
  
 
 

   1تمرین 
و مقاومتھا  Lبعد الشحن الكلي للمكثف نربطھ مع وشیعة معامل تحریضھا  E=12Vبمولد قوتھ الكھرمحركة  RCنصل مربطي تنائي قطب  

 بین مربطي الموصل االومي فنحصل على الشكل جانبھ  uRالداخلیة مھملة نعاین التوتر 
  t=0یمثل المستقیم المماس للمنحنى عند  (T)حیث 

  طبیعة النظام المحصل كیف تفسره ما -1
   uRاوجد المعادلة التي یحققھا التوتر  -2
  اقترح حال للمعادلة التفاضلیة السابقة -3
  t=0 الوشیعة عند مربطيقیمة التوتر بین  ما -3
  t=0 عند di(t)/dtاحسب قیمة الكمیة  -4
   الوشیعةاحسب قیمة معامل تحریض  -5

2تمرین   

و مقاومتھا  Lبعد الشحن الكلي للمكثف نربطھ مع وشیعة معامل تحریضھا  E=10Vبمولد قوتھ الكھرمحركة  C سعتھ نصل مربطي مكثف
  الداخلیة مھملة بواسطة جھاز مالئم نعاین الطاقة المغنطیسیة المعزونة في الوشیعة مع الزمن فنحصل على الشكل جانبھ 

  طبیعة النظام المحصل كیف تفسره ما -1
   i(t)شدة التیار اوجد المعادلة التي یحققھا  -2

-=i(t).بین ان  -3
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 ��حال للمعادلة التفاضلیة محدد تعبیر (�

 و قیمة الطاقة القصوى بالوشیعة T0حدد قیمة الدور الخاص  -3
  احسب قیمة سعة المكثف  -4
  احسب قیمة شدة التیار القصوي في الوشعة  -5
  احسب قیمة معامل تحریض الوشیعة -6

  3تمرین 
 :على التوالي مع الوشیعة كما یبین الشكل التالي  Rندرس تفریغ المكثف عبر وشیعة تحریضیة ،ونركب موصل أومي مقاومتھ 

،   نحصل على  2نشحن المكثف ثم نؤرجح قاطع التیار في الموضع  .uR(t)و uc(t)یمكن الحاسوب المجھز بوسیط معلوماتي من دراسة التوترین 
  .                                       Ω  R = 100و   E = 5Vو      L = 0.2Hو r =10Ωو C = 5pF :بالنسبة للمعطیات) 2(المنحنى التالي الشكل

  وكذا الطاقة الكلیة   Ec والطاقة المخزونة في المكثف Emشیعة یمكن برنم معالجة المعطیات من الحصول على الطاقة المخزونة في الو
 E = E m +Ec 3،كما یمثل الشكل  .  

 
   وموضحا المدخلین المرتبطین بالوسیط المعلوماتي.uR(t)و uL(t)ومثل التوترین ) 1(أنقل الشكل -1
   1یبرزه الشكل التوتر الذي و ماھو . uR(t)لھدف من معاینة التوتر  ما -2
   Lو C و R و uRو ucبداللة  Eو  EcوEm أكتب تعابیر مختلف أشكال الطاقات -2
 ، ماذاتستنتج dE/dt=(R+r).i(t)2بین ان  مشتقة الطاقة بالنسبة للزمن تكتب على شكل  -3
  Ec والطاقة المخزونة في المكثف Emالطاقة المخزونة في الوشیعة  3الشكل  اعالهیعطي المنحنى  -4
 Ec والطاقة المخزونة في المكثف Emتعرف على المنحنى الذي یمثل الطاقة المخزونة في الوشیعة  - 4-1
    Ec والطاقة المخزونة في المكثف Emفسر بایجاز سبب تناقص  الطاقة المخزونة في الوشیعة  - 4-2
  الطاقة المفقودة من طرف الدارة  t=12µsو    t=0احسب بین اللحظتین  - 4-3

ھي   uc(t)التفاضلیة التي یخضع لھا التوتر  بین ان  المعادلة -5
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<∆كان ممیز المعادلة إذا  - 5-1   ينظام شبھ دوریا و یكتب حل المعادلة كالتاللیكون ا  0
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�/T=1بین ان تعبیر تعبیر شبھ الذور یكتب على شكل ، 
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��ثم قارن شبھ الدور مع الدور الخاص  ���
   

=∆في حالة ممیز المعادلة الممیزة منعدم  - 5-2 یكون النظام حرجا و نسمي المقاومة بالمقاومة الحرجة حدد تعبیر ھذه المقاومة تم بین ان  0
  العالقة متجانسة

 یزودھا بالطاقة التي تبددھا الموصالت االومیة   Ug=-2λLi(t)جھازا التوتر بین مربطیھ في االصطالح مستقبل نضیف الدارة -6
  مثل الدارة الكھربائیة ممثال التوتر بین مربطي كل جھاز - 6-1
  محددا الشرط  الالزم لكي النظام دوریا uc(t)التفاضلیة التي یخضع لھا التوتر اوجد المعادلة  - 6-2
  مثل منحنیات الطاقة  - 6-3
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