
 المكثفات الكهربائية

 :الهدف من التجربة

 ه.وتفريغ هشحن ومعرفة كيفية يئوظيفة المكثف الكهربا التعرف علي -1

 .مكثفالشحن  خالل عمليةحساب الثابت الزمني  من  -2

 :القوانين المستخدمة في التجربة

 في حالة شحن المكثف يعطى فرق الجهد بين لوحي المكثف كدالة في الزمن 

)t/RC-e -(1 0= V cV       (1) 

أقصى جهد  V ،  0V))فرق الجهد بين لوحي المكثف بالفولت  cVأساس اللوغارتم الطبيعي ،  e =2.718حيث 

سعة  C، ( Ω)قيمة المقاومة الكهربائية بوحدة االوم   Rويثبت عنده ،  (V) يشحن إليه المكثف بوحدة الفولت

 s))الزمن بوحدة الثانية t(, F)الكتف بوحدة الفاراد 

 ستخدمة في التجربة الدائر الم

 

 .يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائيةهو عبارة عن عنصر كهربائي : المكثف الكهربائي  

نهما وسط ، يفصل بييتكون من موصلين كهربائيين متقابلين الذي ذو اللوحين المتوازيين  المكثف وأبسط المكثفات ه

 يمر تيار كهربائيعند توصيل لوحي المكثف بقطبي مصدر جهد كهربائي  .عازل للكهرباء

لشحن المكثف نوصل قطبي المكثف إلى مصدر جهد كهربائي فيمر تيار يؤدي إلى مرور األلكترونات إلى اللوح المربوط 

قطب للوح الموصول بالا بالقطب السالب وتراكمها هناك، مما يؤدي إلى تراكم الشحنات الموجبة بالتأثيرعلى اللوح اآلخر.

يتعادل فرق الجهد بين لوحي حتي اللوح بالمقابل  يأمامها علبالتأثير السلب مما يؤدي إلي تركم الشحنات الموجبة 

النسبة وتحسب سعة المكثف من  Qكهربائية تالي يخزن المكثف شحنة الالمكثف مع جهد المصدر وب
Q

V
 بوحدةوتقاس    

 (. v /c الفاراد)

ولكل دائرة شحن وتفريغ   .يمن سعته القصو   0.63%الى  من الصفر وهو الزمن اللزم لشحن المكثف:  (الزمني)الثابت 

 )العالقة النظرية (. =RC   مكثف ثابت زمني يعتمد على قيمة المقاومة وسعة المكثف

د لشحنه وعندما يمتلئ لم يعد مفي وكذلك المكثف يحتاج زمنلكي يمتلئ،  يمكن تشبيه المكثف بخزان ماء يحتاج زمن

لزمن، ا مع اتقل تدريجبفي البدية و ةسريعتكون الشحن سرعة استمرار توصيل دائرة الشحن، ونالحظ أن الفرق هو أن 

 بينما سرعة إمتالء الخزان ثابتة.

 



 وبإيجاده عمليا ومقارنة النتائج. =RCفي هذه التجربة نقوم بحساب الثابت الزمني نظريا من العالقة   

) lnرسم العالقة بين أخذ قياسات تغير جهد المكثف مع الزمن  ثم يتم عمليا عن طريق 
V0

V0−V
علي محور الصادات  (

   = علي محور السينات ومن حساب الميل يتم حساب الثابت الزمني من العالقة :  tوزمن الشحن 
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
. 


