مدٌرٌة التربٌة  /المسٌلة
متوسطة  :سعد بن أبً وقاص /عٌن الخضراء
المستوى:الرابعة متوسط

المجال :الظواهر الكهربائٌة
النشاط :عمل مخبري
الوحدة ت :

التوتر والتٌار الكهربائٌان المتناوبان
كفاءة المجال:
ٌوظف مفهوم التٌار الكهربائً لتفسٌر بعض الظواهر الكهربائٌة فً الحٌاة الٌومٌة

مؤشرات الكفاءة:
ٌعرف أن التٌار الكهربائً  * :المستمر ٌسري فً ناقل فً جهة واحدة * المتناوب ٌجري فً ناقل بالتناوب فً جهتٌن متعاكستٌن

األدوات المستعملة:
فولط متر  -راسم االهتزاز ألمهبطً 2-عمود كهرباني  -أسالك –  2صمام كهر وضوئي قاطعة بوضعٌن – مولد كهربائً ( مقوم)

سٌر الدرس
مصدر للتيار المستمر

يمكن أن نحصل على تيار كهربائي من عمود أو مأخذ أو  ...كما يمكن إنتاجه

باستعمال دينامو(تحريك مغناطيس أمام وشيعة) فما طبٌعة التٌار الكهربائً ؟
وما طبٌعة التوتر الكهربائً وبم تتم معاٌنته ؟
...............................................................................
 -1أثر التٌار الكهربائً المستمر على صمام كهربائً:
2

1
1

I

أ -حقق التركٌب التركٌب المقابل(شكل )-1-وأغلق القاطعة فً الوضعٌن :
فً الوضع ٌ :1توهج المصباح ٌ 1نحرف مؤشر الفولط متر للٌمٌن
فً الوضع ٌ :2توهج المصباح ٌ 2نحرف مؤشر الفولط متر للٌسار

2

صمام
كهروضىئي

I

ماذا تستنتج ؟

v
الشكل – - 1

النتٌجة :التٌار الكهربائً المستمر ثابت القٌمة وٌسري فً نفس الجهة

)U (V/div
ب -نستبدل الفولط متر براسم االهتزاز المهبطً فٌظهر على شاشته ماهو مبٌن فً الوثٌقة-2-
وضع

1

)t ( ms/div
ماذا تستنتج ؟

وضع

2
الىثيقة-2-

النتٌجة  :التوتر الكهربائً المستمر =  DCثابت القٌمة والجهة ٌمكن قٌاسه ومعاٌنته براسم االهتزاز المهبطً
 -2أثر التٌار الكهربائً المتناوب على صمام كهربائً:
أ -حقق التركٌب التركٌب التجرٌبً الموضح فً الشكل -2-وأغلق القاطعة:

نالحظ  :توهج المصباحان بالتناوب(خفقان) بٌنما ٌشٌر الفواط متر لقٌمة ثابتة
ماذا تستنتج ؟

مصدر التيار المتناوب

1
2

النتٌجة :التٌار الكهربائً المتناوب متغٌر القٌمة والجهة

V
شكل-2-

ب -نستبدل الفولط متر براسم االهتزاز ألمهبطً فٌظهر على شاشته المنحنى المبٌن فً الوثٌقة – 3
U3= V/div

زر الحساسية الشاقولية

ماذا تستنتج ؟
div

3v

نىبة مىجبة

+ Umax

div

)t= (2ms/div

T
0v
- Umax

زر الحساسية األفقية

2ms

نىبة سالبة

الىثيقة -3-

 ACمتغٌر القٌمة والجهة له قٌمتان حدٌتان

النتٌجة  :التوتر الكهربائي المتناوب

تعرٌف الدور )  :( Tهو زمن تكرار واحد للمنحنً البٌانً ( نوبة موجبة ونوبة سالبة)
ٌحسب بتطبٌق العالقة  :الدور= حساسٌة أفقٌة × عدد التدرٌجات
الحظ الوثٌقة -3-
T = Sh × d

ٌقاس الدور بالثانٌة
القٌمة العظمى للتوتر  Umax :هً أقصى قٌمة للتوتر ٌمكن أن ٌبلغها المنحنً البٌانً
وٌحسب من العالقة  :التوتر أألعظمً= الحساسٌة العمودٌة × عدد التدرٌجات

الفولط
األعظمي بـU :
التوتر = S
يقاس ×
d
v

max

الحظ الوثٌقة – - 3

ٌقاس التوتر األعظمً بـ :الفولط

التواتر )  : ( fهو عدد تكرارات المنحنً البٌانً خالل ثانٌة واحدة ٌقاس بالهرتز ) (Hz
ٌحسب من العالقة:

التىاتر Hz

f= 1 / T

الدور )(s

كما ٌمكن حسابه من العالقة:

P × N

السرعة الدورانية
tr/s

=f

التىاتر Hz

عدد أزواج المغناطيس

التوتر المنتج  :U effهو التوتر بٌن طرفً مصدر التوتر والذي ٌطبق فعال على طرفً األجهزة الموصولة بالمصدر
مثال :التوتر المنتج أو الفعال الذي نستعمله فً البٌوت لتغذٌة األجهزة الكهرو منزلٌة هو  220فولط
ٌمكن قٌاسه بالفولط متر
الفولط متريشير الى
قيمة التوتر المنتج
ٌحسب من العالقة  :التوتر الفعال = التوتر أألعظمً 1.41 /

ueff

ألن العالقة بين القيمة األعظمية للتوتر والقيمة المنتجة للتوتر هي قيمة ثابتة = 1.41

U eff = U max / 1.41

v

ٌقاس التوتر المنتج بـوحدة  :الفولط

راسم االهتزاز نقرأ عليه
قيمة التوتر األعظمي
راسم
االهتزاز

Umax

تطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــق :
من خالل الوثيقة  -3-احسب كل من  :الدور  Tوالتوتر أألعظمي  Umaxوتواتر التوتر  fوالتوتر المنتج Ueff
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل :
T = Sh×d
* /حساب الدور ) (Tلدينا :
=T= 2×4=8ms
بالتعويض نجد :
T = 8/1000
T=0.008s
* /حساب التوتر األعظمي ) (Umaxلدينا Umax=Sv × d :
= Umax= 3× 3
بالتعويض نجد :
Umax= 9v
f=1/T
*/حساب تواتر هذا التوتر )  (fلدينا :
f = 1 / 0.008
بالتعويض نجد :
f = 125 Hz
* /حساب التوتر المنتج )  (Ueffلدينا Ueff = Umax / 1.41 :
Ueff = 9 / 1.41
بالتعويض نجد :
Ueff = 6.38 v

