
 RCانشطة درس تنائي القطب 
 العالقة بین الشحنة و التوتر

 :یتكون التركیب التجریبي من 
   مولد مؤمثل للتیار یعطي تیارا تابثا شدتھI=4µA، 
    موصل اومي مقاومتھR=1KΩ و مكثف سعتھ C=1µF ، 
   و میقت فولطمتر   

  التیار نغلق قاطع  t=0عند اللحظة 
  الجدول  امالء -1

t (s) 0  5  10  15  20  30  35  40  45  
UC(t) V                   

q(t) C                    
  في كل لحظة حدد قیمة شحنة المكثف  -2
   UC(t)بداللة التوتر  q(t)مثل منحنى تغیرات شحنة المكثف  -3
 محددا مدلول كل مقدار UC(t)و التوتر  q(t)استنتج العالقة بین شحنة المكثف  -4

 جمع مكثفات

  

ل جانبھ كاو المشار الیھا بالرمز مكثف الش Fنشغل جھاز متعدد القیاس و نضبطھ على الوظیفة 
  )وثیقة الاسفل ( 

 :، نركبھما  C=470µFنعتبر مكثفین سعة كل و احد منھما 

  

  على التوالي  على التوازي  ثم

    
  .سعة المكثف المكافئ  في كل حالة ؟ استنتج  باستعمال جھاز متعدد القیاس حدد قیمة  -1
ل من التوتر و التیار في كل حالة حدد تعبیر السعة المكافئة في كل كباستعمال خاصیات  -2

  .تركیب
  و عمم النتیجة  قارن بین النتائج النظریة و التجربیة واستنتج ؟ -3

 الطاقة المخزنة بالمكثف
  : من  و المكون  جانبھننجز التركیب التجریبي الممثل 

 مولد التوتر المستمر .  
  سعتھ مكثفC قابل لضبط   
  محرك كھربائي  
  قاطع التیار ذو موضعیین  

   لشحن المكثف ) 1(في الموضع  Kنضع قاطع التیار  -
  .استنتج  تالحظ ؟ ماذا) 2(نضع قاطع التیار في الموضع  دقائق،بعد مرور بعض  -1
مع تغییر سعة المكثف ،  أخرىنعید التجربة السابقة مع تغییر مدة شحن المكثف  و تجربة  -2

  استنتج
  .طاقة المخزنة بالمكثف لتعبیر ا أتبثنظریا  -3

=p(t)ر ان كنذ
��

��
  تعبیر القدرة اللحظیة  

 شحن مكثف
  E=5Vنقوم بضبط توتر التغذیة على القیمة في الشكل جانبھ حیث  ةالممثلننجز الدارة 

 . C=100µFو  R=10KΩو  
قاطع التیار ثم نقوم بمعاینة التوتر بین مربطي المكثف بواسطة راسم التذبذب  نغلق

  . نحصل على الشكل اسفلھ ف
 بیان المالحظ على شاشة راسم التذبذبمصف شكل ال -1

 .Eقارنھا مع  ،  UCما القیمة القصویة للتوتر   -2

 استنتج ؟  RCمبیانیا و قارنھا مع  الكمیة  ثابتة الزمن  τقیمة   ددح -3

 . t=τمن قیمتھ القصویة عند اللحظة  63%یصل إلى UC تحقق أن التوتر -4

 (UC=Cte)حدد قیمة تقریبیة للمدة الزمنیة الالزمة للحصول على النظام الدائم  -5

  . 5τثم قارن ھذه المدة مع 

 Aحدد تعبیر   Uc(t)=A(1-e-t/)لمعادلة لیخضع تغیر التوتر  -6

 شدة التیار i(t)تعبیر شحنة المكثف و q(t)و استنتج  Uc(t) نظریا اثبت تعبیر  -7

 



 تفریغ مكثف
نقوم بمعاینة التوتر بین مربطیھ بواسطة راسم  و ك،بسل  ھبعد أن تم شحن المكثف نربط قطبی

  .التذبذب 
  صف شكل المبیان المالحظ على شاشة راسم التذبذب -1

 .ثم قارنھا مع القیمة المحصل علیھا عند شحن المكثف ’τحدد  -1

  . ’τمن قیمتھ القصویة خالل المدة  63%تناقص بنسبة  UCتحقق أن التوتر  -2

 بین مربطي المكثف  Uc(t)اكتب تعبیر التوتر  -3

شدة  i(t)تعبیر شحنة المكثف و q(t)و استنتج  Uc(t) نظریا اثبت تعبیر -4

  التیار

 .على ثابتة الزمن  Eو  Cو  R  إبراز تأثیر
  ننجز الدارة اسفلھ و المكونة من

  الكھرمحركة مولد قوتھE   قابلة للضبط  
 مكثف سعتھ C  قابل للضبط   
 موصل اومي مقاومتھ R  قابلة للضبط  

E=5V K ، R=10KΩ و C=200µF    E=5V ،   R=5KΩ  وC=100µF  E’=3v  ،R=10KΩ  وC=100µF  

      
 المتوصل الیھا خالل عملیة الشحن السابقة عند الشروط   τوقارنھا مع  ل منحنى كل ثابتة الزمن τحدد قیمة  -1

  )E=5V، R=10KΩ  وC=100µF(. 

 على شحن المكثف ؟  Eالكھرمحركة  ةقوو ال  Cالسعة و   R المقاومةكل  ما تأثیر -2
 

 




