
  RLتمارین في تنائي القطب 
  1تمرین 

  :نعتبر الدارة جانبھ  و التي تتكون من  
  .  Aاومبیرمتر  -
  . Vفولطمتر  -
      L = 250 mHومعامل تحریضھا  rوشیعة مقاومتھا  -
    Eمحركة الكھربائیة كھرللتوتر قوتھ المؤمثل مولد  -
ثم ارسم منحى التیار في الدارة و التوتر بین . على الدارة  Vو   Aضع الرمزین  -1

  .مربطي الوشیعة 
  ، ویشیر الفولطمتر الى القیمة mA   = i0 410في النظام الدائم یشیر األمبیرمتر الى القیمة -2
 u= 5.95V  . استنتج القیمةr  لمقاومة الوشیعة.  
  .ومقاومتھا مھملة  Lأخرى معامل تحریضھا  نغیر الوشیعة السابقة بوشیعة 3

، فیظھر بین  جانبھبداللة الزمن كما یبین الشكل    iنمرر في الوشیعة تیارا كھربائیا تتغیر شدتھ 
  ] ms 2,5 ; 0[في المجال  uمربطیھا توتر 

  .أعط اسم الظاھرة التي تحدث في الوشیعة -1
 ] 2.5ms, 5 ms[ظھوره في المجال  و عدم ] ms 2.5 , 0[في المجال  uعلل ظھور التوتر  -2
 ھو ]ms 2.5 , 0[علما أن التوتر بین مربطي الوشیعة في المجال   -3
 u = 125 m V  تحقق أن قیمة معامل التحریض ھي ،L = 0.39 H 

  2تمرین 
مولد ذو  ،R=75: ،موصل آومي مقاومتھ  قابلة للضبط   (L, r)وشیعة نعتبر الدارة و التي تتكون من  

  .k التیار  و قاطع Eمحركة الكھربائیة ھركتوتر مستمر قوتھ ال
   .الكھربائیة أرسم الدارة -1
  .قاطع التیارنغلق  t=0عند اللحظة  -2
  .i(t)التي یحققھا شدة التیار  أوجد المعادلة التفاضلیة للدارة - 2-1

)()1(:شدة التیار المار في الدارة تعطى بالعالقة - 2-2 0

t

eIti


  0 تعبیر كل منحددI  التیار شدة

 .الزمن ةثابت τو  القصویة
  .  L=f(τ) المنحنى س تابثة الزمن فنحصل علىیفنق L معامل تحریض الوشیعة نغیر -3

   .لوشیعةالداخلیة ل مقاومة القیمة  r حدد 
الزمن  خالل بالدارة المار التیار شدة تطور نتبعو  Lنضبط معامل تحریض الوشیعة على القیمة  -4

    i=f(t)فنحصل على المبیان
  .Eقیمة  الدائم و استنتج  النظام في التیار شدة قیمة حدد - 4-1
    .L ةالو شیعقیمة معامل تحریض و استنتج  τالزمن  ةثابت قیمة أوجد / ب

  3تمرین 
،موصل  (r)ومقاومتھا   L=300mHنعتبر الدارة جانبھ  و التي تتكون من  وشیعة معامل تحریضھا  

، k التیار  و قاطع Eمحركة الكھربائیة كھرمولد ذو توتر مستمر قوتھ ال،   R=110Ω: آومي مقاومتھ 
  .راسم التذبذب

 uR(t)الكھربائي  التوتر اوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا -1

 .  ل من توتر المولد و توتر الموصل االوميكحدد الموافق ل  2و  1من بین المنحنیین   -2

  الوشیعة في النظام الدائم وماھي شدة التیار حینئذ تتصرف كیف  -3

  للوشیعة   rالداخلیة  واستنتج قیمة المقاومة    Reqأوجد قیمة المقاومة المكافئة  -4

  .ا الفیزیائيمدلولھ يھ وما   τالزمن  ةأوجد ثابت -5

  الدائم وحدد قیمتھ   في النظام  بین مربطي الوشیعةUAB أوجد تعبیر التوتر الكھربائي  -6

   UAB = f(t)أرسم كیفیا شكل المبیان  -7

  4تمرین 

بداللة الزمن، فنحصل على  RLالتیار الكھربائي في دارة  اقامة تطور  تتبع نقوم ب
  :بیان التاليمال
  .تبعتالا إجراء ھذكننا أرسم الدارة الكھربائیة التي ت  – 1
  . 0tأرسم المماس للمنحنى عند اللحظة   – 2

  .الخاص بھذه الدارة الزمن  ةاستنتج قیمة ثابت
  .ىقصومن قیمتھ ال 63%بیان اللحظة التي یصل فیھا التوتر إلى مأوجد من ال  – 3
VEالكھربائیة للمولد ھي إذا علمت أن قیمة القوة المحركة   - 4 5 ،  

  .tRأحسب مقاومة الدارة 

  .الوشیعة معامل تحریض Lحسب قیمة ا  – 5
 




