
خاّصَٛاخ انتَٛار انًتُأب : انَّدرص 

انجٛثٙ



I -  ٙدٔرج انتَٛار انًتُأب انجٛث(La période :)

ٌَ انتّٕتز انًتُأب ٚأخذ َفض انقًٛح انجثزٚح عُّد اطتعًال انَزطى، َالحظ أ

.فٙ يَّدج سيَُٛح يتظأٚح

ًَٗ ْذِ انًَّدج انَشيَُٛح الَّدورة: تظ

ٌَ انتّٕتز انًتُأب انجٛثٙ يقّدار فٛشٚائٙ  .دوريَقٕل إذٌ أ

s: ، ٔحّدج قٛظٓا ْٙ انَّثاَٛح  Tَزيش نهَّدٔرج تانحزف اناَلتُٛٙ  -

T= 80 s: عهٗ انَزطى، دٔرج ْذا انتّٕتز انًتُأب انجٛثٙ :يّثال

:مالحظة
عهٗ انَزطى، َعتًّد انًَّدج انَشيَُٛح انتٙ تفصم تٍٛ  Tنتحّدّٚد انَّدٔرج  

.قًٛتٍٛ إَيا قصٕتٍٛ أٔ دَٛتٍٛ نهتّٕتز
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II– انتزّددN (La fréquence :)
:أجّزب ٔ أالحظ -1



T= 0.5 sَقٕو تتُقٛص انَّدٔرج إنٗ أٌ تصم انٗ 

ٌَ انًقطع انذ٘ ًّّٚثم انَّدٔرج ٚتزَدد يَزتٍٛ فٙ  َالحظ عهٗ انَزطى أ

.انَّثاَٛح انٕاحّدج

ٌَ ْذا انتّٕتز نّ  .ٚظأ٘ يقطعٍٛ فٙ انَّثاَٛح تزّددَقٕل إذٌ أ

N : Nombre de périodes par secondeَزيش نهتزّدد تانحزف اناَلتُٛٙ 

T = 1 / NإذN= 1 / Tٌٚكتة انتزّدد ٔفق انّصٛغح -

Hzريشْا : انٓارتشٔحّدج قٛض انتزّدد انعانًّٛح ْٙ  -
:يٍ يضاعفاخ انٓارتش

1KHz = 103:انكٛهْٕارتش - Hz = 1000 Hz 

1MHz = 106: انًٛغاْارتش - Hz

1GHz = 109:انجٛقاْارتش - Hz
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III–ٙانقًٛح انقصٕٖ نهتّٕتز انًتُأب انجٛث:



:    ٚتزأح انتّٕتز انًتُأب انجٛثٙ تٍٛ قًٛتٍٛ يتقاتهتٍٛ يع يزٔر انّشيٍ

Um        ٔ-Um    ٌَ Um≤ u ≤ Um-تحٛث أ

.انًشٕافآنح قٛض انقًٛح انقصٕٖ نهتّٕتز ْٙ  -

:مالحظة

انحظاطٛح انَزأطَٛح انعًٕدَٚح Xعّدد انَتّدرٚجاخ =  Umانقًٛح انقصٕٖ نهتّٕتز  -

انحظاطَٛح انَزأطَٛح األفقَٛح Xعّدد انَتّدرٚجاخ = Tانَّدٔرج  -




V

VI–ٙانقًٛح انفَعانح نهتّٕتز انًتُأب انجٛث:
:أجّزب ٔ أالحظ -1

ّٕض ْذا انًّٕنّد تًّٕنّد تَٛار يظتًز .َع
ٚشٛز انفٕنتًتز إنٗ َفض قًٛح انتّٕتز انتٙ أشار إنٛٓا يع يّٕنّد انتَٛار 

.انًتُأب



نٓا عالقح   Ueffأٔ  Uانقًٛح انفَعانح نهتّٕتز انًتُأب انجٛثٙ  -

.Umتانقًٛح انقصٕٖ 

:أطتُتج -2

Um = Ueff √2 = U √2U= Ueff = Um / √2

. الفولتمترآنح قٛض انقًٛح انفَعانح ْٙ  -

V–ٙانقًٛح انفَعانح نشَّدج انتَٛار انًتُأب انجٛث:
:أجّزب ٔ أالحظ -1



A

-  ًَٗ .انقًٛح انفَعانحعُّد اطتعًال انفٕنتًتز َحصم عهٗ قًٛح تّٕتز تظ



ّٕض انًّٕنّد تًّٕنّد تَٛار يظتًز، فٛشّع انًصثاح ٔ ٚشٛز  َع

األيثٛزيتز إنٗ َفض قًٛح انتَٛار انكٓزتائٙ انتٙ أشار انٛٓا يع 

ّٔل .انًّٕنّد األ

:أطتُتج -2

ًَٗ ْذِ انقًٛح - .انقًٛح انفَعانح نشَّدج انتَٛار انًتُأب: تظ

.تقاص تاأليثٛزيتز -

:نٓا عالقح تـ       Ieffأٔ   Iشَّدج انتَٛار انفَعانح  -

Im = I √2 = Ieff √2 I = Ieff = Im / √2


