
ع ت3: المستوى.RLثنائي القطب . سلسلة 
:التمرین األول

Rنقوم بمتابعة تطور ظھور التیار الكھربائي في دارة  Lبداللة الزمن فنحصل على البیان التالي:
اعط رسم الدارة الكھربائیة التي تسمح لنا بإجراء .1

.ة ھذه المتابع
0tأرسم المماس للمنحني عند .2 استنتج قیمة . =

.الخاص بھذه الدارة tثابت الزمن 
أوجد من البیان اللحظة التي یصل فیھا التوتر.3

0إلى 
. من قیمتھ العظمى 063

الكھربائیة للمولد إذا علمت أن قیمة القوة المحركة .4
5Eھي  V= أحسب مقاومة الدارةtR.

.Lاستنتج ذاتیة الوشیعة .5

:التمرین الثاني
)نحقق الدارة الكھربائیة التالیة لمتابعة تطور التوتر الكھربائي بین طرفي الوشیعة  , )L rبداللة الزمن.

6Eالمولد المستعمل ھو مولد للتوتر المستمر قیمة قوتھ المحركة الكھربائیة  V= مقاومة الوشیعة ،
15r = W 50ومقاومة الناقل األوميR = Wان التالينتائج القیاس تسمح لنا برسم البی:

.RLالخاص بالدارة tاستنتج من المنحني ثابت الزمن .1
,بداللة tأعط عبارة .2 ,L r R بین أن ثابت الزمن لھ وحدة زمنیة.
.Lقیمة الذاتیة tاستنتج من المقدار .3

:التمرین الثالث
:الدارة الكھربائیة المبینة على الشكلنحقق

بداللة 0Iأعط عبارة شدة التیار الكھربائي . في البدایة نعتبر أن القاطعة قد أغلقت من وقت طویل .1
.أحسب ھذه القیمة . ممیزات التركیب

.ثم أحسب قیمتھا ةالو شیعأعط عبارة الطاقة التي تلقتھا .2
0tفي اللحظة .3 .Kنفتح القاطعة =

.أعط عبارة المعادلة التفاضلیة التي تحققھا شدة التیار الكھربائي في الدارة )أ
: التالي تأكد أن ھذه المعادلة تقبل الحل)ب
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) استنتج عبارة ) ج t )A Bu.



. عند فتح القاطعة ABu(t) نقوم بالمتابعة الزمنیة لتطور التوتر الكھربائي .4
:نتائج القیاس تسمح لنا برسم البیان التالي

.جـ .3لمستخرجة في السؤال بین أن شكل المنحني یوافق المعادلة ا- أ
:نتبع الطریقة التالیة RLلتعیین قیمة ثابت الزمن لثنائي القطب -ب

0بـ ABuھي اللحظة التي یزداد فیھا التوتر 1tلیكن 
بالنسبة لقیمتھ 010

0ھي اللحظة التي یصل فیھا التزاید إلى 2tاالبتدائیة واللحظة 
.من القیمة االبتدائیة 090

2زمن الصعود الذي نرمز لھ بـ tاعط بداللة ثابت الزمن  1 = tmt t-.
. Rو Lثم  قارن ھذه القیمة مع القیمة التي تحسب انطالقا من tمة ثابت الزمن استنتج قی-جـ 

 


