
  
     ونصف  ةساع: املدة                                               ع ت3 : انوية مفدي زكرياء البياضة                                             املستوىث

 في مادة العلوم الفيزيائيةللثالثي الثاني  األول الفرض

 :تمرين

توصيل جهاز اإلنذار بتوتر كهربائي معين فإنه يجب مراعاة المدة الزمنية الالزمة للخروج من المكان قبل بداية  بعد
  .لمكثفةو من أجل ذلك فإن أغلب األجهزة تقوم أثناء اشتغالها على عمليتي الشحن و التفريغ . اشتغال الجهاز

  كما هو Eالكهربائية  يغذي الدارة بطارية قوتها المحركة

C=1.1 .10    :حيث يكون 1- مبين في الشكل  
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 μ F   

(I   دراسة شحن المكثفة في الدارةRC   

  حيث  Kقبل وصل جهاز اإلنذار نقوم بشحن المكثفة و ذلك بغلق القاطعة 

 نحصل بمساعدة جهاز راسم اهتزاز مهبطي موصول 

  . 2- بالدارة على منحنى الشكل  

 لمهبطي  ابين كيفية وصل الدارة بجهاز راسم االهتزاز) أ 

  . UAB  =f(t) إلظهار المنحنى 

 q  ، UR ،E  ،Cاوجد العالقة بين  tعند كل لحظة زمنية  - 

  المخزنة في المكثفة qاوجد المعادلة التفاضلية بداللة الشحنة  - 

����حل هذه المعادلة من الشكل  -  � ��1 � 	
   A و  α، عين  ���

 t   ،R ،E  ،Cبداللة   ��� استنتج عبارة  - 

 بيانيا Eواستنتج قيمة  - 

�: تكتب من الشكل Rاثبت أن المعادلة التفاضلية للتوتر بين  - 
��

��
� �� � 0 

��حل هذه المعادلة من الشكل  -  � �	
   Aو   α، عين  ��

  .للدارة بطريقة بيانية  �أوجد ثابت الزمن ) ب 

 Rاستنتج قيمة  - 

  .احسب الطاقة المخزنة في المكثفة لما تشحن كليا  - 

  في حالة الشحن بداللة الزمن URومنحنى  q(t)منحنى تغير الشحنة في المكثفة  ارسم كيفيا - 

(II ستغالل جهاز اإلنذارا ا  

 في تشغيل جهاز اإلنذار حيث أنه في اللحظة  RCتتحكم الدارة 

   8Vالتي يبلغ فيها التوتر المطبق بين طرفي المكثفة القيمة 

  , 2- المبين بالشكل  f(t)  UAB=بمساعدة البيان)  أ. فإنه يبدأ باالشتغال 

  .لمغادرة المكان و غلق الباب مبينا هذا الزمن على المنحنى  مالالز Δtأوجد الزمن   - 

  .بين لماذا يمنع غلق باب الجهاز عن العمل) ب
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  ـر صالحـر صالحنغموش نصنغموش نص

Email : nasersaleh78@yahoo.fr
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