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  1تمرین 
  .ننجز التركیب التجریبي جانبھ

  .لمدة زمنیة معینة ثم نفتحھ في لحظة نعتبرھا أصال للتواریخ Kنغلق قاطع التیار
 ما الدور الذي یلعبھ الصمام الثنائي في ھذه الدارة ؟ .1
rLuأعط تعبیر التوتر  .2  .بین مربطي الوشیعة ,

نعتبر التوتر بین . المار في الدارة، بعد فتح قاطع التیار t(i(أوجد المعادلة التفاضلیة التي تحققھا شدة التیار  .3

 .مربطي الصمام منعدما عندما یكون مستقطبا في المنحى المار

BeAti: حل المعادلة التفاضلیة ھو .4 tK     .Kو  Bو Aحدد تعابیر . ثوابت Kو  Bو Aحیث  )(..

  2تمرین 
 rو مقاومتھا  Lدارة أولیة تتكون من وشیعة معامل تحریضھا الذاتي : یعتمد نظام إحداث شرارة في محرك السیارة على دارتین كھربائیتین

یؤدي فتح الدارة األولیة إلى ).  Bougie d’allumage( تغذیھا بطاریة السیارة، و دارة ثانویة تتكون من وشیعة أخرى و شمعة االشتعال 

تظھر ھذه الشرارة عندما تتعدى القیمة  المطلقة للتوتر . بنزین -ظھور شرارة تنبعث بین مربطي شمعة االشتعال وینتج عنھا احتراق الخلیط ھواء

VUبین مربطي شمعة االشتعال  410 .1(الممثل في الشكل  ننمذج نظام إحداث شرارة في محرك سیارة بالتركیب.(  

  :إقامة التیار الكھربائي في الدارة األولیـة – Iالجزء 
  :تكون منننمذج الدارة األولیة بالتركیب الم

 G  بطاریة السیارة و التي نماثلھا بمولد مؤمثل لتوتر مستمرVE 12. 

 )b ( تحریضھا الذاتيوشیعة معاملL  و مقاومتھا 5,1r. 

 D  یمثل موصال أومیا مكافئا لباقي عناصر الدارة مقاومتھ 5,4R. 

 K قاطع التیار. 
  .ti)(فیر في الدارة تیار كھربائي  0tعند اللحظة  Kنغلق قاطع التیار )1

  .تبیانة الشكل  ومثل علیھا التوترات في االصطالح مستقبل رسما .1- 1
 تكتب على الشكل  ti)(بین أن المعادلة التفاضلیة التي تحققھا شدة التیار .2- 1
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 .Aو  تعبیري الثابتتین  محددا  

 .لھا بعد زمني بین باعتماد معادلة األبعاد، أن الثابتة  .3- 1
 .منحنى تغیرات التیار المار في الدارة بداللة الزمن) 3(یمثل الشكل  .4- 1
  .في النظام الدائم 0Iو شدة التیار  عین مبیانیا ثابتة الزمن  .4-1- 1

 ).b(للوشیعة  Lاستنتج معامل التحریض الذاتي .4-2- 1
  :انعدام التیار الكھربائي في الدارة األولیـة – IIالجزء 

 فتتناقص شدة ). 0t(نفتح الدارة األولیة عند لحظة نعتبرھا أصال جدیدا للتواریخ  )2
 .المار في الدارة وتظھر شرارة بین مربطي الشمعة في الدارة الثانویة ti)(التیار

. علل جوابك . التعبیر الموافق لھذه الحالة ti)(حدد من بین التعبیرین التالیین ل  .1- 2
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   .ثابتة Bحیث  )(.

و معاملي  rلھما نفس المقاومة ) ب(و ) أ(تغیرات شدة التیار بداللة الزمن بالنسبة لوشیعتین ) 4(في الشكل ) ب(و ) أ(یمثل المنحنیین  .2- 2

في الدارة الثانویة یتناسب اطرادا مع  Uعلما أن التوتر. تحریض ذاتي مختلفین
t

i



 و أن اشتعال الشمعة یتم بكیفیة جیدة كلما كان التوترU 

  .حدد الوشیعة التي یتم بواسطتھا اشتعال الشمعة بكیفیة أفضل. كبیرا
  3تمرین 

0tفي لحظة . لوشیعة ننجز التركیب التجریبي جانبھ Lلتحدید معامل التحریض   نفتح قاطع التیارk  ،ونعاین

  .بین مربطي الموصل األومي فنحصل على المنحنى الممثل جانبھ Ruبواسطة راسم تذبذب ذاكراتي، التوتر

 الذي نعتبره مؤمثال ؟ Dما دور الصمام ذي وصلة  .1
 .Ruأثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  .2

: تحقق أن حل المعادلة التفاضلیة یكتب على الشكل .3
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 .Lو  Rبداللة  عبر عن   .4
 ؟ 0Iماذا یمثل  .5

للوشیعة علما أن  Lأحسب قیمة معامل التحریض  .6 100R.  
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