با ولتاژ را كه ضريب تناسب است ظرفيت خازن  Cاين رابطه  در. مي كندپيروي  =
    .بيان مي شود ناميده و به صورت زير

  

ظرفيت خازن به جنس عايق بين صفحات، مساحت صفحات و فاصله آنها بستگي دارد، واحد ظرفيت كولن بر ولت يا فاراد بوده 
610(واحدهاي كوچكترآن ميكروفاراد  و 1210(و پيكوفاراد ) رادفا−   . مي باشد) فاراد−

  
  )1(شكل 

گرديده و بارهاي الكتريكي از باتري به طرف خازن جريان  برقرار جرياني درمدار Kبا بستن كليد ) 1(درمداري مطابق  شكل 
نخواهد شد بلكه  خازن بالفاصله باردار، Kبستن كليد  خازن يك مقاومت قرارگرفته، پس از باتري و چون درمسير. پيدا مي كنند

گردد برقرار ) 0V(ري برابر ولتاژ بات CVاين جريان تا وقتي كه ولتاژ . هاي خازن جمع مي شوند بارها، كم كم برروي جوشن
   سر خازن پس از اختالف پتانسيل دو Kبنابراين بابستن كليد . است

خازن لحظه به لحظه اندازه گيري شود مشاهده  مي رسد، يعني اگر ضمن باردار شدن ولتاژ 0V ماكزيمم به مقدار صفر مدتي از
 . مي شود در صورتي كه شدت جريان كاهش مي يابد مي گردد كه ولتاژ به تدريج زياد
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)1(زياد شدن  تدريجي ولتاژ در حين شارژ از رابطه  RC

t

oC eVV
−

 Rظرفيت خازن و  Cرابطه  پيروي مي كند كه در اين =−
بنا به تعريف، زمان الزم براي رسيدن ولتاژ دو سرخازن به ) 1مطابق شكل (مقاومتي است كه سر راه باتري و خازن قرار گرفته 

بوده كه از رابطه باال قابل  RCبرابر حاصلضرب τرنشان مي دهند، مقدا τولتاژ اعمال شده را ثابت زماني گفته و با  63/0
را ببنديم بارخازن به تدريج تخليه شده  Kحذف نموده و كليد  چنانچه بعد از پر شدن كامل خازن، باتري را از مدار. محاسبه است

RCtرابطه   و تغييرات ولتاژ دو سرخازن از
oC eVV   ). 2مدار شكل ( تبعيت  مي كند =−/

  
  )2(شكل 

  روش آزمايش  
  شارژ خازن ) الف

كافي است دو سرخازن را با يك سيم به هم  براي اين كار(داريد كامالً تخليه كنيد  اختيار را كه در Fµ 1000ابتدا خازن  -1
  ). وصل كنيد

انتخاب كنيد كه زمان شارژ خازن طوالني  را طوري مدار Rمقاومت ) حتماً باز باشد Kكليد (ببنديد ) 3(مداري مطابق شكل  -2
  . و مناسب براي آزمايش باشد

  
  )3(شكل 

ثانيه ولتاژ خازن را از روي ولتمتر  5ثانيه به  5سپس هر. را بسته و همزمان با بستن آن كرنومتر را به كار بيندازيد Kكليد  -3
  .يادداشت كنيد) 1(خوانده در جدول 

  t(s) 
  )(VVC  

  )1(جدول 
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  . روي كاغذ ميليمتري رسم كنيد منحني شارژ خازن را) 1(با استفاده از جدول ) 4
رسم شده ثابت زماني را به دست آورده از روي آن ظرفيت خازن را كه مجهول فرض كرده بوديد محاسبه   استفاده ازنمودار با) 5

  . كنيد
  : دشارژ خازن) ب
  ). حتماً باز باشد Kكليد ( قراردهيد) 4(كامالً شارژ شده است آن را در مداري مطابق شكل  اينكه مطمئن شديد خازن بعد از) 1

  
  )4(شكل 

  . يادداشت كنيد) 2(ثانيه ولتاژ خازن را خوانده در جدول  5سپس هر . را بسته همزمان كرنومتر را به كار بيندازيد Kكليد ) 2
  . درهمان دستگاه مختصاتي كه شارژ را رسم كرده ايد، رسم كنيد منحني دشارژ خازن را) 2(با استفاده از جدول ) 3
  . را محاسبه كنيد Cثابت زماني خازن را در نمودار دشارژ نيز به دست آورده ) 4
  t(s) 
  )(VVC 

  )2(جدول 
 :به هم بستن سري و موازي خازنها) ج
م به طوري سري متصل شده اند و يكبار براي دو خازن كه به طور موازي را يكبار براي دو خازن كه به ه) الف(آزمايش قسمت  

متصل شده اند تكرار كنيد و از روي ثابت زماني اندازه گيري،ظرفيت معادل مدارها را محاسبه كرده و با ظرفيت معادل محاسبه 
  . شده از روابط مقايسه كنيد

  اتصال موازي 
21 CCC += 

  اتصال سري
21

111
CCC

+= 
رسم كرده و با  tرا برحسب تابعي از  Vمنحني تغييرات . وارد كنيد) 1(ولتاژهاي اندازه گيري شده را در جدولي مانند جدول 
مقايسه  مقادير بدست آمده را با مقاديري كه از روابط باال محاسبه كرديد،. استفاده از آن ظرفيت  معادل دو خازن را حساب كنيد

  . ديينما
  
  


