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 قانون اوم والمقاومة•

موضوعات المحاضره



الكهربائ��ي مرور التوص��يل  حرك��ة  أو  وسط ناقل ف��ي الشحنات ه��و 
مرور حرك��ة  آخ��ر  إلن  موصل كهربائي ف��ي التيار الكهربائي بمعن��ى 

يتس�بب عن�د مروره في  الذي  الكهرب�ي  التيار  تشك�ل  المتحرك�ة  الشحنات 
تكون بهبوط الجهد موص��ل أال  يج��ب  الدائرة  ف��ي  التيار  لمرور  و   ، 

 .إلن التيار ال يسير إال في مسارات مغلقة الدائرة مفتوحة

https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9


 كما هو موضح في الشكل أعاله ، ينتج المجال الكهربائي قوة
( ، تقود هذه القوة الشحن المجاني في الموصل F = qEكهربائية )

 driftللتحرك في اتجاه واحد بسرعة متوسطة تسمى سرعة االنجراف

velocity يتم تعريف التيار من خالل صافي الشحنة المتدفقة عبر( 
 ∆ Q لكل وحدة زمنية. وبالتالي ، إذا كان صافي الشحنة  Aالمنطقة 

 Iav ∆, ، فإن متوسط tيتدفق عبر منطقة معينة في الفاصل الزمني 
الحالي عبر هذه المنطقة هو

 التيار عبارة عن كمية قياسية وحدتهC / tوالتي تسمى أمبير ، 



 التيار الذي يمر بمساحة مقطع من الموصل بأنة الشحنة الكلية التي تعبر يعرف
فاذا كان انسياب الشحنات منتظمًا خالل مقطع الموصل . هذا المقطع في وحدة الزمن 

يصبح من السهولة ايجاد قيمة التيار وذلك بقسمة الشحنة التي تعبر المقطع على الزمن . 

        .( والتي تساوي )كولوم/ ثانية( Ampere ويطلق على وحدة التيار )االمبير 

 بانها كمية الشحنة التي تنساب خالل مقطع سلك في ثانية )الكولوم( ويمكن ا�ن نعرف وحدة الشحنة
كما اصطلح ان يكون اتجاه حركة ناقالت واحدة اذا كان السلك يحمل تيارًا منتظمًا قدره أمبير واحد . 

الشحنة الموجبة هو الذي يعبر عن اتجاه التيار .

 يحدد اتجاه التيار الكهربي في الدائرة الكهربية باتجاه التيار االصطالحي
وهو اتجاه حركة الشحنات الموجبة في الدائرة والذي يكون من القطب 

الموجب إلى القطب السالب عبر الدائرة



الكهربائي   التيار انواع

التيار المباشر أو المستمر Direct current : وهو عبارة عن تدفق ثابت
لإللكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب في الدارة الكهربائّية، وهذا َيعني 

أّنه يتحرك باتجاٍه ثابت وال يغيره باإلضافة إلى ثبات شدته مهما تغير الزمن، وغالًبا ما 
يتم استخدام هذا النوع من التيار الكهربائي في التطبيقات التي تستخدم جهد منخفض، 
ومن أبرز األمثلة عليها البطاريات وأنظمة توليد الطاقة الشمسية، فكلهما ال تولد إال 

يتم استخدام التيار المستمر في األنظمة التي تستخدم تيارات كهربائية مستمرة. 
البطاريات وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية، فهذه المولدات ليس لها القدرة على 

توليد التيار أال بشكٍل مستمر
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 Alternating current:AC التيار المتناوب أو المتر�دد Alternating current:AC التيار المتناوب أو المتر�دد

             اتجاهه بعك�س يقومُ� بحي�ث األول، النوع للتيار توليده طبيع�ة ف�ي يعاك�س النوع وهذا
ك�ل     مرة متناوب اإلتجاه          ٦٠-٥٠بشكلٍ� وفي الشدة ف�ي ثاب�ت غي�ر فه�و وبذل�ك ثاني�ة،

المتردد            التيار وأنواع خصائصه، منه�ا ولكلٍّ� أنواع عدة المتناوب وللتيار ا، أيضً�
          : اإلتجاه:    ويغّير لحظ�ي بشكلٍ� الشدة يغي�ر الذي التّيار وه�و الجي�بي المتردد التيار ه�ي
وهو               الزاوي�ة، جيب دالة شكل على ويتغير مولده، ملف دورات من دورة نصف ك�ل

شيوًعا    األنواع أكث��ر الطاقة م��ن أنظم��ة  ف��ي  ك��بير  بشكل��ٍ  النوع  هذا  يس��تخدم 
الكهروضوئية. استخدامات التيار الكهربائي المتردد: تعدُّ استخدامات التيار المتردد 
ا، فهو يستخدم ف�ي جميع المنازل والمكاتب باألجهزة الكهربائية،  أوسع وأكثر شيوعً�
البعيدة. األماكن������ِ  ف������ي  الكهرباء  لنق������ل  يس������تخدم  فه������و 

 .



اوم    Ohm’s Lawقانون



 من خالل دراستنا للكهرباء المستقره وجدنا ان المجال الكهربائي في داخل الموصل يكون
صفرًا. بينما هنا الحالة مختلفة حيث يوجد مجال كهربائي دائمي في داخل الموصل الناتج عن فرق 
الجهد المسلط بين نهايتيه . مما يجعل الشحنات ) وهي الكترونات في حالة المعادن ( تنساب بشكل 

مستمرًا داخل الموصل . 

بين شدة المجال الكهربائي داخل من العالقة     بين شدة المجال الكهربائي داخل
 فلو دققنا النظر مليا في هذة العالقة انه ليس من الضروري ان الموصل وكثافة التيار 

 دالة خطية لكثافة التيار ، اال اذا كانت المقاومة E طرديا  مع   او ان تكونEتتناسب 
النوعية للموصل هي مقدار ثابت . وفعال وجد ان المقاومة النوعية لكثير من 
الموصالت كالمعادن مثال هي كمية ثابتة ال تعتمد على شدة المجال وال على 

التيار) عند درجة حرارة معينة( فاذا تضاعف المجال تضاعفت كذلك كثافة التيار 
هو اول من أوم وبقيت المقاومة النوعية ثابتة على قيمتها . لقد كان العالم االلماني 

ثبوت المقاومة النوعية للمعادن عند درجة حرارة معينة . وهذا ما يعرف اكتشف 
بقانون أوم .



 اما الصيغة االكثر شيوعًا لقانون اوم فتكمن في الحاالت االعتيادية
عندما يكون الموصل بشكل سلك منتظم المقطع . فلو ربطت نهايتا السلك 

 لنتج مجال كهربائي V( بفرق جهد قدره  A  ومساحة مقطعةL)طوله
 منتظم في داخله شدته تساوي     

        ولتكون تيار كهربائي كثافتة تساوي

 وبالتعويض عن هاتين النتيجتين في العالقة نجد ان

        …R=
 ياخذ صيغة جديدة وهي ان فرق الجهد بين طرفي السلك يتناسب قانون اوم ومن هذه العالقة نرى ان 

. طرديًا مع التيار المار فيه عند ثبوت درجة حرارة السلك
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