
  
 
 

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

)1D :( 0موصل مقاومتھR  مركب على التوالي مع وشیعة)B ( تحریضھا معاملL=0,06H؛  

)2D :( 0موصل أومي مقاومتھR  السابقةوشیعة المركب على التوالي مع )B(  

 .0Cو مكثف سعتھ مضبوطة على قیمة  

)()cos...(نطبق بین مربطي كل ثنائي قطب على حدة توترا جیبیا    tN22Utu  
  .قابل للضبط؛ و ذلك باستعمال نفس المولد Nثابت وتردده Uتوتره الفعال 

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

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

 .للمكثف 0Cو قیمة السعة  0Rقیمة المقاومة  حدد -2

 .تردد الدارة عند الرنین 0N؛ حیث N=N0 /√2 یحقق العالقة) ب(و ) أ(الموافق لنقطة تقاطع  المنحنیین  Nبین أن التردد  -3

 N=N0 /√2 .لھما نفس االستجابة بالشدة الفعالة للتیار عند ضبط التردد على القیمة) 2D(و ) 1D(بین أن ثنائیي القطب  -4

 2تمرین 
فیمر في الدارة تیار , قابل للضبط Nتردده , u1(t)=6√2.cos(2пNt)توترا جیبیا   R=100Ωنطبق بین مربطي موصل أومي مقاومتھ  -1

  . I1كھربائي شدتھ الفعالة ھي
  . N1=50Hzفي القیمة  Nللتیار المار في الدارة علما أنھ تم ضبط  i1(t)تعبیر الشدة اللحظیة  tثم اعط بداللة الزمن  I1أحسب  
نطبق بین مربطي ثنائي القطب .  أو مكثفا مؤمثلة إما وشیعة   قد یكون, Xنضیف على التوالي مع الموصل األومي السابق ثنائي قطب  -2

 فیمر في الدارة تیار كھربائي u2(t)توترا جیبیا ) -1-ش(المحصل علیھ 
  . i2(t)=I2√2.cos(2пN2t):  شدتھ اللحظیة  

  :  خط إنشاء فرینیل بالنسبة لكل حالة من الحالتین التالیتین, باستعمال قانون أوم
  .ومقاومتھا مھملة  Lوشیعة معامل تحریضھا  Xباعتبار  - أ

 .      Cمكثفا سعتھ   Xباعتبار  -ب
بین  u2(t)، نعاین على شاشة راسم التذبذب كال من التوترین Xلتحدید طبیعة ثنائي القطب   -3

  ).2- ش( الموصل األومي بین مربطي  uR(t)و ) 1-ش (ABمربطي ثنائي القطب 
  :في حالة Xحدد طبیعة  ثنائي القطب  -1-3
  .2الحصول على الشكل   -               1الحصول على الشكل   -   
  موصال اومیا ارسم الشكل المعاین على راسم التذبذب  Xباعتبار ثنائي القطب : 2-3

  . 2v/divوالحساسیة الرأسیة على  1.25ms/divعلما أنھ تم ضبط الكسح األفقي على 
    . في كل حالة u2(t)تعبیر التوتر اللحظي  tأوجد بداللة الزمن  - أ

  .C=1/2�N2R: یكتب على الشكل Cبین أن تعبیر السعة   Cمكثفا سعتھ   Xباعتبار  -ب
  وشیعة و مكثفا مركبین على التوالي Xناقش الحاالت الممكنة باعتبار ثنائي قطب  -4

  3تمرین 
عة للكھرباء لفرض لقیمة دنویة زو تتدخل الشركات المو. الكھربائیة بمعامل یسمى معامل القدرة اآلالتتتعلق القدرة الكھربائیة التي تستھلكھا  

cosلھ � ≥ مة زو محطات االستھالك ، نظرا لكونھا مل اإلنتاجربط المحطات  أسالكلتفادي ضیاع لمقدار كبیر من الطاقة في  )  (0,8
نغدي محركا .  باحترامھ إالت الكھربائیة تسویقھا المنتج لال أليیمكن  وال. ثابتینبتوفیر لتوتر كھربائي تردده جد عالي و قیمتھ الفعالة 

، بتوتر كھربائي جیبي الذاتيمعامل تحریضھا  Lمقاومة الوشیعة المكون للمحرك و  Rحیث  RLھ بتنائي قطب كھربائیا صغیرا یمكن مماثلت
و القیمة الفعالة لشدة التیار  P=40Wعند اشتغال المحرك تكون القدرة الكھربائیة النشیطة ھي .  U=220Vو قیمتھ الفعالة  f=50Hzتردده 

   I=0,5Aالمار بھ ھي 
  المحركتحید ممیزات  -1
  .احسب ممانعة المحرك -1-1
  Lو  Rاستنتج قیمة كل  -1-2
  الكھربائیة احسب معامل القدرة، ھل یوافق شروط المكتب الوطني للكھرباء في توزیع الطاقة -1-3

�cos األدنىلكي یحترم الحد . تفادیا للمشاكل القانونیة یحاول عامل تصحیح قدرة المحرك -2 ≥  ءني للكھرباطالذي یلزم بھ المكتب الو  0,8
  على التوالي مع المحرك Cزبنائھ ضمن عقد االشتراك، و ذالك  باضافة لمكثف سعتھ 

  .احسب سعة المكثف المستعمل من طرف العامل -2-1
  .احسب القیمة الفعالة لشدة التیار المار بالمحرك -2-2
  .تنتج عن تصرف العامل التي یمكن ان األخطارما ھي  -2-3
  المحرك إتالف الخوف منتحقق الھدف السابق دون  أخرىبین انھ توجد طریقة  -2-4
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