
  متوالیة RLCسلسلة تمارین الذبذبات الحرة في دارة 
  1تمرین 

  . لرتبة توتر صاعدة RLاستجابة ثنائي القطب  )1

یرتبط تكون الشرارات . (Bougies)بفضل شرارات تحدث على مستوى الشمعات  (Essence)یشتغل محرك السیارات الذي یستخدم البنزین 

  . و بطاریة السیارة وقاطع للتیار إلكتروني )r,L(بغلق و فتح دارة كھربائیة تحتوي أساسا على وشیعة 

  .المقاومة الكلیة لباقي عناصر الدارة Rالنموذج المبسط لھذه الدارة حیث ) 1(یمثل الشكل 

   :معطیات

V12Eالكھرمحركة للبطاریة القوة   . المقاومة الكلیة لباقي عناصر الدارة 5,5R.  

0tعند اللحظة  Kنغلق قاطع التیار   . تغیرات شدة التیار ) 2(یمثل منحنى الشكل

  .الكھربائي المار في الدارة بداللة الزمن

  .أثبت المعادلة التفاضلیة التي تحققھا شدة التیار المار في الدارة .1-1

e1.(A)t(i(حل المعادلة التفاضلیة ھو  .1-2
t





 . أوجد تعبیر كل منA  و. 

 ما تأثیر الوشیعة على إقامة التیار عند غلق الدارة ؟ .1-3

 .عین مبیانیا قیمة ثابتة الزمن  .1-4

 .Lو  rحدد قیمة كل من  .1-5

 .متوالیة RLCالتذبذبات الحرة في دارة  )2

، والمتكون من )3(لدراسة التذبذبات الكھربائیة الحرة، ننجز التركیب الممثل في الشكل 

قابلة للضبط و  Rو موصل أومي مقاومتھ  rو مقاومتھا  Lوشیعة معامل تحریضھا 

  .Eو مولد قوتھ الكھرمحركة  Cمكثف سعتھ 

0tنشحن المكثف ثم نؤرجح قاطع التیار عند اللحظة    تمثل الوثیقتان . 2إلى الموضع

بین مربطي المكثف بداللة الزمن بالنسبة لقیمتین  Cuأسفلھ تغیرات التوتر ) 2(و ) 1(

  .Rمختلفتین للمقاومة 

  أقرن بكل وثیقة نظام التذبذبات الموافق .1- 2

 .شبھ دور التذبذبات Tحدد قیمة  .2- 2

 .Cاستنتج قیمة . للتذبذبات الكھربائیة الحرة غیر المخمدة 0Tیقارب الدور الخاص  Tنعتبر أن شبھ الدور .3- 2

0tبمفعول جول في الدارة بین اللحظتینقیمة الطاقة الكھربائیة المبددة ) 1(حدد في حالة الوثیقة  .4- 2   وms8t1 .

  
  2تمرین 

   L=0,8H و C=0,4µF و U0=12V .  نعتبر التركیب الممثل في الشكل أسفلھ حیث

  . ثم نفتحھ بعد لحظات K1 مفتوحا ونغلق قاطع التیار K2 نحتفظ بقاطع التیار

   . ــ أحسب الشحنة القصوى للمكثف وعین على التبیانة اللبوس الذي یحمل الشحنة الموجبة1

  . K2 ونغلق قاطع التیار K1 نفتح قاطع التیار t=0 ــ عند اللحظة2

  . LC للتیار في الدارة i0 وقیمة الشدة uAB للتوتر u0 قیمة التوتر t=0 حدد عند اللحظة 1ــ 2

  : التفاضلیة للدارةأثبت المعادلة  2ــ 2

  : على الشكل التالي تحقق من أن حل ھذه المعادلة یكتب  3ــ 2

 uC(t)= Um cos( t )   أحسبUm  و    و      

   T0 حدد قیمة الدور الخاص 4ــ 2

   . A للبوس q شحنةال احسب t=30msعند  5ــ 2

   . للتیار في الوشیعة i لشدةاتب التعبیر العددي  6ــ 2

  q(t) و  i(t)تغیرات  مثل في نفس المبیان  7ــ 2

   t  الزمن بداللة  Emوالطاقة المغنطیسیة   Eeعبر عن الطاقة الكھرساكنة   8ــ 2

  . علق على المنحنیین  Emو   Eeثل في نفس المبیان م  6ــ 2

 




