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               :رقم المذكرة   رياضيات  الثانية ثانوي شعبتي الرياضيات و التقني :المستـوى 
 التحريض الكھرومغناطيسي - 3  :الوحـدة     الظواھر الكھربائية   : المجـال 

                                                                                                                             
  ومغناطيسيتجارب حول التحريض الكھر : عنوان التجربـة 

_______________________________________________________________  

  :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 وشيعة -
  

     : البروتوكول التجريبي
  

  :ا�جھزةا�دوات و 
  .   جھاز غلفاني، وشيعة ومغناطيس 
   )Ω17لفة، 1200، المتحرض  Ω14لفة،2000المحرض(وشيعتان GBFمولد  

  راسم ا8ھتزازالمھبطي، قاطعة   R2=10kΩوR1=1kΩ  مقاومتان   
  ، وشيعة  R=20Ω، مقاومة )V3.5،A0.2(،مصبحان متماث9ن V 6مولد تيارمستمر   
  ،نواة حديدية    R’=1000Ωاومة مق   
  

  وسائل إبضاح
  

  .جھاز العرض  -الحاسوب -الوثيقة
  
  

  :طريقة العمل 
  

  :إبراز ظاھرة التحريض الكھرومغناطيسي-1
  
  .ينجز ا�ستاذ تجارب متنوعة 8براز الجانب الكيفي للظاھرة وذلك باستعمال جھاز غلفاني، وشيعة ومغناطيس -
  .المحرض والمتحرض يؤكد على التمييز بين -
 
  
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  
  
  
  
  

  
  :تصرف الو شيعة في جزء من الدارة 

                                             ؛نحقق التركيب التالي
  :توجيھات و إرشادات

  .يتاكد أن التوصيل م9ئم للتركيب التجريبي -
  Rة تكافئ قيمة مقاومة الوشيع -
  .إحترام توترو شدة التيار الكھربائي بالنسبة لكل جھاز كھربائي -
  .يمكن استعمال مقياسي أمبير بد� من المصباحين -
  
  
  
 .بفاصل زمني قصير(L2)قبل المصباح  (L1)عند غلق الدارة يتوھج المصباح  -
  .قصيربفاصل زمني  (L1) قبل المصباح (L1) عند فتح الدارة ينطفئ المصباح -
  

  التفسير؛
تيار يعاكس تيار المولد و ھو  ظاھرة انتقالية سببھا الوشيعة حرضت إن ثبات التيار في الفرعين كان تدريجيا و ھي



  .سبب تأخر ظھور التيار في الوشيعة
  أما عند ثبات انارة المصباحين ،  يض لذا نقول أنھا و شيعة تحريضيةنستنتج أن للوشيعة خاصية التحر -
 . )لتيار ثابتة في الفرعينشدة ا(
  .تتصرف الوشيعة مثل مقاومة الفرع ا�ول فتصبح ناقل أومي -

  
   : 1نشاط تجريبي

   1-نحقق التركيب التجريبي الممثل في الشكل 
                       

    L=10mHمولد التيار المستمر ،معدلة ،وشيعة ذاتيتھا :يتكون من 
  وأمبيرمتر لقياس شدة    R=100مقاومة   r=8Ωومقاومتھا الداخلية 

 .التيار الكھربائية المار في الدارة 
 .بين طرفي الوشيعة ULنضع فولط متر لقياس التوتر 

  :المار في الدارة فنحصل على الجدول التالي I وشدة التيارULنغير قيمة التوتر بواسطة المعدلة ونقيس
  

3.2  2.4 1.6 0.8  0 UL(V) 
0.4 0.3 0.2 0.1 0 I(A) 

 .Iبد�لة شدة التيار  ULمثل المنحنى •
 .بين  أن الوشيعة تتصرف كناقل أومي   •
 rحدد مقاومة الوشيعة  •

     UL،r  ،I   استنتج الع%قة بين 
 :الجواب

 .   قيم يمر من مبدأ معادلته المنحنى خط مست-1
                

UL=a.I                          
   Iمع  يتناسب طردا ULحسب المنحنى أن  -

 .مما يبين أن الوشيعة تتصرف كناقل أومي   
  .rمقاومته  

  
  

     
                              

                      UL= r.I  
 في التيار المستمر كناقل أ وميتتصرف الوشيعة 

  :تطبيق
  عبر ) Ø(ول التالي مقدار التدفق المغناطيسي يعطى الجد   

                                  )  i(وذلك بد�لة شدة التيار، سطح وشيعة ذاتيتھا مجھولة     
  .يجتازھا  الذي 

  

  

 

1.20  1.80  0.80  0.60  0.40  0.20  0  i(A) 
0.12  0.10  0.08  0.06  0.04  0.02  0  )W(Ø  

  



 ا تستنتج؟ماذ.   i  (f =Ø(أرسم بيان الدالة    -1
 .للوشيعة) L(قيمة الذاتية  . أستنتج أعتمادا على البيان السابق  -2
و    i=0والمستقيمين     i  (f =Ø(ماھو المعنى الفيزيائي لمساحة السطح المحصور بين الخط البياني   -3

i=1.20A  
 
  

 


