
  
 
 

  1تمرین 

 

 و المكون من  أسفلةیب التجریبي كننجز التر
 ، rو مقاومتھا الداخلیة  Lوشیعة معامل تحریضھا  -
 قابل للضبط ،  Cمكثفا سعتھ   -      R=20موصال اومیا مقاومتھ  -
  GBFالمولد   -                          امبیر متر -

     :  یطبق المولد على الدارة توترا جیبیا تعبیره

u(t) = 15√2.cos(100 .t  )  ب (V) 
  RLCالمولد بین مربطي الدارة  یطبقھحدد تردد التوتر الجیبي الذي  -1
  ممانعة الدارة   Zتعبیر  أعط -2
 ، نقیس التوتر بین مربطي  I1=0,50Aو نغلق الدارة الكھربائیة  فنالحظ إن األمبیر متر یشیر إلى القیمة  C1نضبط سعة المكثف على القیمة  -3

  =2,29msفیصبح التوتر متقدما على شدة التیار بالمدة  U1=5,4Vالمكثف بواسطة الفولطمتر فنجد القیمة 
  حدد قیمة سعة المكثف - 3-1
  لشدة التیارطور التوتر بالنسبة  حدد قیمة   - 3-2
  معامل تحریض للو شیعة L  المقاومة الداخلیة و  rحدد قیمة كل من  - 3-2
  RLCاحسب القدرة الكھربائیة التي تستھلكھا الدارة  - 3-3
طوال التجربة فنالحظ  شدة التیار قصوى في  GBFنغیر سعة المكثف مع الحفاظ على القیمة الفعالة للتوتر تابثة و كذلك على تردد المولد  -4

  لسعة المكثف  C2بالنسبة ل قیمة   الدارة
  C2حدد قیمة  - 4-1

  احسب معامل جودة الدارة   - 4-2
 تنائي القطب مكثف وشیعة مربطيھي القیمة التي یشیر إلیھا الفولطمتر إذا ركب بین  ما - 4-3

  2تمرین 
  ) 2D(و ) 1D(باستعمال ثنائیي القطب ننجز تباعا دارتین كھربائیتین 

)1D :( 0موصل مقاومتھR  مركب على التوالي مع وشیعة)B ( معامل تحریضھا

L=0,06H؛  

)2D :( 0موصل أومي مقاومتھR  مركب على التوالي مع الوشیعة السابقة)B( و مكثف

 .0Cسعتھ مضبوطة على قیمة 

)2cos(2)...(نطبق بین مربطي كل ثنائي قطب على حدة توترا جیبیا    tNUtu  
ندرس .قابل للضبط؛ و ذلك باستعمال نفس المولد Nثابت وتردده Uتوتره الفعال 

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

  ).1D(لثنائي القطب )2D(عین معلال جوابك المنحنى الموافق  لثنائي القطب  -1

 .للمكثف 0Cو قیمة السعة  0Rحدد قیمة المقاومة  -2

  .تردد الدارة عند الرنین 0N؛ حیث N=N0 /√2 یحقق العالقة) ب(و ) أ(الموافق لنقطة تقاطع  المنحنیین  Nبین أن التردد  -3
 حدد عرض المنطقة الممررة ) 2D(، في حالة  ≥R.√2 Z: بین ان في المنطقة الممررة فإن ممانعة الدارة تحقق العالقة  -4

  3تمرین 

و  r   ومقاومتھا الداخلیة  L=8.3 10-2H، وشیعة معامل تحریضھا R=10 موصل اومي مقاومتھ:  تحتوى دارة كھربائیة على العناصر التالیة
  C مكثف سعتھ 

.�.�.U(t)=Umcos(2.قابل للتغییر ووسعھ ثابت  Nالدارة بتوتر جیبي تردده  GBF یزود مولد دى ترددات منخفضة  � + �)  
  Yعلى المدخل U(t)و   Xعلى المدخل UR(t)التوتر اللحظى بین مربطى الموصل  باستعمال راسم التذبذب نعاین التوترین

  اعط التمثیل المبیانى لھذه الدارة موضحا كیفیة ربط راسم التذبذب -1
  لتردد المثیر نشاھد على الشاشة الشكل التالى N1بالنسبة لقیمة معینة  -2
ثم استنتج طبیعة  U(t)والذى یمثل  UR(t) حدد معلال جوابك على الشاشة المبیان الذى یمثل  - 2-1

  الدارة
  U(t)و i(t) أعط التعبیر الحرفى للدالتین الزمنیتین  - 2-2
  C والسعة  rاستنتج قیمة المقاومة  - 2-3
  دة فى الدارة خالل دورأحسب الطاقة المبد  - 2-4
  N2 تغییر قیم تردد المثیر فنالحظ أن الفرق الزمنى یتقلص لینعدم عند التردد  -3
 وطبیعة الدارة فى ھذه الحالة N2حدد قیمة التردد  - 3-1
تعبیر شدة التوتر بین مربطى  Ub(t)شدة التیار اللحظى المار فى الدارة  و   i(t)أوجد تعبیر  - 3-2

  الوشیعة
 حسب عرض المنطقة الممررة و استنتج قیمة معامل الجودةا - 3-3
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