
  متوالیة RLCالتذبذبات الحرة في دارة  انشطة 
  متوالیة RLCالذبذبات الحرة المخمدة في دارة 

 : ننجر التركیب التجریبي المقابل
  نضبط التوتر المستمر للمولد على القیمةE=4V  و مقاومة الموصل األومي على القیمة ،r’=0.  
  لمدة تكفي لشحن المكثف كلیا) 1(نؤرجح قاطع التیار إلى الموضع . 
  فنحصل على دارة ) 2(نؤرجح قاطع التیار إلى الموضع ،RLC   متوالیة مقاومتھا الكلیةR=r+r’  حیث ،r مقاومة الوشیعة  

    
 .r’=0یمثل الرسم التذبذبي اعاله ، نموذجا للمنحنى المحصل بالنسبة ل -1
  دالة دوریة ؟ uC(t)؟ ھل  uC(t)كیف یتغیر وسع التوتر : 1-1
.                                                                                          Tعین مبیانیا .  uC(t)للتوتر  المدة الزمنیة بین قیمتین قصویتین متتالیتین Tنسمي شبھ الدور : 2-1
  . Rفتتغیر مقاومة الدارة  ’rمقاومة نغیر قیمة ال -2

R  صغیرة  R  كبیرة جدا 

    
  ؟ Tشبھ الدور    -وسع التذبذبات ؟               -:   على  Rما تأثیر المقاومة  - 2-1
  تذبذبي ؟  uC(t)قیمة كبیرة جدا ، ھل التوتر المعاین  ’rلما تأخذ  - 2-3
تعرف على ھذین . نظام شبھ دوري  و آخر ال دوري: ، یالحظ تجریبیا وجود نظامین للتذبذبات  RLCللدارة  Rحسب قیم المقاومة الكلیة  - 2-4

  .النظامین من خالل الوثیقة 
  .على القیمة صفر  نحصل على المنحنى االزرق  ’rنضبط من جدید  -5

قیمة سعة المكثف نحصل على المنحى باللون  Cنزید من 
  االحمر

نحصل على المنحى باللون معامل تحریض الوشیعة قیمة  Lنزید من 
  االخضر

    

  ؟ Cو  Lھل یتعلق شبھ الدور بكل من 
  .متوالیة  ؟ استنتج  RLCإلى ماذا یؤدي تفریغ مكثف مشحون في وشیعة دارة  -6

 صیانة الذبذبات
متوالیة والحصول على متذبذب ذي وسع ثابت باستعمال جھاز یزود الدارة  بطاقة تعوض الطاقة المبددة في  RLCیمكن صیانة تذبذبات دارة 

 الدارة بمفعول جول
 جھاز الصیانة یتصرف كمولد یعطي توترا یتناسب اطرادا مع شدة التیار.

 : ننجر التركیب التجریبي المقابل
  u(t)=R0.i(t): النظام الخطي  بین ان علما ان المضخم العملیاتي كامال و یشتغل في  -1
  نربط راسم التذیذب بین مربطي المكثف و نغلق قاطع التیار  -2

  حدد في حالة طبیعة الذبذبات 
  الحالة االولى

R0<R 
 الحالة الثانیة

R0=R  
 الحالة الثالثة

R0>R  
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  تذبذبات جیبیة
  

  
  

  تذبذبات ال جیبیة
    

  

  
 




