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1تمرین   

العمارات و ذلك لتحكم  تستعمل المكثفات في عدة تراكیب كھربائیة ذات فائدة عملیة في الحیاة الیومیة من بینھا مؤقت اإلنارة الذي تجھز بھ ساللم 
جزءا من التركیب المبسط  جانبھ یمثل الشكل .اقة الكھربائیةاآللي في إطفاء المصابیح بعدة مدة زمنیة قابلة للتغیر بھدف االقتصاد في استھالك الط

 C= 250µF  سعتھ  و مكثف E  لنموذج من ھذا المؤقت و یتكون من مولد مثالي قوتھ المحركة الكھربائیة
  .التیار  قاطع Kو  ضبطقابلة لل Rأومي مقاومتھ  موصلو
  t=0عند اللحظة  التیارقاطع و نغلق  R1األومي على القیمة  موصلنضبط مقاومة ال 
  :              أثناء عملیة الشحن   المكثف مربطيبین    uc(t)أثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر -1
   ؟ لھا بعد زمني   باستعمال التحلیل البعدي بین -2
:تحقق أن حل المعادلة التفاضلیة ھو -3 ( ) 1

t

Cu t E e    

  لشدة التیار المار في الدارة أثناء عملیة الشحن ؟  i(t)استنتج العبارة اللحظیة -4
فنحصل على المنحنى    uAB (t) ذو ذاكرة تغیرات التوتر التذبذب نعاین بواسطة راسم  -5

  جانبھ
    uAB (t)تغیرات التوترلمعاینة  تذبذبراسم ال ربطكیفیة  الدارة  مثل عل - 5-1
 ؟  R1 ثم استنتج قیمة المقاومة   وثابت الزمن Eعین بیانیا قیمة كل من  - 5-2
 موصلالتركیب المبسط لنموذج من مؤقت اإلنارة حیث تم ضبط مقاومة ال یمثل الشكل اسفلھ -6

  . R1 األومي على القیمة
یلعب دور قاطع التیار، و المركبة اإللكترونیة ال تسمح بإضاءة المصابیح إال إذا كان  Pالزر

  . حدیة  أصغر من قیمة  المكثف مربطيالتوتر بین 
، فتضئ مصابیح الساللم ، وعند تحریر   Pعند صعود شخص ساللم العمارة یضغط على الزر

    t=0للزر عند اللحظة
القیمة   المكثف مربطيتوتر بین تبقى المصابیح مضیئة حتى یبلغ ال

U1=10Vاللحظة عندt1  . تستغرق عملیة وصول الشخص إلى
  .  t=3minمنزلھ مدة زمنیة

)t=.ln : ھو   t1تعبیر بین أن - 6-1
�

����
 ؟    t1 أحسب قیمة ،  (

  ھل تنطفئ المصابیح قبل وصول الشخص إلى منزلھ ؟ - 6-2
 طریقة تمكن عملیا من زیادة مدة إضاءة المصابیح ؟ اقترح  - 6-3

2تمرین   
 . یھدف ھذا التمرین إلى دراسة شحن مكثف بواسطة لوحة شمسیة ،ثم بواسطة رتبة توتر صاعدة
لمقارنة تطور التوتر بین مربطي مكثف أثناء شحنھ بواسطة لوحة شمسیة وبواسطة رتبة توتر 

 : التجربتین التالیتینأنجز أحمد و مریم  صاعدة ؛
 شحن مكثف بواسطة لوحة شمسیة -1

 تیارا كھربائیا شدتھ ثابتة تتصرف اللوحة الشمسیة تحت ضوء الشمس كمولد یعطي

i=I0  أصغر من قیمة قصوى مادام التوتر بین مربطیھا . Umax=2,25V   
 شمسیة ومكثف  والمتكون من لوحة1أنجزت مریم التركیب الممثل في الشكل 

  وقاطع للتیار  R=10  مقاومتھ  و موصل أومي   C= 0,10Fتھ سع
بین مربطي المكثف ؛ مؤرجحة قاطع  ucبواسطة جھاز للمسك ،عاینت مریم تطور التوتر 

و المتكون من ثالثة  2على المبیان الممثل في الشكل  التیار ثالث مرات متتالیة ، فحصلت
  حسب موضع قاطع التیار (c)و  (b)و  (a) أجزاء

استنتج ، . الموافق لھ Kالتیار أقرن كل جزء من المبیان المحصل بموضع قاطع - 1-1
 . أثناء الشحن I0 ھذا المنحنى ، قیمة شدة التیار  باستثمار

  .أوجد المعادلة التفاضلیة التي تحققھا شحنة المكثف أثناء التفریغ 2.1-
 ھوخالل تفریغ المكثف uc ر التوتریعبتبین ان 3.1-

 uC(t)=Umax.
 e –((t-3)/)  حیث ثابتة الزمن للدارة المستعملة . 

 . شحن مكثف بواسطة رتبة توتر صاعدة2-
مولدا یعطي  ، Cحیث استعمل لشحن المكثف السابق ذي السعة  تجریبیاأنجز أحمد تركیب 

 قیمتھا R0أغلق الدارة لیشحن المكثف عبر مقاومة   t=0اللحظةعند  U0=2,25V .توترا ثابتا
 . 50 بواسطة جھاز للمسك عاین تطور التوترuc  بین مربطي المكثف أثناء الشحن ؛

  4 فحصل على المنحنى الممثل في الشكل
  التالي الشكل على التفاضلیة المعادلة حل یكتب 2.2- أثناء شحن المكثفucأثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر 1.2-

 . UC(t)=K.(1-���/�)   حدد قیمة كل من الثابتتین  ، 4اعتمادا على منحنى الشكلK و . 
 بدون سلم مع احترام i(t)ارسم المنحى الممثل لھیئة . بداللة الزمن أثناء شحن المكثف i(t) أوجد تعبیر شدة التیار3.2-

  . االصطالحات و أصل التواریخ
التي یجب أن یستعملھا أحمد لیشحن مكثفھ كلیا خالل نفس المدة التي استغرقھا الشحن الكلي لمكثف مریم؛ باعتبار R0 حسب قیمة المقاومة أ4.2-

   .5أن مدة الشحن الكلي تقدر ب
 




