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كھتقني ریاضي  ةنیاـثـ:ال مـسـقالـ

  ةســـاع2المدة: 2015/2016الموسم الدراسي : 

اط )ـقـن 6( - 1 -ن ـریـمـتـال
بین طرفي االھتزاز ألمھبطيراسمبعد ربط جھاز

:اإلشارات التالیةعناصر من دارة كھربائیة شاھدنا
:مـطـلـوبـال

و ଶاألعظمياستنتج قیمة التوتر .1

ଵالعّ أحسب قیمة التوتر الف.2 ୣ وଶ ୣ

.Tاستنتج قیمة الدور.3
ω و النبض.fأحسب قیمة التواتـر .4
.بین اإلشارتینφأحسب فرق الطور .5
ଶأكتب العبارة اللحظیة للتوتر .6

اط )ـقـن 08(  - 2 -ن ـریـمـتـال
العناصر  من تكوندارة تعلى f=50Hzو تواترهV=220Vنطبق توتر جیبي قیمتھ الفعالة 

L=0.8، وشیعة ذاتیتھا R = 150 Ω: مقاومة التسلسلالتالیة على  H و مكثفة
  .C = 32μFسیعتھا 

مـطـلـوب:ـال
.أحسب شدة التیار المار في الدارة.1
UC.UR;عنصرأحسب التوتر المنتج بین طرفي كل .2 ;UL

.أحسب فرق الطور بین التیار و التوتر.3
.i(t)أكتب العبارة اللحظیة للتیار .4
40V).(1cmأرسم تمثیل فرینل الخاص بالتوترات بأخذ السلم .5
.اط )ـقـن 3(  - 3 -ن ـریـمـتـال

40وشیعة طولھا  cm ،شدتھإنتاج داخلھا تحریض مغناطیسي یرادB = 0,02 T
10و بتیار مقداره A.

 ؟Nھو عدد اللفات الكلي ما.1

مع العازل. كم یحوي الحلزون من 2,5mmاللفات موصولة مع بعضھا و ذات قطر یساوي .2
طبقة؟

نعطي :    *
ିૠ

اط )ـقـن 3(   - 4 –التمرین 
/220تغدي شبكة ثالثیة الطور :  380 V / 50 Hz: ورشة تحتوي على ،

3600تھاستطاعثالثي الطور  ـ   محرك  W
220مصباح  60ـ         V / 400 w.

220ماذا تمثل .1 / 380 Vو ما ھي العالقة التي تربطھمابالنسبة لشبكة ثالثیة الطور ؟
؟المصابیح مع الشبكة للحصول عل التوازن كیف یتم ربط .2

بالتوفیق1/1الصفحة   ىانتھ
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.أحسب شدة التیار المار في الدارة.1
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.أحسب فرق الطور بین التیار و التوتر.3
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)40V).(1cm)1أرسم تمثیل فرینل الخاص بالتوترات بأخذ السلم .5

.اط )ـقـن 3(  - 3 -ن ـریـمـتـال
.Nحساب عدد اللفات الكلي.1
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حساب عدد الطبقات التي یحویھا الحلزون. 
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)1(طبقات

عدد اللفات في كل طبقة .
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اط )ـقـن 3(   - 4 –التمرین 
/220:تغدي شبكة ثالثیة الطور  380 V / 50 Hz: ورشة تحتوي على ،

3600تھاستطاعثالثي الطور  ـ   محرك  W
220مصباح  60ـ         V / 400 w.

380V  1(( بین طورین)5: توتر مركب(
220V(بین طور و محاید ) 1(: توتر بیسط(

)0,5(
)0,5(و محایدیتم ربط مصباحین على التفرع بین كل طور

بالتوفیق2/2الصفحة   ىانتھ
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