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Alternatif akım devre analizi final soruları

Aşağıdaki ders videoları DC Bölge Analizi (Devre Teorisi 1) dersinde en son soruları içermektedir. Arkadaşlar alternatif güncel şemaları analiz vize sınavları analiz şeması sorular gitmek gibi, elinizde seçici sorular varsa ben zor bir ders olarak 1 yaşında üniversite kursu a.c. sorun ders yardımcı olursanız sevinirim. Bir sorum var, ama burada yazmak zor
buluyorum. Elde... benec size karmaşık sayılar ve logaritma iyi öğreneceksiniz. Sınavlardan önce düzenli olarak çalışıyorsanız, çok kolay bir öğretici ve hesap makinesi ile her zaman formülleri çözmek mümkün olacak. Testwa bilimsel hesap makinesi sok iş ;D Liseden mezun olalı dokuz yıl oldu. ama hatırladığım kadarıyla qalternative akım devrelerine
bakarsanız, korunan e-posta sistemi bazı sorular doğuracaktır. I J K sisteminde ac düşünün ve kapasitif endüktif ve omik rezistansların göz devrelerinde mevcut hesaplama sorunları düşünün. Karmaşık sayılar ve şemaları aslında çok güzel ama zor bir ders zaman kendinizi vermek bakın. VATAN BÖLÜNMEZ BIR BÜTÜNDÜR. Eğer DC'yi tanıyorsan,
başaracaksın. Ama bir adam zincir hakkında sert sorarsa, dc ya da AC olsa bile bunu çözemezsiniz. BU DERS İçİn ARKADAŞIMIN BADINI Sana KÜÇÜK BIR PUFF SPOT 3.14 180 DERECE YOURDEGERIN X SHIFT E BAS TAN -1 BU HESAPLAMA DENKLEMİnDEN Bİr YAY BULMAK İçİn TEKRAR BURAYA GELEBİlİrSİn, ÖRNEĞİn. u'200'sin (wt)
burada 200v Um değeri 2 böl R-L-C DEVREkök değeri EMPEDANS ÖNCE DIRENÇ BULMAK DIRENÇ BULMAK L VE C Xl XC-1/2pi'f 'c bu değerleri bulduktan sonra R'JXl-JXc DEGER FIND R'J (Xl-Xc) SQUARE KORERRS XX XL-Xc/R SONRA I'U/I DEĞER İ'M ÖNCE SINUSIAL GÖSTERMEK IÇIN 'I'0.707 veya ROOT 2 S CARP SONRA I'Im'sin (wt -90)
Bu bilgiler önemli bir yabancı zaten DC zincir ana sınıf gb e baz baz taban oranı hesap makinesi ust birçok işlevleri değiştirmek gerekmez bu denklemden 180 derece zaten ben zaten yöntem yazdım yöntem u'100'j150v akım zincirleri i'4.5'j12 a) Devre empedans b) güç değeri harcanan c) vektör dışında açık lyceus ile bu sorunu çizmek kardeşler
kurtulabilirsiniz, J derece z'u ağrı farkı hesaplamak için oradan bir koklamak bulmak, çünkü ve ağrı p'u'i'cosa görünür güç akan gucu reaktif gucu olay moderatör tarafından organize olduğunu bulmak: Haziran 21, 2009 komplex numaraları damla öğrenmek ve iyi bir kalkülüs casio FX-991 ms ile sınav geçmek hiçbir sorun olabilir Merhaba, bir meslektaşımın
sevgili dostları. Bu planı çözmek benim için çok zor. Hodge iyi bir çorba yaptı ve bize ev ödevi verdi. RLC de hiçbir LC rasgele direnç codansator duvara benim iş zorlar gibi görünüyor. Bana planın ne olduğunu söylersen minnettar olurum. Meselelerde zincir diye bir şey yoktur. Neden planın ne olduğunu soruyorsun? Oturup akıntıyı ve gücü hesaplayacaksın.
Sayfa 2 karmaşık bir düzen değildir, ancak öğrenebilmeniz için sorunu çözmeniz gerekir. Gerekli forrmuls uygularken, kolayca çözebilirsiniz. Her neyse, öğretmen belirli bir yöntem istemiyor. Bu arada, her şeyi yanlış anladın. answers 1-impedance r2+c2+r3=3+5+99=107 ohm 20 ohm coil parallel to 20*107/20+107=16.85 ohm 23+2+16.85 series zt=41.85
ohm 2-total current it=v/zt=19/41.85 =0.45 amps over 3-l coil 0.0379 amps r2-c2-r2 .071 amps 4-pıl's gucu it*vt=0.45*19=8.55watts 5-pr1=4.65 watts pr3=0.49 watts I've just given the end of some places and know how to do it in cozumunude I don't know what they did last time I'm a sophomore and i'm going to go into first grade, but our teacher hopefully
asks for definition, so I'm a sophomore, and I'm going to go into first grade, and I don't know what they did last time , ama öğretmenimiz bir tanım ister umuyoruz. Bölge analizinde tanımlı bir soru bulmak neredeyse imkansız görünüyor. Böyle zor bir durum ... Değişken zamanda yapılması gereken kalıcı sorunları çözmektir ve okul dışındaki fotokopi
dükkanında ki sorunların yüzde 75'i en az 2 gün boyunca sorularla karıştırılmalıdır. Tabii ki, daha keyifli, ve bir sınava hazırlanmak için daha bir ders almak için öğrenmek daha kolaydır ... Elde... Dersin içeriği okuldan okula değişir. Yani bu öğretmene bağlı. Dünyanın açlığı ve ızdırabı, fakirleri besleyememiz değil, zenginleri besleyememizdir. R-l-c şemaları
bir toplamı olarak sinual boyutu merhaba ilk etapta. Az önce katıldın ve yardımına ihtiyacım var. DC DEVRE ANALİzİ DERS NOTLARIM VAR AMA ÇÖZÜMLERI yok. Olumlu ya da olumsuz bir dönüş yaptıysanız sevinirim ... Notlarda sorunlara bir çözüm olmayabilir, ancak web'de arama yaparken çeşitli kaynaklar vardır. Eğer doğru olup olmadığını
bilmiyorsanız) Sayfa 3 onu serbest ve daha sonra doğru olup olmadığını görmek için Isis bu düzeni kurmak. Burada biri sorunları çözüyorsa senin için ne iyi olur? Öğrenirsin ve sonra bu planı Isis'te düzenlersin ve doğru olup olmadığını görmek için oradan kontrol elersin. Burada Biri sorunları çözerse ne işe yararsın? Kardeşim, eğer bana yardım edeceksen,
konuşamıyorsan, konuşamıyorsan, davayı uzatmam gerek. Bu ayrı bir şema değil, bu yüzden bana sorular göndermek ve önerilerde bulunurken biraz daha dikkatli olsaydı ben takdir ediyorum. Sınıfa o kadar mantıksız sın ki ac güncel teması diyorsunuz ve sonra sorduğun zaman DC diyorsunuz. Bu sınıfı görmek ve soruları çözmek zorunda ve ben birkaç
soru var ve eğer yardımcı olabilir bana sormayın, ben bir PDF var, eğer tüm sorunları çözebilir bana sor. Hiçbirini çözemezsin, bu yüzden o dersi göremezsin ya da dersi dinlemiyorsun. Ve sen bunun bir entrika olmadığını söylemiştin, ben her zaman canlı ton sınıfı thevenin, Nortan, süper pozisyonda zincir hakkında sorular gördüm. Bunun bir plan olmadığını
nasıl söylersin bilmiyorum. Son güncelleme: 16 Ocak 2013 Bu şekilde söyledikten sonra, eğer buradaki insanlar sorunlarınızı çözmek için para ödüyormuş gibi kararı bilsem yardım etmezdim, Cuma günü bir sınav kursuna gireceğim, bu iki soruyu yardımcı olmak için yapamadım? Hazır yanıtlar yerine kitapları kullanarak bir soruyu kendiniz çözerseniz, bunu
öğrenirsiniz ve kimseye ihtiyacınız olmaz. Cehenneme bile gerek yok. Sabah oldu. Eğer hazır bir cevap yerine bir kitap kullanarak bir soru kullanarak bir soru karar verirseniz, hem öğreneceksiniz ve burada kimseye ihtiyacınız yok, ben bir cevap gibi bir şey söylemedi ve ben kitapta bulamadım eğer öğretmenim 1.i soru Sayfa 4 Merhaba zo'rc ben zincir
anladım yardımcı olmak için bir kaynak verebilir eğer elimde sordum sadece 2 soru göndermek aşağıdaki çözüm ile verilen, ama neden Sier? O kısmı anlamıyorum. Açıklayabilecek biri var mı? Bana yanlış geliyor. Giriş rezistansı 595 330k olmalıdır. Daha da doğru 601 330k olmalıdır. Bana yanlış geliyor. Giriş rezistansı 595 330k olmalıdır. Daha da doğru
601 330k olmalıdır. Teşekkür ederim, biraz daha üzerinde durup sormak istiyorum. Burası özlediğim yer olabilir. Arkadaşlar, denklemleri bulmama yardım eder misiniz? Ben aşağıdaki sorubir noktada sıkışmış var. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Aşağıdaki kartaca ekran I2-4'4'3.2j gösterir. Ben ters yönde I2 aldı - -4.4-3.2j çıkacaktı. Takıldık istediğim
şey, eğer DC analizi negatif çıkarsa, yönünü baş aşağı seçtik. Zincirdenklemi yazarken tam tersini ya da doğru yönü seçtiğimizi nereden bileceğiz? Yoksa DÜNYA'daki şu anki yönü önemsiz mi? Merhaba arkadaşlar. birkaç soru Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Ben ilk soru çok ihtiyacım olacak ve herkes ilgileniyor merak ediyorum. Moderatör
oluşturuldu: 9 Mayıs 2017 merhaba mühendisler, öğretmenler, öğrenciler bu 4 soruyu aranıza alabilirsiniz? Sayfa 5'i bilmiyorsanız, yorum yapmanız gerekmez. Mesajına merhaba diyerek güzel bir şekilde başladın ama kötü bir şekilde bitirdin. Alternatif güncel zincir analizi ni eğitmene izin vermeyeceğim diyorsunuz. Eğitime kimler katılıyor? Hodge yapacak.
Mühendisler, Öğretmenler ve Öğrenciler Öğretmeni sizsiniz, size yaklaşılıyor mu? O zaman ifaden ve kırıcı. Kimse ifadene cevap vermeyecek. Ben de aynı şekilde söylemek istiyordum. Ayrıca, iletiye eklenen sorular/resimler görünmez. Göremediğimiz ya da okuyamadığımız bir soruya cevap veremeyiz, değil mi? Hadi, sağlıklı ol. Gizli niyeti olmayan biri
bunu okuduğunda, aşağılanma olmadığını anlar. Soru sormak ve onları aramaya hazır olduğunuzda yanıt almak kopyalamaktan farklı değildir. Bu forumda bizim uye arkadaşlar çoğu bu tur yanıt vermekten mutluluk duyuyoruz. Neden, çünkü bu cevap size ekleyebilirsiniz başka bir şey yoktur. Sana iyi şanslar. Ahbap, eğer sorular sormaya başlarsan ve orada
sıkışıp kaldığını söylersen eminim bunu bilen arkadaşlarımız da olabildiğince yardımcı olurlardı. Soru sormak ve onları aramaya hazır olduğunuzda yanıt almak kopyalamaktan farklı değildir. Bu forumda bizim uye arkadaşlar çoğu bu tur yanıt vermekten mutluluk duyuyoruz. Neden, çünkü bu cevap size ekleyebilirsiniz başka bir şey yoktur. Sana iyi şanslar. 3.
soruyu çözdüm, yapılacak doğru şeyin bu olduğundan emin değilim. @bayro0 muhtemelen çevrimiçi oluyorsunuz tarayıcı ile ilgili bir sorun var. Şu anda cep telefonuna bağlıyım. Ben ekranın bir görünüm almak ve eklemek için çalışacağım. Mümkünse, kullanmakta olduğunuz web tarayıcısını silin ve dosyaları silmeyi deneyin. Değilse, farklı bir tarayıcı
görmeye çalışın. Deneyin.
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