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 الكهرباء  تمرين أول

 متواليةن التذبذبات القسرية في دارة  (RLC)شحن مكثف يحمل شحنة بدئية، التذبذبات الحرة في دارة : يهدف هذا التمرين إلى دراسة

(RLC) متوالية.÷ 

 شحن مكثف( 1

 :والمكون من 1-ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل

Eللتوتر قوته الكهرمحركة Gمولد  -- 8Vموصلين أوميين ، 

0Rو  Rمقاومتاهما  30  .–  مكثف سعتهC 2.5 F حيث ، 

Cالتوتر البدئي بين مربطيه  0u U  00مع U E  قاطع التيار ،K. 

Lوشيعة معامل تحريضها  -- 0.5H  ومقاومتهاr 7  

 .شحن المكثف( 1

t)عند لحظة نتخذها أصال للتواريخ  0) نضع قاطع التيار ،K  فيمر( 1)في الموضع 

 .i(t)في الدارة تيار كهربائي شدته اللحظية 

tهو المماس للمنحنى عند اللحظة  (T)مع الزمن  i(t)تطور  2-يمثل منحنى الشكل 0. 

 .i(t)أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار ( 1.1

 .للموصل األومي Rحدد المقاومة ( 2.1

 .0Uحدد ( 1.1

 المكتسبة من طرف eE، تعبير الطاقة الكهربائية 0Uو  Eو  Cأوجد بداللة ( 1.1

 .أحسب قيمتها. المكثف خالل مدة النظام االنتقالي

 RLCالتذبذبات الحرة في دارة 

 عند لحظة نعتبرها( 2)إلى الموضع  Kعندما يتحقق النظام الدائم نؤرجح قاطع التيار 

t)أصال جديدا للتواريخ   0). 

mEاعتمادا على تعبير القدرة ألكهربائية، أثبت تعبير الطاقة المغنطيسية ( 1.2 (t)  المخزونة في الوشيعة عند لحظة تاريخهاt بداللة 

L  وi(t). 

أوجد تعبير ( 2.2
tdE (t)

dt
tEحيث  i(t)و  0Rو  rبداللة   (t) تمثل الطاقة الكهربائية الكلية للدارة. 

بينت الدراسة التجريبية أن نظام التذبذبات شبه دوري وان التوتر بين مربطي الموصل األومي يأخذ قيمة قصوية ( 1.2

0R 1u (t ) 0.44V  1عند لحظةt t . حدد| E |  الطاقة المبددة في الدارة بين اللحظتينt 0 1وt. 

 (RLC)التذبذبات القسرية في الدارة ( 11

 :والمكون من 1-ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل

 .(GBF)مولج للترددات المنخفضة   --

 .0rومقاومتها  0Lوشيعة معامل تحريضها  --

0Rالموصل األومي ذي المقاومة  -- 30 . 

Cالمكثف ذي السعة  -- 2.5 F . 

mu(t)يزود المولد الدارة بتوتر متناوب جيبي  U .cos(2 N.t)   ترددهN قابل للضغط فيمر في الدارة 

mi(t)تيار كهربائي شدته  I .cos(2 N.t )   . 

 مكنت الدراسة التجريبية من خط. ثابتا mUونحافظ على توتره القصوي   u(t)للتوتر  Nنغير التردد 

 .الشدة القصوى للتيار mIممانعة الدارة و  Zحيث  5و 1المنحنيين الممثلين في الشكل 
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 :الصحيح من بين االقتراحات التالية اختر الجواب( 1

 .دور الرنان (GBF)يلعب المولد ( أ

 .تذبذبات الدارة تذبذبات حرة( ب

 .معامل القدرة يمثل ( ج

تعبير معامل الجودة هو ( د
0N

Q
N




 

 .0rو  0Lو  mUحدد قيمة كل من ( 2

 .حدد قيمة القدرة الكهربائية المتوسطة المستهلكة في الدارة عند الرنين( 1

 الكهرباء  تمرين ثاني

 يستعمل المكثف والوشيعة والموصل األومي في الدارات الكهربائية لمختلف

 . . . . مضخمات وأجهزة الراديو والتلفزة األجهزة كال 

 :يهدف هذا التمرين إلى دراسة

 .لرتبة توتر RLاستجابة ثنائي القطب --

 RLتفريغ مكثف في ثنائي القطب  --

 على التوالي RLCتذبذبات قسرية في دارة --

 .لرتبة توتر RLاستجابة ثنائي القطب  (1

 :والمكون من 1-ننجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل

 .ومقاومته الداخلية مهملةEمولد للتوتر قوته الكهرمحركة   --

0Rموصلين أوميين مقاومتاهما  -- 45   وr 

 0rو  0Lمعامل تحريضها  (b)وشيعة  --

 Kقاطع التيار  --

t)في لحظة نختارها أصال للتواريخ  Kنغلق القاطع  0) 

 الذي يمثل التوتر  (C1)يمكن نظام مسك معلوماتي مالئم من خط المنحنى 

AMu (t)  والمنحنى(C2)  الذي يمثل التوترBMu (t) 

 (.2 -الشكل) 

 i(t)التفاضلية التي تحققها شدة التيار  أثبت المعادلة( 1.1

 Eأوجد قيمة ( 2.1

0rوبين أن  rحدد قيمة ( 1.1 5  
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t)، عند (C2)، المماس للمنحنى (T)يمثل امستقيم ( 1.1 0) 

0Lتحقق أن (.. 2-الشكل) 0.18H 

 RLتفريغ مكثف في ثنائي القطب (2

t)نركب على التوالي عند لحظة  0)  مكثفا سعتهC 14.1 F  ،مشحونا كليا، مع 

Rالسابقة، وموصل أومي مقاومته  (b)الوشيعة  20   (1-الشكل.) 

Cuيمكن نظام مسك معلوماتي مالئم من خط المنحنى الممثل للتوتر  (t) بين مربطي المكثف 

Ruوالمنحنى الممثل للتوتر  (t)  (.1-الشكل)بين مربطي الموصل األومي 

 ؟ 1-أي نظام من األنظمة الثالثة للتذبذب  يوافق منحنى الشكل( 1.2

Cuأثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر ( 2.2 (t) 

|Jأوجد الطاقة ( 1.2 E 1tرة بين اللحظتين  المبددة بمفعول جول في الدا | 0 2وt 14ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على التوالي RLCالتذبذبات القسرية في دارة( 1

 :من 5-تتكون الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل

ABuيزود الدارة بتوتر جيبي  GBF مولد  -- (t) 3 2.cos(2 Nt)  

 .قابل للضبط، N، تردده Vمعبر عنه بالوحدة  

 1Rموصل أومي مقاومته  --

 .1Cمكثف سعته  --

 .السابقة (b)الوشيعة  --

 .أمبيرمتر --

Qمعامل الجودة للدارة هو  7  3وعرض المنطقة الممررة ذاتdb  14.3هوHz. 

عند الرنين، يشير األمبيرمتر إلى القيمة 
2

0I 1.85 .10 mA 

 .ترجج التذبذبات الكهربائية عند الرنينحدد (1.1

 .1Cو  1Rأوجد قيمة كل من ( 2.1

أحسب القدرة الكهربائية المتوسطة المستهلكة بمفعول جول، في الدارة عندما يأخذ التردد إحدى قيمتي الترددين اللذين يحدان المنطقة (1.1

 .الممررة
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 الجزءان األول والثاني مستقالن(        نقطة 5.25)الكهرباء 

 LCوالدارة  RCدراسة ثنائي القطب : الجزء األول

 من بين الدارات الكهربائية المستعملة في RLCو  RLو  RCتعتبر الدارات 

 ندرس في هدا الجزء ثنائي. التراكيب االلكترونية امجموعة من األجهزة  الكهربائية 

 .LCو الدارة RCالقطب  

 E:من 1-يتكون التركيب الممثل في الشكل

 مولد مؤمثل للتوتر قوته الكهمحركة  --

2Cو  1Cمكثفين سعتاهما  -- 2 F  

Rموصل أومي مقاومته  -- 3k . 

 ومقاومتها مهملة Lوشيعة معامل تحريضها  --

 Kقاطع التيار  --

 RCدراسة ثنائي القطب ( 1

t)عند لحظة نختارها أصال للتواريخ ( 1)في الموضع  Kنضع القاطع  0) 

 لتجميع المكثفين على التوالي للمكثف المكافئ eCبين أن تعبير السعة ( 1.1

1: هو  2
e

1 2

C .C
C

C C



 

2uبين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر ( 2.1 (t) بين مربطي المكثف 

2تكتب  2Cذي السعة   2

e 2

du (t) u (t) E

dt R.C R.C
  

: لية على الشكل يكتب حل هذه المعادلة التفاض( 1.1
t

2u (t) A(1 e )
  ، 

 .بداللة برامترات الدارة و  Aحدد تعبير كل من 

2uتطور التوترين  2-يمثل منحنيا الشكل( 1.1 (t)  وRu (t) . يمثل المستقيم(T)  2المماس للمنحنى الموافق لu (t) 

t)عند اللحظة  0). 

1uكل من ( ، ب E(  ا: حدد قيمة ( 1.1.1 (t)  2وu (t) في النظام الدائم 

1Cبين أن  (2.1.1 4 F  

 LCدراسة التذبذبات الكهربائية في الدارة ( 2

 ( 2)إلى الموضع  Kعندما يتحقق النظام الدائم، نؤرجح القاطع 

t)عند لحظة نتخذها أصال جديدا للتواريخ  0) 

Luبين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر ( 1.2 (t) بين 

:مربطي الوشيعة تكتب

2
L L
2

2

d u (t) u (t)
0

LCdt
  

Luتغيرات التوتر   1-يمثل منحنى الشكل( 2.2 (t) بداللة الزمن: 

 .دارةلل tEحدد الطاقة الكلية ( 1.2.2

 المخزونة في الوشيعة mEأحسب الطاقة المغنطيسية ( 2.2.2

tعند اللحظة  2.7ms 

 دراسة جودة تضمين الوسع: 2الجزء 

 .ننجز عملية تضمين الوسع بواسطة دارة متكاملة منجزة للجداء

 للدارة المتكاملة المنجزة للجداء التوتر 1Eنطبق عند المدخل 
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0s(t)التوتر  2E، وعند المدخل p(t)الحامل  U  حيثs(t)  

 المركبة المستمرة 0Uالتوتر الموافق لإلشارة المراد ارسالها و 

 للدارة المتكاملة المنجزة للجداء Sنحصل عند المخرج . 1-الشكل

 ، الموافق لالشارة المضمنة الوسع، ذي التعبيرu(t)على التوتر 

0u(t) k.p(t).(s(t) U )   وk ةثابته تميز الدار 

 .المتكاملة المنجزة للجداء

 :يمكن كتابة التوتر المضمن الوسع على الشكل( 1

p
m

m
u(t) A. s(t) 1 .cos2 f .t

S

 
   

 
 ، 

mحيث  0A k.P .U  وm

0

S
m

U
 نسبة التضمين 

 maxU، حيث minUو maxUبداللة  mأوجد تعبير نسبة التضمين 

 .قيمة وسعه الدنوية minUو u(t)القيمة القصوية لوسع 

 نضبط الخط الضوئي األفقي ليكون وسط شاشة راسم التذبذبي ( 2

 فنحصل على الرسم التذبذبي الممثل u(t)نعاين التوتر. قبل تطبيق أي توتر

 . 5-في الشكل 

20: الحساسية األفقية -- s /div   ،--  1الحساسية الرئسيةV /div 

 ماذا تستنتج بخصوص جودة التضمين؟ .mو sfو pfحدد 

 

 

 

 

 

 تمرين ثالث

 ، وقد تم شحنه مسبقا بمولد  Cمكثف الدارة جانبه سعته 

Eقوته الكهرمحركة  5V  ومقاومتهr 2  . 

tعند لحظة  0  نقوم بغلق قاطع التيارK . 

 مثل الدارة المستعملة لشحن المكثف، وكم هي قيمة التوتر (1

 بين قطبيه ، وشدة التيار التي في الدارة ، بعد شحن المكثف لمدة  

 .كبيرة جدا 

 ،  q(t)أوجد المعادلة التفاضلية التي تخضع لها الشحنة  Kنقوم بغلق قاطع التيار (2

RCثم اشرح لما ذا وحدة    بالزمنs . 

 .أوجد حل المعادلة السابقة، ثم مثلها في شكل تقريبي  (1

Rنأخذ ( 1 1k , C 100 F    . 

 .أحسب ثابتة الزمن لهذه الدارة ( 1.1

tأحسب الطاقة المخزونة في المكثف عند ( 2.1 0  وعند لحظةt 2  . 

t، عند  1أوجد قيمة المعامل الموجه لشكل السؤال ( 1.1 0. 

 


