
  المتوالیة RLCتمارین الذبذبات الحرة في دارة 
1تمرین   

،  N0 = 40Khzلدراسة شروط الحصول على تذبذبات كھربائیة حرة بتردد خاص  -1 
ویمكن راسم التذبذب الذاكراتي من تسجیل التوتر بین .أسفلھ  ننجز التركیب التجریبي

   Rوالمقاومة الكلیة للدارة ھي  L = 1mH مربطي المكثف معامل تحریض الوشیعة یساوي
  t =0sنعلق قاطع التیار عند اللحظة .  4V  Uc = نشحن المكثف بدئیا بتوتر

  ما النظام الموافق للرسم التذبذبي المحصل علیھ- 1-1
 فسر ، طاقیا ، خمود التذبذبات - 1-2
 نعدمةكیف نجتنب خمود التذبذبات ، علما أن أن مقاومة الدارة الیمكن أن تكون م - 1-3
 ھل االقترحات التالیة صحیحة أم خطأ ،فسر باختصار - 1-4

 .للدارة ، نالحظ دائما التذبذبات المخمدة Rعندما نزید في قیمة المقاومة : 1االقتراح 
 بالشحنة البدئیة للمكثف  RLCتتعلق قیمة الدور الخاص للدارة :  2االقتراح

 تحدید سعة المكثف -2
یساوي تقریبا  LCفي الحالة التي ندرسھا ،یكون الخمود ضعیفا بحیث الدور الخاص للدارة 

  .الممثلة أسفلھ  LCنعتبر الدارة   RLCشبھ الدور للدارةٌ 
   U0مفتوحا ، یساوي  التوتر بین مربطي المكثف القیمة  Kعندما یكون قاطع التیار 

  . K، نغلق قاطع التیار t= 0عند اللحظة 
  .  ucداللة التوتر iط تعبیر شدة التیارأع - 2-1
:بین مربطي المكثف ھي  uc(t)بین أن المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر - 2-2
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، استنتج التعبیر الحرفي  uc = U0cos(2πt/T0): یمكن كتابة حل المعادلة كالتالي - 2-3
  لدور الخاص  للدارة باستعمال المعادلة التفاضلیة 

  بین ان الطاقة تبقى تابثة في ھذه الدارة - 2-4
  40Khz N = 0للمكثف التي تمكن من الحصول على تذبذبات ترددھا  Cحدد قیمة السعة - 2-5

  2تمرین 
ننجز التركیب التجریبي و المكون من مولد مولد مؤمثل للتوتر قوتھ  :الجزء االول
نعاین . L، و وشیعة معامل تحریضا R=100Ω، موصل اومي مقاومتھ E الكھرمحركة

  التوتر بین مربطي الموصل االومي و بین مربطي المولد فنحصل على المنحنیین الممثلین 
    Sy=20V/div ،الحساسیة الرأسیة  Sx=2ms/divفي الشكل جانبھالحساسیة األفقیة

  حدد معلال جوابك المنحنى الموافق للتوتر بین مربطي الموصل  -1
  . االومي و المنحنى الموافق للتوتر بین مربطي المولد

 .  r=20Ωتأكد أن  بین أن المقاومة الداخلیة للوشیعة غیر مھملة و -2

   .ثابتة الزمن �و قیمة  Eحدد مبیانیا قیمة  -3
   .احسب قیمة الطاقة القصویة التي تختزنھا الوشیعة-4

  مصباح  Nحیث ) 1الشكل (ننجز التركیب التجریبي   الجزء الثاني
  یتصرف المصباح كقاطع للتیار عندما یكون منطفئا حیث التوتر بین مربطیھ.  من  النیون

 U≤20V  ویتصرف كموصل اومي مقاومةR=105Ω عندما یكون مشتعال حیث التوتر  
   2نعاین التوتر بین مربطي المكثف فنحصل على الشكل . U≥60Vبین مربطیھ  
   K2ونفتح   K1نغلق قاطع التیار  t=0عند لحظة  -1
   . K1 فسر لماذا ال یشتعل المصباح لحظیا عند غلق قاطع التیار  - 1-1
  . t<t1عند  UC(t)حدد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  - 1-2
 . UC(t)=E(1-e-t/RC )تحقق من أن حل المعادلة التفاضلیة یكتب على شكل  - 1-3
   t1 التي سیشتعل فیھا المصباح، احسب t1حدد بداللة برمترات الدارة تعبیر اللحظة  - 1-4
  .یشتعل المصباح t1ابتدءا من اللحظة  -2
   .UC(t)باستعمالك لقانون العقد حدد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا   - 2-1

=UC(t)حل المعادلة التفاضلیة السابقة  - 2-2
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 ) e-20.t/RC  حدد ،t2  لحظة

  انطفاء المصباح
نعاین التوتر بین مربطي المكثف  ،K2  ونغلق K1نفتح قاطع التیار t2 عند لحظة  -3

  3فنحصل على الشكل 
 كیف تفسره؟  علیھ، ما طبیعة النظام المحصل  - 3-1
  . احسب قیمة الطاقة القصویة التي اختزنھا المكثف - 3-2
 . حدد قیمة شبھ الدور، ≈T  T0و باعتبار L=0,24H تحریض الوشیعةمعامل علما أن   - 3-3
  . احسب الطاقة المفقودة من طرف الدارة خالل الدور األول  - 3-4
dE/dt= -Req.i(t)للدارة غیر ثابتة حیث   Eالطاقة اإلجمالیة - 3-5

التوتر ، اعتمادا على ھذه الدراسة الطاقیة  حدد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا 2
  .بین مربطي المكثف

 




