
 

 

 ثنائيات القطب النشيطة مميزات تمارين

 

 :1تمرين 

المقاومة الداخلية لعمود خطي ، نقيس التوت  rالقوة الكهرمحركة و Eلتحديد كل من 

PNU  بين مربطيه عندما يجتازه تيار شدتهI : نحصل على النتائج التالية. 

=4,2V1U     200=عندما تكونmA1I 
=3,75V2U   500=عندما تكونmA2I 

 . rمن  Eأحسب كل من   -1
 الشدة النظرية لتيار الدارة القصيرة لهذا العمود . CCIأحسب  -2
 

 :2تمرين 
 التالية والمركبة على التوالي :نعتبر دارة مكونة من األجهزة  -1

  200=موصلين أوميين مقاومتهما على التواليΩ1R  0وΩ=52R . 

 د عموP قوته الكهرمحركةE=4,5V   ومقاوته الداخليةr=5Ω  . 
 شدة التيار الذي يمر في الدارة . Iحدد -1.1
 . 2Rو  1Rالتي تجتاز كل من  2Iو  1Iاستنتج  -1.2

 2Pو  1Pعمودان على التوالي مع ال 2Rو  1Rعند تجميع الموصالن األوميان  -2
 احسب شدة التيار التي تجتاز الدارة .
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 :3تمرين 
 

 ننجز الدارة الكهربائية المبينة في الشكل أسفله :
 

 
 نعطي : 
E=12V  وR=2r=12Ω . 

 في الدارة. 1Iفقط أحسب شدة التيار  1Kنغلق قاطع التيار  -1
 في الدارة . 2Iفقط أحسب شدة التيار  2Kنغلق قاطع التيار  -2

 
 :4تمرين

 
 نعتبر التركيب الكهربائي التالي : -1

 

 

بين أن المقاومة المكافئة لمجموع المقاومات هي : 
𝑅2𝑅3

𝑅2+𝑅3
+ 𝑅1=eR 

ومقاومته  E=12Vلتغدية الدارة الكهربائية نركب مولدا كهربائيا قوته الكهرمحركة  -2
 نركب أمبير متر على التوالي مع المولد . I. لقياس شدة التيار  r=2Ωالداخلية 
 R=4Ω3=R2=R1R=نعطي : 
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ديد القطب الموجب بين على الشكل كيفية ربط األمبير متر في الدارة )مع تح -1-2
 .متر (والسالب لألمبير

 متر . أحسب شدة التيار الكهبائي المقاسة من طرف األمبير -2-2
 .2I.استنتج شدة التيار الكهربائي المار في  1Rالمار في  1Iأوجد شدة التيار  -3-2

ويتحمل  3VSU=ونعوضه بصمام ثنائي عتبة توتره 3Rنحذف الموصل األومي  -2
 . 300mAmaxI=شدة قصوى 

3-  

 في هذه الحالة . 2Iأعط قيمة شدة التيار الكهربائي  -1-3
 ؟ هل يتلف الصمام الثنائي -2-3
نعكس مربطي العمود في التركيب األخير ما هي شدة التيار الكهربائي التي  -3-3

 سيشير إليها األمبير متر في هذه الحالة .
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 : 5تمرين 
 

 1Eمولد خطي قوته الكهرمحركة 1Gحيث  (1)نعتبر الكهربائية الممثلة في الشكل 
ومقاومته الداخلية  12V2E=مولد خطي قوته الكهرمحركة  2Gو  1rومقاومته الداخلية 

=1,5Ω2r .1R  2وR  3وR  4وR . موصالت أومية 

 

 
 . 1Gمميزة المولد  2يمثل الشكل 
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واستنتج الشدة النظرية لتيار الدارة القصيرة  1rو  1Eحدد مبيانيا قيمة كل من  -1
 . 1Gللمولد 

 2Gو  1Gالمقاومة الداخلية للمولد المكافئ لتجميع  rالقوة الكهمحركة و  Eأحسب  -2
 على التوالي .

 . 7,5VMNU=نعطي  -3
 . ABUو PMUأحسب قيمة كل من  -3.1
 . 2R4=R3=R2R=1علما أن :  2Iو 1Iأحسب الشدتين  -3.2
 على التوالي . 4Rو  3Rو  2Rو  1Rلتجميع  Rأوجد تعبير المقاومة المكافئة  -3.3
 . 1Rثم استنتج  Rأوجد قيمة  -3.4

 
 

 : 6تمرين 
 

 . Gئي مميزة عمود كهربا )1الشكل (يمثل المنحنى 
 .المقاومة الداخلية للمولد  rالقوة الكهرمحركة و  Eأوجد ميبيانيا قيمة  -1

2

 
 ( من:2تتكون داة كهربائية )شكل  -2

 العمود السابق . -
و  4Ω1R=مقاومتهما على التوالي :  D)3 (و  D)2(و  D)1(موصالت أومية   -

=6Ω2R  12=وΩ3R . 
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 . 0,6VSU=صمام ثنائي من السيليسيوم ذي مميزة مؤمثلة ، توتر عتبته  -
 

 
في  D)3(و  D)2(و  D)1(القطب المكافئ للموصالت األومية  Rأحسب المقاومة  -2.1

 التركيب .
 Rو  SUو Eللتيار الكهربائي الرئيسي الما ر في الدارة بداللة  Iأعط تعبير الشدة  -2.2

 . I. أحسب  rو 
 .  D)3(و D)1(استنتج شدة كل من التياين المارين في  -2.3

 D)3(( من العناصر السابة باستثناء الموصل األومي 3تتكون دارة كهربائية )شكل -3
 

 
 للتيار الرئيسي المار في هذه الدارة . ’Iأوجد الشدة  -3.1
 . )(∆بين مربطي الصمام الثنائي BCUأحسب التوتر  -3.2

 

 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع



 

 

 :7تمرين 
 

 يتكون التركيب الممثل في الشكل التالي من :
 . r=2Ωومقاومته الداخلية  E=6Vقوته الكهرمحركة  Gمولد كهربائي  -
 . 25Ω2 R=و  1Rمقاومتهما على التوالي D)2(و D)1(موصلين أوميين  -
 .  0,8VSU=صمام ثنائي من السيليسيوم مميزته مؤمثلة وعتبة توتره  -
 تدريجة . 1000n=أمبيرمتر مقاومته مهملة ويحتوي ميناؤه على  -

 . I=0,5Aيشير األمبير متر الى مرور تيار شدته 

 
عدد التدريجات التي تشير إليها إبرة األمبير متر . نعطي العيار  nحدد  -1.1

 . C=1Aالمستعمل 
 . PNUأحسب التوتر  -1.2
 . 2Iو  1Iعين قيمتي  -1.3
 . 1Rأوجد قيمة المقاومة  -1.4

نعوض في التركيب السابق : الصمام اثنائي من السيليسيوم والموصل  -2
بصمام زينر مميزته مؤمثلة ومستقطب في المنحى الحاجز ، توتر  D)1(األومي 

 . 5VZU=زينر 
 أرسم تبيانة التركيب الكهربائية المحصل عليه في هذه الحالة . -2.1
 . ZUو  rو  Eتعبير شدة التيار في الفرع الرئيسي بداللة  ’Iأوجد  -2.2

 . 2Dشدة التاير المار في الموصل األومي  ’2Iواستنتج  ’Iأحسب 
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 :8ن تمري
 

 من : (1)تتكون الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل 
 . rومقاومته الداخلية  Eمولد كهربائي قوته الكهرمحركة -
 . Aأمبيرمتر -
 . 2Rو  1Rمقاومتهما على التوالي  BCو  ABموصلين أوميين -

 . BCو  ABالموصل األومي المكافئ الى تجميع  ACيرمز ل 

 
لكل من المولد والموصل  U=f(I)المميزة  (2)يعطي المبيان الممثل في الشكل 

 . ACو  ABالمكافئ للتجميع  ACاألومي 
 

 
 

 لنقطة اشتغال الدارة . FUو FIعين مبيانيا اإلحداثيتين  -1.1
 تأكد بالحساب من هاتين اإلحداثيين . -1.2
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.واستنتج  BCالتوتر بين مربطي الموصل األومي  2Uأوجد  2V1U=علما أن  -1.3
 . 2Rو  1Rالمقاومتين 

بصمام ثنائي من السيليسيوم مستقطب في  ABنعوض الموصل األومي  -2
 المنحى المعاكس .

 ارسم الدارة . -2.1
بين  ABU، واستنتج قيمة التوتر  G، بين قطبي المولد PNUأوجد قيمة التوتر  -2.2

 مربطي الصمام الثنائي .
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