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  متوالیة

Rقاطع للتیار ،Kمكثف سعتھ ،C  و وشیعة

و بواسطة جھاز 

  .بین مربطي المكثف

u C. 

 ،R  وC. 

و بواسطة جھاز راسم التذبذب ذاكراتي نحصل على 

 .للوشیعة Lواستنتج قیمة معامل تحریضھا الذاتي 

  

 .r ومقاومتھا L نربط المكثف بوشیعة معامل تحریضھا الذاتي

. 

 ماذا تستنتج؟. شدة التیار المار في الدارة i و t للدارة عند اللحظة

 

uC (V) 

 IIالمنحنى 

متوالیة RLCتمارین الذبذبات الحرة في دارة 

 L، بوشیعة معامل تحریضھا  C = 60μFنصل مربطي مكثف مشحون بدئیا ،سعتھ 

 .بین مربطي المكثف   u(t)فنحصل على تسجیل التوتر ).

  ما الظاھرة المالحظة ولماذا یظھر الخمود في التذبذبات 

 قس شبھ الدور للتذبذبات الكھربائیة 

 علما أن شبھ الدور یساوي الدور الخاص 

في نفس المنحنى أعاله ، مثل تغیرا ت الطاقة المخزونة في المكثف ، و تغیرا ت الطاقة 

ثم أحسب كال من الطاقة المخزونة في المكثف الطاقة المخزونة في 

V12Eمولد ل للتوتر  موصل أومي مقاومتھ ،200

 .rومقاومتھا الداخلیة

0tبدئیا المكثف غیر مشحون، عند لحظة    نضع قاطع التیارK  و بواسطة جھاز  )1(في الموضع

t(u(الممثل للتوتر )أسفل (  Iراسم التذبذب ذاكراتي نحصل على المنحنى C بین مربطي المكثف

)t(انقل التركیب التجریبي على ورقة التحریر ومثل كیفیة ربط راسم التذبذب لمعاینة التوتر

t(u(أوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  C خالل شحن المكثف. 

،  Eبداللة  و  Aأوجد تعبیري . تمثل حال للمعادلة التفاضلیة

 .Aحدد مبیانیا قیمة 

 .بعد الزمن ، باستعمال معادلة األبعاد بین أن ل 

F5Cسعة المكثف ھي  Cحدد مبیانیا قیمتھا و تأكد من أن قیمة  . 

  

و بواسطة جھاز راسم التذبذب ذاكراتي نحصل على  )2(إلى الموضع  Kفي لحظة نعتبرھا من جدید أصال للتواریخ نؤرجح قاطع التیار 

)t(u C بین مربطي المكثف.  

  .نظام الذبذبات المالحظ؟ علل جوابك

واستنتج قیمة معامل تحریضھا الذاتي  0Tللذبذبات أعط تعبیر  0Tیساوي الدور الخاص 

t(u(أثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر C بین مربطي المكثف. 

 .من خالل المعالة التفاضلیة السابقة ما ھو المقدار المسئول عن خمود الذبذبات

0tعند اللحظة (الطاقة الكلیة للدارة، واحسب قیمتھا البدئیة   (  

نربط المكثف بوشیعة معامل تحریضھا الذاتي t = 0 عند اللحظة. E مشحونا تحت توتر

 .بین مربطي المكثف Uc أوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر

: Uc(t) = Ecos(αt+φ)أوجد تعبیر الطاقة الكلیة ξt وبین أنھا ثابتة.

 .في الحقیقة، مقاومة الوشیعة غیر مھملة

 .Uc(t) أوجد،في ھذه الحالة، المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر

للدارة عند اللحظة الطاقة الكلیة ξt :حیث :

E=12V 
uC (V) 

t (ms) 

المنحنى 

  1تمرین 
نصل مربطي مكثف مشحون بدئیا ،سعتھ 

).أنظر الشكل ( 11.1Ω r=ومقاومتھا

ما الظاھرة المالحظة ولماذا یظھر الخمود في التذبذبات  .1

قس شبھ الدور للتذبذبات الكھربائیة  .2

  Lأحسب قیمة معامل التحریض  .3

في نفس المنحنى أعاله ، مثل تغیرا ت الطاقة المخزونة في المكثف ، و تغیرا ت الطاقة  .4

ثم أحسب كال من الطاقة المخزونة في المكثف الطاقة المخزونة في . المخزونة في الوشیعة 

  t = 0.03sالوشیعة عند اللحظة 

  2تمرین 
مولد ل للتوتر والذي یضمننجز التركیب التجریبي 

ومقاومتھا الداخلیة Lمعامل تحریضھا الذاتي 

I. شحن المكثف دراسة:  

بدئیا المكثف غیر مشحون، عند لحظة 

راسم التذبذب ذاكراتي نحصل على المنحنى

انقل التركیب التجریبي على ورقة التحریر ومثل كیفیة ربط راسم التذبذب لمعاینة التوتر .1

أوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  .2

3. )e1(A)t(u
t

C


 تمثل حال للمعادلة التفاضلیة

حدد مبیانیا قیمة  Iباعتماد المنحنى .4

، باستعمال معادلة األبعاد بین أن ل اسم الثابتة  ما .5

حدد مبیانیا قیمتھا و تأكد من أن قیمة   .6

II. دراسة تفریغ المكثف في وشیعة.  

في لحظة نعتبرھا من جدید أصال للتواریخ نؤرجح قاطع التیار 

(الممثل للتوتر ) أسفل ( IIالمنحنى

نظام الذبذبات المالحظ؟ علل جوابكما ھو  .1

 . Tأحسب قیمة شبھ الدور  .2

یساوي الدور الخاص  Tنعتبر أن شبھ الدور  .3

أثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر .4

من خالل المعالة التفاضلیة السابقة ما ھو المقدار المسئول عن خمود الذبذبات .5

الطاقة الكلیة للدارة، واحسب قیمتھا البدئیة  أعط تعبیر  .6

 3تمرین 
مشحونا تحت توتر C نعتبر مكثفا سعتھ

 .نعتبر مقاومة الوشیعة مھملة -1

أوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر -1.1

Uc(t) = Ecos(αt+φ) :حل ھذه المعادلة ھو -2.1

في الحقیقة، مقاومة الوشیعة غیر مھملة -2

أوجد،في ھذه الحالة، المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر -1.2

باستعمال ھذه المعادلة بین أن -2.2

t (ms) 

 Iالمنحنى 




