
 

 

 

 

 

 טעינה ופריקה של קבל

 

תהליך טעינה ופריקה. חקר המתח על : הכרת תכונות של מעגלים חשמליים הכוללים קבלים ונגדים במטרת הניסוי

 הקשר בין זרם, מתח, קיבול והתנגדות.  ל והזרם במעגל בזמן טעינה ופריקה. הקב

 , תילי חיבור, אמפרמטר וולטמטר.V1.5סוללות   2חיישני מתח, תיבת קבלים עם קיבול שונה, נגדים שונים,  ציוד:

על ידי חיישני מתח  נגד. המתח על הקבל והמתח על הנגד נמדדים טוענים ופורקים קבל באמצעות עקרון הפעולה:

 .τ -הטעינה והפריקה של הקבל ההתנגדות והקיבול על זמן נחקרת השפעת  על המחשב.המוצגים 

                                                                                           

 

 כללי עבודה ובטיחות במעגלים עם קבלים:

 נעבוד בניסוי זה עם קבלים  ל לסוללה בקוטביות הנכונה, היות שיש להקפיד על חיבור הקב 

 הנהרסים אם מחברים אותם בקוטביות הפוכה. םאלקטרוליטיי     

 .אין לגעת בחלקים המוליכים החשופים )ללא בידוד( בזמן הניסוי 

  לפרק את המעגל.יש בסיום הניסוי יש לדאוג לפריקת הקבל ולניתוק החיבורים מהסוללה, ואז 

 

 :RCמדידת קבוע 

 תואר בתרשים. השתמש בהרכב את המעגל המ-R=100KΩ ו-μF  C=100 

  בהתחלה המפסק הדו כיווני צריך להיות במצבa מדוע? תרשים.ש 

  הפעל את התוכנהDataStudio ובחר ב-Create Experiment. 

 לחץ עלIcon  “Set up”   בחר בו-Sample Rate )של  )קצב דגימהHz 200  

 ( !איזה מתח אמורים שים לב שהחיישן מחובר)?לקבל בהתחלה 

 



 

 

 

 

 זמן על ידי הזזת   מתח כנגד ה צייר גרףGraph Icon  הנמצאת ב(-Data  Display 

 בחלון השמאלי העליון. Voltage (v) -( ל

      לחץ עלButton” “Start ?איזה מתח מקבלים ולמה , 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

   עבור למצבb מה מראה מד המתח? איזה שינוי מקבלים?במפסק , 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ב , ואז חזור למצלכמה שניות בחכה שהמתח יגיע למקסימום ויתייצa. ?מה קורה 

   חכה עד שהמתח יגיע למינימום ואז לחץ על“Stop Button”   מהו מינימום המתח ,

 למה? אליו מגיעים?

 על  שבו הקבל נטען על ידי לחיצה שלם בחר במחשב קטעIcon  ” Zoom Select “     

 יני ימה הוא הזמן האופτ חשב את( ?למה הוא שווה בניסוי ,τ  בעזרת” “Smart Tool ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  חשב את קבוע הזמןRC ות והקיבול. השווה לתוצאה שקיבלת.של המעגל לפי ערכי ההתנגד 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

  של החלף את הנגדKΩ 010  בנגד שלKΩ 220 . 

  לחץ על כדי לראות את כל הגרףIcon “Scale to fit”    

 .מה קורה לזמן הפריקה והטעינה בהשוואה למקרה הקודם? מהו  בצע את הניסוי כמו בחלק הקודם

τ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 השאר את הנגד (KΩ 220 והחלף את הקבל של )100μF ל-μF 10 מצא את זמן הפריקה והטעינה .

 ?τמהו  -

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

 

 של המעגל בזמן פריקה לפי שיפוע הגרף הלוגריתמי RC מדידת קבוע 

תאר באופן איכותי את הגרף של המתח על הקבל כנגד הזמן בעת פריקתו. צייר גרף זה באופן  .1

 . סכמתי

ערכי הזמן את  Smart toolבחר במחשב את אחד הקטעים המתארים פריקה. מדוד בעזרת  .2

נקודות(, ורשום את הערכים בטבלה )שים  15והמתח עבור נקודות שונות על הגרף )לפחות 

 לב ליחידות(:

ln(V) V(t) [volt] [sec] 0 t–t   
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   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 
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   13 

   14 

   15 

 

  הוא זמן תחילת הפריקה או הזמן ממנו התחלתם למדוד את המתח בתהליך הפריקה: t 0 :הערה .1

 =..........0 t 

 )מתח כנגד זמן(. V(t)העבר את הנתונים לגיליון אלקטרוני ובנה גרף של  .2

 ----------------------------- איזו תלות קיבלת? .3

:log –בזמן. )תזכורת נוספת מחוקי ה  ln(V)חשב מנוסחת הפריקה את התלות של  .4

yxyx lnln)ln( )?איזה גרף תצפה לקבל במקרה זה . 

 ונים מהטבלה. איזו תלות קיבלת? בנה גרף זה לפי הנת  .5

 מהו שיפוע הגרף ומה ניתן לקבל ממנו?

                       ומה ניתן לקבל ממנה? y –מהי נקודת חיתוך הגרף עם ציר ה 


