
 متوالیة 

 ھذین

  الدائم النظام

 الداخلیة

 مكثف ، 
 U ثابت 

و  األومي

 أمبیرمتر

 I0  

 بین الفعال

 I0 ،   

 تردده جیبي متناوب توتر

 2 ) المدخل في

  
 الموصل مقاومة و أن 5V / cm ھي  .2 ) و (1المدخلین 

 قابل للضبط L ومعامل تحریضھا r وشیعة مقاومتھا

)(ti  وتوتر)...cos(.)(   tN22Utu 1  

 

 u(t)  

 

 RLCسلسلة تمارین الذبذبات القسریة في دارة 

ھذین مجھولین لتحدید r الدخلیة ومقاومتھا  Lمعامل تحریضھا وشیعة
   الشكل التالي
U  شدتھ  كھربائي تیار الدارة یفرض على حیثI1 النظام في
  I 1و الشدتھ  U القیم و قیاس تمكن من التي القیاس

الداخلیة المقاومة استنتج I1 =0,88Aو  U1 =6,6V ھي القیاس

 الوشیعة إلى إضافة ، من والمتكون (2 ) الشكل التجریبي التركیب
 فعال توتر ذي منخفضة ترددات ذي مولد یغذیھا المجموعة

األومي الموصل مربطي بین uR0 (t) لمعاینة التوتر التذبذب 

  ؟ قسریة تذبذبات أم حرة تذبذبات ، راسم التذبذب شاشة
  المكونة للرنان والمجموعة 

أمبیرمتر جھاز بواسطة و GBF للمولد N الترددات ونغیر ثابتا
 تردد لكل الموافق 

 عند N0 الترددعین  .قصویة قیمة I التیار  شدة تأخذ عندما
   . للدارة
N الجودة معامل واستنتج  الممررة لمنطقة Q 
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الفعال التوتر UL =Q.Uو  المكثف مربطي بین الفعال لتوتر 

  . المكثف سعة قیمة C و الذاتي
القیمة الكھربائي التیار شدة تأخذ عندما الدارة في المستھلكة

توتر ذي مجھول ومولد AB  قطب وثنائي R  مقاومتھ أومي

في  uAB و 1 ) المدخل في uCBالتوتر  لمعاینة التذبذب كاشف
  0,5ms / cm  الحساسیة األفقیة

  
 . مكثف أو خالصة وشیعة أو أومي موصل یكون 
  الثالثة الحاالت القطبفي ثنائي طبیعة أعط

المدخلین  في الرأسیة الحساسیة أن علما الثالثة الحاالت في 

وشیعة مقاومتھاو    C  10Fمكثف سعتھ ،   R موصل أومي مقاومتھ

(.)cos...(الدارة بتیار كھربائي متناوب جیبي شدتھ اللحظیة  tN22I 1

  المولد مربطي بین التوتر و األومي الموصل
 ؟ 

  UC= 45V القیمة إلى الجھاز ھذا فیشیر مربطي المكثف
   األومي للموصل R استنتج المقاومة

   r .المقاومة قیمة ما AB   القطب
  الوشیعة

u(t) أم i(t) الطور في متقدم أیھما L1>L .الوشیعة بحیث  تحریض

  1تمرین 
وشیعة على نتوفر ، صفیة تجربة خالل

التالي الكھربائي التركیب ننجز البرامترین
U1ثابت  بتوتر الدارة G المولد یغذي -1

القیاس أجھزة بوضع التبیانة أتمم - 1 -1
القیاس ھذا خالل علیھا المحصل القیم - 1-2

  . للوشیعة
التركیب في السابقة الوشیعة نستعمل -2

المجموعة   R0 مقاومتھ أومي وموصل C  سعتھ
=3,0V وترددات N للضبط قابلة  

 راسم ربط كیفیة التبیانة على بین -2-1
 المولد مربطي بینu(t)   التوتر

شاشة على المعاینة التذبذبات ھل علل - 2-2
 المثیر تكون التي المجموعة حدد - 2-3
ثابتا المولد مربطي بین بالتوتر نحتفظ -3

 الدارة في المار الفعال التیار شدة نقیس
عندما التجربة تبرزھا التي الظاھرة ما - 3-1
للدارة الكلیة المقاومة قیمة Rاستنتج  - 3-2
N العرض المنحنى خالل من حدد - 3-2

أن بین N=�é�/2πL  أن علما - 3-4

 UC أن بحیث UC =Q.Uأن بین - 3-5
 r  إھمال حالة في الوشیعة مربطي

الذاتي التحریض المعامل قیمة L أحسب -4
المستھلكة المتوسطة الكھربائیة القدرة أحسب -5

  2تمرین 
أومي موصل من AC  قطب ثنائي یتكون

N فعالة قیمة ودي U   
كاشف ربط یجب كیف التبانة على حدد   -1
الحساسیة األفقیة نعطي . للمثیر T الدور أحسب -2
3-  Y1  یمثلuCB  وY2  یمثل  - uAB  

 أن یمكن ، المجھول AB  القطب ثنائي
أعط (AB) : التالیة الثالثة الحاالت في

 AB  القطب لثنائي Zالممانعة  حدد -4
   R = 1000Ω األومي

  3تمرین 
موصل أومي مقاومتھ : كون الدارة الكھربائیة المتوالیة منتت

الدارة بتیار كھربائي متناوب جیبي شدتھ اللحظیة GBFیزود المولد 

الموصل مربطي بین التوتر یمثل المنحنیین
 الشكل ھذا یبرزھا التي الظاھرة ما - 1
 uR(t)  یمثل الذي المنحنى حدد  -2
   u(t) للتوترالدور  قیمة T عین  -3
مربطي المكثف بین التوتر فولطمتر بواسطة نقیس -4
استنتج المقاومة الفعالة تم التیار شدة أوجد - 4-1
القطب الممانعة لثنائيZ0  قیمة عین - 4-2
الوشیعة تحریض لمعامل L القیمة  أوجد - 4-3
تحریض لمعامل L1  قیمة نختار  -4-4




