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  i(t)و تعبیر شدة التیار  ��حدد تعبیر 

  Eو  φو  T0حدد قیمة الدور الخاص  -5
  احسب قیمة شدة التیار القصوي في الوشعة  -6
   معامل تحریض الوشیعة احسب قیمة  -7

  1تمرین 
I-   إنجاز رنان الكتروني یصدر أصوتا خالصة، نرید

التي یستعملھا الموسیقیون لضبط  laوبالخصوص النوطة
الصوت الخالص ھو موجة صوتیة ترددھا محدد، یمكن . اآلتھم

الحصول علیھ بإثارة مكبر للصوت بتوتر كھربائي لھ تردد 
للحصول على توتر جیبي أنجز التالمیذ التركیب . نفسھ

و المتكون من مولد التوتر المستمر )  أ( التجریبي في الشكل
VEقوتھ الكھرمحركة 12 ومقاومتھ مھملة، موصل أومي

مقاومتھ 40Rو مكثف سعتھFC 1  و وشیعة

  مقاومتھا الداخلیة مھملة

HLومعامل تحریضھا 1,0.  

 2رجح قاطع التیار إلى الموضع نؤبعد شحن المكثف،  -1
عاین التوتر بین مربطي المكثف نو. 0tفي لحظة

  .Sx=1ms/div جانبھ نعطي الحساسیة االفقیة  الشكل
ما ثنائي القطب المسؤول عن خمود التذبذبات؟                                                                         -أ

ما اسم نظام التذبذبات المحصل علیھا؟                                                                                  - ب
.                            في الشكل ؟ احسب قیمتھا قیمتین متتالیتین قصویتین  بین ما اسم المدة الزمنیة التي تفصل   -2
II-   بإضافة جھاز مالئمیمكن الحصول على ذبذبات مصانة و ذالك ،.  
.                                                                              فسر باقتضاب دور الجھاز من الناحیة الطاقیة -1
 بداللة الزمن بعد الصیانة  uتغیرات التوترعلما أن برامترات الدارة السابقة لم تتغیر، مثل  -2
.                                                                        أعط تعبیر الدور الخاص للتذبذبات، واحسب قیمتھ -3
                                                     .                                       استنتج تردد التوتر المحصل علیھ -4
لھا و  0fوصل الدارة المتذبذبة بمكبر صوت یحول الموجة الكھربائیة الى موجة صوتیة ترددھان -5

 نفس التردد الدارة 
  .                                                         ؟،علل جوابكlaالدارة المصانة تنتج النوطةھل 

ما برمترات الدارة التي یمكن ضبطھا لتغییر تردد الصوت المنبعث؟                                                 -6
ر للحصول على توفرون على مكثف آخر غیر ذلك السابق، احسب قیمة البرامتر اآلخنال ناعلما أن -7

  .     laالنوطة
، حدد طبیعة النوطة التي یصدرھا الرنان اإللكتروني mH232نضبط ھذا البرامتر على القیمة -8

    . المنجز

  3تمرین 
، مكثفا سعتھ  rو مقاومتھا  Lنركب بین مربطي وشیعة معامل تحرضھا الذاتي  t=0عند اللحظة 

C=0,25ΩF  مشحونا بواسطة مولد قوتھ الكھرمحركة ،E=6,0V  یمثل الشكل أسفلھ تغیرات،
  بین مربطي المكثف  uC(t)التوتر

  .ما نظام الذبذبات المالحظ ؟ علل جوابك -1
  كیف نفسر خمود ھذه الذبذبات ؟ -2
   بین uC(t)أوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  -3
  .مربطي المكثف 
  .للذبذبات Tعین مبیانیا قیمة شبھ الدور  -4
  المخزونة  eأوجد قیمة الطاقة الكھربائیة  -5

  و استنتج قیمة الطاقة المبددة .t=5T0في الدارة عند اللحظة 
=∆في حالة ممیز المعادلة الممیزة منعدم  -6 یكون النظام حرجا و نسمي المقاومة للمعادلة التفاضلیة  0

 بالمقاومة الحرجة حدد تعبیر ھذه المقاومة تم بین ان العالقة متجانسة
  .منعدمة  rنعتبر المقاومة  -7
  .uC(t)أكتب في ھذه الحالة المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر : 1-7
): حل ھذه المعادلة ھو : 2-7 ) . ( )C mu t U cos t  . ما تعبیر و مدلول كل منmU  و و  ؟  

  .المار في الدارة  i(t) و شدة التیار q(t)استنتج تعبیر كل من الشحنة : 3-7
  . T0أعط تعبیر الدور الخاص : 4-7
  . T0الدور الخاص  یساويTمعامل التحریض الذاتي للوشیعة علما أن شبھ الدور  Lأحسب قیمة  -8
  . UG=R0.iمولدا یزودھا بتوتر  RLCلصیانة الذبذبات ، نركب على التوالي في الدارة  -9
 .ثم أوجد المعادلة التفاضلیة للمتذبذب. أرسم تبیانة التركیب : 1-9
  التي تمكن من الحصول على ذبذبات جیبیة ؟ R0حدد قیمة : 2-9

  4تمرین 
یعطي  .L يالذات تحریضھا معامل وشیعة مربطي بین لحظة عند ونركبھ C=0,25μF سعتھ مكثفا نشحن

   المكثف مربطي بین  uC(t) التوتر تغیرات المنحنى
 ؟ هتفسر كیف  المالحظ الذبذبات نظام ما  -1
 Lو استنتج قیمة  ��حدد قیمة  -2

  i(t)و   Uc(t)و استنتج التعبیر العددي  φحدد قیمة  -3
 t=1sاحسب الطاقة االجمالیة للدارة عند  -4

 2تمرین 
بعد الشحن الكلي للمكثف نربطھ مع  Eبمولد قوتھ الكھرمحركة   C=1µFنصل مربطي مكثف سعتھ 

و مقاومتھا الداخلیة مھملة بواسطة جھاز مالئم نعاین الطاقة المغنطیسیة  Lوشیعة معامل تحریضھا 
  المعزونة في الوشیعة مع الزمن فنحصل على الشكل جانبھ

 طبیعة النظام المحصل كیف تفسره ما -1
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