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  )1( تمارين في الكھرياء
  الثانية بكالوريا علوم فيزيائية

  2010ــ  2009
  

  (RC)ثنائي القطب 

 لمكثف Cتحديد السعة :  1التمرين 
والذي يتكون من ) 1(للمكثف ، ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل  Cلتحديد السعة 

0Iمولد مؤمثل للتيار يغذي الدارة بتيار شدته ثابتة  200mA=  ومكثف سعتهC  .  

  ) 2(الشكل .  tبد;لة الزمن  Cuبواسطة وسيط معلوماتي نحصل على تغيرات التوتر 

ال?زمة  tوالمدة  Aللبوس  Aqوالشحنة الكھربائية  0Iــ ما ھي الع?قة بين شدة التيار  1

  لشحن المكثف  ؟ 
 AMuو والتوتر  Cو وسعة المكثف  Aqــ ما ھي الع?قة التي تربط بين الشحنة الكھربائية  2

  لبن مربطي المكثف ؟ 
tعند اللحظة  Aqــ حدد قيمة الشحنة 3 250ms=  .  

  . سعة المكثف  Cــ استنتج القيمة  4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   2التمرين 
1Cنركب مكثفا سعته  4 F= µ  1، تم شحنه تحت توترU 10V=  على التوازي مع مكثف غير ،

2Cمشحون ، سعته  1,0 F= µ  .  

C)1شحنة المكثف  1qــ أحسب  1 C)2شحنة المكثف  2qو  ( بعد ربطھما ، ثم التوتر  (

  . الكھربائي لھذا التجميع عند التوازن 
  ماذا تستنتج ؟ 

ما ھو استنتاجك . ــ أحسب الطاقة المخزونة في كل مكثف قبل ربطھما ، ثم بعد ربطھما  2
  ؟ 
C)2ــ نركب المكثف  3 C)1على التوالي مع المكثف  ( تم شحنه تحت توتر (السابق  (

1U 10V= ( ونجعل ھذا التجميع تحت توترU' 40,0V=  . 1أحسب الشحنةq C)1للمكثف  ' ) 
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C)2للمكثف  ′2qوالشحنة  ھل يمكن حساب السعة المكافئة لھذا التجميع ؟ . بعد ربطھما  (

  .علل جوابك 
   3التمرين  

  بين مربطي  Cuيمثل الشكل جانبه تغيرات التوتر 

  خ?ل شحنه عبر موصل أومي مقاومته  Cمكثف سعته
R 500= Ω  :  

  لثنائي القطب  τــ عين مبيانيا قيمة ثابتة الزمن  1
RC   

  . للمكثف  Cــ استنتج قيمة السعة  2
tعند اللحظة  Cuــ ما ھي قيمة التوتر  3 0,2s=  ؟  

  المخزونة في eEاستنتجقيمة الطاقة الكھربائية 

  . الوشيعة   
  في النظام الدائم واستنتج قيمة  Cuــ حدد قيمة التوتر  4

  . المخزونة في المكثف في ھذه الحالة  eEالطاقة الكھربائية 

   4التمرين 
  بين  Cuيمثل الشكل جانبه تغيرات التوتر 

Cمربطي مكثف سعته  200 F= µ خ?ل تفريغه  

Rعبر موصل أومي مقاومته   500= Ω  :  
  لثنائي القطب τالزمن ــ أحسب قيمة ثابتة  1
 (RC)  
  . ــ تأكد مبيانيا من ھذه القيمة  2
  بين مربطي المكثف cuــ ما ھي قيمة التوتر  3

tعند اللحظة     ؟  =0
  المخزونة eEــ احسب قيمة الطاقة الكھربائية  4

tفي المكثف عند اللحظة   0=   
  ما قيمة ھذه الطاقة عندما يصبح المكثف مفرغا ؟ 

 .أحسب قيمة الطاقة  المبددة عندما يصبح المكثف مفرغا نھائيا ــ  5
  . وحدد شكل تبددھا  

  المعادلة التفاضلية خ6ل شحن مكثف  5تمرين 
  : من خ?ل التركيب التالي  C=100µFنشحن مكثفا سعته 

 مقاومة الموصل .  E=6,0Vتغذية المولد مستقرة ، يزود الدارة بتوتر 
  .  R=500Ωاnومي 

  .  Kالمكثف غير مشحون ونغلق قاطع التيار  t=0عند اللحظة 
  .  u(t)ــ أكتب المعادلة التفاضلية التي تحقق  1

: ــ حل المعادلة التفاضلية ھو على الشكل التالي  2
t

u(t) A(1 e )
−

τ= −  

  . وأحسب قيمھا  τو  Aحدد التعابير الحرفية ل  1ـ  2
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   i(t)عبر عن تيار الشحن  2ــ  2
Eإلى القيمة  u(t)اللحظة التي يصل فيھا التوتر  t1/2حدد  3ــ  2 / ثم قارنھا مع ثابتة .  2

  .  τالزمن 
Eفي أية لحظة تكون عندنا  4ــ  2 / Eثم  4 /   ؟  8

  المعادلة التفاضلية خ6ل تفريغ مكثف 6تمرين 
  . بواسطة التركيب جانبه  C=470µFنفرغ مكثف سعته 

   R=4,7kΩمقاومة الموصل اnومي 
  يكون المكثف مشحون ، التوتر بين t=0sعند اللحظة 

  .  Kونغلق قاطع التيار  U0=10,0Vيساوي  uBAمربطيه  
  للمكثف عند  Bو  Aــ حدد إشارتي كل من اللبوسين  1

  .  t=0اللحظة 
   i(t)ــ حدد المنحى الحقيقي لتيار التفريغ وإشارة الشدة  2

  . ومنحى انتقال حملة الشحن الكھربائية 
  .  uAB=uو  qA=qــ نضع  3
  . وعناصر الدارة  u(t)بد;لة  FEuعبر عن  1ــ  3

  .  u(t)أكتب المعادلة التفاضلية التي تحقق  2ــ  3

u(t):ــ حل المعادلة التفاضلية ھو على الشكل التالي  4 Aexp( t / )= − τ  

  . وأحسب قيمھا  τو  Aحدد التعابير الحرفية ل  1ــ  4
   i(t)عبر عن تيار التفريغ  2ــ  4
0Uإلى القيمة  u(t)اللحظة التي يصل فيھا التوتر  t1/2ــ  حدد عند  5 / ثم قارنھا مع ثابتة .  2

  .  τالزمن 
   7تمرين ال

، ومكثفا سعته  I=0,2mAنعتبر دارة كھربائية تضم على التوالي مولد للتيار المستمر 
C=400µF  وقاطعا للتيارK  وموص? أوميا مقاومتهR=1kΩ  . المكثف مفرغ بدئيا ، نغلقK  في

  .  t=0اللحظة 
بالتتابع بين مربطي المكثف  uG(0)و  uR(0)و  uC(0)، التوترات  t=0ــ حدد عند اللحظة  1

  . والموصل اnومي ومولد التيار المستمر 
 : أحسب في ھذه اللحظة . وذلك بفتح قاطع التيار  t1=10sــ نوقف الشحن عند اللحظة  2
  . للمكثف  q(t1)الشحنة  1ــ  2
  .  uC(t1)التوتر  2ــ  2
  . المخزونة في المكثف e(t)Eالطاقة  3ــ  2

  .  t=t1-t0∆المبددة في الموصل اnومي خ?ل المدة  ’Eأحسب الطاقة الحرارية  1ــ  3
التي يمنحھا  Eخارج قسمة الكلية المخزونة في المكثف على الطاقة الكلية  rأحسب  2ــ  3

  ماذا تستنتج ؟ .  t∆المولد خ?ل مدة الشحن 
 ماذا يحدث إذا تم ا;ستمرار في شحن المكثف دون توقف ؟  3ــ  3
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  8التمرين 

تدخل الموص6ت اAومية والمكثفات والوشيعات في تركيب عدد من اAجھزة 
  . اHلكترونية المختلفة 

ندرس في ھذا التمرين بعض ثنائيات القطب التي يتم توظيفھا في إنجاز راديو 
  .  fبإمكانه استقبال قناة إذاعية على موجة ذات تردد  AMبسيط 

  شحن مكثف بواسطة مولد مؤمثل للتوتر : الجزء اAول 
  : من  1يتكون التركيب التجريبي الممثل في الشكل 

Eــ مولد مؤمثل للتوتر قوته الكھرمحركة  9V====   
   Rــ موثل أومي مقاومته 

   0Cــ مكثف سعته 

   Kــ قاطع التيار 
0tعند اللحظة  تتغير بد;لة الزمن كما ھو  i، نغلق الدارة فيمر فيھا تيار كھربائي شدته  ====0

  ) المماس للمنحنى عند أصل التواريخ  (T)يمثل المستقيم (  2مبين في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : أنقل على ورقة التحرير تبيانة التركيب التجريبي ومثل عليھا في ا;صط?ح مستقبل  1ــ  1

  بين مربطي المكثف  Cuــ التوتر 

  بين مربطي الموصل اnومي  Ruــ التوتر 

   Ruبين علة التبيانة السابقة كيفية ربط جھاز راسم التذبذب الذاكراتي لمعاينة التوتر  2ــ  1

  .  q(t)اثبت المعادلة التفاضلية التي تحققھا شحنة المكثف  3ــ  1

  : يكتب حل ھذه المعادلة التفاضلية على الشكل التالي  4ــ  1

  (((( ))))tq(t) A 1 e−α−α−α−α= −= −= −= −  

   ααααو  Aحدد تعبير كل من الثابتتين 

: بين أن تعبير شدة التيار المار في الدارة يكتب على الشكل التالي  5ــ  1
1E

i(t) e
R

−−−−
ττττ====  ،

  .  0Cو  Rثابتة يجب تحديديھا بد;لة  ττττحيث 

  . بعدا زمنيا  ττττباستعمال معادلة اnبعاد ، بين أن للثابتة  6ــ  1
iباعتمادك على المبيان  7ــ  1 f (t)====  حدد المقاومة ،R 0والسعةC . 
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   9التمرين
Iنعتبر الدارة الكھربائية التالية والمتكونة من مولد مؤمثل للتيار الكھربائي  100A=  ومكثف

Cسعته عالية جدا  Super condensateurضخم  1800F=  وموصل أومي مقاومتهR 2= Ω 
  ) . 2(و ) 1(دي موضعين  Kوقاطع التيار 

tنضع قاطع التيار في اللحظة  فيشحن المكثف بواسطة المولد المؤمثل ) 1(في الموضع  =0
  ) . 2(للتيار فنجصل على المنحنى الممثل في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  2Vبين مربطي المكثف القيمة  Cuالتي يأخذ فيھا التوتر  1tــ حدد اللحظة  1

ــ أحسب الطاقة الكھربائية  2
1e

E  1المخزونة في المكثف عند اللحظةt .  

1tــ عند اللحظة  3 t=  نؤرجح قاطع التيارK  فيفرغ المكثف عبر الموصل ) 2(في الموضع ،

Cحيث  2tاnومي حتى اللحظة  2 2u (t ) U 1,5V= =  .  

  : خ?ل التفريغ  tبد;لة الزمن  Cuالمعادلة للتوتر 

  1(t t )/
Cu (t) A Be− − τ= +  

  .  τو  Bو  Aحدد  1ــ  3
  .  2Uحيث يصبح التوتر بين مربطي المكثف  2tأحسب اللحظة  2ــ  3

أحسب الطاقة المفقودة بمفعول جول . ــ نفترض أن تفريغ المكثف يتم بدون ضياع الطاقة  4

RE  وميnفي الموصل اR  1بين اللحظتينt  2وt  . استنتج القدرة المتوسطةRP 

  . 2tو  1tبين اللحظتين  Rالمفقودة بمفعول جول  في الموصل اnومي 

  الدورة العادية    2009علوم رياضية  : 10التمرين
 الموجاتيستعمل المكثف في تصنيع كثير من اnجھزة ا�لكترونية من بينھا مستقبل 

  .الكھرمغنطيسية
في أحد طوابق مستقبل  RCيھدف ھذا التمرين إلى دراسة شحن مكثف ودور ثنائي القطب 

  .للموجات الكھرمغنطيسية
  دراسة شحن مكثف

  :من  و المكونة 1ننجز الدارة الكھربائية الممثلة في الشكل 
- (G)  : مولد كھربائي مؤمثل للتوتر قوته الكھرمحركةE . 

- (D)  : موصل أومي مقاومتهR 100= Ω . 
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- (C)  : مكثف سعتهC .  
- K  :قاطع التيار.  

  نغلق قاطع التيار عند لحظة نختارھا . المكثف غير مشحون 
  . (t=0)أص? للتواريخ 

  بين مربطي  uCأثبت المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر ــ  1
  .المكثف 

 يكتب حل ھذه المعادلة التفاضلية على شكل  ــ  2

  
t

Cu A.(1 e )
−

τ=  ثابتة الزمن τثابتة موجبة و  A، حيث  −

   RCلثنائي القطب  

C :بين أن 

1
1n(E u ) .t 1n(E)− = − +

τ
  .  

C1n(Eتغيرات المقدار  2يعطي المنحى الممثل في الشكل ــ  3 u  .  tبد;لة الزمن  −(

  . τو  Eباستغ?ل المبيان أوجد قيمة كل من  
tللطاقة المخزونة في المكثف عند اللحظة  Eeنرمز بــ ــ  4 = τ  ونرمز بــEe(max)  للطاقة

  القصوى

eأحسب النسبة . التي يخزنھا المكثف  

e(max)

E

E
 .  

 في الدارة  (C)الذي يجب تركيبه مع المكثف  (’C)للمكثف  ’Cاحسب قيمة السعة ــ  5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


