اىسنة األلوى

ثانوي إعدادي

األستاذ  :محمد عماري

 - Iالثحث عن عطة كهرتائي
٠ذي ػذَ إضاءج ِصثاغ ف ٟداسج ِغٍمح تٙا ٌِٛذ ِالئُ ٌٍّصثاغ ػٍٚ ٝظٛد ػطة وٙشتائ ٟف٘ ٟزٖ اٌذاسج .
 -1أسثاب العطة الكهرتائي
ذؼض ٜاألػطاب اٌىٙشتائ١ح إٌ ٝػذج أعثاب أّ٘ٙا :
 إعرٙالن اٌؼّٛد ٔٚرؽمك ِٓ رٌه تم١اط ذٛذشٖ تفٌٛطّرش أ ٚتّشالثرٗ تّصثاغ شا٘ذ . إذالف اٌّصثاغ ٔٚرؽمك ِٓ رٌه ترؼ٠ٛضٗ تّصثاغ شا٘ذ . خًٍ ف ٟلاطغ اٌر١اس أ ٚعٛء اعرؼّاٌٗ ٔٚرؽمك ِٓ رٌه تئصاٌرٗ ٚغٍك اٌذاسج ِثاششج تذ. ٗٔٚ ذمطغ أؼذ األعالن أ ٚػذَ ذّاط أؼذ األطشاف تأؼذ اٌّشاتظ ٌٍٚرأوذ ِٓ رٌه ذرُ ِشالثح وً عٍه تٛاعطح ِصثاغ شا٘ذ تؼذ اٌرأوذ ِٓطش٠مح اٌشتظ.
ب – خالصح
ٌٍثؽس ػٓ ػطة ف ٟداسج وٙشتائ١ح ٔشتظ اٌّصثاغ اٌشا٘ذ ػٍ ٝاٌرٛاص ٞتِ ٓ١شتط ٟوً ػٕصش ِٓ ػٕاصش٘ا ٔٚ ،غرٕرط أْ اٌؼطة ٠ىّٓ
ف ٟاٌؼّٛد ف ٟؼاٌح ػذَ إضاءج اٌّصثاغ ت ٓ١لطث . ٗ١تّٕ١ا ٠رعٍ ٝف ٟػٕصش آخش إرا أضاء اٌّصثاغ اٌشا٘ذ ت ٓ١طشف. ٗ١
 -IIالدارج القصيرج court-circuit
 -1تجرتح
+
 +ٕٔعض داسج ِىٔٛح ِٓ ٌِٛذ ِٚصثاؼ ٓ١ػٍ ٝاٌرٛاٌ ٟشُ ٔشتظ ِشتط ٟاٌّصثاغ  L2تغٍه ِٛصً.
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L1
 - 2مالحظح
1
ف ٟاٌرشو١ة  1إضاءج اٌّصثاؼ ٓ١ضؼ١فح ٚف ٟاٌرشو١ة  2ال٠ضٟء
L2
L2
اٌّصثاغ L2تّٕ١ا ذضداد إضاءج اٌّصثاغ . L1
 -3إستنتاج وتفسير
ػذَ إضاءج اٌّصثاغ ساظغ إٌ ٝػذَ ِشٚس اٌر١اس ػثشٖ ِّا ٠ذي ػٍ ٝأٔٗ ِش ػثش اٌغٍه اٌّضاف ٔٚمٛي إْ اٌذاسج أصثؽد لص١شج .
 -4خالصح
ذؽذز داسج لص١شج ػٕذ ستظ ِشتط ٟشٕائ ٟلطة تغٍه ِٛصً أ ٚػٕذ اٌرماء عٍى ٓ١ػاس.ٓ١٠
 + + -IIIأخطار الدارج القصيرج والىقايح منها
 -1تجرتح
ٕٔعض داسج تغ١طح ٔٚذسض فٙ١ا لطٍ١ح ظىظ ػٍ ٝاٌرٛاٌ ٟشُ ٔمصش اٌذاسج تِ ٓ١شتط ٟاٌّصثاغ
 - 2مالحظح وتفسير
ػٕذ ؼذٚز داسج لص١شج ٔالؼظ إٔطفاء اٌّصثاغ ٚإؼرشاق صٛف اٌؽذ٠ذ
( اٌعىظ ) ِّا ٠ذي ػٍ ٝإسذفاع دسظح اٌؽشاسج ف ٟاٌذاسج تغثة إسذفاع شذج اٌر١اس اٌىٙشتائ. ٟ
 -3خالصح
٠ؤد ٞؼذٚز داسج لص١شج إٌ ٝإصد٠اد شذج اٌر١اس ف ٟاٌذاسج ِّا ٠غثة ف ٟإسذفاع دسظح اٌؽشاسج األِش اٌز ٞلذ ٠ؤد ٞإٌ ٝإذالف اٌؼٕاصش
 +األخشٌٍ ٜذاسج ٚإٌ ٝإٔذالع ؼش٠ك
 -4الصهيرج Fusible
* تجرتح
ٔؼٛض صٛف اٌؽذ٠ذ ف ٟاٌرعشتح اٌغاتمح تغٍه ِٓ اٌشصاص .
*مالحظح
ػٕذ ؼذٚز داسج لص١شج ٔالؼظ إٔصٙاس عٍه اٌشصاص ِّا ٠ؤد ٞإٌ ٝفرػ اٌذاسج اٌىٙشتائ١ح .
* إستنتاج
 ٕ٠صٙش عٍه اٌشصاص تغثة إسذفاع دسظح اٌؽشاسج إٌاذط ػٓ ؼذٚز داسج لص١شج ٠ٚ ،غّ ٝاٌص١ٙشج ّٔٚصٍٙا ٌٙا تاٌشِض ذغرؼًّ اٌصٙائش ٌرفاد ٞإذالف األظٙضج ٌٍٛٚلا٠ح ِٓ أخطاس اٌر١اس اٌىٙشتائ. ٟ ذؽفظ اٌص١ٙشج تؼاصي ذىِ ْٛؼٗ ٠غّ ٝلاطغ اٌذاسج ّٔٚصٍٗ تاٌشِض .ملحىظح
ذخرٍف اٌصٙائش ؼغة اٌمّ١ح اٌذٔ١ا ٌشذج اٌر١اس اٌر ٟذغثة أصٙاس٘ا .
 -IVأخطار التيار الكهرتائي
 ظغُ اإلٔغاْ ِٛصً ٌٍر١اس اٌىٙشتائ ٚ ٟػٕذِا ّ٠ش ػثش ظغذٖ ذ١اس شذذٗ وث١شج ٠صاب اإلٔغاْ تاٌصؼك اٌىٙشتائِّ ٟا لذ ٠غثة فِٟٛذٗ .
 اٌرٛذش إٌّضٌ٠ ٟغا 220V ٞٚتّٕ١ا ال ٠ىف ٟاٌرٛذش ١ٌ 50Vشىً خطشا ػٍ ٝاإلٔغاْ ٚذضداد اٌخطٛسج فِ ٟىاْ ِثًٍ تاٌّاء ألِٔٗٛصً ٚذضداد ِٛصٍ١رٗ تئضافح اٌٍّػ ٌٗ .
ٌٍٛ -لا٠ح ِٓ أخطاس اٌر١اس ٠عة اذخار االؼر١اطاخ اٌالصِح أٔظش تؼضٙا ف ٟاٌصفؽح  101ط.ض  111ط.ق ِٓ اٌىراب اٌّذسع. ٟ

