
   
  
  

  1تمرین 
فنحصل على تنائي  Rو موصال اومیا مقاومتھ  C=5µFو مقاوتھا مھملة ، و مكثفا سعتھ  L=0,32Hب على التوالي وشیعة معامل تحریضھا كنر

  i(t) = Im.cos(2N.t )فیمر في الدارة تیارا كھربائیا شدتھ  u(t) =30√2.cos(2. .N .t )نطبق بین مربطي تنائي القطب توترا , ABقطب 
  P0القیمة  ABو تأخد القدرة الكھربائیة المتوسطة المستھلة من طرف  I0=0,3Aتأخذ شدة التیار الفعالة قیمة قصوى  N0بالنسبة لتردد 

φو یأخد الطور القیمة  I= I0/√2تأخذ شدة التیار الفعالة قیمة  N1>N0بالنسبة لتردد  =
π

�
و نرمز للقدرة الكھربائیة المتوسطة المستھلكة من   

  Pextو خارجھا ب  Pعند حدي المنطقة الممررة ب  ABطرف 
  Rاحسب قیمة  -1
  N0احسب قیمة  -2

  ماذا تستنتج ؟ P0مع  Pقارن  -3
    ماذا تستنتج ؟ Pextمع  Pقارن  -4

2تمرین   
 ننجز التركیب التجریبي أسفلة و المكون من 

 ، r=8,3و مقاومتھا الداخلیة  Lوشیعة معامل تحریضھا  -
 قابل للضبط ،  Cمكثفا سعتھ   -      R=20موصال اومیا مقاومتھ  -
  GBFالمولد   -                          متر فولطمتر -

  (V) ب  u(t) = U√2.cos(2N .t  )   :  یطبق المولد على الدارة توترا جیبیا تعبیره
و نعاین بواسطة راسم التذبذب  و نغلق الدارة الكھربائیة C1نضبط سعة المكثف على القیمة 

 y2عند المدخل  uAB(t)و التوتر  y1بین مربطي الموصل االومي عند المدخل  uR(t)التوتر 
  فنحصل على الرسم التذبذبي جانبھ

  بین مربطي الموصل االومي uR(t)المنحنى الممثل للتوتر  2و  1عین من بین المنحنیین  -1
  ممانعة الدارة Zحدد قیمة  -2
  طور التوتر بالنسبة لشدة التیار دد قیمة ح  -3
  المار في الدارة  i(t)اكتب التعبیر العددي لشدة التیار   -4
مع الحفاظ على القیمة الفعالة للتوتر تابثة و كذلك  C2=10µFالى القیمة نغیر سعة المكثف  -5

   UBD=3Vفیشیر الفولطمتر الي القیمة طوال التجربة  GBFعلى تردد المولد 
  بین ان الدارة في حالة رنین - 5-1

  تحریض الوشیعةمعامل  Lقیمة  احسب  - 5-2
3تمرین   

و  ،  U=10Vنثبت  التوتر الفعال للمولد على القیمة  حیث نعتبر التركیب التجریبي 
 التیار شدة نقیس أمبیرمتر جھاز بواسطة ، و GBFللمولد  Nنقوم بتغییر التردد 

  :تردد فنحصل على المنحنى التالي  لكل الموافق الدارة في المار الفعال
    .Rقیمة  أحسب  (a)المنحنى  في حالة -1
عندما تأخذ شدة التیار  Rبداللة  RLCممانعة الدارة لتنائي القطب  Zاوجد تعبیر  -2

 . الشدة الفعالة للتیار الكھربائي عند الرنین I0حیث  I0/√2الفعالة 
  .احسب قیمة معامل الجودة في كل حالة  ثم استنتج-3
  . المكثف سعة قیمة Cو  الذاتي التحریض المعامل قیمة L احسب  -4
 (b)حدد المقدار الذي تم تغییره للحصول على المنحنى  Rو  Uمن بین المقدارین  -5

  4تمرین 
و مقاوتھا الداخلیة  Lمركب على التوالي مع  الوشیعة معامل تحریضھا   R0مكون موصل أومي مقاومتھ  RLCبین مربطي تنائي القطب 

r=22,2  0سعتھ مضبوطة على  قیمة   ومكثفC توترا جیبیا ، نطبقu1(t)=U√2.cos(2пNt) 

:  فیمر في الدارة تیار كھربائي شدتھ اللحظیة  ،قابل للضبط Nتردده ثابت  Uتوتره الفعال 
(t)=I√2.cos(2пNt) .   

  RLCاكتب تعبیر ممانعة تنائي القطب  -1
  .  R0حدد قیمة المقاومة  -2
  حدد عرض المنطقة الممررة و استنج قیمة معامل الجودة -3
  معامل تحریض الوشیعة Lللمكثف و   C0حدد قیمة السعة -4
عند . التوتر بین مربطي الموصل االومي   U2 بین مربطي الوشیعة و المكثف و U1نقیس التوتر  -5

�=tan بین في ھذه الحالة U1= U2نجد ان  N=216Hzضبط التردد على القیمة 
���

���
 .احسب قیمة  

5تمرین   
 نطبق بین مربطیھا توترا متناوبا جیبیا توتره الفعال . r ومقاومتھا L = 1, 2H تحریضھامعامل  B لقرص الصلب من وشیعةایتكون محرك 

220V وتردده N = 50Hz . في ھده الشروط تكون القدرة المتوسطة المستھلكة من طرف الوشیعة ھي PT ھي للتیار  والشدة الفعالةI=0,5A    
   للوشیعة Z ــ أحسب الممانعة 1
   Bلھذه الوشیعة  cos القدرةــ أحسب معامل  2
 . لوشیعةا مقاومة  rقیمة ـ احسب 3

 

  2016 -2015السنة الدراسیة                                             سلسلة تمارین 
 2émé BAC:المستــــــــــوى                                         RLCتنائي القطب 




