
  RCسلسلة تمارین تنائي القطب 
  1تمرین 

  .R=4kΩ موصل أومي مقاومتھ  عبرنقوم بتفریغھ  ة المكثفسع Cلمعرفة . E=6Vمشحن كلیا تحت توتر ثابت  Cمكثف سعتھ 
 .ارسم دارة تفریغ المكثف  -1
 .ت المكثف خالل الزمن نستعمل جھاز فولطمتر رقمي ومیق مربطيبین  UC(t)تبع تطور التوتر تل -2
 ؟ كیف یتم ربط جھاز الفولطمتر في الدارة  - أ

  :نتائج في الجدول التاليالونسجل  t=0التیار في اللحظة  قاطعنغلق  - ب 

120  100  80  60  40  30  20  10  0  t(ms)  

0,54  0,81  1,21  1,81  2,69  3,21  4,02  4,91  6,00  UC(V)  

 .    UC=f(t)ارسم المنحنى 
 .Cقیمة ثابتة الزمن ثّم احسب سعة المكثف  τعیّن مبیانیا  - ت 
 .UC(t)بتطبیق قانون اضافیات التوترات، اكتب المعادلة التفاضلیة للتوتر الكھربائي  -أ -3
U�(t)تقبل المعادلة حال من الشكل  - ب = Ae�α�   حیثα  وA  حدد تعبیریھماثابتان ،.  

  2تمرین 
  :، نصلھ على التوالي معC، سعتھ مفرغ بدئیاشحن مكثف  ھدفب
 مولد ذو توتر كھربائي ثابت  E=5V )مقاومتھ الداخلیة مھملة.( 
  موصل أومي مقاومتھR=120Ω. 
  قاطع التیارK.  
الزمن، نربط  الفولطمتر  المكثف بداللة مربطيبین  UCتبع تطور التوتر الكھربائي تل -1

قاطع التیار في  ؤرجح، نt=0، عند نعتبرھا اصال للتواریخ المكثف  مربطيالرقمي بین 
الرقمي لمدة معینة وبالتصویر المتعاقب تم تصویر شاشة جھاز الفولطمتر ، 1الموضع 

  :ةوبمشاھدة شریط الفیدیو ببطء سجلنا النتائج التالی

80  68  60  48  40  32  24  20  16  8  4  0  t(ms) 

5,0  5,0  5,0  4,9  4,8  4,5  4,1  3,8  3,3  2,0  1,0  0  UC(V)  

 .UC=f(t)ارسم المبیان   - أ
 .للمكثف Cواستنتج قیمة السعة  RCثابتة الزمن لثنائي القطب  τعیّن مبیانیا قیمة   -  ب
 في الحالتین؟ τكیف تتغیر قیمة ثابتة الزمن  -2
 .R’<120Ωو  C’’=Cحیث  ’’Cمكثف سعتھ  -ب       .R=120Ωو  C’>Cحیث  ’Cمكثف سعتھ  -أ

  .السابقتین) ب(و ) أ(في الحالتین  UC(t)المعبرین عن  وارسم، كیفیا، في نفس المعلم المنحنیین 

:  ھي  تحققھا شحنة المكثف  q(t) التيبیّن أن المعادلة التفاضلیة  -أ -3
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q(t) حل المعادلة التفاضلیة ھو   - أ = Aeα� + β   حیثA  وα  وβ  تحدیدي تعیرھاثوابت یطلب. 
 .t=0نعتبرھا اصال للتواریخ في لحظة  2المكثف مشحون نضع قاطع التیار في الموضع  -4
 .المخزنة في المكثف E0الطاقة الكھربائیة  t=0احسب في اللحظة   - أ

Eالطاقة المخزنة في المكثف   فیھ ما ھو الزمن الذي تصبح  -  ب =
��

�
  .  

  3تمرین 
  :ننجز التركیب التجریبي التالي سعة مكثف  C لتحدید

   .تفریغ المكثف في موصل أومي: الطریقة الثانیة  .شحن المكثف بتیار مستمر ثابت الشدة: الطریقة األولى
 Gشحن المكثف بالمولد ی، ف)1(في الموضع  Kقاطع التیار نضع  t=0في اللحظة . بدئیامفرغ المكثف  -1

تمكنّا من مشاھدة المنحنى المبیاني  ExAOبواسطة جھاز . I=0,31 mAالذي یعطي تیارا ثابتة  شدتھ 
  ). 1 –الشكل (  tبین مربطي المكثف بداللة الزمن  UCلتطور التوتر 

  .tوالزمن  Cوسعة المكثف  المار في الدارة Iلة شدة التیار بدال UCأعط تعبیر التوتر  -أ
  .سعة المكثف Cقیمة  حدد - ب
، t=0في لحظة نعتبرھا من جدید ) 2(في الموضع  K، نضع قاطع التیار U0=1,6Vعندما یصبح التوتر بین مربطي المكثف مساویا إلى القیمة -2

  .R=1KΩفیتم تفریغ المكثف في موصل أومي مقاومتھ 

�U:  علًما أن حلھا . UCاوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا  -أ = U�e
�
�

τ .  
بواسطة برمجیة مناسبة  .tبین مربطي المكثف بداللة الزمن  UABمن متابعة تطور التوتر الكھربائي  ExAOأثناء تفریغ المكثف، سمح جھاز  - ب

 .Cقیمة سعة المكثف  للدارة، ثّم استنتج τابتة الزمن جد مبیانیا قیمة ث ).ب 1 –الشكل ( تمكنّا من الحصول على منحنى 

   
  




