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ع ت 3: المستوى)                              RCثنائي القطب . (7.سلسلة 
:التمرین األول

(E = 5,0 V )مت شحنها حتت توتر ثابت Cمكثفة سعتها 
510Rقل أومي مقاومته مث أعيد تفريغها يف نا.  = W وذلك

.t=0عند اللحظة 
.ميثل البيان التايل تطورات شحنه املكثفة أثناء تفريغها

)اكتب املعادلة التفاضلية للدارة .1 )q tخالل التفريغ.

)0بني أن حلها هو .2 )
t

q t q e t-=.
يان عند املبدأ يقطع حمور األزمنة برهن أن املماس للب.3

)عند نقطة توافق  )t t=.
.عني بيانيا ثابت الزمن .4
.Cأحسب سعة املكثفة .5
t=0 ،5tأحسب شحنة املكثفة عند اللحظتني .6 t=.
.أحسب شدة التيار عند نفس اللحظتني السابقتني .7

:التمرین الثاني
ل الشكل تغريات التوتر الكهربائي بني طريف مكثفة بداللة الزمنميث

عرب ناقل أومي E =5Vتشحن هذه املكثفة بتوتر ثابت قيمته 
1000Rمقاومته  = W.

.أعط تركيب الدارة الذي يسمح بتحقيق هذه املتابعة .1
.كثفة أوجد املعادلة التفاضلية اليت حيققها التوتر بني طريف امل.2
.أعط عبارة حل هذه املعادلة .3
)استنتج من البيان قيمة ثابت الزمن .4 )t لثنائي القطبRC.
.استنتج سعة املكثفة .5

:التمرین الثالث
حيث t =0نعترب الدارة املبينة يف الشكل يف اللحظة 
.E =9Vتعطى Kتكون املكثفة فارغة متاما نغلق القاطعة 

.نسجل بطريقة مناسبة البيان 
.أعط عبارة املعادلة التفاضلية .1

,استنتج عالقة بني .2 , , c
c

duu E C Rو
dt

.

:أعط العالقة بني البيانني .3

( )c
c

du f u
dt

)lnو = ) ( )cE u f t- =.

عني قيمة ثابت الزمن للدارة .4

( )q cm

t(ms)

( )cu v( )t s



:التمرین الرابع
:نستعمل التجهيز التايل.خالل حصة عمل خمربيكثفةمل(C)تعيني السعة من أجل

.، بادلة ، أسالك التوصيلC، مكثفة سعتها Rناقل أومي مقاومته ،مولد للتوتر الكهربائي الثابت مقاومته مهملة
.ارسم املخطط املمثل للدارة الكهربائية، توضح من خالله عملييت شحن وتفريغ املكثفة)1
باستعمال راسم . I=660µAالذي يعطي تيــارا شــدته ثابــتة نبدأ بشحن املكثفة باملولد السابق ،t=0اللحظة عند)2

.االهتزاز املهبطي ذي مدخلني، يظهر على شاشته التوتران اللحظيان بني طريف املولد وطريف املكثفة
.ارة الكهربائيةباستعمال الرسم التخطيطي السابق للدارة الكهربائية، بين كيفية ربط مدخلي راسم االهتزاز املهبطي ذه الد) 1- 2
.ارسم، كيفيا، املنحيني املمثلني للتوترين اللحظيني املالحظني على الشاشة) 2-2

فنحصل   )q(حنسب قيمة شحنة املكثفة )t(الشحن ومن أجل كل قيمة لـ عمليةأثناء)3
رفيهاعلى البيان التايل الذي ميثل تغريات شحنة املكثفة بداللة التوتر الكهربائي املطبق بني ط

).1الوثيقة( 
.عني سعة املكثفة:ـ 1باالعتماد على الوثيقة ـ) 3-1
:إذا علمت أن القيمة املسجلة على املكثفة من طرف الصانع هي) 3-2

FµC=470020بـ℅
.هل القيمة املتحصل  عليها جتريبيا تتفق مع دقة الصانع ؟ علّل

فريغ املكثفة عند اية التجربة، كيف يتم ذلك؟تنبغي)4

عجیل : األستاذ
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