
 

 

 

 

   الـــــتــــمـــــريـــن األّول:

 ,يجتازها  S = 1.5mm2لفة حيث مساحة مقطع الناقل  400تحتوي علي  , cm40طول وشيعة    
 .أحسب :  2Aتيار شّدته    

 Bشّدة الحقل المغناطيسي  - 
 COS  1=بحيث Øالتدفق عبر الوشيعة  -  

 ؟ ارسم رمز كل منهماما هو الفرق بين المرحل الكهرومغناطيسي و المالمس  -   
 التــمــريـــن الثـــــاني :  

 +U(t) = 6SIN(314t (لتكن العبارة الجيبية التالية : �
 إستنتج من العالقة : 
 القيمة الفعالة و  القيمة األقصى - 
 الدور ثم التردد  تم النبض ثم فرق الطور ( الزاوية اإلبتدائية ) - 
 . أعطي تمثيل فرينل لهذه العالقة - 

 
 لتكن التوترات الجيبية التالية : �

 U1 = 15 SIN ( wt + )                            

      U2 = 5 SIN wt                                         
 المحصل عليه .أحسب بواسطة تمثيل فرينل مجموع التوترات . و ماهي صيغة التوتر   
 التـــمــريــــن الــــثالــــث :  

 =R=20 Ω 319 nF, L=3.17 mH , C حيث:نركب دارة م ذ س على التفرع 

 .)Hz 220 V 50/( مركبة مع مولد للتيار المتناوبالدارة 
 .ر منهاعند كل عنص أرسم الدارة و بين فيها أشعة التوتر و التيار.11

 : أحسب
 .لكل عنصر  قيمة  المسامحة.2
 شدة التيار  الذي يعبر كل عنصر..3
 .الكلية قيمة المسامحة.4
 .قيمة  التيار  الكلي.5
 .فرق الطور بين التيار و التوتر.6
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.أح2A2Aّر شدتيار شّدته ته 
حقل المغناطة الحقل المغناطيسي ّ
بحيØ Ø الوشيعة  عبر الوشيعة 

بين المرحل ارق بين المرحل الكهر
/mي :ثـــــاني :

+4t((لتالية : جيبية التالية :  o
الدورالدور ثم امتم )تدائية )
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 :ن6 التـــمــريــــن الــــرابــــــــع   
          100Wمصباح ذات  20لكل واحدة و    K W 1، تحتوي على مسخنتين ذات   220V  ،50Hz  ~ 1منشأة كهربائية    

cos φ مع  Kw 3للواحد و مضخة ذات استطاعة                = 0.7    

 : المسخنتين و المصابيح تعتبر كمقاومة صرفة  مالحظة       

 أحسب باستعمال بوشرو :

 االستطاعة الفعالة الكلية  للمنشأة  ( المسخنتين ، المصابيح و المضخة ) -1
 االستطاعة االرتكاسية أو الردية الكلية  للمنشأة  -2
 االستطاعة الظاهرية للمنشأة  واستنتج شدة التيار  -3
 ’cos φعامل االستطاعة للمنشأة   -4
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مال       مالحظة       

أحسب باستعمأحسب باستعمال ب

االستطاعة الاالستطاعة الفعالة-1
الستطاعة االراالستطاعة االرتكاس

تطاعة الظاهرياالستطاعة الظاهرية للم
φستطاعة للمنشأةل االستطاعة للمنشأة  
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