
 RLتمارین تنائي القطب 
  1تمرین

   
  : تكون من تو التي كھربائیة الدارة نعتبر ال

  E قوتھ الكھرمحركة  مولد توتر ثابت -
 R  = 40 Ωموصل أومي مقاومتھ  -
  rومقاومتھا  Lوشیعة معامل تحریضھا  -
 k التیار قاطع -
  . لھیكلبا Dالنقطة  نربط   التذبذب ذاكراتيبمدخلي راسم  Cو  Aالنقطتین  ربطن

ل اسفلھ شاشة راسم كیمثل الش k قاطع نعتبرھا اصال للتواریخ نغلق   t = 0عند لحظة 
  التذبذب

 . لھ  والمدخل الموافق منحنى اربط كل  -1
  .المولد مربطيالتوتر الكھربائي بین   Eبیانیا قیمة ماستنتج  -2
 :عین قیمتي كل من  -3
. I�    شدة التیار في النظام الدائم.  

.   
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   t = 0عند اللحظة      

التوترات استنتج المعادلة التفاضلیة   التي   اضافیاتبتطبیق قانون  -4
    i(t)شدة التیار   حققھای

5-  i(t) = α(1 − e
��

�  αحل للمعادلة التفاضلیة السابقة حیث       ( 
 الزمن  ةثابت τ و ةثابت

  αو  τكل من  تعبیرعین  -
المقاومة الداخلیة للوشیعة  : بیان اوجد قیمتي كل من مباالعتماد على ال -6

r  و L  معامل تحریضھا 
  لھا بعد زمني τباستعمال التحلیل البعدي بین أن  -7

 
   2تمرین

  :على العناصر التالیة  كھربائیة تحتوي دارة
 Eمولد ذي توتر ثابت  -
  r الداخلیة  و مقاومتھا L معامل تحریضھاوشیعة  -
  R = 100Ωاومي مقاومتھ  موصا -
 K التیار قاطع -

     u�(t) كل من الوشیعة  مربطيتطور التوتر بین  لمعاینة 
   التذبذبنستعمل راسم    u�(t)االومي  موصلو ال  

 u�(t)و      u�(t)كل من  ینةاعالدارة لمفي  التذبذببین كیف یمكن ربط راسم  -أ -1
  .  u�(t)و  u�(t)فنشاھد على الشاشة البیانین الممثلین للتوترین      t =0 نعتبرھا اصال للتواریخ  في لحظة التیار نغلق قاطع - ب

 .مع التعلیل.كل منحنى للتوتر الموافق لھ  قرنا -
 شدة التیار المار في الدارة التي یحققھا  اثبت أن المعادلة التفاضلیة  –أ  -2

(t)  ھو حال للمعادلة التفاضلیة  - ب =  
�

�
 (1 −  e��� )          حدد تعبر كل من A  وB.  

  شدة التیار في النظام الدائم      ���Iحدد قیمة -د
  Lو  τو r و Eكل من  احسب قیم -ھـ 
 .في الوشیعة  المخزنة  لقصویةاحسب الطاقة ا - و

 
 




