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 نعلق في الطرف الحر للخیط جسما 

  اذا تحولت كل الطاقة المختزنة في الوشیعة الى طاقة میكانیكیة بواسطة المحرك ؟
  .R=2Ώو 

 Luو  Ruونسجل تغیرات التوترین  Kنغلق قاطع التیار 

  . تظھر شرارة كھربائیة بین مربطیھ، أعط تفسیرا لذلك و أوضح كیف یمكن تفادي ظھور الشرارة
  علل التركیب المستعمل.

R  یتوھج المصباح عندما یتجاوز التوتر بین

  یرسل المصباح ومضة سریعة و شدیدة االضاءة اشرح ھذه الظاھرة اعتمادا على ماسبق
  ما الظاھرة التي یمكن ان تحدث عند فتح قاطع التیار في غیاب المصباح؟ اذكر تطبیقات لھذه الظاھرة

و مقاومتھا مھملة مركب 
الدارة الكھربائیة بتوتر 
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یدیر . ومقاومة مھملة    L=1Hونعتبر ان للوشیعة معامل تحریض
نعلق في الطرف الحر للخیط جسما .المحرك بكرة لف حول مجراھا خیط غیر قابل لالمتداد وال ینزلق

  ؟Kفسر لماذا ال یدور المحرك عند اغالق القاطع  
  فسر مصدر, نحو االعلى (S) عند فتح القاطع  یدور المحرك ویسحب الجسم 

  .حدد منحى التیار والفروع التي یمر فیھا, الطاقة التي تمكن المحرك من االشتغال  
(S)  اذا تحولت كل الطاقة المختزنة في الوشیعة الى طاقة میكانیكیة بواسطة المحرك ؟

و  E=12Vنعطي . احسب مردود التحول ,  h=70cmتبین التجربة ان الجسم  یرتفع بمسافة 

V6Eنعتبر الدارة الممثلة في الشكل جانبھ حیث    و 50R . 0في لحظةt   نغلق قاطع التیار

 .  uR/uL في النظام الدائم، واستنتج Eو  rو 

 . Ru، ثم استنتج المعادلة التفاضلیة للتوتر

)t(uR   حل للمعادلة التفاضلیة وأعط تعبیر . 

 . للوشیعة L، ثم استنتج قیمة معامل التحریض 
تظھر شرارة كھربائیة بین مربطیھ، أعط تفسیرا لذلك و أوضح كیف یمكن تفادي ظھور الشرارة

.ذو وصلة نركب على التوازي مع الو شیعة موصال أومیا  وصماما 

Rتمثل التركیب دارة اشعال مصباح من النیون الذي یمكن نمدجتھ بواسطة موصل اومي مقاومتھ 

   نغلق قاطع التیار مدة طویلة لتشتغل الدارة في النظام الدائم 
    احسب التوتر بین مربطي المصباح، ھل یتوھج المصباح

  وشیعة ثم احسب قیمتھا
   عند لحظة من لحظات النظام الدائم نعتبرھا اصال للتواریخ نفتح قاطع التیار

    i(t)اوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا 

  )2- 1(باستعمال نتیجة السؤال  Aمحدد تعبیر التابثة 
 استنتج تعبیر التوتر بین مربطي المصباح

یرسل المصباح ومضة سریعة و شدیدة االضاءة اشرح ھذه الظاھرة اعتمادا على ماسبق
ما الظاھرة التي یمكن ان تحدث عند فتح قاطع التیار في غیاب المصباح؟ اذكر تطبیقات لھذه الظاھرة

و مقاومتھا مھملة مركب Lو المكون من وشیعة معامل تحریضھا 1ننجز التركیب التالي الممثل في الشكل 
الدارة الكھربائیة بتوتر  GBFیغدي المولد . و قاطع للتیار R=5KΩعلى التوالي مع موصل اومي مقاومتھ 

  ubو التوتر  uRمثل كیفیة ربط مدخلي راسم التذبذب لمعاینة التوتر 
  2شكل  بعد معاینة ھذین التوترین نحصل على شاشة راسم التذبذب على المنحیین التالیین 
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  ، علل  UR(t) والتوتر 

  .للوشیعة التحریض الذاتي Lمعامل ثم احسب قیمتھا،  استنتج قیمة 
  .المخزونة في الوشیعة

                                            سلسلة تمارین 
المستــــــــــوى                                         R Lتنائي القطب 

1تمرین   

  :نعتبر  التركیب الكھربائي التالي
ونعتبر ان للوشیعة معامل تحریض, نعتبر الصمام الثنائي مثالي 

المحرك بكرة لف حول مجراھا خیط غیر قابل لالمتداد وال ینزلق
   .P=2,5 N وزنھ 
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نغلق قاطع التیار مدة طویلة لتشتغل الدارة في النظام الدائم  -1
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ننجز التركیب التالي الممثل في الشكل 
على التوالي مع موصل اومي مقاومتھ 
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