
  RCسلسلة تمارین تنائي القطب 
  1تمرین 
  -. r الداخلیة ومقاومتھ  E الكھرمحركة قوتھ  الكھربائي وترللت مولد - : من جانبھ التركیب یتكون
  K للتیار قاطع - . R=1kΩ مقاومتھ أومي موصل -  . C=4,7μA سعتھ مكثف

   ؟ للمكثف یحدث ماذا ، 1 الموضع في K التیار قاطع نضع ، t₀=0 تاریخھا لحظة في 1-
  . شحنھ أثناء المكثف مربطي بین UC(t) للتوتر التفاضلیة المعادلة أوجد 2-
   UC(t)=K.(1-���/�) : التالي الشكل على التفاضلیة المعادلة حل یكتب 3-

  قیمتیھما احسب ثم ، .التمرین معطیات بداللة   و K تعبیري أوجد 
   الزمن بداللة UC تغیرات المنحنى یمثل-4
  تابثة الزمن بثالت طرق حدد قیمة  - 4-1
  rللمولد و مقاوتھ الداخلیة  Eحدد قیمة القوه الكھرمحركة  - 4-2
  حدد في اي لحظة یأخد التیار الكھربائي في الدارة قیمة قصوى حدد قیمتھ - 4-3
  احسب الطاقة المخزنة في المكثف ماذا تستنتج t=100msعند اللحظة  - 4-5

 نؤرجح ، t₀=0 للتواریخ أصال جدید من نأخذھا لحظة وفي ، كلیا المكثف یشحن عندما 8-
  2 الموضع الى K التیار قاطع

  . تفریغھ أثناء q(t) لشحنة المكثف التفاضلیة المعادلة أوجد 1-8-
  و  Kحدد تعبیر  . �/���q(t)=K :التفاضلیة المعادلة حل 2-8-
   . الزمن بداللة شحنةالمكثف q(t) لتغیرات الممثل المنحنى خط 3-8-
  . t=τ اللحظة عند Ee أحسب. الزمن بداللة المكثف في المخزونة الكھربائیة الطاقة Ee تعبیر أوجد 5-8-
  2تمرین 

  :ننجز الدارة الكھربائیة الممثلة في الشكل والمكونة من 
(G) مولد كھربائي مؤمثل للتوتر قوتھ الكھرمحركةE,(D)  موصل اومي مقاومتھR=100Ώ   مكثف

نغلق قاطع التیار عند لحظة نختارھا اصال . المكثف غیر مشحون.  Kوقاطع التیار   Cسعتھ  
   (t=0)للتواریخ

    ln(E-UC)=-t/�+lnEبین ان  -1
  . tبداللة الزمن  ln(E-UC)یعطي المنحنى  تغیرات المقدار -2

  �و Eباستغالل  المبیان اوجد قیمة كل من  
  ونرمز ب  t=τ للطاقة المخزونة في المكثف عند اللحظة  Eeنرمز ب -3

 E (max) للطاقة القصوى التي یختزنھا المكثف احسب النسبةEe/E(max)  .  
  للمكثف الذي یجب تركیبھ مع المكثف السابق في الدارة  ’Cاحسب قیمة السعة -4

�لتاخذ ثابتة الزمن القیمة 
′

=  مبرزا كیفیة تركیب  ھذین المكثفین  3/�

  3تمرین 
و  R=1KΩ، موصلین اومیین E=12Vیتكون التركیب التجریبي من مولد مؤمثل للتوتر قوتھ الكھرمحركة 

R’  و مكثف سعتھC مفرغ بدئیا الشكل جانبھ  
  نغلق قاطع التیارt=0عند اللحظة  -1
  تكتب على شكل  Uc(t)بین ان المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  - 1-1

�. ���/dt + u� = β   محددا تعبیر و وحدة  كل منα   وβ   

  τو  Aحدد تعبیر  �/���-uc(t)=A(1 ( حل  المعادلة التفاضلیة یكتب على شكل  - 1-2
  استنتج تعبیر التوتر بین مربطي المكثف في النظام الدائم - 1-3
  في النظام الدائم ’Rاوجد تعبیر شدة التیار المار في الموصل االومي  - 1-4
  عند لحظة من لحظات النظام الدائم نعتبرھا اصال للتواریخ نفتح قاطع التیار -2
  بین مربطي المكثف Uc(t( اوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر - 2-1
  Uc(t(اوجد تعبر التوتر  - 2-2

  ’Rو  Cو   τحدد قیمة كل من  بداللة الزمن Uc(t( یعطي المنحنى جانبھ تغیرات التوتر - 2-3
  من قیمتھ القصوى %10احسب الطاقة المخزونة في المكثف عندما یصبح التوتر بین مربطي  - 2-4

  4تمرین 
مكون من خمسة مكثفات متشابھة یمكن اعتبارھا مستویة و مركبة على  Alلبوسیھ من االلومینیوم  C=5µFنتوفر على مكثف كھركیمیائي سعتھ 

   E=24Vنشحن المكثف بواسطة بواسطة مولد قوتھ الكھرمحركة . Al2O3التوازي، عازلھل االستقطابي من االلومین 
  كیف یمكن التأكد من نھایة شحن المكثف -1

.�=Cعلما ان سعة مكثف مستو یعبر عنھا بالعالقة  -2 ثابتة تمیز العازل  εالمسافة الفاصلة بین اللبوسین   dمساحة اللبوس  Sحیث  �/�
  االستقطابي 

  االلومین في المكثفات السابقةاحسب سمك طبقة   S=3cm2علما ان مساحة اللبوس ھي  - 2-1
  استعمالھ في التراكیب الكھربائیةاذكر بایجاز طریقة صنع المكثفات السابقة، ماھي االحتیاطات الواجب االنتباه الیھا عن  - 2-2
احسب مساحة . TiBaعیر ان تم تعویض االلومین بتیتانت الباریوم  C=10µFتم اعتماد نفس التقنیة السابقة في تصنیع مكثف اخر سعتھ  - 2-3

  علق عن ھذه النتیجة . لبوس ھذا المكثف نفترض ان سمك العازل االستقطابي یبقى تابثا

(����)�نعطي  = 132,75��. ��� ; �(����) = 10620��. ���  
 




