
  
 
 
 

 1تمرين 

 : أمبرمتر   Aـ  : جهازين كهربائيين 2Dو  1D ـ    : مولد كهربائي  Gـ  تتكون الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل جانبه من : 
    3V ; 2V ;  1,5V:  عيارات ةتدريجة و يتوفر على ثالث 100يحتوي ميناؤه على     X=1,5: فولطمتر فئته  Vـ 

     I=20mAو يشير األمبرمتر إلى القيمة  75عند التدريجة  فتستقر إ برة الفولطمتر (K)و نغلق قاطع التيار  2Vنستعمل العيار 

 و دقة قياسه ) االرتياب النسبي  ACUحدد قيمة التوتر  -1

 .علل جوابك  ACUالتوتر هل يمكن استعمال العيارات األخرى لقياس  -2

  ACعدد اإللكترونات التي تجتاز مقطعا من ثنائي القطب  Nاحسب  3-

 ) قيمة الشحنة الكهربائية االبتدائية(  c19- =1,6.10 eنعطي      . 2mn tΔ=خالل مدة زمنية 

 cm y 3,5=علما أن الخط الضوئيينتقل نحو األعلى بالمسافة  BCUحدد قيمة التوتر 0نستعمل راسم التذبذب كما هو مبين في الشكل أعاله BCUلقياس التوتر -4
 . ABUاستنتج قيمة التوتر   V/ cm VS 0,2 =, و أن الحساسية الرأسية مضبوطة على القيمة 

 2تمرين 

 نعتبر التركيب الكهربائي المقابل :  -1

    BCUو ABUو  PNU: أنقل الشكل المقابل ثم مثل عليه التوترات 1-1

 .  BCUو ABUو  PNU: أكتب العالقة التي تربط بين التوترات 2-1

يزود الدارة بتوتر غير مستمر قيمته الفعالة  GBFبمولد  Gنعوض المولد   -2  9
PN eff

U V ثم نعاين على ،

)شاشة راسم التذبذب ، الرسم التذبذبي أسفله ، و الممثل للتوتر الكهربائي  )ABu t القطب الكهربائي  بين مربطي ثنائيAB: تم ضبط كاشف التذبذب على. 

2الحساسية الرأسية :        /VS V div  50الحساسية األفقية :         و /HS ms div 

 : ما طبيعة التوتر المعاين.                                                 2 -1

 . fاستنتج تردده  و للتوتر المعاين T :  عين الدور 2-2

حدد التوتر القصوي :  3-2 maxAB
U. للتوتر المعاين 

أحسب التوتر الفعال  4-2 AB eff
U   . للتوتر المعاين                                                       

استنتج : 5-2 BC eff
U القيمة الفعالة للتوتر( )BCu t.  

 3تمرين 

VUحيث التوتر بين مربطيه  Gمولد  مكونة من : (1)نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل  PN 24  1وثالث مصابيحL ،2L  3وL  

    مثل على تبيانه الدارة كل من، منحى التيار الكهربائي الرئيسي و جهاز األمبيرمتر دو إبرة لقياس شدته (1

و العيار المختار  100على الميناء  62إلى التدريجة  1.5نقيس التيار الكهربائي الرئيسي فتشير إبرة األمبير متر فئته  (2

300mA. 

 ثم أحسب دقة القياس   Iحدد شدة التيار الكهربائي الرئيسي   2-1 

 كمية الكهرباء التي اجتازت الفرع الرئيسي خالل عشر ثواني.   Qاحسب   2-2 

AIهي  1Lعلما أن شدة التيار المار في المصباح  3Lاحسب شدة التيار المار في المصباح   2-3  42.01   

VUFEنجد 3Lنقيس التوتر بين مربطي المصباح  (3 8 .ودلك باستعمال الفولطمتر دو إبرة 

 موضحا الخطوات المتبعة.  FEUاشرح كيفية ربط الفولطمتر لقياس التوتر   3-1

  2Lالتوتر بين مربطي المصباح  AEUحدد قيمة   3-2

 .(2)فنحصل على المنحنى الشكل  ABUيولد توثرا متناوبا دوريا فنعاين التوتر  GBFبالمولد  Gنعوض المولد  (4

 عرف بالتوتر المتناوب الدوري مذكرا باسم الجهاز الذي يمكن من معاينته.    1-4

 تردد التوتر    fدور التوتر واستنتج  Tالتوتر األقصى و  maxUحدد   2-4

Ceالشحنة االبتدائية ،   /ivd2Vالحساسية الرأسية  و /ivd0.5msالمعطيات : الحساسية األفقية  1910.6,1  

 4تمرين 

I-  :1نعتبر التركيب المبين في الشكل جانبه، المكون من ثالث ثنائيات قطب مماثلةD ،2D 3وD، 

  1Lو مصباح  Gمولد  

 .DEUو  PNU ،BCU ،ABU ،EDU،FEUأنقل الشكل على ورقة تحريرك ثم مثل التوترات  -1

VUPNنعطي التوترات:   12  7وVDEU 

DFاستنتج قيم  -ج .  FEUاحسب التوتر  -ب . BCUثم استنتج التوتر   ABUأحسب التوتر  -2 VV   وAC VV   . 

II-  نطبق بواسطة  مولدGBF بين مربطي راسم التذبذب، فنحصل على الرسم التذبذبي التالي: توترا متناوبا جيبيا 

 للتوتر المتناوب الجيبي.  eUو القيمة الفعالة  mUحدد القيمة القصوية  -3

  fثم استنتج التردد  Tأحسب الدور -4

divmsvbنعطي: الحساسية األفقية :  /2  :الحساسية الرأسيةdivVSv /5 
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