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  متوالیة  RLCتمارین الذبذبات الحرة في دارة 
1تمرین   

F10Cشحن مكثف سعتھن   كلیا بواسطة مولدG  قوتھ الكھرمحركةV6E   فرغھ في الوشیعة نو)b(عاین على شاشة راسم التذبذب ن، و

 .التوتر بین مربطي المكثف بداللة الزمن Cuالممثل لتغیرات 3منحنى الشكل 

  .ارسم تبیانة التركیب التجریبي المستعمل -1
 .علل خمود التذبذبات -2
نأخذ (  Tباعتبار الدور الخاص  للمتذبذب یساوي شبھ الدور) b(للوشیعة  L، واستنتج قیمة معامل التحریض Tقیمة شبھ الدور عین مبیانیا -3

102 .( 

و  Cuو  Cو   L للدارة بداللة tEعبر عن  الطاقة الكلیة -4
dt

duC                                              .  

2tبین أن باستعمال المعادلة التفاضلیة ، -5 i.r
dt

dE
  حیث ،i  شدة التیار

 .مقاومة الوشیعة rو tالمار في الدارة عند اللحظة

ms25tما نوع الطاقة المخزونة في الدارة عند اللحظة -6  ؟ علل جوابك. 
یزود الدارة بتوتر و المكثف السابق على التوالي مع مولد ) b(ركب ا الوشیعة ن -7

i.ku(یتناسب اطرادا مع شدة التیار المار فیھا   .( تكون التذبذبات مصانة عندما تأخذ

k  القیمة)SI(50k  .أوجدr مقاومة الوشیعة.  

  2تمرین 
مستعملة في مكبر الصوت، ننجز تجربة على مرحلتین باستعمال التركیب التجریبي الممثل في  rلوشیعة مقاومتھا  Lلتحدید معامل التحریض 

V6Eلمكثف بالدراسة التجریبیة لشحنھ بواسطة مولد كھربائي مؤمثل قوتھ الكھرمحركة  Cنحدد قیمة السعة : المرحلة األولى:    1الشكل .  

102نأخذ . Lندرس تفریغ ھذا المكثف في الوشیعة لتحدید قیمة معامل التحریض: المرحلة الثانیة              .  
 تحدید سعة المكثف )1

0t(عند لحظة نختارھا أصال للتواریخ ) 1(إلى الموضع ) 1الشكل( Kالمكثف غیر  مشحون، نؤرجح قاطع التیار  ( ؛ فیشحن المكثف عبر
بین مربطي المكثف، فنحصل على المنحنى الممثل في  Cuنعاین بواسطة راسم التذبذب ذي ذاكرة التوتر .  100Rموصل أومي مقاومتھ 

  ).2(الشكل
  .Cuأثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  .1- 1

e1.(Au(: حل ھذه المعادلة التفاضلیة ھو .2- 1
t

C




 ؛ أوجد تعبیر كل من الثابتتینA  و بداللة برامترات الدارة. 

t(fu(المماس للمنحنى  Tیمثل المستقیم  .3- 1 C   0عند اللحظةt  . قیمة السعة ) 2(استنتج انطالقا من منحنى الشكلC للمكثف. 

 .تحدید معامل التحریض للوشیعة )2
0t(مشحون، نؤرجح عن لحظة نعتبرھا أصال جدیدا للتواریخ المكثف  ( قاطع التیار ،K )و نعاین بنفس الطریقة )2(إلى الموضع ) 1الشكل ،

  )3(بین مربطي المكثف خالل الزمن، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل  Cuتطور التوتر 

  .بین مربطي المكثف Cuأثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  .1- 2

و  Cuو  Cو  Lللدارة بداللة  tEعبر عن الطاقة الكلیة  .2- 2
dt

du C. 

2tباستعمال المعادلة التفاضلیة بین أن  .3- 2 i.r
dt

dE
 حیث ،i  شدة التیار المار في الدارة عند اللحظةt  وr مقاومة الوشیعة. 

  .للوشیعة Lمعامل التحریض ) 3(أحسب اعتمادا على منحنى الشكل . نعتبر في ھذه التجربة أن شبھ الدور یساوي الدور الخاص للدارة .4- 2
 )علوم ریاضیة (.تحدید قیمة معامل التحریض للوشیعة بطریقة أخرى )3

F10Cالمكون من الوشیعة السابقة و مكثف سعتھ )D(نطبق بین مربطي ثنائي القطب  5
0

 مركبین على التوالي، توترا جیبیا ،u  قیمتھ

V6Uالفعالة ثابتة    و نغیر تدریجیا ترددهN.  
Hz500N0نالحظ أنھ عندما یأخذ التردد القیمة   تأخذ الشدة الفعالة للتیار قیمة قصوى ،A48,0I0 .  

  .للوشیعة rو قیمة المقاومة  Lأحسب قیمة معامل التحریض  .3-1
.uبالنسبة للتوتر  buللتوتر التوتر اللحظي بین مربطي الوشیعة؛ أوجد قیمة الطور  buلیكن 
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