
   
  
  
  

  الذبذبات القسریة -1
  Lو وشیعة معامل تحریضھا  Cو مكثف سعتھ  R، موصل اومي مقاومتھ ننجز التركیب التجریبي جانبھ و یتكون من مولد التردد المنخفض

 

R = 50   
L= 70 mH  

C= 1µF  

  

 .i(t)من معاینة شدة التیار  Y2بین كیف یمكن المدخل  -1  
  . شدة التیار القصوى Im،ثم استنتج  URmو  Umعین  -2
  .توجد في نظام جیبي و قسري ، فسر ذلك RLCنقول إن الدارة  -3

2 ب عرف   طور التوتر بالنسبة للتیارن -4
T


  . حیث  الفرق الزمني بینi(t)   وu(t).   احسب قیمة  و استنتج  

  . تؤثر على الفرق الزمني GBFتردد  Nو  Cو  L تحقق تجریبیا أن  -5

  المتوالیة RLCممانعة الدارة  -2
   Lو وشیعة معامل تحریضھا  Cو مكثف سعتھ  R، موصل اومي مقاومتھ المنخفضننجز التركیب التجریبي جانبھ و یتكون من مولد التردد 

  

C=1,5µF 
L=0,145H 
R+r=50  

N1=100Hz  
  الحالة االولى

4 3 2 1 U(V) 

4,11 3,08 2,06 1,03 I(mA) 

N2=500Hz  
  الحالة الثانیة

4 3 2 1 U(V) 

16 12,07 8,05 4,02 I(mA) 

 RLCالمتوالیة   بین مربطي الدارة GBFالذي یطبقھ   Uنغیر التوتر الفعال 
  .للتیار المار في الدارة I  ،ثم نقیس الشدة الفعالة

 N2=200Hzثم  N1=100Hzدون النتائج في الجدول المقابل بالنسبة ل -1
و اكتب . N2و  N1، بالنسبة ل   U=f(I)على نفس الشكل مثل المنحنى -2

  لریاضیة لكل منحنى و استنتجالمعادلة ا
بالنسبة  U=f(I)ممانعة الدارة،و ھي المعامل الموجھ للمنحنى  Zنسمي  -3

  في الحالتین Z؟ أحسبZما وحدة .لتردد معین

���éقارن الكمیة  N=N1بالنسبة ل   -4
�  
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�
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     Z استنتج تعبیر الممانعة

  الرنین الكھربائي ظاھرة -3
   Lو وشیعة معامل تحریضھا  Cو مكثف سعتھ  R، موصل اومي مقاومتھ ننجز التركیب التجریبي جانبھ و یتكون من مولد التردد المنخفض

   الفعالفنقیس شدة التیار  GBFللمولد  Nنقوم بتغییر التردد  R، و بالنسبة لقیمة للمقاومة  U=4Vنثبت ، التوتر الفعال في القیمة . 

 
C=1,5µF 

L=0,145H ; r=10 
Réq=R+r 

 Réq=120  Réq=40   
I(mA)  I(mA)  N(Hz)  

11  12  200  
26  48  300  

28,5  80  320  
33  100  340  

28,5  80  360  
23  38  400  

14,5  16  500  
8,2  11  600  

  . RLC التردد الخاص للمتذبذب N0أحسب  -1
  .I=f(N)خط بسلم مناسب المنحنیات  -2
  .فنقول ان الدارة في حالة رنین )الرنان(تردد  N0 مع )المثیر( GBFتردد  Nقیما قصویة عندما یتساوى  Iتأخذ  -3
  .استنتج  .الشدة الفعالة عند الرنین I0التردد عند الرنین ، و  N0حدد بالنسبة لكل منحنى ، : 1-3
  عند الرنین؟ RLCكیف تتصرف الدارة    . Réq;iممانعة الدارة  عند الرنین ثم قارنھا مع Zi أحسب  في كل حالة  :2-3
أكبر أو على األقل تساوي  Iللمولد حیث تكون االستجابة ]  N1,N2[متوالیة بمجال الترددات  RLCلدارة "3dB-"نعرف المنطقة الممررة ذات  -4

0 / 2I  حیثI0 عین . الشدة الفعالة للتیار الكھربائي عند الرنینN1  وN2  استنتج قیمة ، ثمΔNi  عرض المنطقة  

  ؟ستنتجت ماذا ΔNiقارنھ مع القیمة  و  2�L  Réq/احسب قیمة المقدار 
  

    السنة الدراسیة                                                سلسلة تمارین 
 2émé BAC:المستــــــــــوى                          RLCالذبذبات القسریة في دارة 




