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 أهداف التجربة: .1

 أهداف التجربة هي:

توتر والقوة الكهربائية الدافعة  كهربائي واليت هيالفيزيائية املتعلقة باملصدر ال التعرف على املقادير .1

 .األقطاب

 قياس القوة الكهربائية الدافعة واملقاومة الداخلية لبطارية معينة. .2

 التعّرف على عالقة القدرة على املقاومة اخلارجّية مع قيمة هذه املقاومة. .3

 

 األجهزة واألدوات: .2

 التالية: يف هذه التجربة نستخدم األجهزة واألدوات

بطارية  .1 1.5V. 

 بيت للبطارية.أسالك و .2

 مقاومة متغرية. .3

 تقريبا. مقاومة مقدارها  .4

 أمبريميرت وفولطميرت. .5

 

 املادة النظرية: .3

نعلم، دور البطارية هو تزويد الشحنات بالطاقة الالزمة هلا لكي تتحرك يف الدائرة وبالتالي القيام  كما

 مروحة وما إىل ذلك. حمّرك أو بعمليات فيزيائية معينة كالتسخني أو تدوير 

ات تقوم مقدار الطاقة اليت تزودها البطارية لكل كولون واحد من الشحنالقوة الكهربائية الدافعة للبطارية: 

مثال عندما نقول أن . بدفعه من خالهلا ُيسّمى بالقوة الكهربائية الدافعة للبطارية ونرمز له باحلرف 

1.5J/C  1.5، نفهم من هذا أن البطارية تزّود كل كولون واحد تدفعه من خالهلا طاقة مقدارهاJ .

هي الفولط  J/Cالوحدة  V.هلذا فإن وحدات القوة الكهربائية الدافعة هي الفولط ، 

القوة الكهربائية الدافعة هي يف الواقع التوتر على أطراف البطارية عندما ال يتبدد أي جزء من الطاقة يف 

 البطارية نفسها.
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توتر األقطاب والذي ُيرمز له  توتر األقطاب: V  هو التوتر على أطراف البطارية. من املفروض أن

البطارية كانت ، لكن هذا األمر يتحقق فقط إذا يكون توتر األقطاب هو نفسه القوة الكهربائية الدافعة 

توتر األقطاب هو أقل من القوة الكهربائية الدافعة للمصدر. لكي مثالية )مقاومتها صفر(. لكن بشكل عام 

عندما نوصل البطارية نفهم هذا األمر علينا أن نتذكر بأنه للبطارية توجد مقاومة داخلية، وهلذا السبب، 

 دائرة كهربائية معينة، فإن جزء من الطاقة اليت تزودها البطارية لكل كولون واحد تدفعه من خالهلا، يتبددب

على صورة حرارة يف البطارية نفسها نتيجة مقاومتها الداخلية. هلذا ما يتبقى من الطاقة لكل كولون خيرج 

. مقدار الطاقة املتبقية لكل كولون بعد خروجه من املصدر ُيسّمى بتوتر األقطاب للدائرة يكون أقل من 

 . Vويرمز له 

العالقة بني توتر األقطاب  V  والقوة الكهربائية الدافعة للمصدر   واملقاومة الداخلية للمصدر r 

  هي العالقة التالية:

 V rI   (1) 

 من هذه العالقة نالحظ:

Vبشكل عام يتحقق أن  .1  . 

توتر األقطاب  .2 V  يساوي القوة الكهربائية الدافعة للمصدر   يف حالتني هما: )أ( عندما

املصدر مثالي  0r  الدائرة مفتوحة. يف هذه  عندما تكون، أو )ب( عندما التيار صفر، أي

احلالة عندما نوصل املصدر مباشرة مع الفولطميرت، فإن الفولطميرت سوف يقيس القوة الكهربائية 

الدافعة للمصدر  . 

 

 القدرة على املقاومة اخلارجّية:

. املصدر rومقاومته الداخلّية  الدائرة املبّينة يف الشكل التالي معطى مصدر قّوته الكهربائّية الدافعة يف 

 .xRموصول مع مقاومة خارجّية متغّيرة 
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 القدرة على املقاومة اخلارجية معطاة بالعالقة: 
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 هو عبارة عن رسم بياني من الصورة التالية: xRالرسم البياني للقدرة كدالة لقيمة 

 
أن نربهن أّن القيمة العظمى للقدرة على املقاومة اخلارجّية تكون عندما يتحقق أّن املقاومة اخلارجّية  ميكن

مساوية للمقاومة الداخلية  xR r:وبهذه احلالة القدرة معطاة بالعالقة التالية ، 
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 سري التجربة: .4

 يف األسئلة التحضريية(. 4نقيس أوال مقدار القوة الكهربائية الدافعة بشكل مباشر )أنظر إىل السؤال  .1

نبين الدائرة الكهربائية التالية اليت حتتوي على البطارية واملقاومة املتغرية حبيث أن الفولطميرت موصول مع  .2

أطراف البطارية )يقيس توتر األقطاب(، واألمبريميرت على التوالي مع املقاومة حبيث يقيس التيار يف 

0 لكي تكون املقاومة الداخلية كبرية نقوم بوصل املقاومة الدائرة. 5R    بالتوالي مع املصدر بني

 (.2النقطتني املوصول بينمها الفولطميرت )أنظر إىل الشكل 
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نضع نقطة التماس املتحركة يف املقاومة املتغرية على أكرب قيمة للمقاومة املتغرية، ونقيس توتر األقطاب  .3

 .للبطارية والتيار يف الدائرة

نبدأ بتقليل املقاومة املتغرية تدرجيا وبقفزات معينة، ويف كل مرة نقيس توتر األقطاب  .4 V  والتيار

 I. 

 قياسات. كّلما كان أكثر يكون أفضل. 11جنري القياس عددا من املرات حبيث حنصل على األقل على  .5

 

 :حتليل النتائج .5

 يف هذه التجربة حنصل على جدول يصف توتر األقطاب كدالة للتيار يف الدائرة:

 AI  VV 

  

  

  

 من أجل الوصول ألهداف التجربة نقوم باخلطوات التالية:

 نرسم رمسا بيانيا يصف توتر األقطاب كدالة للتيار. .1

القوة الكهربائية الدافعة جند ميل الرسم ونقطة تقاطعه مع حمور التوتر. من هذه القيم نتعرف على  .2

 الداخلية. للمصدر وعلى مقاومته

من اجلدول أعال جدوال يصف القدرة على املقاومة اخلارجية  حنّضر .3 RP  كداّلة ملقدار هذه املقاومة

 xR:أي اجلدول التالي ، 

/xR V I  RP I V  

 

 

 

 

 

 2الدائرة 
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بيانيا يصف القدرة  نرسم مبساعدة اجلدول السابق رمسا .4
RP  كداّلة للمقاومةR. 

 نفحص بأي قيمة للمقاومة اخلارجية توجد للقدرة قيمة عظمى ونقارن النتيجة مع القيمة النظرّية. .5

 النظرّية.نفحص مقدار القيمة العظمى للقدرة وذلك حبسب الرسم البياني ونقارن مع القيمة  .6

 

 أسئلة حتضريية: .6

 أجب عن األسئلة التالية:

 عرف: القوة الكهربائية الدافعة للمصدر وتوتر األقطاب، وحدد ما هي وحدات كل منهما. .1

 .(1) برهن العالقة .2

 بأي حاالت تتساوى فيها القوة الكهربائية الدافعة مع توتر األقطاب؟ .3

 كيف من املمكن قياس مقدار القوة الكهربائية الدافعة يف الدائرة بشكل مباشر؟ اشرح. .4

 . (1)الة للتيار والذي يصف العالقة ارسم رمسا بيانيا يصف توتر األقطاب كد .5

 ماذا ميثل ميل الرسم يف السؤال السابق وماذا متثل نقاط التقاطع مع احملاور. .6

؟ ما هو التعبري الرياضي هلذه القيمة (1)يف الدائرة املبينة يف الشكل  متى حنصل على أكرب قيمة للتيار .7

 العظمى للتيار؟

 .(2)برهن العالقة  .8

xRبرهن أّن القيمة العظمى للقدرة على املقاومة اخلارجية تكون عندما يتحقق أّن  .9 r  ومقدار

القدرة العظمى هذه هي  2 / 4r. 

 


