
)المكثفات(. 06. سلسلة 
:التمرین األول

R، ناقل أومي مقاومته E = 4,0 Vوالتوتر بني طرفيها C = 56 μFميثل الشكل املقابل دارة كهربائية حتتوي على مكثفة مشحونة ، سعتها 
= 100Ω وقاطعة .

uCماهي قيمة التوتر . نقوم بغلق القاطعة t= 0يف اللحظة .1

ة عند هذه اللحظة ؟ بني طريف املكثف
.بني طريف املكثفة uCأوجد املعادلة التفاضلية اليت حيققها التوتر .2

تأكد أن املعادلة.3
t

e t
-

 uC = E تعترب حال للمعادلة التفاضلية.
t >0أعط عبارة طاقة املكثفة بداللة الزمن وهذا من أجل .4
t = 10 msأجل مث منt = τأحسب قيمة هذه الطاقة من أجل .5

:نيالتمرین الثا
بني قطيب مكثفة يف حالة تفريغ عرب ناقل u(t)نقيس التوتر الكهربائي 

.بداللة الزمن فنحصل على الشكل املرفقRأومي 
.للدارة τاستنتج من املنحين البياين ثابت الزمن .1
C = 100μF: إذا كانت قيمة سعة املكثفة هي.2

.Rومة أحسب قيمة املقا
:ثالثالتمرین ال

: نعترب الدارة املبينة على الشكل
.بتطبيق قانون التوترات iو u2و u1: أربط بني .1
.من جهة u2و i: من جهة وu1و i: أكتب عالقة بني .2

1dqللمكثفات للحصول على q2و q1أين جيب وضع .3
dt

i =

2dqو 
dt

i = وما هي إذا العالقة بنيu1 وq1 من جهة وبنيu2 وq2 من جهة ثانية.

:رابعالتمرین ال
. q0وشحنتها االبتدائية Cمربوط بني طريف مكثفة سعتها Rناقل أومي مقاومته 

.Rاملكثفة تتفرغ عرب املقاومة 

0=:بني أن الشحنة الكهربائية للمكثفة حتقق املعادلة التفاضلية التالية.1 ( )dq t
dt

q(t) + τ وأنτ : ثابت يطلب كتابة عبارته.

؟τما هي وحدة الثابت .2

:حتقق أن هذه املعادلة التفاضلية تقبل حال من الشكل .3
t

e t
-

Aq(t) =. َحدد الثابتA .
.q(t): مثل املنحين البياين للشحنة .4

: التمرین الخامس
.Eومولد قوته احملركة الكهربائية Rتشحن باستعمال دارة حتتوي على ناقل أومي مقاومته Cمكثفة سعتها 

من جهة والدالة املوالية ومشتقاا C ،E ،Rأكتب املعادلة التفاضلية املوافقة لعملية الشحن باستعمال املقادير .1
.uR(t)) ، دi(t)) ، جuc(t)) ، بq(t)) أ

عجـیل: األستاذماذا تستنتج ؟. ن هذه املعادالت قار.2
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:التمرین األول
R، ناقل أومي مقاومته E = 4,0 Vوالتوتر بني طرفيها C = 56 μFميثل الشكل املقابل دارة كهربائية حتتوي على مكثفة مشحونة ، سعتها 

= 100Ω وقاطعة .
uCماهي قيمة التوتر . نقوم بغلق القاطعة t= 0يف اللحظة .1

بني طريف املكثفة عند هذه اللحظة ؟ 
.بني طريف املكثفة uCأوجد املعادلة التفاضلية اليت حيققها التوتر .2

تأكد أن املعادلة.3
t

e t
-

 uC = E تعترب حال للمعادلة التفاضلية.
t >0أعط عبارة طاقة املكثفة بداللة الزمن وهذا من أجل .4
t = 10 msأجل مث منt = τأحسب قيمة هذه الطاقة من أجل .5

:التمرین الثاني
بني قطيب مكثفة يف حالة تفريغ عرب ناقل u(t)نقيس التوتر الكهربائي 

.لى الشكل املرفقبداللة الزمن فنحصل عRأومي 
.للدارة τاستنتج من املنحين البياين ثابت الزمن .1
C = 100μF: إذا كانت قيمة سعة املكثفة هي.2

.Rأحسب قيمة املقاومة 
:التمرین الثالث

: نعترب الدارة املبينة على الشكل
.بتطبيق قانون التوترات iو u2و u1: أربط بني .1
.من جهة u2و i: ومن جهةu1و i: أكتب عالقة بني .2

1dqللمكثفات للحصول على q2و q1أين جيب وضع .3
dt

i =

2dqو 
dt

i = وما هي إذا العالقة بنيu1 وq1 من جهة وبنيu2 وq2 من جهة ثانية.

:التمرین الرابع
. q0وشحنتها االبتدائية Cمربوط بني طريف مكثفة سعتها Rناقل أومي مقاومته 

.Rاملكثفة تتفرغ عرب املقاومة 

0=:بني أن الشحنة الكهربائية للمكثفة حتقق املعادلة التفاضلية التالية .1 ( )dq t
dt

q(t) + τ وأنτ : ثابت يطلب كتابة عبارته.

؟τما هي وحدة الثابت .2

:ال من الشكل حتقق أن هذه املعادلة التفاضلية تقبل ح.3
t

e t
-

Aq(t) =. َحدد الثابتA .
.q(t): مثل املنحين البياين للشحنة .4

: التمرین الخامس
.Eومولد قوته احملركة الكهربائية Rتشحن باستعمال دارة حتتوي على ناقل أومي مقاومته Cمكثفة سعتها 

من جهة والدالة املوالية ومشتقاا C ،E ،Rية الشحن باستعمال املقادير أكتب املعادلة التفاضلية املوافقة لعمل.1
.uR(t)) ، دi(t)) ، جuc(t)) ، بq(t)) أ

عجـیل: األستاذماذا تستنتج ؟. قارن هذه املعادالت .2
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