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6.2.1

6.2.B. KONDENSATORIŲ ĮKROVIMAS IR IŠKROVIMAS 
 

Darbo užduotys 
♦ Išmatuoti kondensatoriaus įkrovimo ir iškrovimo laikines charakteristikas. 
♦ Apskaičiuoti kondensatorių įkrovimo τį ir iškrovimo τiš teorines vertes. 
♦ Palyginti eksperimentinius ir teorinius rezultatus. 
 

Teorinės temos 
 
♦ Elektrostatinis laukas. Elektrinė indukcija. 
♦ Elektrinis laukas dielektrikuose. 
♦ Kondensatorius, jo elektrinė talpa. 
♦ Kondensatoriaus įkrovimas ir iškrovimas. 
♦ Kondensatorių jungimo būdai. 
♦ Talpiniai jutikliai. 
♦ Kondensatorių panaudojimas. 

 
 
Darbo priemonės ir prietaisai 

 
Kondensatoriai; varžos, srovės šaltinis, jungikliai; oscilografas, voltmetras (arba multimetras). 
 
 

Darbo metodika 
 
Kondensatorių galima įkrauti prijungus jį prie nuolatinės įtampos šaltinio (6.2.B.1 pav.). Nesunku 

parodyti, kad įkraunamo kondensatoriaus įtampa 
Uc per laiką t didės taip: 
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čia U - šaltinio įtampa, o 
 
 τ = RC (6.2.B.2) 
 
yra grandinės laiko pastovioji, kuri nusako 
kondensatoriaus įkrovimo trukmę. Kai t = 0, Uc 
= 0; kai t = τ, Uc = 0,63.U, o praėjus laiko tarpui 

t = 4,6τ, įtampa Uc = 0,99 U ir tada kondensatorių galima laikyti praktiškai įkrautu (6.2.B.2 pav.). 
 Įkraunant kondensatorių, grandinėje tekančios įkrovimo srovės stipris 
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Matyti, kad pradedant įkrauti, srovės stipris yra didžiausias 
R

U
I =  ir laikui bėgant mažėja pagal 

eksponentinį dėsnį (6.2.B.3), t.y. praėjus laikui t =τ , sumažėja e kartų. 
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6.2.B.1 pav. Kondensatoriaus įkrovimo ir iškrovimo 
schema 

Įkrovimas 

Iškrovimas 
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6.2.2

Įkrautas kondensatorius išsikrauna 
sudarius bet kokią uždarą grandinę. 
Iškraunamo kondensatoriaus įtampa laikui 
bėgant kinta taip: 
 

 Uc = U τ/et ; (6.2.B.4) 
 

čia U pradinė (kai t = 0) kondensatoriaus 
įtampa, o laiko pastovioji τ = RC lygi 
laiko tarpui, per kurį išsikraunančio 
kondensatoriaus įtampa sumažėja e kartų. 
Kondensatoriui išsikraunant, grandinėje 
tekančios srovės stipris 
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 Darbo eiga 
 
1. Sujungiama 6.2.B.3 paveiksle pavaizduota elektros grandinė, 

sudaryta iš neįkrauto C talpos kondensatoriaus, voltmetro, 
oscilografo ir įkrovimo bei iškrovimo varžų R1 ir R2, 
prijungtų prie nuolatinės įtampos U maitinimo šaltinio. 

2. Osciloskopo ekrane užfiksuojamos kondensatoriaus 
įkrovimo ir iškrovimo priklausomybės nuo laiko. 

3. Gautas atvaizdas išsaugojamas JPG formatu. 
4. Jeigu grafikai yra tamsaus fono, su grafinių vaizdų 

redagavimo programa Paint invertuojamos spalvos. Grafikai 
atspausdinami. 

5. Apskaičiuojama teorinė grandinės įkrovimo ir iškrovimo 
laiko pastoviosios τ = R.·C, kur R – įkrovimo (R1) arba iškrovimo (R2) varža. 

6. Iš gautų atvaizdų apskaičiuojamos kondensatorių įkrovimo τį ir iškrovimo τiš trukmės. Įkrovimo 
atveju trukmė τį matuojama nuo laiko momento, kada prasidėjo įkrovimas (tuo metu įtampa 
0V), iki laiko momento, kai įtampa pasiekė 0,63Um lygį, čia Um – maksimali kondensatoriaus 
įsikrovimo įtampa. Išsikrovimo trukmė matuojama nuo išsikrovimo pradžios iki laiko 
momento, kai įtampa pasiekia 0,37Um lygį.  

7. Matavimų duomenys surašomi į 1 lentelę. 
8. Eksperimentas pakartojamas su kitų nominalų varžomis R1, R2. 

1 lentelė 
R1, kΩ R2, kΩ C, μF τ, s  Um, V τį, s τiš, s 
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6.2.B.2 pav. Kondensatoriaus įkrovimas ir iškrovimas per 

varžą 

Išsikrovimas 

Įkrovimas 

Įjungimas 

 
6.2.B.3 pav. Kondensatoriaus 
įkrovimo ir iškrovimo matavimo 

grandinės schema 
 


