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ﻳﻔﺴﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻬﺎز ﻛﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ـ ّ

 ماذا يمكن أن نقول عن وشيعة يعبرھا تيار كھربائي؟ـ ماذا يحدث عندما نقرّب قطبي مغناطيسين من
بعضھما؟
ـ ماذا يحدث عندما نقرّب وجھي وشيعة من بعضھما؟
ـ ماذا يحدث عندما نقرّب وجه وشيعة من قطب
مغناطيس؟
ـ بماذا يذ ّكرك إسم البالص؟
ـ ھل تتذ ّكر تجربة س ّكة البالص؟ صفھا
ـ ھل تعرف بعض تطبيقات ق ّوة البالص؟أذكرھا
!    



1ـ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﺑﻼص
 2ـ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ـ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻮة ﻻﺑﻼص
اﻟﻤﺘﺤﺮك
أ ـ اﻹﻃﺎر
ّ
ﺑـ ـ ﻣﻜﺒّﺮ اﻟﺼﻮت
اﻟﻤﺤﺮك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺟـ ـ
ّ

ـ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠّﻖ.
ـ ﺳﻜﺔ ﻻﺑﻼص.
ـ ﻏﻠﻔﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺤﺮك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ـ ّ
ـ ﻣﻜﺒّﺮ ﺻﻮت
ـ ﺣﺎﺳﻮب وﺑﺮﻣﺠﻴﺎت

$"#

) ( '&%

ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ أو ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﻗﻮة ﻻﺑﻼص :
ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻇﻬﺎر ّ
ـ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠّﻖ
ـ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴ ّﻜﺔ

 *+

ـ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ـ اﻟﻨﺖ
ـ ﻛﺘﺐ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
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 / Iقانون البالص :
تجارب حول قوة البالص
نشاط  :ـ 1ص ـ 149
نتيجة  :عندما يمر تيار كھربائي في ناقل مغمور في حقل مغناطيسي يخضع ھذا الناقل لقوة
كھرومغناطيسية تسمى قوة البالص .تتعلق جھة قوة البالص المؤثرة على الناقل
بجھة الحقل المغناطيسي وبجھة سريان التيار الكھربائي فيه.
نشاط  :ـ  2ـ ص ـ 149
نتيجة  :تتعلق شدة القوة الكھرومغناطيسية المؤثرة على السلك بشدة التيار الكھربائي المار فيه وبشدة

الحقل المغناطيسي المغمور فيه.
نشاط  :ـ  3ـ ص ـ 150
دراسة خصائص قوة البالص

حركة السلك
B
I

F

نتيجة  :للقوة الكھرومغناطيسية المؤثرة على السلك حامل عمودي عليه وعلى حامل شعاع الحقل
المطبق على السلك ،أي عمودي على المستوى الذي يحتوي السلك وحامل شعاع الحقل

المغناطيسي  ،نقول أن القوة الكھرومغناطيسية عمودية على التيار والحقل
المغناطيسي.
نشاط  :ـ  4ـ ص ـ 150
نتيجة  :تتعلق شدة القوة الكھرومغناطيسية المؤثرة على السلك بطول الجزء من السلك الذي يعبره التيار
الكھربائي وھو مغمور في حقل مغناطيسي.
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نص قانون البالص :
للقوة الكھرومغناطيسية  Fالمؤثرة على جزء ناقل مستقيم مغمور داخل حقل مغناطيسي  Bشدته B
يصنع زاوية  θمع الناقل الموجه في اتجاه التيار الخصائص التالية :
 نقطة التطبيق في منتصف جزء الناقل المغمور داخل الحقل المغناطيسي. حامل عمودي على المستوى المكون من الناقل والحقل المغناطيسي. اتجاه يعيّن باستعمال طريقة اليد اليمنى. شدة تعطى بعالقة البالص التالية F = I . L . B . sinθ : : Fشدة القوة الكھرومغناطيسية )(N
F

 : Iشدة التيار الكھربائي )(A
B

 : Lطول الجزء من الناقل المغمور داخل الحقل المغناطيسي )(m

θ
I

 : Bشدة الحقل المغناطيسي )(T
 : θالزاوية بين الناقل الموجه في اتجاه التيار والحقل المغناطيسي

حاالت خاصة :
F=0

sin θ = 0

F=I.L.B

:

:

 θ = 0°أو * θ = 180°

sin θ = 1

:

* θ = 90°

طريقة اليد اليمنى :
 Fاإلبھام
 Bالحقل
 Iالتيار

تقويم :

تمرين ـ  1ـ ص ـ 157
تمرين ـ  2ـ ص ـ 157
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 /IIالربط الكھروميكانيكي – تطبيق قوة البالص :
 -1اإلطار المتحرك :

F1
B

اإلطار المتحرك ھو العنصر األساسي في أجھزة القياس الكھربائية .
وھو عبارة عن سلك ناقل ملفوف مش ّكال إطارا مستطيال غير قابل للت ّشوه،
يمكنه الدوران حول محور يم ّر من مركزه ومواز لطوله،يسري فيه تيار
كھربائي ش ّدته  Iوھو مغمور داخل حقل مغناطيسي منتظم . B
للقوى المطبّقة على اإلطار أثر دوراني تجعله يدور حول محوره إلى أن
يستقر في وضعية يكون فيھا شعاع الحقل المغناطيسي عمودي على
مستوى سطح اإلطار.

I

'F
B
B
F
B
F2

تمرين  -6 -ص -158 -
 -2مكبر الصوت :
يعتمد مبدأ اشتغال مكبر الصوت على حركة وشيعة يعبرھا تيار داخل حقل مغناطيسي يولده مغناطيس
يجاورھا.
جذع

نشاط ـ 1ـ ص ـ 153
نشاط ـ  2ـ ص ـ 154

I

U

مغناطيس
وشيعة
B
محور
مثبّت
غشاء

حركة الوشيعة :
الوشيعة خاضعة لقوة البالص ألنھا موضوعة داخل حقل مغناطيسي  Bوبما أن التيار المتناوب يغير
من جھته خالل نصف اھتزازه فإن الوشيعة تتغير جھة حركتھا ،وھذا ما نسميه اھتزاز.

حركة الغشاء :
مكبر الصوت يبعث صوتا ناتجا عن حركة اھتزاز الغشاء الناتجة عن حركة اھتزاز الوشيعة
التي يمر فيھا التيار الكھربائي .تواتر الصوت المنبعث مساو لتواتر التيار المار في الوشيعة.
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 -3المحرك الكھربائي :
نموذج المحرك الكھربائي :

المحرك الكھربائي يحتوي على أسطوانة معدنية ) (Rotorيمكنھا الدوران حول محور )∆( بين قطبي
مغناطيس ). (Statorالحقل المغناطيسي الناشئ عمودي على مساحة سطح ).(Rotor
تلتصق على األسطوانة نواقل عندما يمر فيھا تيار مستمر تخضع إلى قوة البالص.
يمكن تشكيل عدة حلقات )إطارات( وتجميعھا حول األسطوانة.
عندما يدور اإلطار نصف دورة ينعدم فعل القوى المؤثرة عليه ،لجعله يدور دائما في نفس الجھة نغيّر جھة
التيار عند كل نصف دورة باستعمال " حلقة ماسحة " .
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