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  متوالیة RLCتمارین الذبذبات الحرة في داة 
  1تمرین 

 L=0,8Hقابلة للضبط و وشعیة معامل تحریضھا  Rفنربطھ على التوالي مع مقاومة  E=8Vكلیا بمولد قوتھ الكھرمحركة  Cنشحن مكثفا سعتھ 
  باالضافة الى قاطع التیار 

 . للتواریخ نغلق قاطع التیار  و عند لحظة نعتبرھا اصالعلى الصفر ، R نضبط قیمة -أ
بین مربطي المكثف، فنحصل على  Cuنعاین بواسطة راسم التذبذب ذي ذاكرة التوتر 

  .المنحنى الممثل في الشكل
   ارسم الدارة الكھربائیة -1
  . بین مربطي المكثف  uCلة التفاضلیة التي یحققھا التوترأوجد المعاد -2

حل علما ان    T0تكون الدارة في ھذه الحالة مقرا لذبذبات كھربائیة دورھا الخاص  -3

)Uc(t) = Ecos  المعادلة
�.�

��
t+φ) الخاص   وراوجد تعبیر الدT0     

   بین ان لھ بعد زمني 
  سعة المكثف  Cحدد قیمة معامل   -4
  ت الطاقیة التي تحدث في الدارة الكھربائیة ؟ھي مختلف التبادال ما -5
فننجز نفس التركیب و نضبط قیمة  نشحن المكثف كلیا من جدید باستعمال نفس المولد  - ب

نعاین  . عند لحظة نعتبرھا اصال للتواریخ نغلق قاطع التیار . ’Rالمقاومة على قیمة 
بین مربطي المكثف، فنحصل على المنحنى  Cuبواسطة راسم التذبذب ذي ذاكرة التوتر 

  .الممثل في الشكل
   T0 بالدور الخاص   Tشبھ الدور و قارن  - 6
  في المكثف المخزونة بدئیا E0 من الطاقة %98 مثلت Ej الطاقة المفقودة بمفعول جول عدد طبیعي nحیث    tn=n.Tحیث  مدة زمنیة خالل -7
  فسر لماذا ؟ . الطاقة المخزونة في المكثف ھي الطاقة الكھربائیة  tn=n.Tعند اللحظة  -أ

 nو حدد العدد   Enاحسب    Enو   E0 على التوالي الطاقة الكھربائیة للمتذبذب   tn  و  0 عند اللحظة  نعتبر - ب

  2تمرین 
V12Eمولد ل للتوتر ننجز التركیب التجریبي والذي یضم  موصل أومي مقاومتھ ، 200Rقاطع للتیار ،Kمكثف سعتھ ،C  و

 .rومقاومتھا الداخلیة Lوشیعة معامل تحریضھا الذاتي 
I. دراسة شحن المكثف:  

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

t(u(أوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  .2 C خالل شحن المكثف. 

3. )e1(A)t(u
t

C


 أوجد تعبیري . تمثل حال للمعادلة التفاضلیةA  و  بداللةE  ،R  وC. 

 .Aحدد مبیانیا قیمة  Iباعتماد المنحنى .4
 .بعد الزمن ، باستعمال معادلة األبعاد بین أن ل ما اسم الثابتة  .5
F5Cسعة المكثف ھي  Cحدد مبیانیا قیمتھا و تأكد من أن قیمة   .6 . 

II. دراسة تفریغ المكثف في وشیعة.  
و بواسطة جھاز راسم التذبذب ذاكراتي نحصل على  )2(إلى الموضع  Kفي لحظة نعتبرھا من جدید أصال للتواریخ نؤرجح قاطع التیار 

t(u(الممثل للتوتر ) أسفل ( IIالمنحنى C بین مربطي المكثف.  
  .ما ھو نظام الذبذبات المالحظ؟ علل جوابك .1
 . Tأحسب قیمة شبھ الدور  .2
 .للوشیعة Lواستنتج قیمة معامل تحریضھا الذاتي  0Tللذبذبات أعط تعبیر  0Tیساوي الدور الخاص  Tنعتبر أن شبھ الدور  .3

t(u(أثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر .4 C بین مربطي المكثف. 
 .الذبذباتمن خالل المعالة التفاضلیة السابقة ما ھو المقدار المسئول عن خمود  .5
0tعند اللحظة (الطاقة الكلیة للدارة، واحسب قیمتھا البدئیة  أعط تعبیر  .6  (  
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