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 ELECTRODYNAMIQUEانكهرباء انتحريكيت      :   انجزء انثاَي

_____________________________________________________________________________________ 

                                                     1انىحدة 

                                       

I)  اَتقال انطاقت عهً يستىي يستقبم كهربائي Transfert d’énergie au niveau d’un récepteur électrique  

 ـ تعريف يستقبم كهربائي 1
 

      ـ َشاط تجريبي1.1

                  َُغض انزشكٛت انًًضم عبَجّ ؽٛش انًٕنذ ٔ انًصجبػ ٔ انًؾشك انكٓشثبئٙ                                                      

.                                                                      ٔ انًؾهم انكٓشثبئٙ يشكجٌٕ ػهٗ انزٕاص٘
                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 ؟ K انزٛبس عأ ـ يبرا ٚؾذس ػُذ يسزٕٖ كم صُبئٙ قغت ػُذ غهق قبط

. ة ـ أركش األشكبل انزٙ رؾٕنذ إنٛٓب انغبقخ ثبنُسجخ نكم صُبئٙ قغت 

ط ـ يب ْٕ صُبئٙ انقغت انز٘ ًُٚؼ انغبقخ انكٓشثبئٛخ نجبقٙ يكَٕبد انذاسح ؟ 

 اػزًبدا ػهٗ.د ـ َسًٙ انًصجبػ ٔ انًؾشك انكٓشثبئٙ ٔ انًؾهم انكٓشثبئٙ يسزقجالد كٓشثبئٛخ 

 اَزقبالد انغبقخ انكٓشثبئٛخ ، اقزشػ رؼشٚفب نًفٕٓو انًسزقجم ؟ 

 ـ استثًار 2.1

. أ ـ ػُذ غهق قبعغ انزٛبس َالؽظ أٌ انًصجبػ ٚزْٕظ ٔ ٚسخٍ ، رؾذس رفبػالد كًٛٛبئٛخ ػُذ إنكزشٔد٘ انًؾهم انكٓشثبئٙ ٔ ٚشزغم  انًؾشك 

رُزقم يٍ انًؾهم . رُزقم يٍ انًؾشك انكٓشثبئٙ عبقخ يٛكبَٛكٛخ ٔ عبقخ ؽشاسٚخ . ة ـ رُزقم يٍ انًصجبػ عبقخ ؽشاسٚخ ٔ عبقخ إشؼبػٛخ

. انكٓشثبئٙ عبقخ كًٛٛبئٛخ ٔ عبقخ ؽشاسٚخ

. ط ـ ًُٚؼ انًٕنذ انغبقخ انكٓشثبئٛخ انالصيخ نجبقٙ يكَٕبد انذاسح 

 رؼشٚف انًسزقجمد ـ 

. انًسزقجم انكٓشثبئٙ ْٕ كم صُبئٙ قغت ٚكزست انغبقخ انكٓشثبئٛخ ٔ ٚؾٕنٓب إنٗ شكم آخش يٍ أشكبل انغبقخ 

 انطاقت و انقدرة انكهربائيت انًكتسبت يٍ طرف يستقبم  ـ2

ـ انُظاو اندائى  2.1

َقٕل إٌ انُظبو غٛش .  نكٙ رشزغم يكَٕبد انذاسح ثشكم ػبد٘ tػُذ غهق داسح كٓشثبئٛخ رضى يٕنذا ٔ ػذح يسزقجالد ٚسزهضو يذح صيُٛخ 

. t ٔ َظبو دائى ثؼذ انًذح انضيُٛخ t أصُبء انًذح انضيُٛخ régime transitoireدائى 

 االصطالح يستقبم  ـ2.2

                                                                  
B

      D     
A

       
I 

 

                        UAB                                                                                                                                                                 

  énergie électriqueانطاقت انكهربائيت انتي يكتسبها يستقبم  ـ 2.3

  إنٗ A يٍ I ػُذيب ٚغزبصِ رٛبس كٓشثبئٙ شذرّ t فٙ انُظبو انذائى أصُبء انًذح انضيُٛخ (D)انغبقخ انكٓشثبئٛخ انًكزسجخ يٍ عشف انًسزقجم  

Bٚكٌٕ انزٕرش ٔUABّٛثٍٛ يشثغ A ٔ B ْٙ  :tIUW ABe  ..                                                            

(  J  )ٔؽذح انغبقخ انكٓشثبئٛخ فٙ انُظبو انؼبنًٙ نهٕؽذاد ْٙ عٕل 

  la puissance électriqueانقدرة انكهربائيت انًكتسبت يٍ طرف يستقبم  ـ 2.4

IU: انقذسح انكٓشثبئٛخ انزٙ ٚكزسجٓب انًسزقجم ْٙ 
t

W
AB

e
e .


P   

(  W)ٔؽذح انقذسح انكٓشثبئٛخ فٙ انُظبو انؼبنًٙ نهٕؽذاد ْٙ ٔاط 

1kWh = 3,6.10َسزُزظ ٔؽذح عذٚذح نهغبقخ انكٓشثبئٛخ انكٛهٕ ٔاط سبػخ 
6
J   

                                                                                                            ـ َشاط تجريبي 2.5
    أيجٛشيزشAيٕنذ انزٕرش انًسزًش G َُغض انذاسح انكٓشثبئٛخ انًًضهخ عبَجّ ؽٛش 

ٔVٔ فٕنغًزش  L يصجبػ يٍ فئخ (6V ;0,6V) ٔ Rhيؼذنخ   

اسزضًبس 

أ ـ َضجظ انًؼذنخ ثؾٛش ٚضٙء انًصجبػ ػبدٚب أٔعذ انزٕرش ٔ شذح انزٛبس صى أؽست انقذسح انًكزسجخ يٍ عشف انًصجبػ ٔ قبسَٓب ثبنقذسح 

. اإلسًٛخ 

ة ـ َضجظ انًؼذنخ ثؾٛش ال ٚزْٕظ انًصجبػ  أٔعذ انزٕرش ٔ شذح انزٛبس صى أؽست انقذسح انًكزسجخ يٍ عشف انًصجبػ ٔ قبسَٓب ثبنقذسح 

 .Puissance nominaleاإلسًٛخ 
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انحم 

  إرٌ انقذسح انًكزسجخ يٍ عشف انًصجبػ ْٙ UAB = 6V ٔ I = 0,1A َغذ فٙ ؽبنخ اإلضبءح انؼبدٚخ نهًصجبػ –أ 

Pe=UAB.I = 6.0,1=0,6W  َسزُزظ أٌ انقذسح انًكزسجخ فٙ ؽبنخ اإلضبءح انؼبدٚخ رسبٔ٘ انقذسح اإلسًٛخ 

  إرٌ انقذسح انًكزسجخ يٍ عشف انًصجبػ ْٙ UAB = 3V ٔ I = 0,025A َغذ فٙ ؽبنخ ػذو رْٕظ انًصجبػ –ة

Pe=UAB.I = 3.0,025=0,075W 

II )  يفعىل جىلeffet Joule 

 تعريف  ـ1

فإَّ ٚسخٍ ٔ َسًٙ ْزِ انظبْشح يفؼٕل . . . ػُذيب ًٚش رٛبس كٓشثبئٙ فٙ عٓبص كٓشثبئٙ كبنًصجبػ ، يؾشك كٓشثبئٙ ، يؾهم كٓشثبئٙ ، 

. عٕل 

يفؼٕل عٕل ْٕ انًفؼٕل انؾشاس٘ انُبرظ ػٍ يشٔس رٛبس كٓشثبئٙ فٙ يٕصم كٓشثبئٙ  

 I                                                                                                                                   قاَىٌ جىل ـ2

      R                     R فٙ يٕصم أٔيٙ يقبٔيزّ t ًٚش خالل انًذح انضيُٛخI َؼزجش رٛبسا شذرّ
B
                       

A
   

 UABثؾٛش انزٕرش ثٍٛ يشثغٙ انٕصم األٔيٙ ْٕ 

                                      t ْٙUAB رؼجٛش انغبقخ انكٓشثبئٛخ انًكزسجخ يٍ عشف انًٕصم األٔيٙ خالل انًذح انضيُٛخ 

  We = UAB.I.t  

 UAB = R.Iَغجق قبٌَٕ أٔو ثٍٛ يشثغٙ انًٕصم األٔيٙ 

tIRQWeيٍ انؼالقزٍٛ َغذ رؼجٛش قبٌَٕ عٕل    إنٗ عبقخ We    ؽٛذ ٚؾٕل انًٕصم األٔيٙ كم انغبقخ انكٓشثبئٛخ انًكزسجخ.2

.  انزٙ ًُٚؾٓب نهٕسظ انخبسعٙ Qؽشاسٚخ 

 انقدرة انًبددة بىاسطت قاَىٌ جىل   ـ3

                                                        2.. IRIU ABe P– َغذ فٙ ؽبنخ اإلضبءح انؼبدٚخ نهًصجبػ UAB = 6V ٔ I = 0,1A 

 إرٌ انقذسح انًكزسجخ يٍ عشف انًصجبػ ْٙ 

Pe=UAB.I = 6.0,1=0,6W 

 انتحقق انتجريبي يٍ قاَىٌ جىل  ـ4

  َشاط تجريبي -أ 

 R = 4َُغض انزشكٛت انكٓشثبئٙ عبَجّ ثبخزٛبس يٕصم أٔيٙ نهزسخٍٛ يقبٔيزّ 

 I = 2Aفٙ انًٕصم األٔيٙ  َضجظ انًؼذنخ ثؾٛش ركٌٕ شذح انزٛبس انًبس

َقٛس دسعخ انؾشاسح انجذئٛخ .  يٍ انًبء m = 200gَفزؼ انذاسح ٔ َصت فٙ انًسؼش 

. َٔغهق انذاسح يغ رشغٛم انًٛقذ فٙ َفس انٕقذ 

: َذٌٔ انُزبئظ فٙ انغذٔل انزبنٙ 

15 12 9 6 3 0 t (min) 

30,6 27,6 24,7 21,8 18,9 16   (°C)      

    

14395,6 11437,6 8578,2 5718,8 2859,4 0 Q  (J) 

 

 .t ثذالنخ انضيٍ  Q ـ ثبخزٛبس سهى يُبست يضم يُؾُٗ رغٛشاد1

R.I ـ أؽست انًؼبيم انًٕعّ نهًُؾُٗ انًسزقًٛٙ انًؾصم ػهّٛ ٔ قبسَّ يغ 2
2

 . 

 . ـ ثبػزجبس االسرٛبة انُبرظ ػٍ انقٛبسبد ، ْم رؾقق قبٌَٕ عٕل 3

  ـ استثًارب

9,15 ـ انًؼبيم انًٕعّ 2
60.15

6,14395
a 

R.I
2
 = 4.(2)

2
a = R.I     َسزُزظ أٌ  16 = 

2 

Q = R.I ـ ثبػزجبس االسرٛبة ٚزؾقق قبٌَٕ عٕل ثؾٛش 3
2
t   

 تطبيقاث قاَىٌ جىل  ـ5

َغجق قبٌَٕ عٕل فٙ ػذح أعٓضح كٓشثبئٛخ كبنًذفئخ ، انفشٌ انكٓشثبئٙ ، يقالح ، ؽًبٚخ انذاسح يٍ اإلرالف  

 سهبياث يفعىل جىل  ـ6

 ضٛبع انغبقخ انكٓشثبئٛخ ػهٗ يسزٕٖ األعٓضح انكٓشثبئٛخ ٔ خغٕط َقم انغبقخ انكٓشثبئٛخ راد انزٕرش انؼبنٙ 

II)  اَتقال انطاقت عهً يستىي يىند Transfert d’énergie au niveau d’un générateur  

ـ تعريف انًىند  1

 .انًٕنذ عٓبص ٚؾٕل إنٗ عبقخ كٓشثبئٛخ شكال آخش يٍ أشكبل انغبقخ انزٙ ٚكزسجٓب 
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 إنٗ عبقخ كٓشثبئٛخ ــ انًُٕة ٚؾٕل ح ــ انؼًٕد انضٕئٙ ٚؾٕل انغبقخ انضٕئٙ انؼًٕد ٚؾٕل انغبقخ انكًٛٛبئٛخ إنٗ عبقخ كٓشثبئٛخ : يضبل 

انغبقخ انًٛكبَٛكٛخ إنٗ عبقخ كٓشثبئٛخ ــ انًؾغخ انؾشاسٚخ رؾٕل انغبقخ انؾشاسٚخ إنٗ عبقخ كٓشثبئٛخ ــ انًؾغخ انٓٛذسٔنٛكٛخ رؾٕل انغبقخ 

. انًٛكبَٛكٛخ إنٗ عبقخ كٓشثبئٛخ 

ـ انطاقت و انقدرة انًًُىحتاٌ يٍ طرف يىند  2

                                                                                                                N      P                  I 

                                                                                                               UPN 

t                   :      tIUWانغبقخ انكٓشثبئٛخ انًًُٕؽخ يٍ عشف انًٕنذ نجبقٙ انذاسح أصُبء انًذح انضيُٛخ   PNe  .. 

IU:                   انقذسح انكٓشثبئٛخ انًًُٕؽخ يٍ عشف انًٕنذ نجبقٙ انذاسح       PNe .P 

 


