(ر.اتشاٍْى انطاْشي)

 )Iيفٕٓو انًقأيح انكٓشتائٍح ٔذأشٍشْا فً داسج كٓشتائٍح :
ذــــجــــشتــــح َُ :جض انذاسذٍٍ انكٓشتائٍرٍٍ انرانٍرٍٍ :

يالحظح ٔ اسرُراض :
 إضاءج انًصثاح فً انرشكٍة انصاًَ ،أقم يٍ إضاءذّ فً انرشكٍة األٔل. شذج انرٍاس انكٓشتائً ذُقص عُذ إضافح يقأيح عهى انرٕانً يع انًصثاح .خـــالصـــح :
انًٕصم األٔيً يشكثح إنكرشٍَٔح عثاسج عٍ شُائً قطة يشتطاِ يًاشالٌ ٌ ،رًٍض
تًقذاس ٌسًى انًقأيح انكٓشتائٍح انرً َشيض نٓا تـ ٔٔ ، Rحذذٓا فً انُظاو
انعانًً نهٕحذاخ ًْ األٔو (  ) Ohmانرً َشيض نٓا تانحشف . ) Oméga ( Ω
ٌعًم انًٕصم األٔيً عُذ إدساجّ عهى انرٕانً فً داسج كٓشتائٍح عهى يقأيح
انرٍاس انكٓشتائً .
يـهـحـٕظـح :
ذسرعًم أٌضا كٕحذج نهًقأيح انٕحذاخ انرانٍح :
 انكٍهـٕأٔو (1 KΩ= 1000 Ω= 103 Ω : )KΩ
 انًٍكاأٔو (1 MΩ= 1000000 Ω=106 Ω : )MΩ
 انًٍهٍأٔو (1 mΩ=10-3 Ω : )mΩ
 )IIذحذٌذ قًٍح يقأيح كٓشتائٍح اعرًادا عهى انرشقٍى انعانًً نهًقأيح:
ٌشسى انصاَع عهى كم يقأيح سهسهح يٍ انحهقاخ انًهَٕح  :شالز حهقاخ يرقاستح ٔانحهقح
انشاتعح يعضٔنح.
ٌٕافق نٌٕ كم حهقح عذد يعٍٍ فً انرشقٍى انعانًً نهًقأيح.
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ٔنرحذٌذ قًٍح يقأيح َ Rرثع انًشاحم انرانٍح:
َضع انًقأيح انكٓشتائٍح تحٍس ذكٌٕ انحهقاخ انصالز انًرقاستح عهى انٍساس.
َشيض نهحهقاخ يٍ انٍساس إنى انًٍٍٍ تـانحشٔف  D( Dٔ C ٔ B ٔ Aذعثش عٍ انذقح) .
اعرًادا عهى جذٔل انرشقٍى انعانًًَ ،طثق انعالقح:

R = ( 10A + B ) . 10C

ذطثٍق  :حساب قٍى تعض انًقأياخ تاسرعًال انرشقٍى انعانًً :

 )IIIقٍاط قًٍح يقأيح كٓشتائٍح تاسرعًال جٓاص األٔيرش :
ٌسرعًم جٓاص األٔيرش نقٍاط قًٍح انًقأيح انكٓشتائٍح  Rنًٕصم أٔيً ٔ ،رنك تشتط
يشتطً انًقأيح تًشتطً األٔيرش (  ، )COM ٔ Ωنُحصم عهى قًٍح ْزِ انًقأيح يثاششج
عهى شاشح جٓاص األٔيرش .

يـهـحـٕظـح :
إرا كاَد قًٍح انًقأيح انكٓشتائٍح أكثش يٍ انعٍاس  ،فإٌ األٔيرش ال ًٌكٍ أٌ ٌحذد قًٍح
انًقأيح  ،نزنك َجذ عهى شاشرّ اإلشاسج :
إلٌجاد قًٍح انًقأيح َ ،خراس أٔال انعٍاس األكثش  ،شى ذذسٌجٍا َحذد انعٍاس انًُاسة ْٕٔ ،
انزي ٌكٌٕ أكثش تقهٍم يٍ قًٍح انًقأيح انكٓشتائٍح .
 )IVذأشٍش يقأيرٍٍ كٓشتائٍرٍٍ يخرهفرٍٍ عهى شذج انرٍاس انكٓشتائً :
ذــــجــــشتــــح َُ :جض انذاسذٍٍ انكٓشتائٍرٍٍ انرانٍرٍٍ  ،تحٍس :
R2 = 100 Ω ٔ R1 = 10 Ω
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اســرــُـرـــاض :
ذرعهق شذج انرٍاس انكٓشتائً فً داسج كٓشتائٍح يرٕانح تقًٍح انًقأيح ،فكهًا كاَد
قًٍح انًقأيح كثٍشج كهًا كاَد شذج انرٍاس صغٍشج.
يـهـحـٕظـح :
ذٕجذ كزنك يقأيح ًٌكٍ ذغٍٍش قًٍرٓا ذسًى انًعذنح  Rhéostatسيضْا ْٕ :

ٔ ٌرجهى دٔسْا فً كَٕٓا ذًكٍ يٍ صٌادج أٔ َقصاٌ شذج انرٍاس انكٓشتائً فً داسج
كٓشتائٍح.
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