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1تمرین   

یرتبط ھذا التنبیھ بوجود مكثف في علبة آلة التصویر، الذي یتم ). تفادي تفكیك اآللة  –خطر  –احذر ( نقرأ على لصیقة آلة تصویر العبارات التالیة 
VUشحنھ تحت توتر  300  عبر موصل أومي مقاومتھR . نحصل على التوترVU 300  بفضل تركیب إلكتروني مغذى بعمود قوتھ

VEالكھرمحركة  5,10  . و عند أخذ الصور یفرغ المكثف عبر مصباح وامض آلة التصویر خالل جزء من الثانیة، فیمكن الوامض ذي المقاومة

r من إضاءة شدیدة في وقت جد قصیر.  
FCنعطي  التركیب المبسط لدارة تشغیل وامض آلة التصویر) 1(یمثل الشكل  120  وVU 300.  

0tنضع عند اللحظة ذات التاریخ : لرتبة توتر صاعدة RCاستجابة ثنائي القطب  -1   قاطع التیارK  فیشحن المكثف عبر )1(في الموضع ،
  .Uتحت التوتر  Rالموصل األومي ذي المقاومة

  .بداللة برامترات الدارة استنتج تعبیر ثابتة الزمن. tuC)(أثبت أن المعادلة التي یحققھا التوتر  - 1-1

 .�/uc(t)=U[1-exp(-t  [(تحقق أن حل المعادلة التفاضلیة ھو - 1-2
 .في النظام الدائم Cuحدد قیمة  - 1-3

 .الطاقة الكھربائیة المخزونة في المكثف في النظام الدائم eEأحسب  - 1-4

  . J6و  J5یتطلب االشتغال العادي للوامض طاقة كھربائیة محصورة بین  - 1-5
VEمباشرة بواسطة العمود ذي القوة الكھرمحركةھل یمكن شحن المكثف  5,10  ؟ 

عند ) 2(إلى الموضع  Kنؤرجح قاطع التیار : لرتبة توتر نازلة RCاستجابة ثنائي القطب -2
نسجل بواسطة . r، فیفرغ المكثف عبر الموصل األومي ذي المقاومة )0t(اللحظة ذات التاریخ 

بین مربطي المكثف بداللة الزمن، فنحصل على  tuC)(راسم تذبذب ذاكراتي تغیرات التوتر

   ).2(المنحنى الممثل في الشكل 
  .علیھا كیفیة ربط راسم التذبذب مثل بعنایة تبیانة تركیب تفریغ المكثف، و بین - 2-1
   tuC)(ثم اوجد التعبیر العددي ل . tuC)(أثبت أن المعادلة التي یحققھا التوتر  - 2-2

 .rاستنتج قیمة  ،لدارة التفریغ ′�عین مبیانیا قیمة ثابتة الزمن  - 2-3
  .إضاءة وقت جد قصیراشرح كیف یجب اختیار مقاومة وامض آلة التصویر لتستغرق  - 2-4

  2تمرین 

 E=5Vو مولد قوتھ الكھرمحركة  R=10KΩمفرغ بدئیا مع موصل أومي مقاومتھ Cنركب مكثفا سعتھ 
  .Kو قاطع التیار

بین مربطي المكثف  uc(t)و نعاین بواسطة راسم تذبذب ذاكراتي، التوتر  Kنغلق  t=0عند لحظة 
  .ونحصل على المنحى الممثل جانبھ

 .q(t) التي یحققھا الشحنة ثم  .uc(t) أوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر -1

    .و  Aأوجد تعبیر . uc(t)=A(1-e-t/ζ) حل المعادلة یكتب على الشكل -2

  ماذا تستنتج ؟.�t=5عن اللحظة ما قیمة التوتر بین مربطي المكثف في  -3
وبین  t1/2عین مبیانیا قیمة .إلى نصف قیمتھ القصویة uc(t) اللحظة التي یصل فیھا التوتر t1/2لتكن  -4

.�=t1/2 .أن ln 2  
  .سعة المكثف Cواستنتج قیمة  ثم احسب  uc(t1/2)حدد قیمة  -5

  3 تمرین
VEنعتبر الدار الكھربائیة المكونة من مولد قوتھ الكھرمحركة  6 وموصل أومي مقاومتھ ، KR  C، ومكثف غیر مشحون سعتھ 1

0tعند لحظة  .Kوقاطع للتیار    نغلقK  و نعاین بواسطة راسم تذبذب ذاكراتي، التوترCu 

  .بین مربطي المكثف ونحصل على المنحى الممثل جانبھ
 .Cuأثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  .1

).1(تحقق أن حل المعادلة یكتب على الشكل  .2 .t
C eAu   وحدد تعبیرA  و  بداللة

 .برامترات الدارة
 .2uو  1uإلى القیمتین  Cuاللحظتین التي یصل فیھما التوتر  2tو  1tلتكن  .3

  .ثابتة الزمن و  Eو  1tبداللة  1uأوجد تعبیر   .3-1

  .ثابتة الزمن و  Eو  2tبداللة  2uأوجد تعبیر  .3-2

12عین الفرق الزمني  .3-3 ttt   بداللةE  و   1وu  2وu. 

mst:  ثابتة الزمن، حیث نأخذ أحسب قیمة  .3-4 11   وmst 32 .  

 .سعة المكثف Cاستنتج  .3-5
  0tانطالقا من المماس للمنحنى عند اللحظة  أوجد من جدید قیمة  .3-6
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