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 متوالیة RLCسلسلة تمارین الذبذبات القسریة في دارة 
1تمرین   

غیر معروف  Lغیر معروفة ووشیعة مقاومتھا مھملة ومعامل تحریضھا الذاتي Rموصل أومي مقاومتھ: المكون من ABنعتبر ثنائي القطب 

F10Cومكثف سعتھ 8 طرفي ثنائي القطب . مركبة على التواليAB مرتبطین بمولد یزود الدارة بتوتر جیبي)(tu 

V6Uقیمتھ الفعالة   ثابتة و ترددهN نضیف للدارة أمبیرمتر یمكن من قیاس. قابل للضبطI الشدة الفعالة للتیار .

)(.)cos...(تعبیر شدة التیار المار في الدارة  tN22Iti .  

 .ABممانعة ثنائي القطب  Zو  tu)(أعط تعبیري التوتر -1

Hz500NNونالحظ بالنسبة للقیمة Nنغیر التردد -2 0  تكون الشدة الفعالة للتیار قصوىmA10II 0 . 

  ما ھي الظاھرة المالحظة ؟ - 2-1
 .للوشیعة Lما ھي ممانعة الدارة في ھذه الحالة؟ أحسب قیمتھا ثم استنتج معامل التحریض الذاتي - 2-2
0NNعندما تكون ti)(بالنسبة للتیار tu)(ما ھو طور التوتر - 2-3 . 

 .للدارة Qأحسب معامل الجودة - 2-4

tu)(بین مربطي كل من المكثف و الوشیعة ثم أعط تعبیر التوترین اللحظیین  LUو CUالتوترین الفعالینأحسب  - 2-5 C  و)(tu L. 

 بین متى تكون الدارة تحریضیة -3
2تمرین   

F20Cسعتھمكثف  و rو مقاومتھا Lنركب وشیعة معامل تحریضھا الذاتي   مع موصل

أومي مقاومتھ  20R ومولد للتوتر المنخفضGBF یزود الدارة بتوتر متناوب جیبي

)...cos(.)( tN2Utu 0m  توتره الفعالU ثابت، فیمر في الدارة تیار شدتھ اللحظیة)(ti . 

tu)(و التوتر tu)(التوتر0Nنعاین على شاشة كاشف التذبذب بالنسبة للتردد  R  فنحصل على

  الشكل  الرسم التذبذبي الممثل في
 الحساسیة األفقیة نعطي

  0,5ms / cm  5 ھي  الرأسیة الحساسیةV/ cm  
  .جوابك الظاھرة التي یبرزھا الرسم التذبذبيحدد معلال  -1
 .rو  Lأوجد قیمة كل من -2
أحسب قیمة الشدة الفعالة -3

0I للتیار المار في الدارة و اكتب التعبیر العددي للشدة)(ti. 

 .التوتر الفعال بین مربطي المكثف، ماذا تستنتج CUو Uقارن -4

 .بین مربطي الوشیعة والمكثف BMUأوجد قیمة التوتر الفعال -5

3تمرین   

F20Cمع مكثف سعتھ على التوالي  ندمج في التركیب  وشیعة مقاومتھاr  ومعامل تحریضھا

یزود و الذي   GBFمولد للتوتر المنخفضباالضافة الى  10Rموصل أومي مقاومتھ و  L=1mHالذاتي

)(.)cos...(الدارة بتیار كھربائي متناوب جیبي شدتھ اللحظیة  tN22Iti 1 وتوتر

)...cos(.)(   tN2210tu   ,A40فیشیر األمبیرمتر إلى القیمة   1

 .V16ویشیر الفولطمتر إلى القیمة 

  .rو المقاومة 1Nأوجد قیم كل من التردد  -1

12، أحسب  2Nفتصبح إشارة األمبیرمتر قصوى، ما قیمة التردد 2Nعلى القیمة GBFنضبط تردد -2 NNN . 

 .  للدارة Qأحسب معامل الجودة -3

4تمرین   
فنحصل على ثنائي قطب  R، و موصال أومیا مقاومتھ  Cو مقاومتھا مھملة، و مكثفا سعتھ  Lنركب على التوالي وشیعة معامل تحریضھا الذاتي 

AB . نطبق بین مربطي ثنائي القطبAB  توترا متناوبا و جیبیا( ) 2 cos(2 )u t U Nt   توتره الفعالU=10V  ثابت و ترددهN  قابل 

  i (t)=I√2.cos(2пNt)للضبط ، فیمر في تیار كھربائي 
  .و الطور Zأعط تعبیر ممانعة الدارة  -1

  فنحصل على I، و نقیس شدة التیار الفعالة  Nنغیر التردد  -2
  .N  :I=f(N)بداللة التردد  Iالمنحنى جانبھ ، و الممثل لتغیرات  
   .في الدارة Iعلل وجود قیمة قصوى لشدة التیار الفعالة : 1-2
  .النبض الخاص للدارة استنتج : 2-2
  .مقاومة الموصل األومي  Rاستنتج قیمة : 3-2
  ، حدد عرضھا 3dB-عرف المنطقة الممررة ذات : 4-2
   .أحسب معامل الجودة للدارة - 5-2
   .Cللوشیعة و سعة المكثف  Lمعامل التحریض الذاتي كل من  استنتج قیمتي : 6-2
 i(t)و  u(t)حدد قیمة ممانعة الدارة، ارسم في نفس المنحنى تغیرات كل من  N=900Hzعند التردد  -3

 . بداللة الزمن  مع استعمال سلم مناسب
 




