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F5,2C   قاطع التیار ،.  

  مكثف سعتھ ، E=10,0 V توتر مستمر قوتھ المحركة الكھربائیة

یمكن تشبیھھا بمقاومة سالبة، علما بأنھا غیر موجودة حقیقة ونصل الدارة بنفس 

 

 RLCتمارین الذبذبات الحرة في دارة 

L=10mHمعامل تحریضھا  ، وشیعة   C=1µFسعتھ  مكثف:جانبھ على 

0نعتبرھا اصال للتوریخ  عند لحظة  Kالتیار  نغلق قاطع

  التوتر بین مربطي المكثفu(t) اوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا 

Uc(t) =UCm.cos(  حدد تعبیر كل منUCm  و  �و
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  . بداللة الزمن 

  r=10نعتبر ان المقاومة الداخلیة للوشیعة غیر مھملة 

للدارة  لبدئیةمن الطاقة ا %10دور واحد ھي  نفرض أن الطاقة الضائعة بفعل جول خالل شبھ 
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  . nحدد قیمة العدد  ؟ 

Fمقاومتھا الداخلیة مھملة ، مكثف سعتھ  Lیتكون متذبذب كھربائي من وشیعة معامل تحریضھا 

نغلق قاطع ونسجل تغیرات 
C

u ثف كالتوتر بین مربطي الم

 :في عدة لحظات فنحصل المنحنى اسفلھ 

أكتب العالقة بین شدة التیار المار بالدارة والتوتر 
C

u  

 .؟ علل 
 .معامل تحریضھا الوشیعة Lو استنتج قیمة 

  أثبت أن الطاقة االجمالیة للدارة ثابتة في كل لحظة ،
 
R  غلق قاطع فن نشحن المكثف. قابلة للضبط

تغیرات 
C

u  فنحصل على بداللة الزمن

  ؟الذبذبات المحصل علیھا 
  ؟ ذبذباتھل تؤثر قیمة المقاومة على شبھ دور ال

  ؟ كیف تؤثر المقاومة على طبیعة الذبذبات

أحسب قیمة شدة التیار المار بالدارة عندما 
4
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  .t=5sبین قیمة الطاقة الكھربائیة في الدارة غیر ثابتة و احسب قیمتھا عند 
 الالزمة للحصول عل نظام الدوري

توتر مستمر قوتھ المحركة الكھربائیةل مؤمثل على مولدتحتوي  و التي 
     r ومقاومتھا الداخلیة L معامل تحریضھا

   ؟مربطي المكثفبین كیف یتغیر التوتر ، 1في الوضع
یمكن تشبیھھا بمقاومة سالبة، علما بأنھا غیر موجودة حقیقة ونصل الدارة بنفس الكھربائیة الشكل الثاني دارة 

 R0= 12 منحنى الشكل الثالتنشاھد ف .  

   r.الداخلیة مةمقاوالو L معامل تحریضھا
R0  مث R0 > 12 Ω ؟ 

1تمرین   
جانبھ على الشكل على تحتوي الدارة المبینة 

توتر بالمكثف  بدئیا نشحن -1
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U.نغلق قاطعف

  ما نظام الذبذبات المحصل علیھا -أ
اوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا  - ب
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  .T0احسب قیمة الدور الخاص  -د
بداللة الزمن  Cuتغیرات  منحنىأرسم  - ب

نعتبر ان المقاومة الداخلیة للوشیعة غیر مھملة  -2
  ما نظام الذبذبات المحصل علیھا ؟ -أ

نفرض أن الطاقة الضائعة بفعل جول خالل شبھ  - ب

100 وسع التوتر صبح ی t=n.Tعند  -4

2تمرین   

یتكون متذبذب كھربائي من وشیعة معامل تحریضھا 

 .ارسم الدارة الكھربائیة   -1

0tعند اللحظة  -2   نغلق قاطع ونسجل تغیرات

في عدة لحظات فنحصل المنحنى اسفلھ 

أكتب العالقة بین شدة التیار المار بالدارة والتوتر   -أ

؟ علل ما نظام الذبذبات المحصل علیھا   - ب
و استنتج قیمة  T0حدد قیمة الدور الخاص  -3
أثبت أن الطاقة االجمالیة للدارة ثابتة في كل لحظة ، -4

 .ثم أوجد القیمة العددیة لھذه الطاقة    
Rنفتح قاطع ونضیف للدارة مقاومة  -5

تغیرات نعاین .  R=10Ω مع ضبطمن جدید 

  .المنحنى جانبھ 
الذبذبات المحصل علیھا طبیعة ما ھو  -أ

ھل تؤثر قیمة المقاومة على شبھ دور ال - ب
 .أوجد قیمة شبھ الدور - ج
كیف تؤثر المقاومة على طبیعة الذبذبات -جـ

أحسب قیمة شدة التیار المار بالدارة عندما  -د

بین قیمة الطاقة الكھربائیة في الدارة غیر ثابتة و احسب قیمتھا عند  - ه
الالزمة للحصول عل نظام الدوري Rحدد قیمة المقاومة - و

3تمرین   
و التي الشكل االلول الدارة الكھربائیة  رنعتب

 C = 2,0 µF  معامل تحریضھاو وشیعة
في الوضع قاطع التیارلمكثف بوضع انشحن  -1
دارة ال عندما یشحن المكثف كلیا ننجز-3

 Ω 12 =نضبط  :عناصر الدارة السابقة
   .اشرح الظاھرة التي تشاھدھا -أ 

معامل تحریضھا ممیزتي الوشیعة احسب قیمة  –ب 
 Ω 12 > 0عند ضبط  ماذا یحدث  -جـ




