
 

  RCسلسلة تمارین تنائي القطب 
  1تمرین 

في . دقة في الدقیقة وذلك تحت تاثیر العقدة الجیبیة التي تلعب دور المھیج  80الى 60نبضة في الیوم  بایقاع  100000ینبض قلب االنسان حوالي
نماثلھ بدارة كھربائیة مكونة من عمود خاص وھو عبارة عن تركیب الكتروني , تمكن الجراحة من زرع مھیج اصطناعي , حالة قصور ھذه العقدة 

یشحن المكثف  1عندما یوجد قاطع التیار في الموضع .  Rوموصل اومي مقاومتھ C =470nFمھملة ومكثف سعتھ  rمرتبط بموصل اومي مقاومتھ
في ھذه . (lne=1)مع  u1=E/eقیمة حدیة حیث یفرغ المكثف  تدریجیا  الى ان یاخذ التوتر بین مربطیھ  2لحظیا ثم یعود قاطع التیار الى الموضع 

یمثل الشكل  .لیشحن المكثف من جدید  1اللحظة یرسل المكثف اشارة كھربائیة الى القلب الذي ینجز نبضة ثم یعود قاطع التیار الى الموضع 
  .تغیرات التوتر بین مربطي المكثف بداللة الزمن 

  :شحن المكثف -1
  .1لحظیا عند وضع قاطع التیار في الموضع بماذا یمكن تفسیر شحن المكثف  - 1-1
  . ucلكاشف التذبذب لمعاینة التوتر  Yاین یجب ربط الھیكل والمدخل- 1-2
   .بین على المنحنى االجزاء الممثلة لشحن المكثف  - 1-3
  .ما قیمة شدة التیار المار في الدارة في اللحظة التي یصبح فیھا المكثف مشحونا - 1-4
  .القوة الكھرمحركة للعمود حدد مبیانیا  - 1-5
  .تفریغ المكثف  -2
  :1اعتمادا على االصطالح الموضح على الشكل - 2-1
  .حدد اشارة شدة تیار تفریغ المكثف -1- 2-1
  . ucاثبت المعادلة التفاضلیة التي یخضع لھا التوتر -2- 2-1
  .وبین ان وحدتھا الزمن τاستنتج صیغة الثابتة  - 2-2
  .τقیمة ثابتة الزمن  حدد مبیانیا - 2-3
  .Rاستنتج قیمة المقاومة  - 2-4
  :عالقة التفریغ بنبضات القلب -3
یرسل المكثف اشارة كھربائیة للقلب ) 2انظر الشكل(  t1عند اللحظة - 3-1

  اعتمادا على قیمة ,  ویكون المكثف لحظتھا غیر مفرغ كلیا 
  .Eعمود حدد قیمة القوة الكھرمحركة لل, في ھذه اللحظة  ucالتوتر

/tعلما ان حل المعادلة التفاضلیة - 3-2
c Eeu   ,1بین ان   = tτ  

  .الفاصلة بین إشارتین كھربائیتین   t Δاستنتج المدة الزمنیة - 3-3
  استنتج عدد النبضات خالل دقیقة واحدة - 3-4

  2 تمرین

 و الذي یتكون  1ننجز التركیب الممثل في الشكل 
 و  Cمن مولد مؤمثل للتیار و مكثف سعتھ 

  rو موصل اومي مقاومتھ  Rموصل اومي مقاومتھ 
  ذي موضعیین Kقاطع التیار 

 I=2,5mAفیمر في الدارة تیار كھربائي شدتھ  t=0عند لحظة  1نضع قاطع التیار في الموضع رقم  -1
  تغیرات توتر المكثف بداللة الزمن 2نمثل في الشكل 

  بداللة الزمن UCر التوتر اكتب تعبی - 1-1
  حدد قیمة سعة المكثف - 1-2
الموصل االومي الى الطاقة المخزونة بالمكثف و الطاقة التي یبددھا : حدد  t=1sعند اللحظة  - 1-3

 طاقة حراریة
  ، حدد في اي لحظة سیتلف المكثفUmax=40Vعلما ان التوتر القصوي الذي یتحملھ المكثف ھو  - 1-4
عند لحظة نعتبرھا اصال للتواریخ یعطي منحنى  2نؤرجح قاطع التیار الى الموضع  UC=20Vعند -2

  تغیرات شدة التیار بداللة الزمن خالل عملیة التفریغ  3الشكل 
  حدد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا شدة التیار الكھربائي - 2-1
 و  Aمحدد تعبیر التابثتین  i(t)=A.exp(-t/)تحقق من ان  - 2-2
  مقاومة الموصل االومي Rبطریقتین حدد قیمة   - 2-3

 3تمرین 
 E=5Vو مولد قوتھ الكھرمحركة  R=10KΩمفرغ بدئیا مع موصل أومي مقاومتھ Cنركب مكثفا سعتھ 

بین  uc(t)و نعاین بواسطة راسم تذبذب ذاكراتي، التوتر  Kنغلق  t=0عند لحظة . Kو قاطع التیار
  .مربطي المكثف 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

 




