
 تمارين حول االهتزازات الكهربائية
 : 1التمرين 

 مشحونة كما في الشكل:       ومكثفة سعتيا  (          )تضم دارة عمى التسمسل وشيعة صافية 
 ما ىي الظاىرة التي تحدث في الدارة؟ -1
 حد المبوسين.أالمحمولة عمى   اكتب المعادلة التفاضمية لمدارة بداللة الشحنة  -2
 ثم احسب قيمتو .   اكتب العبارة الحرفية لمدور الذاتي لالىتزازات  -3
 نة في المكثفة والمتولدة في الوشيعة .ز اكتب عبارتي الطاقة العظمى المخ -4
التيار    و  ،   بداللة    اكتب عبارة التوتر االعظمي بين طرفي المكثفة  -5

 االعظمي.

 : 2التمرين   
 .    تم شحنيا تحت توتر ثابت        ومكثفة سعتيا  (        )تضم دارة عمى التسمسل وشيعة 

 نغمق القاطعة.    عند المحظة 
 .  اكتب المعادلة التفاضمية لمدارة بداللة  -1
( ) حل المعادلة من الشكل:  -2  .  و  عين ،          
 ثم احسب قيمتو العددية.  و  اكتب العبارة الحرفية لمدور الذاتي بداللة  -3
 .   أوجد قيمة شدة التيار الكيربائي  -4
 بداللة الزمن. ( ) والشحنة  ( ) مثل تغيرات شدة التيار  -5

 :3التمرين 
 .       ،       في المخطط التالي لدينا: 

 . 1البادلة في الوضع 
 التي تحدث في الدارة؟ما ىي الظاىرة  -1
 ونتابع تغيرات التوتر بين طرفي المكثفة فنحصل عمى البيان التالي: 2نضع البادلة في الوضع  -2
 فسر البيان . -أ 
 اكتب المعادلة التفاضمية لمشحنة في المكثفة . -ب 
ان دور االىتزازات الحاصمة قريب من دور االىتزازات الحرة غير  -ج 

 .  الخامدة ، احسب قيمة 
 الطاقة العظمى لمطاقة المخزنة في المكثفة.احسب  -د 
 ما ىي الطاقة الضائعة بفعل جول في نياية االىتزازة الثانية . -ه 
 المار بالدارة.    احسب الشدة العظمى لمتيار  -و 
 .    في حالة  ( ) مثل تغيرات  -ز 

 
 
 



 : 4التمرين 
 البداية ، نغمق القاطعة.دارة كيربائية ممثمة بالمخطط المقابل حيث المكثفة مشحونة في 

 ما ىي الظاىرة التي تحدث في الدارة ؟ -1
 أنشئ المعادلة التفاضمية التي تعبر عن تطور شحنة المكثفة خالل الزمن. -2
 كيف تصبح ىذه المعادلة لو اعتبرنا مقاومة الوشيعة ميممة ؟  -3

 ماذا نقول عن االىتزازات عندىا ؟  -
 ما ىي عبارة الدور الذاتي عندىا؟ -

 ؟ (     )لماذا نحتاج الى طاقة لتغذية االىتزازات في الدارة الحقيقية  -4
 .    حيث         الحقيقية مولد يعطي توترا كيربائيا من الشكل من أجل تغذية االىتزازات نظيف الى الدارة  -5

 أنشئ المعادلة التفاضمية بداللة الشحنة . -أ 
 مقاومة سالبة ،عمل.   يمثل ثنائي القطب الموافق لمجزء من الدارة  -ب 
 في أي شروط تظير اىتزازات مغذات ؟ -ج 

 

 : 5التمرين 
 .  ومقاومتيا ميممة وناقل اومي مقاومتو        ووشيعة ذاتيتيا       تتكون دارة كيربائية من مكثفة مشحونة سعتيا 

 يحمميا أحد لبوسي المكثفة بداللة الزمن .يمثل الشكل تطور الشحنة التي 
 لالىتزازات   حدد بيانيا شبو الدور  -1
 ميممة .  في الحالة التي تكون فييا المقاومة  ( ) أوجد المعادلة التفاضمية التي تحققيا الشحنة  -2
( ) تحقق من ان  -3       (

  

  
 .   √     تشكل حال لممعادلة التفاضمية حيث  (  

 . وقارنو مع شبو الدور    احسب الدور الذاتي  -4
 ما الفرق بين حل المعادلة التفاضمية والبيان؟ -5
 كيف تفسر ىذا الفرق؟ -6

 

 


