
تمارين ممیزات ثنائیات القطب غیر النشیطة

:1تمرين 

.لموصل أومي )التوتر –شدة التیار (نعتبر المنحنى التالي الممثل للممیزة 

.تماثلي ؟خطي؟ نشیط ؟ علل جوابكھل ثنائي القطب المدروس - 1
.UوIحدد العالقة التي تجمع بین - 2
و ما ھي وحدته ؟؟I=f(U)ماذا يسمى معامل التناسب للمنحنى -3-1- 3

.استنتج مقاومة الموصل األومي - 2.3
U=10Vما شدة التیار التي تجتاز الموصل األومي عندما يكون التوتر بین مربطیه - 4
مركبان على التوازي ماھي مماثلین أومیین يمثل تجمیع موصلین الموصل األومي المدروس - 5

.مقاومة كل منھما 

:2تمرين 

مولدا مركبا على التوالي مع صمام مؤمثل ممیزته (1)الممثلة في الشكل تمثل الدارة الكھربائیة 
.UPN=1,5Nنعطي . Rوموصال أمیا مقاومته (2)ممثلة في الشكل 

2الشكل 1الشكل 
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.الكھربائي المار في الدارة تعبیر شدة التیار UBNوالتوتر Rو UPNأكتب بداللة - 1
.I=25mAأعطى قیاس شدة التیار المار في الدارة - 2
.الذي يشتغل تحته الصمام UBNعین التوتر 1- 2
.مقامة الموصل األومي Rأحسب 2- 2
.تعماله في الدارة دون اتالف الصمام ما القیمة الدنوية للموصل األومي الذي يمكن اس- 3

:3تمرين 

:حصلنا على النتائج التالیة VDRأثناء الدراسة التجريبیة لممیزة مقاومة متغیرة مع التوتر 

68452714631,510I(mA)
220200180160140120100800U(V)

.للمقاومة المتغیرة مع التوتر باختیار سلم مناسب U=f(I)أعط التمثیل المبیاني - 1
.كما ھو مبین في الشكل أسفلهABموصل أومي VDRنركب مع الفاريستانس - 2

.I2=10mAعندما يمر تیار كھربائي شدته UAB=100Vيكون التوتر بین مربطي الموصل األومي 

.عین شدة التیار الكھربائي التي تمر في الفاريستانس - 2- 1

ماذا تستنتج؟. UMN=200V، ثم UMN=100Vعندما يكون التوتر قارن الخارج - 2- 2

:4تمرين 

بصفة عامة يستعمل الصمام الثنائي زينر في التراكیب اإللكترونیة في المنحى المعاكس لتثبیت 
.التوتر ألن فرط التوتر قد يؤدي الى إتالف ااألجھزة الكھربائیة 

.(40W;2A)تماثلي يحمل اإلشاالتالیة (AB)نعتبر ثنائي القطب 
.المقصود باإلشارة أعاله ما - 1
كیف .30Vو 18Vو 25V: على التوالي UZتوتراتھا زينر على ثالث صمامات ثنائیة زينر نتوفر - 2

لتفادي فرط التوتر (AB)ثنائي زينر مع ثنائي القطب يمكن تركیب صمام 
Sutension بین مربطي(AB) ؟

.علل جوابك . الثنائي زينر المناسب الصمام صمامات الثالثة السابقة حدد من بین ال- 3

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع



:5تمرين 

:نعتبر التركیب التجريبي التالي والمكون من 
 -G مولد كھربائي.
 -D1 وD2 موصلین أومیین لھما نفس المقاومةR1=R2=R.
 -D صمام ثنائي من السیلیسیوم.
 -A أمبیر متر وV 0,8فولطمتر يشیر الىV.
 -

.عرف ثنائي قطب غیر نشیط - 1
100علما أن میناء األمبیرمتريحتوي على .للتیار الكھربائي المار في الدارة Iأحسب الشدة - 2.1

.1Aوالعیار المستعمل ھو 25تدريجة وأن إبرته تشیر إلى 
.ثوان 5جتاز الدارة خالل أوجد عدد اإللكترونات التي ت- 2.2

e=1,6.10-19C: نعطي 

.UBF=4Vعلما أن UBCأوجد التوتر - 3.1
.D2و D1للموصل األومي المكافئ ل RBCأوجد تعبیر المقاومة - 3.2
.ثم أحسب قیمتھا RBCبداللة Rأوجد تعبیر المقاومة - 3.3

:6تمرين 

.صنف معلال جوابك ، ثنائیات القطب السابقة الى ثنائیات القطب خطیة وغیر خطیة - 1
:مبیانیا قیمة حدد - 2

 -R مقاومة الموصل األومي.
 -US عتبة التوتر للصمام الثنائي.
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UAB=4,7V: نعطي . 1نركب على التوالي ثنائیي القطب السابقین كما يوضح الشكل - 3
.Iأحسب .USو UABو Rالمار في الدارة بداللة Iأوجد تعبیر شدة التیار - 

2الشكل 1الشكل 

أحسب شدة التیار 2كما يوضح الشكل السابقین ثنائیي القطب نركب اآلن على التوازي - 4
.تحتفظ بنفس قیمتھا السابقة UABعلما أن للدارة الكھربائي المار في الفرع الرئیسي 
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