
 

 

I.  المستمرالتوتر الكهربائي. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم التوتر -1
 ما هو التوتر الكهربائي ؟ لماذا ال يمر تيار كهربائي في سلك فلزي رغم انه يحتوي على الكترونات؟

او  )االرتفاع  االرتفاع بينهما راجع الى فرقنفسر مرور الماء من اعلى شالل الى اسفله الى فرق 
بالمماثلة  نفسر  مرور التيار في موصل كهربائي الى وجود فرق في الحالة الكهربائية بين مربطيه (الضغط

 .يسمى فرق الجهد او توتر كهربائي 

 ابراز التوتر -2
 ماذا تالحظ ؟ماذا تستنتج ؟.أنجز التركيب جانبه ماذا تالحظ ؟كيف يمكن تفسير ذلك ؟نقلب ربط العمود براسم التذبذب 

 
 
 
 

 

 



 

لراسم التذبذب و القطب السالب بهيكله  نالحظ  Yبالمدخل  P(او مولد)عند ربط القطب الموجب لعمود
بحيث  UPNقطبي العمود رمزه NوPتوتر كهربائي بين نفسر هذا بوجود .انتقال الخط الضوئي نحو االعلى 

UPN=VP-VN 
VP  الجهد الكهربائي عندP 
VN  الجهد الكهربائي عندN 

 UNPعند عكس قطبي المولد نالحظ انتقال الخط الضوئي نحو االسفل وبنفس المقدار هناك وجود توتر 
 UNP=VN-VPبحيث 

 .نستنتج ان التوتر مقدار فيزيائي جبري 
 .نحو االعلى و العكس الخط الضوئي  ان التوتر موجبا عندما يحدث انتقال نصطلح

0Uاذن  PN
0Uو    NP

         (VV NP
       ) و UU NPPN

  
 .مربطي ثنائي قطب يمر به تيار  يوجد توتر بين قطبي مولد كذلك بين بين

 (التوتر بين مربطي سلك صغير الطول منعدم )
 تمثيل التوتر -3

 ؟ Bو  Aبين نقطتين  UABكيف يمكن تمثيل التوتر الكهربائي 

 
 . Aنحو  Bبسهم من   UABيمثل التوتر 

 
 
 

 

 .التوتر و المنحئ االصطالحي للتيار  -4
 الدارة التالية  نعتبر 

 .مثل منحى التيار  UPN UAB          UBC:مثل التوترات التالية 

انجز التركيب و باستعمال الفولطمتر الرقمي او راسم التذبذب حدد اشارات التوترات 
 .توترات موجبة :السابقة 

 .و الحظ منحى التيار مع  تناقص الجهود    VN     VA    VP   VB  VCرتب  الجهود الكهربائية 



 

VVVVV NCBAP
   اذن يمر التيار في منحى الجهود التناقصية. 

 :ملحوظة 

 

 

 

 

 قياس التوتر-4

 .يقاس التوتر بواسطة فولطمتر  ذو ابرة او رقمي او بواسطة راسم التذبذب

 ذي ابرة بالفولطمتر 4-1

 .الموجب بالمربط ذي الجهد االكبرقطبه يركب على التوازي بحيث يربط 

 .يقيس التوترات الموجبة 

قيمة التوتر 
n

nC
U

0

*
 

 االرتياب المطلق   
100

* XC
U  

 االرتياب النسبي او دقة القياس
U

U 

 UABادمج الفولطمتر في الدارة السابقة لقياس 

عين دقة القياس    UABقس 
U

U  ما قيمة التوترUBA 

 الفولطمتر الرقمي 4-2

يشير مباشرة الئ قيمة . Vو الموجب هو   comيركب على التوازي قطبه السالب هو 
  .التوتر  مع تحديده لالشارة 

 راسم التذبذب 4-3

 UPN=6Vنتوفر على مولد توتره 

 UPNركب راسم التذبذب لقياس 

 Y=2div.للخط الضوئي  Yما قيمة االنتقال SV=2V /divثبت الحساسية الرأسية على 



 

 .استنتج العالقة التي تمكن من حساب التوتر باستعمال راسم التذبذب 

UPN =Sv.  Y =2*3 

 UABلقياس توتر :         تعميم

UAB =Sv.  Y    

 

 خاصيات التوتر الكهربائي -5

 1-  التركيب على التوالي:

 

 2-التركيب على التوازي:

 

II.التوتر المتناوب الجيبي 

 :تعريف .1
 وعند معاينته على راسم( ال يغير من قيمته و اشارته)توتر ثابت عبر الزمن :التوترالمستمر

 التذبذب نالحظ خطا ضوئيا افقيا 

تتغير قيمته و كذا ()متغير عبر الزمن  و على شكل دالة جيبية :.التوتر المتناوب الجيبي
 (اشارته و بشكل متناوب 

 :مميزات التوتر المتناوب الجيبي .2

-3

 ماذا تستنتج؟.........................................

1- مثل على التبيانة )الشكل  (، التوترين:        و

......................................................

-2

-4

 قارن:

 قس التوترين:

2
ABU

CDU

...CDU ...ABU

CDAB UU ......

 

 

-قس التوترات: أ

1- مثل على التبيانة )الشكل  (، التوترات:

 ماذا تستنتج؟..........................................................3-

-قارن: ب
-2

ABUBCUACU و, , ABU

ABU

CDU

ABUوCDABUU......V220

...ABU...BCU...ACU

BCAB UU 
ACU
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 .المدة التي يألخذ فيها هذا التوتر نفس القيمة مرورا في  نفس المنحى :الدور
T=SH  .  x    

 f    f=1 /Tالتردد 

 Um    Um=Sv .Ym:ي والتوتر القص

 :ل و يقاس بالفولطمتر االتوترالفع

2

UUe m 

 

 

: اخرئ هناك توترات دورية :ملحوظة 
 (او مربعي)مثلثي مستطيلي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


