
 علل جوابك 

 RCتنائي القطب تمارین في 

0,33I mA  ،  

   . cu مربطیھبداللة التوتر بین   q المكثف

  . c المكثف
1cھي  mF  20%بدقة.  

  ھل القیمة المحصل علیھا تتوافق مع ما أعطاه الصانع ؟
7خالل نفس المدة  المكثفقارن بین الطاقة المخزنة من طرف  , 5s  وھذا

0,330I mA  و' 0,165I mA  

0إلى القیمة  المكثف 6 , 4u u V   ،

  .نأخذ ھذه اللحظة كأصل التواریخ  1إلى 
  .خالل الشحن  المكثف

1
. 0

2
c

c

du
u

dt RC
 .

 
  

  . التفاضلیة ، حل المعادلة
tعند  المكثف  ؟  

 مقاومتھ كبیرة أو صغیرة ؟ موصل اوميبسرعة ، أیجب علینا إستخدام 

  :جانبھ 

 UC المكثف مربطيوبین  URاالومي موصل ال مربطي

وبین مربطي  URبواسطة راسم التذبذب نعاین التوتر بین مربطي الموصل االومي 

 .اضف الى الدارة راسم التذبذب

یمثل تغیرات   bأم    aالمنحنیین  من أي ) -2- الشكل 

�تغیر شدة التیار في الدارة بالمعادلة  =
�

�
 ��

�

�   

  bأو   aین المبیانمن أحد  τالزمن  ةبین بدون حساب كیفیة تحدید ثابت

UR , UC  وEC   ) المكثفالطاقة المخزنة في( 

ln U   بداللة الزمن 

 بداللة الزمن 

   Eمحركة للمولدكھروالقوة ال τالزمن  ةقیمة ثابت 

 واستنتج الطاقة المخزنة فیھ في النظام الدائم  

 شدة للتیار أثناء عملیة الشحن 

  %99اللحظة التي تصل فیھا عملیة الشحن الى ) 

 

مشحون  C=0,1μFمكثف سعتھ و التي تتكون من 
q=0,6×10،  وموصل أومي مقاومتھR  

 .مثل على على الدارة منحى مرور التیار الكھربائي
التي أوجد المعادلة التفاضلیة  باالعتماد على قانون اضافیات التوترات

�U:  حل المعادلة التفاضلیة السابقة یكتب على الشكل = ae��  حیث  
  .ثابتتین ، حدد تعبیر و قیمة كل  منھما

  1تمرین 
I- المكثف  شحن  
0,33Iلدارة تیارا شدتھ لالمولد  عطيی mA

المكثفتغیرات شحنة  جانبھبیان مالیعطي 

cالمكثفقیمة سعة  المبیانأوجد من  -1
cھي  سعة المكثفقیمة یشیر الصانع  -2 mF
ھل القیمة المحصل علیھا تتوافق مع ما أعطاه الصانع ؟ -  
قارن بین الطاقة المخزنة من طرف  -3

0,330Iعندما نشحنھ بتیار شدتھ  mA

II-  المكثفتفریغ   
المكثف مربطيعندما یصل التوتر بین  

إلى  2 نؤرجح قاطع التیار من الموضع
المكثفأحسب الطاقة المخزنة في  -1

. التالیةأوجد المعادلة التفاضلیة  -2 0 

، حل المعادلة  UC=Ee-t/بین ان  -3
المكثف مربطيما قیمة التوتر بین  -4
بسرعة ، أیجب علینا إستخدام  المكثفنرید تفریغ  -5

 2تمرین 
جانبھ نعتبر الدارة الممثلة في الشكل 

مربطيالتوتر بین  الدارةمثل على  .1

بواسطة راسم التذبذب نعاین التوتر بین مربطي الموصل االومي  .2

 UCالمكثف 

اضف الى الدارة راسم التذبذب  - أ

الشكل ( على  حدد معلال جوابك  -  ب

UR  بداللة الزمن  

تغیر شدة التیار في الدارة بالمعادلة  یعبر عن .3

بین بدون حساب كیفیة تحدید ثابت  - أ

 C تعبیرأكتب في النظام الدائم   -  ب

  بداللة ممیزات عناصر الدارة 

 ln URتغیرات  3نمثل في الشكل  .4

بداللة الزمن  ln UR تعبیرأكتب   - أ

 -3- استنتج من منحنى الشكل   -  ب

 ، المكثفسعة  Cقیمة احسب   -  ت

شدة للتیار أثناء عملیة الشحن  قصىاحسب ا  -  ث

)  -3-الشكل(  المبیانعین على   -  ج

 عند نفس اللحظة  URواستنتج قیمة 

  1تمرین 
و التي تتكون من ننجز دارة كھربائیة  

q=0,6×10-6Cبشحنة كھربائیة مقدارھا  بدئیا
  . Kقاطع التیار  و

  .نغلق قاطع التیار t=0في اللحظة 
  .الكھربائیة ارسم الدارة  -1
مثل على على الدارة منحى مرور التیار الكھربائي -2
باالعتماد على قانون اضافیات التوترات -3

 UC یحققھا التوتر 
حل المعادلة التفاضلیة السابقة یكتب على الشكل  -4
a  وb ثابتتین ، حدد تعبیر و قیمة كل  منھما
  .حدد قیمة سعة المكثف -5

 




