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 مــلــخــص الــــــدرس

واحد الربهوش شبعان ”

عياقة بغا يدوخ على واحد 

احلاجة : الشيبانية و قاهلا

ماشفتيش واحد الكار 

تاع القرودة داز من هنا؟؟؟ 

عاله مالك : قالت ليه

 “ ...أوليدي طحيت منو

 الكهربائية التحريكية:  IIاجلزء 

 
 “...ال توجد خطوات عمالقة تصل بك إىل ما تريده، إمنا حيتاج األمر إىل الكثري من اخلطوات الصغرية لتبلغ ما تريد”

 انتقال الطاقة يف دارة كهربائية:  5الدرس 

  املستقبل الكهربائي هو ثنائي قطب يكتسب طاقة كهربائية و حيوهلا إىل شكل آخر 

 ...(.حرارية، ميكانيكية، كيميائية،)من أشكال الطاقة 

  يكتسب املصباح طاقة كهربائية من املولد و حيول جزءا منها إىل طاقة إشعاعية 

 .و جزءا آخر إىل طاقة حرارية

  يكتسب احمللل طاقة كهربائية من املولد و حيول جزءا منها إىل طاقة كيميائية 

 .و جزءا آخر إىل طاقة حرارية

  يكتسب احملرك طاقة كهربائية من املولد و حيول جزءا منها إىل طاقة ميكانيكية 

 .و جزءا آخر إىل طاقة حرارية

  يف اصطالح املستقبل، نعترب التوترUAB من  موجبا إذا كان منحى التيار الكهربائيA  حنوB : 

A الطاقة الكهربائية املكتسبة من طرف مستقبل 

 الـمـستقبل 1

  الطاقة الكهربائية املكتسبة خالل مدةΔt  من طرف مستقبل مير فيه تيار كهربائي شدتهI  و يوجد بني مربطيه توترUAB هي: 

 

 القدرة الكهربائية املكتسبة من طرف املستقبل هي : 

 

  غالبا ما نستعمل يف الصناعة الواط ساعة(Wh ) و مضاعفاته كوحدة للطاقة(1Wh=3600J.) 

 القدرة الكهربائية املكتسبة من طرف مستقبل الطاقة الكهربائية املكتسبة من طرف مستقبل  2
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 املولد الكهربائي هو ثنائي قطب يكتسب شكال من أشكال الطاقة و حيوهلا إىل طاقة كهربائية. 

 

 

 

 

  يف اصطالح املولد، نعترب التوترUPN  موجبا إذا كان منحى التيار الكهربائي منN  حنوP . 

B الطاقة الكهربائية املمنوحة من طرف املولد 

 الـمـولـــد 1

  الطاقة الكهربائية املمنوحة من طرف مولد لباقي الدارة خالل مدةΔt هي: 

 

 القدرة الكهربائية املمنوحة من طرف مولد لباقي الدارة هي : 

 القدرة الكهربائية املمنوحة من طرف مولد الطاقة الكهربائية املمنوحة من طرف املولد  2

 و قد يكون هذا املفعول ذو تأثري إجيابي أو تأثري .   مفعول جول هو املفعول احلراري الناتج عن مرور التيار الكهربائي يف املوصالت الكهربائية

 .سليب

C قـــانــــون جـــــول 

 تعريف مفعول جول 1

  قانون أوم يف موصل أومي :UAB=RI . 

  الطاقة املكتسبة من طرف موصل أومي هيWe=UABIΔt=RI2Δt . 

 املوصل األومي ال ميكنه أن خيتزن الطاقة املكتسبة فإنه حيوهلا إىل طاقة حرارية حبيث : قانون جولWJ=RI2Δt=QJ . 

 القدرة الكهربائية املبددة مبفعول جول : 

 قانون جول حالة موصل أومي  2

 
 “...ال توجد خطوات عمالقة تصل بك إىل ما تريده، إمنا حيتاج األمر إىل الكثري من اخلطوات الصغرية لتبلغ ما تريد”
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