
ع ت 3:  القسم ثانوية محمد بوعايسي الشلف
)المكثفات .(سلسلة 

:التمرين األول
C = 3,3مكثفة سعتھا  mF تشحن بواسطة مولد للتوتر المستمر قوتھ المحركة الكھربائیةE = 9 V . تتم عملیة الشحن

R = 100 Kعبر ناقل أومي مقاومتھ  W.
.لھذه الدارة tأعط عبارة ثابت الزمن .1
.ھي الثانیة tبین أن وحدة .2
.tأوجد قیمة ثابت الزمن .3
ثواني بعد غلق القاطعة ؟5ما ھي قیمة التوتر الكھربائي بین طرفي المكثفة .4
ثواني بعد غلق القاطعة ؟5ي فرع المكثفة الكھربائي الذي یجري فما ھي قیمة شدة التیار.5

:التمرين الثاني
.التوتر الكھربائي بین طرفي مكثفة بداللة الزمن یمثل الشكل تغیرات 

عبرE = 5Vبتوتر ثابت قیمتھ تشحن ھذه المكثفة 
R = 100 Kناقل أومي مقاومتھ   W.

.أعط تركیب الدارة الذي یسمح بتحقیق ھذه المتابعة .1
د المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوترأوج.2

.بین طرفي المكثفة 
.أعط عبارة حل ھذه المعادلة .3
.RCلثنائي القطب tاستنتج بیانیا قیمة الثابت .4
.استنتج سعة المكثفة .5

:التمرين الثالث
C = 56ة سعتھا یمثل الشكل المقابل دارة كھربائیة تحتوي على مكثفة مشحون mF والتوتر بین طرفیھاE = 4,0 V ناقل ،

R = 100 Kأومي مقاومتھ  W وقاطعة.
. نقوم بغلق القاطعة t = 0في اللحظة .1

بین طرفي المكثفة ؟Cuما ھي قیمة التوتر 
.بین طرفي المكثفة Cuأوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر.2

tتأكد أن المعادلة .3

Cu Ee t-
.تعتبر حال للمعادلة التفاضلیة =

0tأعط عبارة طاقة المكثفة بداللة الزمن وھذا من أجل .4 f.
tأحسب قیمة ھذه الطاقة من أجل .5 t= 100ثم من أجلt ms=
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