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 متوالیة RLCسلسلة تمارین الذبذبات القسریة في دارة 
  1تمرین 

ومقاومتھا  Lوشیعة معامل تحریضھا  و Rذي التوتر المتناوب الجیبي ،ثنائي القطب المكّون من موصل أومي مقاومتھ متغیرة   GBFیزود، مولد 
r  ومكثف سعتھC = 50nF  .نغیر من الترددN  للمولد بحیث نحصل على رنین

  )   2الشكل(اشف التذبذب ،الرسم التذبذبي التالي الشدة فنالحظ على شاشة ك
                                                R = 100Ωنأخذ 

والمنحنى  uR(t)یمثل التوتر بین مربطي الموصل األومي  YAبین أن المنحنى    -1
YB  یمثل التوترu(t)                    .  

 . N0حدد تردد الرنین  -2
 . أحسب معامل التحریض  الوشیعة -3
 للوشیعة rحدد المقاومة  -4
 .I=f(N)، ومثلھا في منحنى استجابة الدارة،  3dB-عرف المنطقة الممررة ذات  -5
 3dB-عرض المنطقة الممررة ذات N∆حدد قیمة  -6
  R’ =33Ωنغیر اآلن ، مقاومة الموصل األومي إلى القیمة   -7
  .،علل الجواب Nیتغیر التردد ھل س - 7-1
  للمنطقة الممررة  ’N∆حدد القیمة الجدیدة  - 7-2
 وبین كیف یتغیر في ھذه الحالة.Qأعط تعبیر معامل الجودة  - 7-3
  أكثر أو أقل انتقائیا،علل الجواب RLCھل یصیر ثنائي القطب  - 7-4
احسب القدرة     R= 100Ωنعتبر اآلن معطیات الرسم التذبذبي السابق حیث  -8

ة المستھلكة في كل من الوشیعة والمكثف والموصل األومي واستنتج القدرة المتوسط
  RLCالمستھلكة في الدارة المتوالیة 

  2تمرین 

mH50Lنركب على التوالي وشیعة معامل تحریضھا الذاتي   ومقاومتھا الداخلیة r 

F5Cو مكثف سعتھ    مقاومتھ  اوميو موصل1960R  مقاومتھ مھملة ومولد للتردد  رأمبیر متو

)(..)cos.(یزود الدارة بتوتر متناوب جیبي GBF)(المنخفض    t240tu  ترددهHz10N 3  ،

)(.)cos.(فیمر في الدارة تیار كھربائي شدتھ اللحظیة  tIti m .  

 .لماذا نقول في ھذه الحالة أن الدارة توجد في نظام جیبي وقسري -1
 .Nو  R  ،r  ،C  ،Lللدارة بداللة  Zتعبیر الممانعة  أعط -2
mA20Iإلى مرور تیار كھربائي شدتھ  راألمبیر متیشیر  -3  .  

  . المقاومة الداخلیة للوشیعة rقیمةأحسب  - 3-1
  .ti)(بالنسبة لشدة التیار  tu)(طور التوتر  أحسب  - 3-2

  3تمرین 

    u(t) =Um cos( 2�Nt +)جیبیا  توترا AB القطب ثنائي مربطي بین المولد یطبق حیث (1 ) الشكل جانبھ الممثل الكھربائي التركیب نعتبر
 في فیمر ، للضبط قابل  N وتردده ثابت الفعال توتره
  i(t) =Im cos (2�Nt) شدتھ كھربائي تیار الدارة

التوترین  التذبذب لراسم Y2و  Y1المدخلین  في نعاین. 
u(t)  وuR(t) بین  و المولد مربطي بین التوالي على

 الحساسیة نفس ستعمالبا األومي الموصل مربطي
    2V/ div  للمدخلین بالنسبة الرأسیة
  2ms / divاالفقي  الكسح
 على المكثف وسعة N1  القیمة على N التردد نضبط
 نعطي. اعاله   التدبدبي الرسم على فنحصل C1 القیمة

   R=100Ωاألومي الموصل مقاومة
  uR(t)و  u(t) التوترین لمعاینة التذبذب راسم ربط كیفیة بین  -1
  : حدد التذبذبي الرسم خالل من  2

  �و النبض  Tالدور 2-1
  Im القصویة التیار وشدة Umالقصوي  التوتر 2-2
3-2 -  φu/i طور التوتر u(t)ل بالنسبة i(t) تعبیر واكتب u(t)  

  4تمرین 

  R =15 مقاومتھ أومي التوالي موصل على والمركبة التالیة القطب ثنائیات في N =50Hz  تردده جیبي متناوب كھربائي تیار یمر
  ، C =15µF سعتھ و مكثف مھملة ومقاومتھا الداخلیة L =0,15H .معامل تحریضھا وشیعة
   I =0,588A الفعالة التیار وشدة U =100V ھو RLCالقطب  ثنائي مربطي بین الفعال التوتر

 ؟ تستنتج ماذا حدة على القطب ثنائي كل بین الفعال التوتر أحسب -1
 RLC المتوالیة الدارة وممانعة حدة على القطب ثنائي كل ممانعة أحسب -2
  تستنتج ماذا . المتوالیةRLC  الدارة في المستھلكة القدرة واستنتج حدة على القطب ثنائي كل في المستھلكة المتوسطة الكھربائیة القدرة أحسب -3

 




