ثُائً انقطة  RLيٍ إعذاد  :األسرار انذسٍٍ عذي
- 1انىشٍعح ويًٍزاذها
 - 1- 1ذعرٌف وريز انىشٍعح
ذركىٌ انىشٍعح يٍ ذهفٍف أسطىاًَ ،نفاذه يرصهح نسهك يىصم،يقاويح انسهك غانثا ذكىٌ قًٍرها صغٍرج.
انىشٍعح رخ انًقاويح rذكافًء ذجًٍعا عهى انرىانً نىشٍعح يقاويرها يُعذيح ويىصم أويً يقاويره . r
فً اصطالح انًسرقثم :
 -2-1يعايم انرذرٌض انىشٍعح
ذرًٍز انىشٍعح تًعايم انرذرٌض ودذذه انهاَري H
 - 2- 1انرىذر تٍٍ يرتطً انىشٍعح

di
َعثر عٍ انرىذر تٍٍ يرتطً انىشٍعح تانعالقحuL  L.  r.i :
dt
يهذىظح:

di
*إرا كاَد يقاويح انىشٍعح يُعذيح  ،تصٍر انرىذر تٍٍ يرتطً انىشٍعح كانرانًuL  L. :
dt
* فً انُظاو انذائى  ،ذثقى شذج انرٍار ثاترح )، (i=cteوانرىذر تٍٍ يرتطً انىشٍعح هى . uL = r.iذرصرف
انىشٍعحكًىصم أويً .
 -2اسرجاتح ثُائً انقطة  RLنرذثح انرىذر
 -1-2انذراسح انرجرٌثٍح:
َُجز انرركٍة انرجرٌثً انرانً :

ًٌكٍ انذاسىب يٍ ذًثٍم انًُذُى ) i =f(tكانرانً :

عُذيا َغهق قاطع انرٍار :ذرزاٌذ شذج انرٍار ذذرٌجٍا َ :قىل إٌ انىشٍعح ذقاوو إقايح انرٍار
عُذيا َفرخ قاطع انرٍار :ذرُاقص شذج انرٍار ذذرٌجٍا َ :قىل إٌ انىشٍعح ذقاوو إَعذاو انرٍار
اسرُراج :ذقاوو انىشٍعح ذغٍراخ شذج انرٍار فً انذارج
 -2-2ثاترح انزيٍ τ
ذىافق ثاترح انزيٍ اسرجاتح ثُائً انقطة  RLنرذثح انرىذروَعثر عُها تانعالقح:
عُذيا ٌكىٌ قاطع انرٍاريغهقا :

L
R

 

*خالل انًذج انزيٍُح : τذصم قًٍح شذج انرٍار إنى  63 %يٍ قًٍرها انقصىٌحI0
*خالل انًذج انزيٍُح ،5 τذصم شذج انرٍار ذقرٌثا إنى قًٍرها انقصىٌح I0
عُذيا ٌكىٌ قاطع انرٍاريفرىدا:
*خالل انًذج انزيٍُح : τذصم قًٍح شذج انرٍار إنى  37 %يٍ قًٍرها انقصىٌحI0
*خالل انًذج انزيٍُح ،5 τذصم شذج انرٍار ذقرٌثا إنى يُعذيح.
 -3-2انذراسح انُظرٌح وانًعادنح انرفاضهٍح
دسة قاَىٌ إضافٍح انرىذراخ  E = uL + uR:أي َ E =r.i + L.di/dt + r’.iضع ’ R =r+rيقاويح
انكهٍح نهذارجRL
di
E  L.  Ri
dt
انًعادنح انرفاضهٍح هً :

) i  I 0(1  e  t / 

دم انًعادنح انرفاضهٍح ٌكرة كانرانً:
- 2انطاقح انًخزوَح فً انىشٍعح
َعثر عٍ انطاقح انًخزوَح فً انىشٍعح يعايم ذذرٌضها  Lوًٌر تها ذٍار شذذه  iتانعالقح:

1
Em  .L.i 2
2
دٍث  Emتانجىل jو Lتانهاَري Hو iب األيثٍرA
انذسٍٍ عذي
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