
  
 
 
 

1تمرین   

  C2=2µFو  C1=1µFمكثفین مفرغین بدئیا سعتاھما على التوالي  E=200Vمولد مؤمثل للتوتر قوتھ الكھرمحركة : نعتبر المجموعة التالیة 
A -  نطبق التوترE باعتبار المكثفین مركبین على التوالي حددالمكثفین،  بین قطبي:  
 C2و   C1و   UAB تعبیر التوتر بین مربطي كل مكثف بداللة و -1
  قیمة شحنة كل مكثف تعبیر و-2
  قیمة الطاقة المخزونة في كل مكثف  -3
B - نفس االسئلة السابقة باعتبار المكثفین مركبین على التوازي  
C -  نفكك التركیب السابق تم نفرغ المكثفات بعد ذالك نشحن المكثف ذو السعةC2  الى ان تصبح الطاقة المخزونة فیھE0=10mJ مع  ھفنربط

  فیتحقق التوازن الكھربائي   C1المكثف ذو السعة 
  .احسب شحنة و توتر كل مكثف -1
   .احسب الطاقة المخزونة في كل مكثف بعد ربطھما -2
  .و استنتجالمكثفات قارن الطاقة االجمالیة للدارة قبل وبعد ربط  -3

   2تمرین 
  Cثابت و مكثف سعتھ  Eنعتبر الدارة الكھربائیة التالیة و المتكونة من مولد مؤمثل توتره 

، نغلق قاطع التیار و Kو قاطع التیار  R=1KΩمركب على التوالي مع موصل اومي مقاومتھ  
  Bعند المدخل  المكثفو التوتر بین مربطي   Aنعاین التوتر بین مربطي المولد عند المدخل

      تبیانة التركیب التجریبي مبینا كیفیة ربط المدخلینارسم  -1
 یمثل الشكل جانبھ شاشة راسم التذبذب نعطي الحساسیة األفقیة و الرأسیة لراسم التذبذب -2

0,5ms/div.  2V/div.    
  اقرن كل منحنى بمقداره الكھربائي الموافق لھ مع التعلیل 2-1
   Eما قیمة القوة الكھرمحركة للمولد 2-2
  بین مربطي المكثف  u(t)اوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر الكھربائي -3

  �و  θاوجد تعبیر كل من الثابتة  u(t)= θ (1-���/�)حل ھذه المعادلة التفاضلیة یكتب على شكل   -4

  �وحدة الثابتة    .S.Iباعتمادك تحلیل بعدي حدد في   – 5

 Cو استنتج سعة المكثف  �حدد مبیانیا قیمة  -6

  و استنتج  �t=5احسب قیمة التوتر بین مربطي المكثف عند اللحظة  -7

3تمرین   

یتكون التركیب التجریبي من مولد مؤمثل للتوتر قوتھ 
و  R=100، موصل اومي مقاومتھ Eالكھرمحركة 
یمر في  t=0الشكل جانبھ عند اللحظة  Cمكثف سعتھ 

   i(t)الدار تیار كھربائي شدتھ 
مثل التوترات على الدارة تم اشرح كیف یمكن  -1

  ربط الوسیط المعلوماتي لمعاینة شدة المار بالدارة
   i(t)اتبث المعادلة التاضلیة التي یحققھا شدة التیار  -2
 .Imaxمحدد تعبیر  ��/��� i(t)=Imaxبین ان تعبیر شدة التیار المار بالدرة ھو  -3
   بداللة الزمن i(t)یمثل الشكل جانبھ تغیر  -4
  .قیمة القوة للمولد  Eاحسب - 4-1

.�=i(t1/2)بین ان  - 4-2 ln    τواستنتج  i(t1/2)، عین مبیانیا قیمة  2
  Cحدد قیمة  - 4-3

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

R=1KΩ  و مكثف سعتھC جانبھ  1 و فولطمتر الشكل  
نغلق قاطع التیار  بواسطة الفولطمتر نعاین التوتر بین مربطي المكثف بداللة الزمن  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 =   یة الى طاقة حراریة ئیبدد الموصل االومي طاقة كھربا �6
  . �∆ المدة الطاقة المخزونة في المكثف خالل Eeاحسب  - 4-1
  .�∆المبددة في الموصل خالل المدة احسب الطاقة  - 4-2
  .الطاقة التي یمنحھا المولد ثم استنتج Etحیث  r=Ee/Etاحسب النسبة  - 4-3
  .ما الذي سیحذث اذا تم االستمرار في شحن المكثف بدون توقف - 4-4
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