
   
  
  

  1 تمرین

 توترھاu(t) = Umcos(2 .N .t +φ) جیبیا  توترا (AB)القطب  ثنائي مربطي بین المولد یطبق حیث) 1(الشكل  في الممثل الكھربائي التركیب نعتبر
   i(t) = Imcos(2.N .t) شدتھ كھربائي تیار الدارة في فیمر ، للضبط قابل N  وتردده ثابت األقصى

 الرأسیة الحساسیة نفس باستعمال u(t) و uR(t) التذبذب التوترین لراسم  Y2  و Y1المدخلین  في نعاین
  )   uR(t) مثلی  Y2و  u(t) یمثل  Y1( حیث 2ms /div   األفقي والكسح 1V /div للمدخلین  بالنسبة 

 2الشكل  التدبدبي الرسم على فنحصل  C1 القیمة على Cالمكثف  وسعة   N1  القیمة على N التردد  نضبط
    R = 100Ω األومي الموصل مقاومة نعطي ،
    u(t) و uR(t) التوترین لمعاینة التذبذب راسم ربط كیفیة بین -1
  : حدد التذبذبي الرسم خالل من -2
  ω النبض و Tالدور  -2-1
  Im  القصویة التیار وشدة  Umالقصوي  التوتر -2-2
  u(t)تعبیر واكتب i(t) ل بالنسبة u(t) التوتر طور -2-3
  التوالي على فنحصل المكثف مربطي بین ثم ، الوشیعة مربطي بین التوتر نقیس فولطمتر بواسطة  -3 

 UC = 1,56√2V  و  UL = 3,3√2V  
 مربطي بینالممانعة  ZL  و المكثف مربطي بینالممانعة  ZC  أحسب ثم RLC   للدارة Zالممانعة  أحسب -3-1

 ؟ تستنتج ماذا . األومي الموصل مربطي بین الممانعة ZR و   الوشیعة
   . المكثف سعة Cو  التحریض معامل L  من كل قیمتي أحسب -3-2

U2 – UR)و   (UL − UC)المقدارین أحسب -3-3
���=Z  أن واستنتج المقدارین ھاذین بین قارن (2

� + (�� − ��)
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  2تمرین 

 موصل من مكون  ACقطب  ثنائي u(t) = Umcos(2 .N .t +φ ) جیبي  متناوب توتر ذي یزود مولد
  i(t) = 0,05.cos(2 .N .t )فیمر فیھ تیار كھربائي  ،مجھول BC قطب  وثنائي R مقاومتھ  أومي

  2   المدخل في uAB و 1المدخل في uCBالتوتر  التذبذب لمعاینة كاشف ربط یجب كیف انةیالتب على حدد   -1
   0,5ms/div  الحساسیة األفقیة نعطي . و استنتج التردد  للمثیر T الدور أحسب -2
و  2منحنى الشكل (  مكثف أو خالصة وشیعة أو أومي موصل یكون أن یمكن المجھول AB القطب  ثنائي  -3

  )3و  2ش ( في كل حالة القطب ثنائي طبیعة أعط ، uAB -یمثل  Y2و  uCBیمثل  Y1   علما ان في.) 3الشكل 
  5V/div المدخلین ھي  في الرأسیة الحساسیة أن BC القطب  لثنائي Zالممانعة  حددفي كل حالة  -4
  BC القطب  لثنائيفي كل حالة حدد المقدار الممیز  -5
  ارسم ما سنالحظھ على شاشة راسم التذبذب Rبموصل اومي مقاومتھ  BCنستبدل تنائي القطب  -6
 راسم شاشة على نعاین R0 مقاومتھ  أومي موصل و (L;r) وشیعة السابق معنركب على التوالي المكثف  -7

  ) 4رقم    الشكل( المولد مربطي بین التوتر و األومي الموصل مربطي بین التوتر التذبذب
  ؟ الشكل ھذا یبرزھا التي الظاھرة ما - 1
  uR(t)  یمثل الذي المنحنى حدد  -2
  UC= 28V القیمة إلى الجھاز ھذا فیشیر بین مربطي المكثف التوتر فولطمتر بواسطة نقیس -4
   األومي للموصل R0 استنتج المقاومة الفعالة تم التیار شدة أوجد -4-1
   r .المقاومة قیمة ما ReqLC   القطب الممانعة لثنائيZ0 قیمة  عین -4-2
  الوشیعة تحریض لمعامل L القیمة  أوجد -4-3
  معامل الجودةو استنتج قیمة  3dB-احسب عرض المنطقة الممررة  – 4-4
  u(t) أم  i(t) الطور في متقدم أیھما L1>L .الوشیعة بحیث  تحریض لمعامل L1  قیمة نختار -4-5

  3تمرین 

  :التالیین حیث) D2(و ) D1(ننجز تباعا دارتین كھربائیتین باستعمال ثنائیي القطب  
)D1 ( موصل مقاومتھR0   مركب على التوالي مع وشیعة)B( معامل تحریضھا ؛  
)D2 :( موصل أومي مقاومتھR0  مركب على التوالي مع الوشیعة السابقة)B(  و مكثف سعتھ مضبوطة على قیمةC0.   

   u(t) = 12√2.cos(2 .N .t +φ )نطبق بین مربطي كل ثنائي قطب على حدة توترا جیبیا 
  لكل  Zندرس تغیرات الممانعة  .قابل للضبط؛ و ذلك باستعمال نفس المولد Nثابت وتردده Uتوتره الفعال 

  .0Rنھمل مقاومة الوشیعة أمام .  3الممثلین في الشكل ) ب(و ) أ(؛ فنحصل على المنحنیین Nدارة بداللة التردد

  )D2(و ) D1(اكتب تعبیر ممانعة كل تنائي قطب  -1
  )D2(و تنائي القطب ) D1(لثنائي القطب عین معلال جوابك المنحنى الموافق   -2
  .  R0حدد قیمة المقاومة  -3
  )أ(في حالة المنحنى  -4
  و استنج قیمة معامل الجودة  حدد عرض المنطقة الممررة -4-1
  ةمعامل تحریض الوشیع Lللمكثف و   C0قیمة السعة -4-2
I2: بین ان الطاقة االجمالیة للدارة تكتب على شكل-4-3

m  E=0,5.L. احسب قیمتھا.  
  ، المستھلكة معامل للدارة و القدرة المتوسطة أحسب  N=1500Hzعند -4-4

  .تردد الدارة عند الرنین   ؛ حیثN=N0 /√2 یحقق العالقة) ب(و ) أ(الموافق لنقطة تقاطع  المنحنیین   N بین أن التردد -5
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