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فصل هشتم
خازن در جریان مستقیم 
)مطابق فصل پانزدهم کتاب مبانی برق(

هدف کلی: آزمایش بررسي رفتار خازن در مقابل جریان مستقیم با استفاده از 
نرم افزار مولتی سیم

هدف های رفتاری: در پایان این آزمایش که توســط نرم افزار مولتی ســیم اجرا می شــود، از فراگیرنده 
انتظار می رود: 

1- ثابت زمانی شــارژ خازن را محاسبه و اندازه گیری 
کند.

2- منحنی شارژ خازن را رسم کند.
3- رفتار خازن را در مدارDC مورد آزمایش قرار دهد.

4- خازن معادل را در مدار سری اندازه گیری کند.
5- خازن معادل را در مدار موازی اندازه گیری کند.

نکته: کلیــد DPST کلید دو پل یک راهه اســت. با 
کلیک کردن بر روی دکمه ی Space کنتاکت های کلید جابجا 

می شود. به این کلید، کلید تبدیل نیز می گویند.

3-1-8  در زمان شارژشدن خازن، باید کلید در وضعیت 
A باشد.شکل 2- 8 مدار شارژ خازن را نشان می دهد.

1-8  آزمایش 1: بررســی ثابت زمانی، شارژ 
ودشارژ خازن

1-1-8  برای این که یک خازن شارژ شود، یعنی بتواند 
انــرژی الکتریکی را در خود ذخیــره کند، باید آن را به یک 

منبع ولتاژ DC وصل کنیم.

2-1-8  مدار شکل 1-8 را ببندید. نرم افزار را راه اندازی 
کنید، سپس کلید j1 را طبق شکل 2-8 در وضعیت A  قرار 
دهید. تغییرات ولتاژ در خــازن را از روی ولت متر مالحظه 

کنید و نتایج را تشریح نمائید.

شکل 1-8  اتصال مدار برای بررسی حالت شارژ و دشارژ 
خازن
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شکل 2-8  تغییرات ولتاژ دو سر خازن در زمان شارژ  

4-1-8  پــس از وصل کردن کلید، بــا توجه به زمان 
داده شــده در جدول 1- 8، مقادیر ولتاژ را در جدول 8-1 

یادداشت کنید.

از تایمر موجود در پایین مدار استفاده کنید، زیرا زمان سنج 
کامپیوتر زمان مربوط به پردازش سیگنال را نیز در نظر 

می گیرد.

جدول 1- 8  جدول شارژ خازن

زمان بر حسب ثانیهولتاژ خازن بر حسب ولت
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 5-1-8  مقادیر به دســت آمده از جدول 1-8 را در نمودار 
مشخص کنید و ســپس با اتصال نقاط به یک دیگر، منحنی 

شارژ خازن را رسم نمایید .

t(ms)

V (V)

نمودار منحنی شارژ خازن

سؤال 1: مقدار ثابت زماني شارژ خازن را بدست آورید.

نکته: ثابت زمانی خازن از رابطه ی   τ=RCبه دســت 
می آید.

سؤال2: در یک ثابت زمـاني ولتاژ خـازن بـه چـند ولت 
می رسد؟ شرح دهید .

V(t1) = ……… V

سؤال3: در چند ثابت زمانی خازن کاماًل شارژ می شود؟ 
شرح دهید .
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6-1-8  پس از شارژ کامل خازن، کلید را از حالت A به 
حالــت B تغییر دهید. در این حالت خازن از طریق مقاومت  
R2 دشارژ می شود. شــکل 3-8 مدار دشارژ خازن را نشان 
می دهد. تغییرات ولتاژ در ولت متر را بررسی کنید و در مورد 

آن توضیح دهید .
 

شکل 3-8- مدار دشارژ خازن

7-1-8  پس از قرار دادن کلید، در وضعیت B، با توجه 
به مقادیر زمان های داده شده در جدول 2- 8 تغییرات ولتاژ 

را یادداشت کنید .
جدول 2-8  دشارژ خازن

زمان بر حسب ثانیهولتاژ خازن بر حسب ولت
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 8-1-8  نقاط مربوط به مقادیر به دســت آمده در جدول 
2-8 را در نمودار زیر مشــخص کنید و سپس با اتصال نقاط 

به یک دیگر، منحنی دشارژ خازن را رسم نمائید .

t(ms)

V (V)

نمودار منحنی دشارژ خازن

سوال 4: در اولین ثابت زمـانی دشارژ ، ولتاژ خـازن چند 
ولت است؟ توضیح دهید .

سوال 5: چه مدت زمان طول می کشد تا ولتاژ خازن به 
صفر برسد؟ شرح دهید.

2-8 آزمایش 2: بررســی رفتار خازن در مدار 
 DC

1-2-8  مدار شکل 4-8 را ببندید. نرم افزار را راه اندازی 
کنیــد. کلید را وصل نمایید و اثــر آن را بر روی نورالمپ و 

جریان مدار بررسی کنید و شرح دهید .



126

DC شکل 4-8  مدار بررسی رفتار خازن در مدار

سوال 6: آیــا المپ روشن می شــود و در حالت روشن 
باقي مي ماند؟ چرا؟ توضیح دهید .

سوال 7: آیــا المپ براي لحظه اي روشن مي شود و بعد 
به حالت خاموش مي رود؟ چرا؟ توضیح دهید .

سوال 8: شــدت جریان مدار پس از شارژ کامل خازن 
چه قدر است؟ چرا؟ در این حالت مقدار مقاومت خازني مدار 

چه قدر است؟ توضیح دهید .

3-8  آزمایش 3: ظرفیت خازن معادل در مدار 
سری و موازی  

1-3-8  مدار شــکل 5-8 را ببندید. در این مدار ســه 
خازن به صورت ســری بسته شده اند، جریان عبوری از مدار 
را اندازه گیری کنید و با جریان مدار شــکل 4-8  مقایســه 

نمایید، نتیجه ی این مقایسه راشرح دهید و بنویسید.

شکل 5-8  جریان عبوری از مدار خازن های سری

2-3-8  مــدار شــکل 6-8 را ببندیــد. در ایــن مدار 
خازن ها به طور موازی قرار گرفته اند. جریان عبوری از مدار 
را اندازه گیری کنید و با جریان مدار شــکل 5-8 مقایســه 

نمائید، نتیجه ی این مقایسه را شرح دهید.

شکل 6-8  جریان عبوری از مدار خازن های موازی

یادآوری: خازن مــعادل در مدار سری کاهش 
می یابد و در مدار موازی افزایش پیدا می کند. چرا؟


