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1.Elektriskā melnā kaste: kapacitatīvais pārvietojuma sensors 

 

Relaksācijas oscilators, kuram ir pieslēgts kondensators ar kapacitāti   C ,  ģenerē signālu ar 

frekvenci f , kuru nosaka formula:  

S

f
C C

 

Šajā formulā  ir konstante  un
 S
C  ir parazītiskā shēmas kapacitāte. Frekvenci f  var izmērīt ar  

digitālā frekvences mērītāja palīdzību. 

 

Elektriskā melnā kaste šajā eksperimentā ir kondensators, ko veido divas plakanparalēlas plāksnes. 

Katrai plāksnei ir zāģveida forma, kas ir veidota, periodiski atkārtojot noteiktas ģoemteriskas formas 

„zobus”. Kapacitātes C  izmaiņu panāk nobīdot plāksnes vienu pret otru horizontālā virzienā. Starp 

plāksnēm atrodas dielektriska materiāla loksne.   

 

Eksperimentālais aprīkojums: relaksācijas oscilators, digitālais multimetrs frekvences mērīšanai, 

zināmas kapacitātes kondensatoru komplekts, elektriskā melnā kaste un baterija. 

 

Uzmanību: pārbaudiet baterijas spriegumu un,  ja tas ir mazāks nekā 9V, pieprasiet jaunu. 

Neaizmirstiet ieslēgt iekārtu ar slēdzi. 

 

   
1.zīm. 

Kontakti kondensatora pieslēgšanai 

Elektriskā melnā kaste: 

Plakanu plākšņu kondensators 

Relaksācijas oscilators 

Slīdošā  augšējā 

plāksne 

Baterija 

Slēdzis 

Frekvences izeja 

Plākšņu elektriskie 

kontakti 
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2.zīm.   Kondensatori 

 

      
3.zīm. Digitālais multimetrs frekvences mērīšanai. 

 

1. tabula. Nominālās kondensatoru kapacitātes vērtības

 

Kods Kapacitātes 

vērtība (pF) 

33J 34 1  
68 68 1  
82J 84 1  
151 150 1  

 

Slēdža stāvoklis 

frekvences mērīšanai 
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1. daļa.  Kalibrācija. 

Veiciet frekvences f  mērīšanu doto dažādu kapacitāšu kondensatoru slēgumiem. Uzzīmējiet 

piemērotu  grafiku lielumu  un 
S
C noteikšanai. Kļūdu analīze nav nepieciešama.  

 [3.0 punkti] 
 

2. daļa. Kondensatora plāksnes elektrodu ģeometrijas noteikšana. [6.0 punkti] 

Jums ir uzdotas trīs iespējamas elektrodu ģeometrijas: Struktūra I, Struktūra II, Struktūra III: 

 

 

 

Struktūra I 

augšējā plāksne 

apakšējā plāksne 

Iebīdīt un izbīdīt 

Struktūra II 

augšējā plāksne 

apakšējā plāksne 

Iebīdīt un izbīdīt 

 

Skats no 

augšas 

Skats no 

augšas 
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Katrai struktūrai uzzīmējiet grafiku, kas kvalitatīvi parāda sagaidāmo kapacitātes C   atkarību no 

augšējās plates koordinātes x. Uz grafika jābūt atzīmētām vērtībām uz x-ass.  

Pēc tam veiciet frekvences f   mērījumus atkarībā no augšējās plates koordinātes.   

Izmantojot mērījumu rezultātus, uzzīmējiet atbilstošo grafiku, un no tā nosakiet elektrodu struktūru 

un attiecīgos izmērus (lielumu b un w skaitliskās vērtības). Attālums d  starp plāksnēm ir 0.20 

mm. Dielektriska materiāla loksnes, kas atrodas starp plāksnēm, relatīvā dielektriskā caurlaidība ir

1.5K . Elektriskā konstante (vakuuma dielektriskā caurlaidība) ir 12 -1

0
8.85 10  Fm  . Kļūdu 

analīze nav nepieciešama. 

 

3. daļa. Elektroniskā bīdmēra izšķiršanas spēja.  [1.0 punkts] 

 

Mainoties nobīdei starp plāksnēm, kapacitāte mainās atbilstoši elektroda struktūras periodam. Šādu 

iekārtu var izmantot garuma mērīšanai. Ja paralēlo plākšņu kondensatoru no šī eksperimenta 

izmantotu garuma mērīšanai, kāds ir mazākas attālums, ko iespējams ar to izmērīt? Novērtējumam 

izmantojiet 2. daļā uzkrātos eksperimentālos datu un pieņemiet, ka frekvences vērtība, ap kuru tiek 

mērīts attālums  ir   5 kHzf . Gala atbildes kļūdas novērtējums nav nepieciešams. 

Struktūra III 

augšējā plāksne 

apakšējā plāksne 

Iebīdīt un izbīdīt 

 

Skats no 

augšas 


