
 

 

 

I.  تعريف ثنائي القطب النشيط و ثنائي القطب الغير النشيط. 
  له مربطان يمكنان من ادماجه في الدارة ، رمزه ( او تجميع ) هو مركبة كهربائية :ثنائي القطب

:  

  امثلة: 

 مصباح  صمام ثنائي 

 صمام ثنائي 
 متألق كهربائيا

 

 محرك

 

 صمام ثنائي
 زينر    

 

 محلل

 

 مقاومة 
 حرارية 

 

 مقاومة ضوئية

 

 مولد

 

مقاومة متغيرة 
 مخ التوتر

 

   أي عند : يوجد بين قطبيه توتر رغم انعدام التيار :ثنائي القطب النشيطI=0  فانU ≠0 

 .....عمود مولد   

  أي عند : اليوجد بين مربطيه  توتر عند انعدام التيار :النشيط  الغير ثنائي القطبI=0 

 ....مصباح موصل اومي       U =0فان 

II.  مميزة ثنائي قطب. 
  الذي يمثل تغيرات التوتر بين مربطي ثنائي (معادلة)اوجبري (منحنى)هي تمثيل مبياني

 .I=g(U)او   U=f(I).او العكس Iبداللة شدة التيار  Uقطب 

  تمكن المميزة من معرفة سلوك ثنائي قطب قص تشغيله دون معرفة ما بداخله

 (.مكوناته)

 او غ نشيط  نشيط. 

  خطي او غ خطي. 

  تماثلي او غ  تماثلي. 

  القدرة القصوية التي يتحملها. 

III. الغير النشيطة  قطبات الثنائيبعض   اتمميز . 



 

 

 التركيب -1

 

 

 .الطريقة -2

   IABو نقيس شدة التيار  Dبين مربطي ثنائي القطب  UABنغير التوتر 

  IBAو نقيس  UBAنغير   Dنعكس 

 data studio:يمكن استعمال وسيط معلوماتي 

 النتائج و االستثمار  -2

 مميزة المصباح  -1

 

 

 

 

 

 

 

  المصباح ثنائي قطب غير نشيط: 0المميزة تمر من. 

  خطي ، اي ال يوجد تناسب بين المصباح ثنائي قطب غير :المميزة خير خطيةU وI .تتغير  بتغير درجة  باحصمقاومة الم

 .الحرلرة 

  (غير مستقطب)اي تشغيله ال يتعلق بمنحى التيار :المصباح ثنائي قطب  تماثلي. 

 تماثلي -خطيغير ـ نشيط المصباح ثنائي قطب غير. 

  هناك قيمتي حديتن لU  وI  لكي ال يتلف المصباح اي قدرة قصوية اليجب تجاوزها. 
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 .الصمام الثنائي ذي وصلة  -2
مادة ب منشطة ( السلسيوم او الجرمنيوم)يتكون الصام الثنائي ذي وصلة من مادة شبه موصلة 

 . البور او الفوسفور دخيلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .لثنائي ثنائي قطب غير نشيط غير خطي و غير تماثلي م االصما        

 المنحى المباشر 

UUعندما - SAK
0  فانIAK =0     فيعتبر حاجزا ،|لصام بمرور التيار اي ال يسمح ا. 

IAK ≠0  UUفان  عندما - SAK
  .امارفيعتبر ،|لصام بمرور التيار يسمح ااي    

VU .ربطيه عتبة التوتر .عتبة التوتر للصمام Usتسمى  s
6.0 

  ال يسمح الصمام الثنائي بمرور التيار اال في المنحى المباشر و بشرط ان يفوق التوتر بين 

 . ربطيه عتبة التوترم

 LEDاو   DELمام المتألق كهربائياصال:ملحوظة 

 .يتصرف كصمام عادي بحيث عندما يمر به تيار يبعث ضوء 

 و عتبة التوتر شيئا ما اكبر و تختلف حسب لون الصمام 

             Us=1.8Vاالحمر 

 Us=2Vالبيض اUS=2.4V                    االصفر    و رضاالخ
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 .الصمام الثنائي زينر  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يتصرف صمام زينر في المنحى المباشر كصمام عادي. 

  يسمح بمرور التيار في المنحى المعاكس بشرط ان يفوق التوترUKA  توترا يسمى توتر زينرUZ 

 . UZ=6.5Vفي هذه الحالة 

 UU sAK
0  صمام زينر حاجز. 

 :الصمام المثالي :ملحوظة 
 

 

 

 

 

 

 

                   

        UKA=UAZاو      UAK=Usمار عندما                                               UAK=Usمار عندما                
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 رية المقاومة الحرا -4

 .بتغير درجة الحرارة مقاومته  تتغير اومي  موصل

 .Rتنخفض  Tعندما تزداد  .CTNهناك 

 .R رتفعت Tعندما تزداد  .CTPهناك 
 

 

 LDRضوئية اومة القم -5

 

 كمية الضوء التي تتلقاها بتغير مقاومته  تتغير اومي  موصل

  في الضوء الباهر : 100R 

  في الظالم:  MR 1 

CTN          CTP    LDR          ثنائيات قطب متحكم فيها . 
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