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:1تمرين 

: ثنائي القطب المدروس - 1
 تماثلي ألن ممیزته تماثلیة.
الموصل والتوتر بین مربطیهتناسب بین شدة التیار التي تجتازخطي الن ھناك.
 غیر نشیط ألن الممیزة تمر من أصل المعلم)U=0 ،I=0.(

:Uو Iالعالقة بین - 2
:عبارة عن دالة خطیة معادلتھا تكتب I=f(U)بما أن الممیزة 

I=KU حیثK المعامل الموجه

K= = ., × =4.10-3A.V-1

Sالسییمنس الرمز اوحدتھGب يرمز  لھامعامل التناسب يمثل المواصلة - 1.3
G=K=4.10-3Sومنه I=GU: طبقا لقانون أوم 

: مقاومة الموصل األومي - 2.3
R= = , . =250Ω

:Iشدة التیار التي تجتاز الموصل - 4

I=GU تطبیق عددي:I=4.10-3x10=4.10-2A=40mA

.كذلك I=f(U)يمكن استعمال المبیان 

:نكتب الموصل االومي عبارة عن تجمیع موصالن أومیان مماثالن مركبان على التوازي - 5 1 = 1 + 1
=:نجد ’R1=R2=R: بما أن  + =

R’=2R =500Ω: أي =ومنه
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:2تمرين 

:Iتعبیر شدة التیار - 
:حسب قانون إضافیة التوترات 

UPN=UPB+UBN (1)

: قانون أوم بین مربطي الموصل األومي 

UPB=RI (1)نعوض في العالقة:

UPN=RI+UBN ⇒RI=UPN-UBN

I= (2)

حسب الشكل UBN=Usيشتغل الصمام تحت توتر I=25mAعندما يجتاز الدارة تیارا قیمته 1- 2
US=0,7V: ،نجد عتبة التوتر للصمام ، بما أن الممیزة مؤمثلة 2
:Rحساب 2- 2

:تكتب (2)العالقة 
RI=UPN-UBN⟹R=

= R:  ع.ت , ,. =32Ω

:Rالقیمة الدنوية ل- 3
القیمة القصوية للتیار الذي يجتاز الدارة  دون تعرض الصمام لإلتالف ھو (2)حسب الشكل 

Imax =45mA
I ≤Imax − ≤− ≤



: ع.ت
, ,. =17,8Ω

:ومنه 
R≥17,8Ω

Rmin=18Ω: القیمة الدنوية لمقاومة الموصل األومي لكي اليتعرض الصمام لإلتالف ھي

:3تمرين 

:للمقاومة المتغیرة مع التوتر U=f(I)التمثیل المبیاني للممیزة - 1
2 -

:المار في الفاريستانس I1شدة التیار الكھربائي - 2- 1
وحسب UAB=UMN=100Vوالفاريستانس مركبین على التوازي فإن ABبما أن الموصل األومي 

.I1=1,5.10-3Aلدينا UAB=100Vالمنحنى فإن 
:حساب النسبة - 2- 2

UMN=100Vبالنسبة ل- 
I=I1+I2: حسب قانون العقد 

=:لدينا = . ., . . =0,13

:نحسب مقاومة الموصل األومي بتطبیق قانون أوم UMN=100Vفي حالة 

UMN=RI2 فإن:R= = . =104Ω=10kΩ

: فإن UMN=200Vبالنسبة ل - 

UMN=RI2 أي :I2= = . =20.10-3A=20mA
=I1=45mA: نجد U=200V: مبیانا عند  = =0,69

.UABتزداد مع ازدياد التوتر نالحظ أن النسبة 
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:4تمرين

:(40W;2A)مقصود اإلشارة - 
40Wةاالسمیالقدرة.

2A شدة التیار الكھربائي الذي يسمح لثنائي القطب أن يشتغل بطريقة عادية.

.(AB)لتفادي فرط التوتر نركب صمام الثنائي زينر على التوازي مع ثنائي القطب - 2
.الصمام الثنائي زينر المناسب - 3

:(AB)لنحدد أوال التوتر اإلسمي لثنائي القطب 
P=UI أي:U= = = 20

.ر بین مربطي الصمام أقل من التوتر اإلسمي لثنائي القطب يجب أن يكون التوت
UZ<U: أي

.ومنه الصمام الثنائي زينر المناسب ھو الصمام الثاني UZ=18Vفإن U=20Vبما أن 

:5تمرين 

:ثنائي القطب غیر النشیط تعريف - 1
.نقول إن ثنائي قطب ما غیر نشیط عندما ال يحدث تیارا كھربائیا من تلقاء نفسه 

مربطي ثنائي القطب غیر نشیط منعدما  عندما تكون شدة نذكر أن عندما يكون التوتر بین
.التیار التي تجتازه منعدمة 

:Iحساب الشدة - 2.1
=I:لدينا 

×I = 1:ع.ت = 0,25
:التي تجتاز الدارة Nعدد اإللكترونات- 2.2

∆= I: لدينا  = كمیة الكھرباء Qمع ∆.

=N: أي∆Ne=I:ومنه  .∆
= N:ع.ت , ×, . = 7,18.1018

:UBCحساب التوتر - 3.1
UBF=UBC+UCF: حسب قانون إضافیة التوترات نكتب 

UCF=US=0,8Vالتوتر بین مربطي الصمام الثنائي UCFمع 

UBC=UBF-UCF:إذن 

UBC=4-0,8=3,2V:ع.ت



:RBCتعبیر - 3.2
حسب RBCمركبان على التوازي يمكن تعويضھما بموصل أومي مكافئ مقاومته D2و D1بما أن 

:قانون أوم نكتب 
UBC=RBCI ومنه:RBC =

=RBC:ع.ت
,, = 12,8Ω

:Rحساب - 3.3
D1 وD2 مركبان على التوازي: 1 = 1 + 1

R1: بما أن  = R2 =R فإن:= + = ⟹ RBC= ⟹ R=2RBC

RBC=2x12,8=25,8Ω:ع.ت

:6تمرين 

خطي وتمر من أصل المعلم ، وبالتالي فالموصل األومي 1الممیزة الممثلة في المنحنى - 1
.ثنائي القطب خطي غیر نشیط 

تمر من أصل المعلم لكنھا غیر خطیة ، فالصمام الثنائي 2المنحنى الممیزة الممثلة في - 
.ثنائي قطب غیر خطي و غیر نشیط 

:USو Rتحديد - 2
U=RI: حسب قانون أوم 

U=KI: الموصل األومي ممیزةمعادلة 
=R=K: ومنه 
I=5mA=510-3A: فإن U=1Vعند 

R= . =200Ω
US=0,7Vنجد 2باستعمال المنحنى 

:Iتعبیر شدة التیار - 3
:نكتببتطبیق قانون إضافیة التوترات 

UAB=UAC+UCB

UAC=USو UCB=RI:مع 

:ومنه 
UAB=RI+US

RI =UAB-US



I =

= I:ع.ت , , =0,02A

:’Iقیمة - 

الصمام الثنائي مركب في المنحى غیر المباشر وبالتالي فھو اليسمح بمرور التیار الكھربائي 
:فیه وبالتالي 

UAB=RI’
I’ =

= ’I:ع.ت , = 2,35.10-2A
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