
  RCسلسلة تمارین تنائي القطب 
    01تمرین 

تتمیز المكثفات بخاصیة تخزین الطاقة الكھربائیة و إمكانیة استرجاعھا 

وتمكن ھذه الخاصیة من استعمال المكثفات في عدة أجھزة .  عند الحاجة

  .منزلیة منھا تشغیل مصباح وامض التصویر

   :شحن مكثف  - Iالجزء  )1
و المكون من مكثف سعتھ ) 1(ننجز التركیب التجریبي الممثل في الشكل 

C غیر مشحون بدئیا، مركب على التوالي مع موصل أومي مقاومتھ ،
  .Kو قاطع التیار  Rالكھربائیة 

  :لرتبة توتر معرفة كالتالي RCیخضع ثنائي القطب 
  0بالنسبة لt   0U، 
  0بالنسبة لt   EU   حیثVE 12. 

0tنغلق الدارة عند اللحظة    ونعاین باستعمال وسیط معلوماتي على
  شاشة حاسوب، 
) 2(یعطي الشكل . بین مربطي المكثف بداللة الزمن Cuتغیرات التوتر 

tfuC)(المنحنى  .  

  .tuC)(أثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  .1- 1

)().1(تحقق أن التعبیر  .2- 1 

t

C eEtu


  حل للمعادلة التفاضلیة

 بالنسبة
 .ثابتة الزمن ؛ حیث 0tل   .3- 1
 .بعدا زمنیا وبین باعتماد معادلة األبعاد أن ل  حدد تعبیر  .4- 1
FCھي  Cواستنتج أن قیمة  عین مبیانیا  .5- 1 100 .نعطي

 kR 10.  

  

  

  
  

 .احسب الطاقة الكھربائیة التي یختزنھا المكثف في النظام الدائم .6- 1
 :تفریغ مكثف -  IIالجزء  )2

للحصول على الطاقة الالزمة یشحن المكثف . تصویر طاقة عالیة ال یمكن الحصول علیھا باستعمال المولد السابق یتطلب تشغیل وامض آلة
VUCبواسطة دارة إلكترونیة تمكن من تطبیق توتر مستمر بین مربطي المكثف قیمتھ  360.  

0tنفرغ المكثف عند اللحظة    في مصباح وامض آلة التصویر الذي ننمذجھ بموصل أومي مقاومتھr ) فیتغیر التوتر بین مربطي ) 3الشكل

: المكثف وفق المعادلة 




t

C etu   .V)(معبر عنھا بالفولط  tuC)(ثابتة الزمن و  ؛ حیث )(360.

 مقاومة مصباح وامض آلة التصویر علما أن التوتر بین مربطي  rأوجد قیمة  .1- 2

VtuCالمكثف یأخذ القیمة  45,132)(   عند اللحظةmst 2.  

 اشرح كیف یجب اختیار مقاومة وامض آلة التصویر لضمان تفریغ أسرع للمكثف

  02تمرین 
، موصل اومي I=4µAیتكون التركیب التجریبي من مولد مؤمثل للتیار یعطي تیارا تابثا شدتھ 

  جانبھ  1و فولطمتر الشكل  Cو مكثف سعتھ  R=1KΩمقاومتھ 
نعاین التوتر بین مربطي المكثف بداللة الزمن  نغلق قاطع التیار  بواسطة الفولطمتر t=0عند اللحظة 

  2فنحصل على منحنى الشكل 
  UG(0)و  UR(0)و  Uc(0)قیمة كل من  t=0حدد عند اللحظة  -1
  tو  Cو  Iبداللة  Uc(t)اوجد تعبیر التوتر  -2
  C=1µFتحقق من ان سعة المكثف  -3
�∆خالل المدة الزمنیة  -4 =   یبدد الموصل االومي طاقة كھربائیة الى طاقة حراریة  �1,5
  . �∆الطاقة المخزونة في المكثف خالل المدة  Eeاحسب  - 4-1
  .�∆احسب الطاقة المبددة في الموصل خالل المدة  - 4-2
  .استنتجالطاقة التي یمنحھا المولد ثم  Etحیث  r=Ee/Etاحسب النسبة  - 4-3
  .ما الذي سیحذث اذا تم االستمرار في شحن المكثف بدون توقف - 4-4
نغلق من جدید .  rنفتح قاطع التیار و نستبدل المولد بموصل اومي مقاومتھ  t=1,5sعند  -5

 Uc(t)تغیرات التوتر  3قاطع التیار عند لحظة نعتبرھا اصال للتواریخ یعطي منحنى الشكل 
  بداللة الزمن 

  Uc(t)اثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  - 5-1
  و اقترح حال للمعادلة التفاضلیة U0حدد قیمة  - 5-2
 t=0,35sاحسب قیمة الطاقة المخزنة بالمكثف عند  - 5-3
  مقاومة الموصل االومي rحدد قیمة   - 5-4
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