
  متوالیة

نقترح أن نقیس ھذه القیمة بطریقة . %بالنسبة المئویة 
و مقاومتھا  L=100mHذات معامل تحریضھا 

  .، و الملخص أسفلھ یعطي بعض خصائصھ

  .Fب  Cو 

انقل الشكل في ورقة التحریر و بین فیھ كیفیة ربطھ براسم التذبذب لقیاس التوتر 

  3الشكل 

  

  ھو النظام المالحظ؟ و كیف تفسر نقص وسع الذبذبات؟ 
  . T0علما أن ھذا الدور یساوي الدور الخاص 

  ). المكثف بدئیا مشحون كلیا(بعد شحن المكثف كلیا 

  . A، أعط تعبیر و قیمة 

 . Bو اوجد قیمة 

  

  

 

متوالیة RLCتمارین الذبذبات الحرة في دارة 

 (météorologie  نستطیع أن نحدد نسبة رطوبة الھواءx  بالنسبة المئویة
ذات معامل تحریضھا  و الوشیعة Rمع المقاومة  (capteur d’humidité)الكترونیكیة، نجمع بین القط الرطوبة 

، و الملخص أسفلھ یعطي بعض خصائصھxیتغیر بداللة نسبة الرطوبة 
10%<x<90%  

  ؛x=43%بالنسبة لنسبة الرطوبة 

40.0C . في ھذه العالقة نعطي :x  و  %بالنسبة المئویة

   sاحسب حساسیة الالقط المستعمل 
انقل الشكل في ورقة التحریر و بین فیھ كیفیة ربطھ براسم التذبذب لقیاس التوتر . اسفلھ  1نركب الالقط في دارة كھربائیة، كما یبین الشكل 

  

  

  2الشكل 

  

ھو النظام المالحظ؟ و كیف تفسر نقص وسع الذبذبات؟  ، مااعاله  2 حظ في شاشة راسم التذبذب الشكل 
علما أن ھذا الدور یساوي الدور الخاص  Cو استنتج قیمة سعة المكثف 

 . الموجودة في الجو

بعد شحن المكثف كلیا  LCنحصل فقط على دارة مثالیة , نعتبر كل المقاومات الموجودة في الدارة السابقة منعدمة
  لماذا تسمى ھذه الدارة بالمثالیة؟ 

 ، ما ھو نظام  طبیعة الذبذبات المالحظة؟ )uC(t)منحنى 

0: تحقق من أن المعادلة التفاضلیة تكتب على شكل
2

2
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، أعط تعبیر و قیمة 

t: حل ھذه المعادلة تكون على شكل
T

BuC
2

cos أعط تعبیر الدور ،T  و اوجد قیمة

 . استنتج تعبیر شدة التیار المار في الدارة

  .المقاومة الكلیة لھذه الدارة R، مع RLCالشكل أسفلھ یبین تغیرات الطاقة بداللة الزمن لدارة 

 صغیرة أو كبیرة؟ علل جوابك؟ 
 أعط تعبیر الطاقة الكلیة للدارة، وتعرف على المنحنیات الثالث؟ 

  . كیف یمكننا صیانة ھذه التذبذبات؟ و استنتج تغیرات الطاقة بداللة الزمن في ھذه الحالة

E 

    
 ( météorologieفي علم األرصاد الجویة

الكترونیكیة، نجمع بین القط الرطوبة 
  . rالداخلیة 

I - ممیزة القط الرطوبة:  
یتغیر بداللة نسبة الرطوبة  Cالقط الرطوبة ھو مكثف سعتھ 

x<90%>%10: مجال االستعمال -
- C=1.22F  بالنسبة لنسبة الرطوبة
  s=dC/dx: حساسیة الالقط  -
1640: تكتب  Cسعة المكثف  - x

احسب حساسیة الالقط المستعمل . 1
نركب الالقط في دارة كھربائیة، كما یبین الشكل . 2

uAB . نعبر عن ھذا التوتر بuc(t) .  

  1الشكل 

حظ في شاشة راسم التذبذب الشكل نال. 3
و استنتج قیمة سعة المكثف  Tاوجد مبیانیا شبھ الدور . 4
الموجودة في الجو xاستنتج نسبة الرطوبة . 5
II -  دراسة دارةLC المثالیة  

نعتبر كل المقاومات الموجودة في الدارة السابقة منعدمة
لماذا تسمى ھذه الدارة بالمثالیة؟  .1
منحنى ( اعاله  3نحصل على الشكل  .2

تحقق من أن المعادلة التفاضلیة تكتب على شكل .3

حل ھذه المعادلة تكون على شكل .4

استنتج تعبیر شدة التیار المار في الدارة .5

III - الدراسة الطاقیة لدارة متذبذبة  

الشكل أسفلھ یبین تغیرات الطاقة بداللة الزمن لدارة  

صغیرة أو كبیرة؟ علل جوابك؟ : في نظرك قیمة المقاومة تكون 1 .1
أعط تعبیر الطاقة الكلیة للدارة، وتعرف على المنحنیات الثالث؟  .2
كیف یمكننا صیانة ھذه التذبذبات؟ و استنتج تغیرات الطاقة بداللة الزمن في ھذه الحالة .3
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