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 التمرين األول

 في التركيب التالي Lنستعمل وشيعة معامل تحريضها 

Eمستمر وقوته الكرمحركة  Gحيث المولد  9V  

 .ومقاومته مهملة 

 ( .0)يوجد قاطع التيار في الموضع  (0

 في الدارة الكهربائية خالل  0Iحدد شدة التيار    

 ,ام الدائم النظ   

 ( .2)إلى الموضع ( 0)ينتقل قاطع التيار من الموضع ( 2

 .في الدارة ، ثم أوجد التعبير الحرفي لشدة التيار iأثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار   

لتكن ( 3
1t  و

2t صلبالتتابع اللحظتان اللتان ي 

فيهما التوتر 
BCu 10و %90إلى%  

 BC(max)uمن قيمته القصوية 

dعين الفرق  (0.3 2 1t t t   بداللة  

  .ثابتة الزمن     

 انطالقا من المنحنى جانبه  حدد( 2.3

 . ، واستنتج  dtالفرق       

 أحسب قيمة معامل التحريض للوشيعة( 3.3

r:  نعطي  8 , R 10    

 

 التمرين الثاني

 نعتبر التركيب التجريبي الممثل جانبه 

tعند اللحظة  0  نقوم بغلق قاطع التيارK  فتالحظ بواسطة ، 

  جهاز خاص تغيرات شدة التيار الكهربائي ، كما يظهر على الشكل

 .جانبه

 .علل قيمة شدة التيار عندما تصبح المدة الزمنية كبيرة جدا( 0

 .نهل مقاومة الوشيعة ،اوجد مقاومة الموصل األومي( 2

  .نريد قياس ثابتة الزمن بطريقتين مختلفتين ( 3

tأوجد تعبير المعامل الموجه عند ( 0.3 0 ، 

 . ثم استنتج قيمة ثابتة الزمن      

 عند أية لحظة تأخذ شدة التيار الكهربائي ( 2.3

 . متها القصوية ، ثم استنتج من قي 63%     
 . Lأوجد قيمة معامل التحريض ( 4

 

 

 

 

 (المكثف ) تمرين ثالث

 ومكثفين سعة كل منهما  Eنعتير التركيبة الكهربائية جانبه ، المكونة من مولد للتوتر قوته الكهرمركة 

   1C  2وC  وقاطع للتيار ،K . 

 ، حيث يتم شحن المكثف ( 0)في الموضع  Kنضع قاطع التيار ( 0

 ، احسب الطاقة الكهربائية المخزونة  1Cاألول الذي سعته       

 .في هذا المكثف      

 ( .2)في الموضع  Kبعد ذلك نضع قاطع التيار ( 2

 .يمة التوتر بين قطبي كل مكثف أحسب ق( 0.2     

  أوجد قيمة الطاقة المخزونة في المكثفين ، ماذا تستنتج ؟( 2.2     

2: نعطي     1E 50V , C 1 F , C 2 F     


