اىسنة األلوى

األستاذ  :محمد عماري

ثانوي إعدادي

 - Iيفهىو انًقاويت انكهربائيت:
 -1انًىصالث األوييت
٠غّ٘ ٝزا اٌؼٕصش اٌىٙشبائ ٟاٌّٛصً األ ٛ٘ٚ ِٟٚرٕائ ٟلطب ٠ذخً ف ٟاٌخشاو١ب اٌىٙشبائ١ت ٌألصٙضة ّٔٚزٍٗ
أ ٚباٌشِض
باٌشِض
R
 -2دور انًىصم األويي
أ -تجربت ٕٔضض داسة وٙشبائ١ت ِىٔٛت ِٓ ِصباط ٌِٛٚذ رُ ٔذسس ِٛصال أ١ِٚا ػٍ ٝاٌخٛاٌِ ٟغ اٌّصباط ٔٚم١ظ شذة اٌخ١اس ف ٟاٌخشو١ب:ٓ١
ب -يالحظت و استنتاج
ٔالحع أْ إظاءة اٌّصباط أصبحج ظؼ١فت بؼذ إظافت اٌّٛصً األ ِٟٚػٍ ٝاٌخٛاٌٟ
ف ٟاٌذاسة اٌىٙشبائ١ت وّا ٔالحع أخفاض شذة اٌخ١اس اٌىٙشبائٔٚ ٟغخٕخش أْ
اٌّٛصالث األ١ِٚت حماِ َٚشٚس اٌخ١اس اٌىٙشبائ.ٟ
ج -خالصت
٠خّ١ض اٌّٛصً األ ِٟٚبّمذاس ٠غّ ٝاٌّماِٚت اٌىٙشبائ١ت اٌخٔ ٟشِض ٌٙا باٌحشف R
ٚٚحذحٙا ف ٟإٌظاَ اٌؼاٌٌٍّٛ ٟحذاث حغّ ٝاألٚ َٚسِض٘ا  ٚ Ωصٙاص ل١اعٙا ٘ ٛاألِّٚخش اٌزّٔ ٞزٍٗ بّا : ٍٟ٠
Ω
يهحىظت  -حخٕالص شذة اٌخ١اس اٌىٙشبائ ٟأوزش وٍّا وأج اٌّماِٚت اٌىٙشبائ١ت وب١شة .
 حغخؼًّ ٚحذاث أخشٌٍّ ٜماِٚت ِزً  - :اٌىٍٛ١أ - 1 KΩ = 1000 Ω = 103 Ω : )KΩ( َٚاٌّ١غاأ1 MΩ = 106 Ω : )MΩ( َٚ - IIقياس وتحديد قيًت انًقاويت
 -1قياس قيًت انًقاويت بجهاز األويًتر:
ِخؼذد اٌم١اعاث صٙاص ٠غخؼًّ ٌم١اط اٌخٛحش ٚشذة اٌخ١اس ٚلّ١ت اٌّماِٚت .
ٌم١اط لّ١ت اٌّماِٚت اٌىٙشبائ١ت ٌّٛصً أ ِٟٚأ ٚألِٛ ٞصً وٙشبائ ٟبٛاعطت ِخؼذد اٌم١اعاث ٔخبغ اٌخطٛاث اٌخاٌ١ت :
 ٔعبػ ِخؼذد اٌم١اعاث ػٍٚ ٝظ١فت األِّٚخش ٚرٌه بعبػ صس االٔخماء أِاَ إٌّطمت اٌّغضً ػٍٙ١ا . Ω ٔغخؼًّ اٌّشبطٔٚ Ω ٚ COM ٓ١شبػ غشف ٟاٌّٛصً ّ٘ا . ٔبذأ باٌؼ١اس األصغش ٚإرا ظٙش اٌشِض .1ػٍ ٝاٌشاشت ٕٔخمً إٌ ٝاٌؼ١اس األوبش . ٔمشأ لّ١ت اٌّماِٚت ِباششة ػٍ ٝشاشت اٌضٙاص ٚحى ْٛبٛحذة اٌؼ١اس اٌّغخؼًّ . ٌٍخحمك ِٓ اشخغاي ِخؼذد اٌم١اعاث ٔصً اٌغٍى ٓ١اٌّشحبط ٓ١بّشبط ٗ١ح١ذ حظٙش ػٍ ٝاٌشاشت اٌمّ١ت . 0يهحىظت
 ٔخائش اٌم١اعاث حمش٠ب١ت ٘ٚزا ساصغ إٌ ٝاألخطاء اٌّشحىبت ِٓ غشف اٌماسا ٚأخش ِٓ ٜغشف اٌصأغ . –2تحديد قيًت انًقاويت نًىصم أويي بطريقت انترقيى انعا نًي
ّ٠ىٓ ححذ٠ذ لّ١ت اٌّماِٚت ٌٍّٛصً األ ، ِٟٚبٛاعطت اٌحٍماث أٌٍّٛت اٌّشعِٛت ػٍ ٚ، ٗ١اػخّادا ػٍ ٝغش٠مت اٌخشل ُ١اٌؼاٌّ ، ٟح١ذ ٠ذي وً ٌْٛ
ػٍ ٝسلُ ِؼ ٓ١وّا ٠ب ٓ١اٌضذٚي اٌخاٌ: ٟ
أخعش أصسق بٕفغض ٟسِاد ٞأب١ط
أصفش
اٌٍ ْٛأعٛد بٕ ٟأحّش بشحماٌٟ
ٔخؼشف ػٍ ٝلّ١ت اٌّماِٚت ٌٍّٛصً
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اٌشلُ
األ ِٟٚبئحباع اٌخٛصٙ١اث اٌخاٌ١ت :
 ٔعغ اٌّٛصً األ ِٟٚبح١ذ حى ْٛاٌحٍماث اٌزالد اٌّخماسبت ػٍ ٝاٌ١غاس ٚاٌشابؼت اٌّخطشفت (حٍمت اٌذلت ) ػٍ ٝاٌ. ٓ١ّ١ ٔحذد اٌشلّ ٓ١اٌّٛافم ٌٍٟٔٛ ٓ١اٌحٍمخ ٓ١األٚ ٌٝٚاٌزأ١ت ِٓ اٌ١غاس ٔٚىخبّٙا باٌخشح١ب .اٌشلُ األٚي
 ٠ذي اٌشلُ إٌّاعب ٌٍ ْٛاٌحٍمت اٌزاٌزت ػٍ ٝػذد األصفاس اٌخٔ ٟع١فٙا  ٓ١ّ٠اٌشلّ ٓ١اٌغابم. ٓ١اٌشلُ اٌزأٟ
 حىخب إٌخ١ضت ِخبٛػت باٌٛحذة  Ωوّا ف ٟاٌّزاي صأبٗ :ػذد األصفاس
تطبيقاث  :بئػخّادن ػٍ ٝاٌضذٚي أػالٖ  ،حذد لّ١ت اٌّماِٚت ٌىً ِٓ اٌّٛصالث األ١ِٚت اٌخاٌ١ت :
R= 1 5 000000 Ω
ذهبي

بني

أسود

أزرق

فضي أسود أخضر

بنفسجي

أحمر أخضر أصفر

فضي

 – IIIانعىيم انًؤثرة في انًقاويت:
حؼخبش األعالن اٌفٍض٠ت ِٛصالث أ١ِٚت ٠خّ١ض وً ٚاحذ ِٕٙا بّماِٚخٗ اٌىٙشبائ١ت .
 -1تجربت ٔم َٛبم١اط لّ١ت اٌّماِٚت ألعالن ِٛصٍت حخخٍف إِا ف ٟاٌطٛي أ ٚفٛٔ ٟع اٌّادة أ ٚف ٟاٌغّه .
ب -يالحظت و استنتاج
 حى ْٛلّ١ت اٌّماِٚت وب١شة وٍّا واْ غٛي اٌغٍه وب١شا . حى ْٛلّ١ت اٌّماِٚت وب١شة وٍّا واْ عّه اٌغٍه صغ١شا (.عّه اٌغٍه ٘ ٛلطش ِمطؼٗ). حخخٍف لّ١ت اٌّماِٚت ِٓ ِادة إٌ ٝأخشِ.ٜزاي  :اٌحذ٠ذ أوبش ِماِٚت ِٓ إٌحاط .اٌؼٛاًِ اٌّؤرشة ػٍ ٝلّ١ت اٌّماِٚت ٘ : ٟطىل انجسى انًىصم و يساحت يقطعه و نىع انًادة انًكىنت نه .
 -3خالصت
يهحىظت  -اٌّٛصً اٌىٙشبائ ٟاٌض١ذ ٘ ٛاٌزِ ٌٗ ٞماِٚت وٙشبائ١ت ظؼ١فت.
-ال حخغ١ش شذة اٌخ١اس ػٕذ ػىظ ِشبط ٟاٌّٛصً األ ِٟٚأ ٚحغ١١شِٛظؼٗ ٌٚىٕٙا حخغ١ش ػٕذ حغ١ش لّ١ت ِماِٚخٗ .

