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  )2(  تمارين في الكھرياء
  الثانية بكالوريا علوم فيزيائية

  2010ــ  2009

  
  متوالية  RLCالذبذبات الحرة في دارة 

   
  رة متذبذبة شيعة وا4نظمة الث2ت المميزة لداتفريغ مكثف في و :  1التمرين 

 Lبين مربطي مكثف خ%ل عملية شحنه  مركب على التوالي مع وشيعة معامل تحريضھا  Cuــ نريد معاينة تطور التوتر  1

  ,  Rوموصل أومي مقاومته 
ذي توتر مستمر لشحن المكثف ، وقاطع التيار ذي مدخلين وكيفية  Gو المولد  (R,L,C)مثل على تبيانة الدارة  1ــ  1

Cuتركيب مدخلي راسم التذبذب لمعاينة التوتر  (t)    

  وما  RLCأعطي اسم اHنظمة الث%ث المميزة للدارة المتذبذبة  2ــ  1
  . شروط م%حظتھا ؟ ومثل شكلھا 

  استغ2ل تمثيل مبياني :  2تمرينال
  بين مربطي uC(t)تغيرات التوتر أسفله يمثل الشكل 

  المكثف مشحونا بدئيا تم تركيبه بين مربطي ثنائي 
  الشكل أنظر  RLقطب  
  وبين عليه كيفية ربط كاشف جانبهــ انقل الشكل  1
  .  uC(t)التذبذب لمعاينة التوتر  
  ــ ما ھو نظام التذبذبات ؟  2
  .  Tــ حدد شبه الدور  3
  ــ علما أن سعة المكثف المستعمل ھي  4

C 330 F= µحدد معامل التحريض  

  . يساوي الدور الخاص  Tنعتبر أن شبه الدور . الذاتي للوشيعة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3تمرينال

  مشحونا مسبقا تحت  C=47,0nFنعتبر مكثفا سعته 
  . U0=6,0Vتوتر مستمر 

  نصل مربطي المكثف بوشيعة معامل تحريضھا الذاتي
 L=65mH ومقاومتھا مھملة ، المنحى الموجب لمرور  
  :التيار الكھربائي ممثل في الشكل أسفله  
  بين مربطي  uC(t)ــ أنقل التبيانة ومثل عليھا التوتر  1

  بين  uL(t)المكثف والتوتر 
  . مربطي الوشيعة في اnصط%ح مستقبل 

  .  uC(t)ــ اوجد المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر  2

ــ حل المعادلة التفاضلية ھو  3
C m

0

2
u (t) U cos t

T

 π=  
 

 .  T0و  Umحدد قيمتي .  

   4تمرين ال
  ،  E=6,0Vبواسطة مولد قوته الكھرمحركة  C=0,25µFنشحن مكثفا سعته 
  .  rومقاومتھا  Lبين مربطي وشيعة معامل تحريضھا الذاتي  t=0ونركبه عند اللحظة 

 : بين مربطي المكثف ، فنحصل على الشكل أسفله  uC(t)نعاين بواسطة راسم التذبذب تغيرات التوتر 
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  ــ ما نظام الذبذبات الم%حظ ؟  1
  ــ كيف تفسر خمود ھذه الذبذبات ؟  2
  . بين مربطي المكثف  uCــ أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر  3
  . للذبذبات  Tــ عين مبيانيا شبه الدور  4
  . منعدمة  rــ نعتبر المقاومة  5
  .  uCأكتب في ھذه الحالة المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر  1ــ  5
C: حل ھذه المعادلة ھو  2ــ  5 mu (t) U cos( t )= α + ϕ  . ما تعبير كل منmU , ,ϕ α  ؟  

  . المار في الدارة  i(t)للمكثف وشدة التيار  q(t)استنتج تعبير كل من الشحنة  3ــ  5
  . للذبذبات  T0أعط تعبير الدور الخاص  4ــ  5
  .  T0يساوي شبه الدور الخاص  Tللوشيعة ، علما أن شبه الدور  Lــ أحسب قيمة معامل التحريض الذاتي  6
  .  ug=R0iمولد يزودھا بتوتر  RLCــ لصيانات الذبذبات ، نركب على التوالي في الدارة  7

  التي تمكن من الحصول على ذبذبات جيبية ؟  R0ما قيمة المقاومة 
   5تمرين ال

  .  Eمشحونا تحت توتر  Cنعتبر مكثفا سعته 
  .  rومقاومتھا  Lنربط المكثف بوشيعة معامل تحريضھا الذاتي  t=0عند اللحظة 

  . ــ نعتبر مقاومة الوشيعة مھملة  1
  . بين مربطي المكثف  uCأوجد المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر  1ــ  1

C: حل ھذه المعادلة ھو  2ــ  1

2
u (t) E cos( t )

T

π= + ϕ.  أوجد تعبير الطاقة الكليةtE  وبين أنھا ثابتة .  

  . غير مھملة  rــ في الحقيقة ، مقاومة الوشيعة  2
  .  uC(t)أوجد ، في ھذه الحالة ، المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر  1ــ  2

2td: باستعمال ھذه المعادلة بين أن  2ــ  2
ri

dt

E
= شدة التيار المار في  iو  tللدارة عند اللحظة  الطاقة الكلية tE: حيث  −

 ماذا تستنتج ؟ .  tالدارة عند اللحظة 
   6تمرين ال

  نعتبر التركيب الممثل في الشكل جانبه والمكون
  : من  

  .  C=1,0µFــ مكثف سعته 
  ومقاومتھا  Lــ وشيعة معامل تحريضا الذاتي 

  . مھملة 
  .  Rـــ موصل أومي مقاومته 

  قبل  Eعلما أنه تم شحن المكثف تحت توتر 
  . في الدارة  t=0اللحظة  تركيبه عند

  ــ أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققھا  1
  . للمكثف  qالشحنة 

  . ــ بين أن الطاقة الكلية للدارة المتذبذبة غير ثابتة  2
  ــ نعاين بواسطة راسم التذبذب التوتر بين مربطي المكثف ، فنحصل 3
  .  أسفلهعلى الرسم التذبذبي الممثل في الشكل  

  : باnعتماد على المبيان عين 
  .  Q0الشحنة البدئية  1ــ  3
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  الطاقة البدئية المخزونة في المكثف 2ــ  3
 E0  .  
  للمتذبذب عند  E1الطاقة الكلية  3ــ  3

  .  t1=3Tاللحظة 
  تغير طاقة الدارة المتذبذبة بين 4ــ  3
    .  t’=Tو  t=0اللحظتين  

  التبادل الطاقي والدارة : 7تمرين ال
RLC   

  وشيعة معامل يتكون متذبذب كھربائي من
تم شحنه بواسطة توتر  Cومكثف سعته  Rومقاومتھا منعدمة مركبة على التوالي مع موصل أومي مقاومته  Lتحريضھا  

  .  U=E=5Vمستمر  
  .  Etوفي الدارة  EBوالوشيعة    ECيفرغ المكثف في الدارة و ن%حظ تغيرات الطاقة المخزونة في المكثف t=0عند اللحظة 

  .  EBوالوشيعة   ECالتعبير الحرفي للطاقة المخزونة في كل من المكثفــ أعط  1
  . علل الجواب ) . 3(و  )  2(و ) 1(ــ تعرف على المنحنيات  2
  ) 1(ــ فسر كيفيا تطور الطاقة التي يمثلھا المنحنى  3
  . اHولى  2msــ أحسب الطاقة المفقودة خ%ل  4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمارين توليفية

  
  1التمرين 

  . نريد تحديد معامل التحريض لوشيعة بطريقتين مختلفتين 
I  ــ الدارةRL   

rومقاومتھا الداخلية  Lالمكون من وشيعة معامل تحريضھا  RLنغذي ثنائي القطب  0,8= Ω  وموصل أومي مقاومتهR 

2Rقابلة للضبط ،  بواسطة مولد ذي تردد منخفض مركب على التوالي وموصل أومي وقاومته  1k= Ω  .  

1، حيث نحصل على الرسم التذبذبي للتوتر ) 1(نركب راسم التذبذب كما ھو في الشكل  AMu (t) u (t)=  . الزرADD 

Sيمكن من الحصول على التوتر  1 2u (t) u (t) u (t)= +  .  

1uننسخ المنحنيين  (t)  وSu (t)  2(في الشكل . (  

20mV:  1الحساسية الرأسية المدخل  / div   

suالحساسية الرأسية بالنسبة ل  (t)  :0,50V / div  

5,0ms: الحساسية اHفقية  / div   
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1ــ أوجد تعبير التوترات  1 AMu (t) u (t)=  2و BMu (t) u (t)=  وS 1 2u (t) u (t) u (t)=   Rو  Lو  rو  i(t)بدnلة  +

Suبين أن .  rعلى قيمة  Rبضبط المقاومة  2ــ تم الحصول على الشكل  2 (t)   في ھذه الحالة يمكن أن تكتب على

  : الشكل التالي 

  1
S

du (t)L
u (t)

R dt
= −  

  . معامل التحريض للوشيعة  1Lحدد قيمة  2ــ باستغ%ل مبيان الشكل  3

II  ــ الدارةrLC   
  3الشكل في مرحلة ثانية ننجز التركيب التجريبي الممثل في 
Cباستعمال مولد ذي توتر مستمر ومكثف ذي السعة  0,50 F= µ  .  

  .  tبين مربطي المكثف بدnلة الزمن  Cuبواسطة جھاز معلوماتي نسجل تغيرات التوتر 

  .  4بعد شحن المكثف ، نؤرجح قاطع التيار لكي يفرغ المكثف في الوشيعة فنحصل على التسجيل الممثل في الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  . للذبذبات  Tــ حدد قيمة شبه الدور  1
  . معامل التحريض للوشيعة باعتبار أن شبه الدور يساوي تقريبا الدور الخاص للدارة  2Lــ استنتج قيمة  2

  ماذا تستنتج ؟ ,  2Lو  1Lــ قارن بين  3

III  ــ الدراسة الطاقية  
1tــ عبر عن الطاقة الكھربائية المخزونة في المكثف عند اللحظة  1 4,0ms=  واحسب قيمتھا .  

  . ــ حدد الطاقة الكلية المخزونة في الدارة عند نفس اللحظة  2
2ــ نھمل الخمود خ%ل ربع دور ، أحسب في ھذه الحالة قيمة شدة التيار الكھربائي عند اللحظة  3 1t t T / 4= +  .  

  ــ ما ھو مصدر خمود الذبذبات ؟  4
   3التمرين 

  . الھدف من التمرين دراسة مختلف نماذج شحن وتفريغ المكثفات 
I  ــ شحن مكثف بواسطة مولد مؤمثل للتيار .  

لھذا الغرض ننجز التركيب . وقابلة للضبط Iنقوم بدراسة شحن مكثف بواسطة مولد مؤمثل للتيار دي شدة التيار ثابتة 
  ) . 1(الكھربائي الممصل في الشكل 

Cنركب بين مربطي المكثف حاسوب مزود ببرنم خاص يمكن من تسجيل تغيرات التوتر  AMu (t) u (t)=  .  

Iعلى القيمة  Iنضبط  660 A= µ  عند اللحظة ،t  Cuونسجل تغيرات التوتر ) 1(في الموضع  Kنضع قاطع التيار  =0

  .  tبدnلة الزمن 
الموافقة لھا ، ثم نخط المنحنى  Aللبوس  qالشحنة  tبواسطة برنم خاص نقوم بحساب ، بالنسبة لكل قيمة ل 

Cq g(u   )2(الشكل  =(

  .  q(t)ــ وضع كيف يمكن ، انط%قا من المعطيات التجريبية ، تحديد الشحنة  1

  ) 2(انط%قا من منحنى الشكل  Cــ أوجد سعة المكثف  2
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0C: ــ القيمة المشار إليھا من طرف الصانع ھي  3 4,70mF=  رتياب . تقريبا  %20بnھل القيمة المحصلة تتوافق و ا

  المحدد من طرف الصانع ؟ 
tالمخزونة في المكثف خ%ل نفس المدة الزمنية  ′CEو  CEــ قارن بين الطاقة  4 7,50s∆ عندما يشحن المكثف ، على  =

Iالتوالي بتيار شدته ثابتة  660 A= µ  ثم بتيار شدته ثابتة ،I 330 A′ = µ  . ماذا تستنتج ؟  

Rالمفقودة بمفعول جول في الموصل أHومي مقاومته  JEــ أحسب الطاقة  5 700= Ω خ%ل ،t∆  عندما تكون

I 660 A= µ .ما ھو استنتاجك ؟  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
II  ــ شحن وتفريغ المكثف بواسطة مولد ذي توتر ثابت  

 0Rثم يتم تفريغه في موصل أومي ذي مقاومة  Eبواسطة عمود ذي قوة كھرمحركة  1Cنقوم بشحن مكثف ذي السعة 

  ) 4(و ) 3(كما في الشكلين 
BMu(t)تغيرات التوترين  u (t)=  لة الزمن المحصل عليھا باستعمال نفس الطريقة السالفة الذكرnبين مربطي المكثف بد

  ) . 5(ممثلين في الشكل 
tعند اللحظة . والمكثف مفرغ  0في الموضع  Kفي البداية  حيث تكون انط%قة ) 1(نضع قاطع التيار في الموضع  =0

1tيتم بين اللحظتين ) 2(إلى الموضع ) 1(المرور غير اللحظي للقاطع من الموضع . شحن المكثف  300ms=  و

2t 500ms=  . 2عند اللحظةt لق تفريغ المكثف المشحون ينط .  

0R: نعطي  R 250= = Ω  1وC 220 F= µ  .  

Uالتوتر بين مربطي المولد ثابت وقيمته   E 12,0V= =   

  .  Mنحو  Aدائما من  ABMمنحى التيار في الفرع 
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وضح على التبيانة طبيعة ومنحى انتقال حملة الشحن مبينا قطبية لبوسي المكثف  Uــ خ%ل الشحن تحت التوتر  1

  . والمنحى اnصط%حي للتيار 
  ــ خ%ل شحن المكثف  2
BMuالتفاضلية التي يحققھا التوتر أتبث أن المعادلة  1ــ  2 (t)  ھي كالتالي :  

  BM
1 BM

du (t)
u (t) A

dt
τ + =  

  . خ%ل الشحن  Aو  1τحدد قيم كل من  2ــ  2

  . وقارنھا بالقيمة المحصلة في السؤال السابق  1τقيمة ) 5(عين من خ%ل منحنى الشكل  3ــ  2

minu(tالضرورية لكي تكون القيمتين  mintحدد المدة الدنوية ) 5(من خ%ل منحنى الشكل  4ــ  2 قارن . متطابقتين  Eو  (

  .  τو  mintبين 

1) :2(إلى الموضع ) 1(من الموضع  Kــ مرور  3 2t t t< <   

1في المجال  ABuو  iحدد قيمتي  2ــ  2t 3و  1tثابت بين اللحظتين  BMuفسر لماذا يبقى التوتر   1ـ  3 2t t t< <  .  

2tــ تفريغ المكثف  4 t>  ،K  2وعند اللحزة ) 2(في الموضعt  ينطلق تفريغ المكثف .  

BMuبين أن المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر  1ــ  4 (t)  تكتب على الشكل التالي :  

  BM
1 BM

du (t)
u (t) A

dt
′ ′τ + =  

  .  τ′1و  1τ قارن بين .خ%ل التفريغ  ′Aو  τ′1حدد قيم كل من  2ــ  4

    . وقارنھا بالقيمة المحصلة في السؤال السابق  τ′1قيمة ) 5(عين من خ%ل منحنى الشكل  3ــ  4

   2تمرين 
 بين مربطي وشيعة ذات معامل تحريض  t=0تم نركبه عند اللحظة  U0=12Vتحت توتر  C=0.1µFنشحن مكثف سعته 

L=1.0H ومقاومة نفترض أنھا مھملة .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  Aشحنة اللبوس المرتبط بالنقطة  q )qــ اثبت المعادلة التفاضلية التي تحققھا شحنة المكثف  1
   tبدnلة الزمن  qــ عبر عن الشحنة  2
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]بدnلة الزمن في المجال  uAMثم مثل التوتر  T0ــ احسب الدور الخاص  3 ]0ms , 6ms  

  : ولصيانة التذبذبات ننجز التركيب التالي  r=350Ωــ في ھذه الحالة نأخذ بعين اnعتبار مقاومة الوشيعة بحيث قيمتھا  4
  في ھذا التركيب ؟ ) 1(أ ــ ما اسم المركبة 

  .  uMN=-R0iب ـ باعتبار أن المضخم العملياتي كام% بين أن 
  ما ھي القيمة الدنوية للحصول على تذبذبات مصانة ؟

   3التمرين 
  نعتبر التركيب الممثل في الشكل أسفله 

  .  U0=12Vو  C=0,4µFو  L=0,8Hحيث 
  . ثم نفتحه بعد لحظات  K1مفتوحا ونغلق قاطع التيار  K2نحتفظ بقاطع التيار 

  . ــ أحسب الشحنة القصوى للمكثف وعين على التبيانة اللبوس الذي يحمل الشحنة الموجبة  1
  .  K2ونغلق قاطع التيار  K1نفتح قاطع التيار  t=0ــ عند اللحظة  2
  .  LCللتيار في الدارة  i0وقيمة الشدة  uABللتوتر  u0قيمة التوتر  t=0حدد عند اللحظة  1ــ  2

: لة التفاضلية للدارة أثبت المعاد 2ــ  2
2

2

d u 1
.u 0

LCdt
+ =  

  تحقق من أن حل ھذه المعادلة يكتب  3ــ  2
C: على الشكل التالي  m 0u (t) U cos( t )= ω + ϕ .  

,mأحسب   Uϕ  .  

  واحسب T0حدد قيمة الدور الخاص  4ــ  2

0عند اللحظات   0 0
0

3T T T
T , , , , 0

4 2 4
  

  .  Aللبوس  qأ ــ شحنة 
  . للتيار في الوشيعة  iب ــ الشدة 

  .  q(t)و  i(t)ج ــ مثل في نفس المبيان 

   eEعبر عن الطاقة الكھرساكنة  5ــ  2
  .  tبدnلة الزمن  mEوالطاقة المغنطيسية 

  . علق على المنحنيين  mE و eE مثل في نفس المبيان 

   5التمرين 
نقترح من . المكثف والوشيعة خزانان للطاقة ؛ عند تركيبھما معا في دارة كھربائية يتم تبادل الطاقة بينھما 

  . ودراسة تظمين إشارة جيبية  LCخ2ل ھذا التمرين دراسة دارة مثالية 

   LCــ التدبدبات الحرة في دارة مثالية  1
معاول  (b)، وبتركيبه مع وشيعة  Uتحث توتر مستمر  Cقامت مجموعة من الت%ميذ بالشحن الكلي لمكثف سعته 

   1الشكل . ومقاومتھا الداخلية مھملة  Lتحريضھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Luبين مربطي المكثف والتوتر  Cuومثل عليه ، في اnصط%ح مستقبل ، التوتر  1أنقل على ورقة التحرير الشكل  1ــ  1

  (b)بين مربطي الوشيعة 
  .  Cuأثبت المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر  2ــ  1

Cuباستغ%ل المنحنى ، أكتب التعبير العددي للتوتر . بدnلة الزمن  Cuتغيرات التوتر  2يمثل الشكل  3ــ  1 (t)  .  
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  .  3المخزونة في الوشيعة بدnلة الزمن وفق المنحنى الممثل في الشكل  mEتتغير الطاقة المغنطيسية  4ــ  1

  : تكتب كما يلي  mEبين أن الطاقة  1ــ   4ــ  1

2
m

0

1 4
E (t) CU 1 cos t

4 T

        ππππ= −= −= −= −            
          

)))): نذكر أن  ))))2 1
sin x 1 cos 2x

2
= −= −= −= −  

  للطاقة mmaxEاستنتج تعبير القيمة القصوية  2ــ  4ــ  1

  .  Uو  Cالمغنطيسية بدnلة  
mEباعتماد المنحنى  3ــ  4ــ  1 f(t)====  حدد السعة ،C  

  . للمكثف المستعمل 
  (b)للوشيعة  Lأوجد معامل التحريض  5ــ  1

    6التمرين 
  ننجز التركيب الكھربائي المتكون من موصل أومي 

Rمقاومته  2, 2K= Ω= Ω= Ω= Ω  ومولد مؤمثل للتوتر قوته  

Eالكھرمحركة  8V====  ووشيعة معامل تحريضھاL 0,8H====  
  وموصل  Cومقاومتھا الداخلية مھملة ومكثف سعته  

  .  2Kو  1Kقابلة للضبط وقاطعي تيار  rأومي ذي مقاومة 

   RCــ دراسة الدارة  1
tعند اللحظة   نعتبرھا أص% للتواريخ نغلق قاطع  ====0

  ) يبقى مفتوحا  1K  )2Kالتيار 

ABنقوم بدراسة شحن المكثف ، بتتبع تطور التوتر  Cu u====  لة الزمنnبدt  .  

C: تكتب على الشكل التالي  Cuبين أن المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر  1ــ  1
C

du
E u RC

dt
= += += += +  )1(  

))))باعتبار أن  2ــ  1 ))))t /
Cu E 1 e− τ− τ− τ− τ= −= −= −=   ح%n للمعادلة −

   Cو  Rبدnلة  ττττحدد تعبير ثابتة الزمن ) 1(التفاضلية  
  تغيرات ) 2(يعطي المنحنى الممثل في الشكل  3ــ  1

Cu (t)  باعتمادك على المنحنى ، حدد ثابتة الزمن ،ττττ  
  . موضحا الطريقة المتبعة  
  سعة المكثف  Cأحسب قيمة  4ــ  1
  التي يمكن عندھا اعتبار أن 1tأوجد المدة الزمنية  5ــ  1

  الموافق  Cuالمكثف أصبح مشحونا كليا ما ھو التوتر  

  لھذه المدة ؟ 
 أحسب شحنة المكثف في ھذه الحالة والطاقة الكھربائية  6ــ  1

0E  المخزونة فيه خ%ل ھذه المدة  

   LCــ الدارة  2
ونغلق  1Kعند لحظة نعتبرھا أص% للتواريخ نفتح قاطع التيار .  8Vعلى الصفر ، التوتر بين مربطي المكثف  rنضبط قيمة 

  . 2Kقاطع التيار 

  أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققھا  1ــ  2
  . بين مربطي المكثف  Cuالتوتر 

  تكون الدارة في ھذه الحالة مقرا لذبذبات 2ــ  2
  حل المعادلة .  0Tكھربائية دورھا الخاص  

c: ھو ) 2(التفاضلية 
0

2
u (t) Ecos t

T

    ππππ====     
    

   ،  

   0Tحدد قيمة 

cuمثل شكل المنحنى  3ــ  2 (t)   
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  ماھي مختلف التبادnت الطاقية التي 4ــ  2
  تحدث في الدارة الكھربائية ؟  
  على التوالي  (r,L,C)ــ الدارة  3

 2Kونغلق  1Kونفتح قاطع التيار  8Vالتوتر بين مربطي المكثف . للموصل اHومي على قيمة معينة  rنضبط المقاومة 

tعند اللحظة    .  tبدnلة الزمن  Cuر والذي يمثل تغيرات التوت 3نحصل على الرسم المبياني الشكل .  ====0

  ماھي مختلف التبادnت الطاقية التي تحدث في الدارة الكھربائية ؟ 1ــ  3
  . للذبذبات الكھربائية  Tعين شبه الدور  3باعتمادك على الرسم المبياني للشكل  2ــ  3

   0Tو  Tقارن بين 

ntخ%ل مدة زمنية  3ــ  3 nT====  حيثn  الطاقة المفقودة بمفعول جول . عدد طبيعيjE  0من الطاقة  %98تمثلE 

  المخزونة بدئيا في المكثف 
ntأ ــ عند اللحظة  nT====  فسر لماذا ؟ . الطاقة المخزونة في المكثف ھي سوى الطاقة الكھربائية  

   nEأحسب .  0tو  ntالطاقة الكھربائية للمتذبذب عند اللحظة  0Eو  nEب ــ نعتبر 

   nج ــ حدد العدد 
  


