Πειράµατα Φυσικής µε το MultiLog
Φόρτιση κι Εκφόρτιση Πυκνωτή
Εισαγωγή
Όταν ένας πυκνωτής, χωρητικότητας C, συνδέεται µέσω αντίστασης R, σε πηγή
συνεχούς τάσης (DC), µε ΗΕ∆ ε, φορτίζεται σταδιακά. Όσο χρόνο t διαρκεί η
φόρτιση, η διαφορά δυναµικού V µεταξύ των ακροδεκτών του αυξάνεται σταδιακά
σύµφωνα µε τον τύπο:
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V είναι η διαφορά δυναµικού µεταξύ των ακροδεκτών του πυκνωτή,

ε η ΗΕ∆ της πηγής,
t ο χρόνος φόρτισης,
R η αντίσταση, και
C η χωρητικότητα του πυκνωτή.
Όταν ο πυκνωτής εκφορτίζεται µέσω αντίστασης R, η διαφορά δυναµικού V ανάµεσα
στους ακροδέκτες του είναι:
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όπου V0 η αρχική τάση του πυκνωτή.
Στο παρακάτω πείραµα διερευνώνται κι επιβεβαιώνονται οι παραπάνω σχέσεις.

Εξοπλισµός
•
•
•
•
•
•

Κιβώτιο πυκνωτών.
Κιβώτιο αντιστάσεων.
3 µπαταρίες των 1,5V και κασετίνα (θήκη) για την εύκολη σύνδεσή τους.
∆ιακόπτης διπλός µαχαιρωτός.
MultiLog.
Αισθητήρας τάσης 0÷5V.

Σύνδεση Εξοπλισµού
1.
2.
3.
4.

Συνδέστε το MultiLog στη σειριακή θύρα του υπολογιστή.
Ανοίξτε το MultiLog.
Συνδέστε τον αισθητήρα τάσης στην θύρα Ι/Ο1 του MultiLog.
Πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία της εικόνας 1:
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Εικόνα 1
•
•

Επιλέξτε ένα πυκνωτή 1000µF και αντιστάσεις 500, 1000, 2000Ω.
Συνδέστε το κόκκινο βύσµα του αισθητήρα τάσης στον ακροδέκτη του
πυκνωτή µε το υψηλότερο δυναµικό, µιας και ο αισθητήρας τάσης µετράει
µόνο µε αυτή την πολικότητα.
5. Ρυθµίστε το MultiLog ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω. Κατά
τη διάρκεια της ρύθµισης, να βραχυκυκλώσετε τους ακροδέκτες του αισθητήρα
τάσης, ώστε η τάση να είναι µηδέν, οπότε το MultiLog θα βαθµονοµηθεί
αυτόµατα. Μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες παραµέτρους του MultiLog είτε από
το πληκτρολόγιο του, είτε από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του DB–Lab.
Θυµηθείτε να χωρίσετε τα βύσµατα του αισθητήρα τάσης.

Ρύθµιση MultiLog
•
•
•
•
•

Είσοδος 1 (Input 1):
Σηµεία (Samples):
Ρυθµός (Rate):
Σκανδαλισµός (Trig):
Στάθµη Σκανδαλισµού (Trig Level):

Αισθητήρας τάσης 0 ÷ 5V (VLT 0 ÷ 5V)
1000
100/sec
Καθ. Μέτωπο ( Falling Edge)
3,98V

Εκτέλεση Πειράµατος
1. Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση “a” και περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα για
να φορτιστεί ο πυκνωτής. Η διαφορά δυναµικού πρέπει να φτάσει σε στάθµη
ψηλότερη από την στάθµη σκανδαλισµού (3,98V).
2. Εκκινήστε το MultiLog πιέζοντας το πλήκτρο Run/Stop στο πληκτρολόγιο της
συσκευής. Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε το MultiLog µέσω του λογισµικού
DB–Lab, πιέζοντας το πλήκτρο Λήψη ∆εδοµένων (Run) από τον Πίνακα
Ελέγχου (Control Panel) ή το εικονίδιο
Λήψη ∆εδοµένων (Run) από την
αριστερή γραµµή εργαλείων.
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Εικόνα 2
3. Η λήψη δεδοµένων δε θα αρχίσει πριν η διαφορά δυναµικού πέσει κάτω από την
στάθµη σκανδαλισµού. Η λέξη Trig θα εµφανισθεί στην οθόνη.
4. Μεταφέρετε το διακόπτη στη θέση "b". Ο πυκνωτής θα εκφορτισθεί και η λήψη
µετρήσεων θα αρχίσει αυτόµατα. Μία γραφική παράσταση που δείχνει την τάση
συναρτήσει του χρόνου, θα εµφανισθεί αυτόµατα στην οθόνη.
5. Αποθηκεύστε τα αποτελέσµατα.
6. Επαναλάβετε τα βήµατα 1-4 µε διαφορετικές αντιστάσεις. Θυµηθείτε να
αποθηκεύετε τα αποτελέσµατα κάθε πειράµατος µε διαφορετικό όνοµα αρχείου
(χρησιµοποιείστε Αποθήκευση ως (Save as) από το µενού Αρχείο (File)).

Ανάλυση ∆εδοµένων
1. Ανοίξτε ένα από τα αποθηκευµένα αρχεία.
2. Από το µενού Ανάλυση (Process) επιλέξτε Ln, οπότε εµφανίζεται ένα νέο
παράθυρο µε τη γραφική παράσταση του λογαρίθµου της τάσης.
3. Επιλέξτε αυτό το παράθυρο κάνοντας κλικ µέσα του και µετά εφαρµόστε τη
συνάρτηση γραµµική παλινδρόµηση στη γραφική παράσταση, επιλέγοντάς την
από το µενού Ανάλυση (Process). Η γραφική παράσταση και η εξίσωση της
γραµµικής παλινδρόµησης θα εµφανισθούν στο ίδιο παράθυρο µε το λογάριθµο
της τάσης.
4. Επιβεβαιώστε ότι τα αποτελέσµατά σας επαληθεύουν τη θεωρία, συγκρίνοντας
την κλίση µε την προβλεπόµενη τιµή της:

κλιση =

1
RC

5. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία µε όλες τις τιµές των αντιστάσεων.
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Επιπλέον Εισηγήσεις
1. Μπορείτε να επαναλάβετε το πείραµα κατά τη διάρκεια της φόρτισης του
πυκνωτή, χωρίς να χρησιµοποιήσετε σκανδαλισµό: απλά πιέστε Run και αµέσως
αλλάξτε τη θέση του διακόπτη από τη θέση b στη θέση a. Ο πυκνωτής θα
φορτιστεί και τα αποτελέσµατα θα εµφανισθούν στην οθόνη αυτόµατα.
2. Μπορείτε ταυτόχρονα να χρησιµοποιήσετε και έναν αισθητήρα έντασης ρεύµατος,
οπότε σας δίνονται οι επιπλέον δυνατότητες:
• Να συγκρίνετε τις σταθερές χρόνου όπως προκύπτουν από τις µετρήσεις των
δύο αισθητήρων.
• Να συγκρίνετε την παράγωγο της τάσης µε την ένταση (επιλέξτε Παράγωγο
(Derivative) από το µενού Ανάλυση (Process)). Η διαφορά δυναµικού
ανάµεσα στους ακροδέκτες του πυκνωτή είναι ανάλογη µε το φορτίο του, και
αφού η ένταση είναι η παράγωγος του φορτίου, η παράγωγος της τάσης
αναµένεται να είναι ανάλογη µε την ένταση ρεύµατος.
• Να συγκρίνετε το ολοκλήρωµα της έντασης (επιλέξτε Ολοκλήρωµα (Integral)
από το µενού Ανάλυση (Process)) µε την τάση.
3. Μπορείτε να αντιγράψετε πολλές γραφικές παραστάσεις σε ένα παράθυρο, ώστε
να έχετε άµεση οπτική σύγκριση της επίδρασης των διαφορετικών τιµών της
αντίστασης (ή του πυκνωτή) στην καµπύλη της τάσης.
4. Για να το πετύχετε, επιλέξτε το παράθυρο της γραφικής παράστασης που θέλετε
Αντιγραφή (Copy), επιλέξτε το
να αντιγράψετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο
Επικόλληση (Paste).
παράθυρο προορισµού και κάντε κλικ στο εικονίδιο

Πλεονεκτήµατα της µελέτης της Φόρτισης και
Εκφόρτισης Πυκνωτή µε τη χρήση του MultiLog
•
•

•

Οι γραφικές παραστάσεις σχεδιάζονται αυτόµατα καθώς συσσωρεύονται τα
δεδοµένα, οπότε έχετε άµεση οπτική παρατήρηση του φαινοµένου.
Το ισχυρό λογισµικό σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε κάθε πείραµα σε
διαφορετικό παράθυρο κι, επίσης, να τα δείτε όλα µαζί στο ίδιο παράθυρο,
γεγονός που σας επιτρέπει να παρατηρήσετε πολύ πιο εύκολα την επίδραση
της τιµής της αντίστασης στην εξέλιξη του φαινοµένου.
Η χρήση γραφικών παραστάσεων και καταγραφών σε πραγµατικό χρόνο
καθιστά το φαινόµενο πολύ λιγότερο θεωρητικό και πολύ πιο κατανοητό.
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Σηµειώσεις
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