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I .ممیزات التیار الكھربائي المستمر  

منحى التیار الكھربائي)1

.خارج المولد، يمر التیار الكھربائي من قطبه الموجب إلى قطبه السالب

طبیعة التیار الكھربائي)2

  :ة و ھي نوعانالتیار الكھربائي عبارة عن انتقال حملة الشحن
،إلكترونات في موصل فلزي
أيونات في إلكترولیت.

.الكاتیونات تنتقل في منحى التیار، في حین تنتقل اإللكترونات و األنیونات في المنحى المعاكس

شدة التیار الكھربائي)3

تعريفھا -1.3

    

  

ھاقیاس -2.3
يركب على التواليمترتقاس شدة التیار الكھربائي بواسطة أمبیر .

في حالة أمبیرمتر ذي إبرة تحدد قیمة القیاس بالعالقة التالیة  :    
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 C،العیار المستعمل   
n،عدد تدريجات میناء األمبیرمتر  

nlعدد التدريجات التي تشیر إلیھا اإلبرة .  

قیاس بالعالقة التالیةيقدر االرتیاب المطلق في ال    : 
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  .فئة األمبیرمتر x  حیث
  

II . خاصیات شدة التیار  

  

1:        في دارة متوالیة 2I I  
  

1:  في دارة متفرعة 2I I I    )قانون العقد(  
  

  : شدة التیار مقدار يقیس صبیب حملة الشحنة
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  (A)و حدتھا األمبیر    

Qوحدتھا الكولوم  كمیة الكھرباء التي تجتاز مقطعا من الموصل  (C)،  
tوحدتھا الثانیة   المدة الزمنیة المستغرقة (s).
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I. مميزات التيار الكهربائي المستمر

1) منحى التيار الكهربائي

خارج المولد، يمر التيار الكهربائي من قطبه الموجب إلى قطبه السالب. 

2) طبيعة التيار الكهربائي

التيار الكهربائي عبارة عن انتقال حملة الشحنة و هي نوعان:


· إلكترونات في موصل فلزي،

· أيونات في إلكتروليت.

الكاتيونات تنتقل في منحى التيار، في حين تنتقل الإلكترونات و الأنيونات في المنحى المعاكس.

3) شدة التيار الكهربائي

1.3- تعريفها





2.3- قياسها

· تقاس شدة التيار الكهربائي بواسطة أمبيرمتر يركب على التوالي.

· في حالة أمبيرمتر ذي إبرة تحدد قيمة القياس بالعلاقة التالية:      
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 العيار المستعمل،
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عدد تدريجات ميناء الأمبيرمتر،
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 عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة.


· يقدر الارتياب المطلق في القياس بالعلاقة التالية:     
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 فئة الأمبيرمتر.

II. خاصيات شدة التيار 

· في دارة متوالية:        
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· في دارة متفرعة:  
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   (قانون العقد)

http://tcsphysique-chimie.e-monsite.com/

شدة التيار مقدار يقيس صبيب حملة الشحنة: 


	                                	� EMBED Equation.DSMT4  ���   و حدتها الأمبير (A)


Q  كمية الكهرباء التي تجتاز مقطعا من الموصل وحدتها الكولوم (C)،


(t  المدة الزمنية المستغرقة وحدتها الثانية (s).
































PAGE  

2



_1319277203.unknown



_1424166524.unknown



_1424166525.unknown



_1443542073.unknown



_1319277835.unknown



_1319277908.unknown



_1319277316.unknown



_1319276330



_1319276940.unknown



_1319275225.unknown





