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المستـوى  :الثانية ثانوي شعبتي الرياضيات و التقني رياضيات
المجـال  :الظواھر الكھربائية

ثانويـة :
األستاذ:

 
رقم المذكرة :
الوحـدة  -3 :التحريض الكھرومغناطيسي

عنوان التجربـة  :تجارب حول التحريض الكھرومغناطيسي
_______________________________________________________________
مؤشرات الكفاءة :
 يفسر ظھور القوة المحركة الكھربائية المحرضة عن طريق التغير في التدفق المغناطيسي. يفسر بقانون لنز تغير جھة التيار الكھربائي المتناوب المتولد يفسر مبدأ المنوب. يقيس ذاتية وشيعةالبروتوكول التجريبي :
األدوات و األجھزة:
جھاز غلفاني ،وشيعة ومغناطيس.
مولد  GBFوشيعتان)المحرض2000لفة ، 14Ω،المتحرض  1200لفة(17Ω،
مقاومتان R1=1kΩو R2=10kΩراسم اإلھتزازالمھبطي ،قاطعة
مولد تيارمستمر ، 6 Vمصبحان متماثالن) ،(0.2A،3.5Vمقاومة  ، R=20Ωوشيعة
مقاومة ، R’=1000Ωنواة حديدية
وسائل إبضاح
الوثيقة -الحاسوب -جھاز العرض .

طريقة العمل :
-1إبراز ظاھرة التحريض الكھرومغناطيسي:
 ينجز األستاذ تجارب متنوعة إلبراز الجانب الكيفي للظاھرة وذلك باستعمال جھاز غلفاني ،وشيعة ومغناطيس. -يؤكد على التمييز بين المحرض والمتحرض.

تصرف الو شيعة في جزء من الدارة :
نحقق التركيب التالي؛
توجيھات و إرشادات:
 يتاكد أن التوصيل مالئم للتركيب التجريبي. قيمة مقاومة الوشيعة تكافئ R إحترام توترو شدة التيار الكھربائي بالنسبة لكل جھاز كھربائي. -يمكن استعمال مقياسي أمبير بدال من المصباحين.

 عند غلق الدارة يتوھج المصباح )(L1قبل المصباح )(L2بفاصل زمني قصير. عند فتح الدارة ينطفئ المصباح) (L1قبل المصباح) (L1بفاصل زمني قصير .التفسير؛
إن ثبات التيار في الفرعين كان تدريجيا و ھي ظاھرة انتقالية سببھا الوشيعة حرضت تيار يعاكس تيار المولد و ھو

سبب تأخر ظھور التيار في الوشيعة.
 نستنتج أن للوشيعة خاصية التحريض لذا نقول أنھا و شيعة تحريضية  ،أما عند ثبات انارة المصباحين)شدة التيار ثابتة في الفرعين( .
 تتصرف الوشيعة مثل مقاومة الفرع األول فتصبح ناقل أومي .نشاط تجريبي: 1
نحقق التركيب التجريبي الممثل في الشكل 1-
يتكون من :مولد التيار المستمر ،معدلة ،وشيعة ذاتيتھا L=10mH
ومقاومتھا الداخلية  r=8Ωمقاومة  R=100وأمبيرمتر لقياس شدة
التيار الكھربائية المار في الدارة .
نضع فولط متر لقياس التوتر ULبين طرفي الوشيعة .
نغير قيمة التوتر بواسطة المعدلة ونقيسULوشدة التيار Iالمار في الدارة فنحصل على الجدول التالي :
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• مثل المنحنى  ULبداللة شدة التيار.I
• بين أن الوشيعة تتصرف كناقل أومي .
• حدد مقاومة الوشيعة r
استنتج العالقة بين I ،r ، UL
الجواب:
-1المنحنى خط مستقيم يمر من مبدأ معادلته .
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UL=a.I
 حسب المنحنى أن  ULيتناسب طردا مع Iمما يبين أن الوشيعة تتصرف كناقل أومي .
مقاومته .r

UL= r.I

تتصرف الوشيعة في التيار المستمر كناقل أ ومي
تطبيق:
يعطى الجدول التالي مقدار التدفق المغناطيسي ) (Øعبر
سطح وشيعة ذاتيتھا مجھولة  ،وذلك بداللة شدة التيار)( i
الذي يجتازھا .
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 -1أرسم بيان الدالة ) . Ø= f ( iماذا تستنتج؟
 -2أستنتج أعتمادا على البيان السابق .قيمة الذاتية ) (Lللوشيعة.
 -3ماھو المعنى الفيزيائي لمساحة السطح المحصور بين الخط البياني ) Ø= f ( iوالمستقيمين
i=1.20A

 i=0و

