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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

دٌات المهنٌة فً اختصاص رغبة منا فً تحقٌق األهداف المرجوة من خرٌجً طلبة االعدا

، وهً تؤهٌل كوادر فنٌة مدربة قادرة على شغل الوظابف التقنٌة والفنٌة والمهنٌة المتوفرة فً الكهرباء

 تؤلٌف الكتب المنهجٌة لهذا االختصاص.سوق العمل، باشرنا بإعادة  

، والقوانٌن المتعلقة بها فً المرحلة الثانٌة  سٌتعرف الطالب فً الفصل األول مفاهٌم المغناطٌسٌة األساسٌة

ثم فً الفصل الثانً نستعرض مكابن التٌار المستمر من حٌث التركٌب ونظرٌة االشتغال واألنواع، ثم ناتً 

للتٌار المتناوب فً الفصل الثالث من حٌث الممٌزات وأنواع دوابر التٌار المتناوب، والفصل الرابع ٌتناول 

، اما الفصل الخامس فٌقدم مزاٌا محركات المحوالت الكهربابٌة من حٌث التركٌب ونظرٌة االشتغال واألنواع

ودراسة لكل نوع بعد أن ٌتعرف الطالب التركٌب ونظرٌة االشتغال، و ذات الطور الواحد، التٌار المتناوب 

 فً الفصل السادس ٌستكمل موضوع الكترونٌات القدرة الذي سبق أن درسه الطالب بصورة اولٌة. 

قبول والمفهوم للطالب ، وبؤسلوب مٌسر مع صور وأشكال لقد حرصنا على إخراج الكتاب بالشكل الم

الخاصة بكل  واضحة ملونة، لٌكون متسلسال مع بقٌة كتب المراحل السابقة والالحقة لتحقٌق األهداف

 ، واألهداف الخاصة بكل فصل من فصول كل مادة دراسٌة.مرحلة

أن ودرساتها اإلخوان مدرسً المادة  ، آملٌن مننكون قد وفقنا فً جهدنا هذا نتمنى من هللا عز وجل أن

ٌرفدونا بمالحظاتهم بشؤن الكتاب واألخطاء التً قد ترد فٌه سهوا بعد تدرٌس الكتاب سنة دراسٌة كاملة،  

 لغرض األخذ بها فً الطبعات الالحقة ... مع شكرنا واعتزازنا.

 

 

 



4 
 

 

 

 

 الموضوع

 9  --------------------------------------------------------------------------انفصم االٔل /انًغُبطٛغٛخ

 9  ------------------------------------------------------------------------------------------االْذاف/

 10  -------------------------------------------------------انًفبْٛى االعبعٛخ نهًغُبطٛغٛخ1-1

 10  ----------------------------------------------------------------------يمذيخ ربسٚخٛخ         1-1-1

 10  ----------------------------------------------------------------اصم انًغُبطٛغٛخ 2-1-1

 12  --------------------------------------------------------------------إَاع انًغبَظ 3-1-1
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 Magnetismالمغناطٌسٌة    –الفصل األول 

   Basic  Concepts   of  Magnetismالمفاهبم األساسٌة للمغناطٌسٌة   1-1

 مقدمة تارٌخٌة   1-1-1

تعود معرفة اإلنسان بالمغناطٌسٌة منذ حوالً خمسيٌن قرنيؤ إذ اسيتخدمه الصيٌنٌون كبوصيلة تبحيث 

تهم إليى بالدهيم عن الجنوب دابماً فقد زود بها السفراء الصٌنٌون المعتميدون فيً بياقً اليدول لتسيهٌل عيود

الصييٌن .وعرفهييا الٌونييان منييذ حييوالً أربعييٌن قرنيياً فقييد جيياء ذكرهييا فييً اودٌسيية همٌييروس وفييً كتييب 

سقراط.وتذكر األسطورة الٌونانٌة بؤن احد الرعاة مين كبيار السين واسيمه نماغنٌس كيان ٌرعيى خرافيه فيً 

كبٌيرة ال حيظ بيان مسيامٌر  منطقة شمال الٌونيان تيدعى نماغنسيٌا  وعنيدما كيان واقفياً عليى صيخرة سيوداء

 ،حذاءه وباقً القطع المعدنٌة فً مالبسه قد انجذبت إلى هيذه الصيخرة التيً سيمٌت فٌميا بعيد بيا لمياغنٌس 

وقد الحظ الصٌنٌون بان دلك إبرة ما بهذه الصخور ٌجعل اإلبرة تمتلك نفيس الخصيابص المغناطٌسيٌة،وعند 

تعلٌق هذه اإلبرة من وسطها لتتحرك بحرٌة فان طرفٌها سٌشٌران دابماً إلى الشمال والجنوب المغناطٌسً. 

ر إليييى أن األرض نفسيييها   ميييٌالدي تفسيييٌراً ٌشييي1600ٌقيييدم نوليييٌم جلبيييرت  الفٌزٌييياوي البرٌطيييانً عيييام ن

مغناطٌسً عمالق لها قطبان مغناطٌسٌان مزاحان بعض الشًء عين القطبيٌن الجغيرافٌٌن لهيا .ثيم جياء بعيد 

ذالك العالم األلمانً نغاوس  لٌدرس بعمق طبٌعة مغناطٌسٌة األرض وتبعه العالم الفرنسيً نكوليدم  لٌضيع 

  معروفيياً بيان المغنيياطٌس هيو ميين المييواد 1821وحتييى عيام ن،دراسياته الكمٌيية عين الظييواهر المغناطٌسيٌة 

الحدٌدٌة فقط ،عندها جاء العالم الدنماركً ناوٌرستد  لٌعرض على أصدقابه تجربة عين تيؤثٌر ميرور التٌيار 

وعنيد دراسية العيالم الفرنسيً ،الكهربابً فً سلك ٌيإدي إليى حركية إبيرة البوصيلة الموضيوعة بيالقرب منيه

ن طبٌعة المغناطٌسٌة تختلف عما اعتقد الجمٌيع وبيٌن أنهيا فيً األسياس القيوة نأمبٌر لهذا التؤثٌر استنتج با

وقام نفراداي  بتطوٌر الفضاء المحٌط المغناطٌسيً وطرٌقية ملبيه بخطيوط المجيال  ،بٌن التٌارات الكهربابٌة

 االكتشييافات األساسييٌة فييً الكهربابٌيية والمغناطٌسييٌة،وقد اسييتخدم الفٌزٌيياويميين كمييا ٌنسييب إلٌييه الكثٌيير 

االسييكتلندي الكبٌيير نماكسييوٌل  هييذه االكتشييافات ووضييع لهييا قاعييدة رٌاضييٌة متٌنيية منهجٌيية أعطييت صييورة 

واضحة عن المجال الكهرومغناطٌسً الذي أصبح اآلن حجر الزاوٌة لمادة الفٌزٌاء،وأصبح من المإكد بؤنيه 

اطٌسيٌة مترابطيان لدرجية ال لفهم مبادئ الكهربابٌة ٌنبغً دراسة مبادئ المغناطٌسٌة وان الكهربابٌة والمغن

ٌمكن فٌها دراسة أحداهما بمعزل عن األخرى نهابٌاً، وميا ٌيدل عليى ذليك هيو ان غالبٌية المعيدات واألجهيزة 

 الكهربابٌة وااللكترونٌة ال ٌمكن أن تإدي وظٌفتها من المغناطٌسٌة.                             

 اصل المغناطٌسٌة2-1-1

،األولى هً حركية االلكترونيات فيً ٌن من حركة االلكترونات فً الذرةالمغناطٌسٌة بسبب نوع ؤتنش

الشمس فً المنظومية الشمسيٌة والثانٌية هيً  مدارات محددة حول النواة بشكل مشابه لحركة الكواكب حول

المدارٌة  ان الحركتٌن،حول محورها بشكل مشابه لدوران األرض دوران مغزلً لاللكترونات حول محاورها

مغناطٌسيً عليى كيل إلكتيرون ٌجعلييه    momentوالدورانٌية ٌإدٌيان بصيورة منفيردة إليى تكييوٌن عيزم ن 

 ،وٌوجد فيً كيل ميدار عيدد مين أزواجعزوم جمٌع االلكترونات متسياوٌة ٌتصرف وكؤنه مغناطٌس دقٌق. إن

م فيً كيل ميدار تسياوي إن العيز ةثنٌن منها فً اتجاهٌن متعاكسٌن وبهيذا فيان محصيلأور كل دات ٌااللكترون

وتتكتيل  ،ات التيً تيدور حولهيا المغناطٌسً اليذي توليده االلكترونيذرات المواد المغناطٌسٌة تحتفظ بتؤثٌرها 

ذرة   التً ٌكون مجالها أو محصلة عزمهيا فيً االتجياه نفسيه ، وٌسيمى  مجموعة من هذه الذرات نحوالً 
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نأ

  

نب

  

نجـ

  

ند

  

وان حقيول  ،اطٌسيً  بقطبٌيه  الشيمالً والجنيوبً  وكيل حقيل ليه مجاليه المغن (Domainهذا التكتيل حقيال

  أ  الذي ٌبٌن أربعة 1-1قطعه حدٌدٌة غٌر ممغنطة تتوجه باتجاهات عشوابٌة غٌر موحدة كما مبٌن شكل ن

 ذرات عليى تحتيوي التيً المعدنٌية بعضيالمواد توجيد إالانه،صفرحقول مع إن عددها فً الواقع هو هابل جدا

 محصيلة تكيون والنيٌكلس والكوباليت الحدٌد تك االلكترونا ٌمن فرد عدد على مداراتها بعض تحتوي انتقالٌة

 .المغناطٌسٌة للمواد الشابع هٌمث المعادن هذه إن. محددة اتذاتقٌمة المدار هذه فً العزم

 

 

 

 

 

 

 خطوات مغنطة قطعة حدٌدٌة  1-1نشكل 

للحقول ٌلغً بعضها اآلخر و تكون القطعة الحدٌدٌة فً هذه الحالة  وان عشوابٌة توجه العزوم المغناطٌسٌة

وعنيد وضيع قطعية  ،من دون أي مظهر مغناطٌسيً أي ال ٌوجيد فٌهيا قطبيٌن مغناطٌسيٌٌن شيمالً وجنيوبً 

عيض حقيول قطعية الحدٌيد  سيوف  تصيطف ميع الحدٌد ضمن مجال مغناطٌسً خارجً ضعٌف نسيبٌا ،فيان ب

وميييع زٌيييادة قيييوة المجيييال  ،  ب 1-1بعيييض وميييع المجيييال المغناطٌسيييً الخيييارجً كميييا مبيييٌن فيييً الشيييكل ن

لمغناطٌسً الخارجً فان عدد الحقول المصطفة والمتوجهة باتجاه المجال الخيارجً سيٌزداد بشيكل واضيح ا

ال الخارجً نصل إلى حالية تصيبح فٌهيا جمٌيع حقيول وعند زٌادة قوة المج ،  جـ 1-1كما مبٌن فً الشكل ن

  د. ٌقيال فيً هيذه الحالية بيان 1-1القطعة الحدٌدٌية متوجهية باتجياه هيذا المجيال كميا مبيٌن فيً شيكل رقيم ن

االتجيياه    مغناطٌسييٌا، وهييذا ٌعنييً بييان جمٌييع الحقييول قييد اصييطفت فييً Saturatedالقطعيية قييد تشييبعت  ن

اصيييطفافها بصيييرف النظييير عييين التيييؤثٌر اليييذي ٌسيييلطه المجيييال  المطليييوب وال توجيييد حقيييول أخيييرى تتطليييب

 المغناطٌسً الخارج فً هذه الحقول .

عنييد رفييع تييؤثٌر المجييال المغناطٌسييً الخييارج عيين قطعيية الحدٌييد فييؤن حقولهييا سييوف تعييود ثانٌيية إلييى الحاليية 

  وتبقيى أكثير الحقيول عليى  Soft أ ان كانت قطعة الحدٌيد مين النيوع الليدن ن1-1العشوابٌة كما فً شكل ن

  إذ تصييبح قطعية الحدٌييد Hardحالية الحدٌييد الصيلب ن ـ ، فيً  جيي1-1شيكل نمبيٌن فييً توجههيا نفسيه كمييا 

ا   قوٌاً. والمغانط نجمع مغناطٌس  الدابمة فً الحالية االعتٌادٌية ٌكيون لهيper menantمغناطٌساً دابمان

 واألحجام لتإدي مهمات متنوعة . ألشكالهندس فً مبات اوتم وهً تصم، قطب شمالً وآخر جنوبً 

 

 

 

 

 بعد قبل
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 Magnet ofTypesانواع المغانط  3-1-1

( ٔ يغبَظ صُبػٛخ Naturalًْٔب طجٛؼٛخ ) ثسغت طشٚمخ ركُٕٚٓب انٗ َٕػٍٛ ًْب : رُمغى انًغبَظ 

(Artificial) 

، ٔثًاب رًهكاّ : ْٔٙ انًغبَظ انزٙ اَزدزٓب انطجٛؼخ )انصخٕس( ٔالدخم نالَغبٌ فٛٓب ٔنٓب انًغبَظ انطجٛؼٛخ  -1

يٍ االًْٛخ ثبعزؼًبنٓب فٙ األخٓضح ٔانًؼذاد انكٓشثبئٛخ انًؼشٔفخ ، زٛث اٌ رصُٛغ يغبَظ لٕٚخ خذا ٔكفٕءح 

 ػًهٛخ عٓهخ ٔالزصبدٚخ.

انًغُبطٛغٛخ كبنسذٚذ ٔانُٛكم ٔانكٕثبنذ  ثأشكبل ٔأزدبو يٍ انًٕاد : ْٔٙ انزٙ رُزح انًغبَظ االصطُبػٛخ  -2

(أٔ زازٔح انفاشط Discs( أٔ ألاشا  )Bars( يثالً ػهٗ شكم لضاجبٌ )1-2يزُٕػخ كًب يجٍٛ فٙ شكم سلى )

(Horseshoeانشبئغ االعزخذاو فٙ انؼذٚذ يٍ انًؼذاد انكٓشثبئٛخ ) أ ثًغُبطٛظ اصطُبػٙ اخش . 

 

 

 

 

 

 أشكال مختلفة من المغانط  ٌوضح 2-1شكل  رقم ن

وللحصول على مغانط قوٌة جيداً تسيتخدم سيبابك خاصية للحدٌيد أو الفيوالذ التيً تمغينط كهربابٌياً .وٌيتم ذليك 

بوضع قطعة الحدٌد المراد مغنطتها فً داخيل مليف ليولبً مين أسيالك معزولية ٌمير خالليه تٌيار كهربيابً أو 

  والقوة التيً تحيول قطيع الحدٌيد إليى مغنياطٌس تتمثيل 1-3حزمة من االلكترونات كما مبٌن فً شكل رقم ن

بخطوط القوى المغناطٌسٌة المشابهة تماماً إلى خطوط المجال الكهربابً . وٌمكن تحوٌل قطعية الحدٌيد إليى 

بمغنياطٌس طبٌعيً ، أو بمغنياطٌس بيدلكها مغناطٌس اصطناعً بوضعها ضمن مجال مغناطٌسً خارجً أو 

 اصطناعً آخر.

 

 

 

 

 

 مغنطة قطعة من الحدٌد  3-1رقم نشكل  
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  اعتميادا Permanant  ، والدابمية نTemporaryتصنف المغانط االصيطناعٌة إليى نيوعٌن المإقتية ن

وتحيتفظ المغيانط المصينعة ،على قابلٌتها فً االحتفاظ بالخصابص المغناطٌسٌة بعد إبعاد قيوة التمغينط عنهيا 

بكمٌة كبٌرة من المغناطٌسٌة بعيد إبعياد المجيال المغناطٌسيً  من الفوالذ الصلب ،وعدد من السبابك المماثلة

الخارجً عنها ، وهً لذلك تسمى مغانط دابمة مواد هذه المغانط تبدى مقاومة شدٌدة لمرور خطوط القيوى 

  المغناطٌسٌة  Reluctanceالمغناطٌسٌة من خاللها ، وهً لذلك صعبة التمغنط ، وٌقال بان معاوقتها ن 

 لقول بان المغانط الدابمة جمٌعها تصنع من مواد مغناطٌسٌة فٌها المعاوقة عالٌة .وٌمكن ا،عالٌة

ان الميييواد المغناطٌسيييٌة كالحدٌيييد الليييدن والحدٌيييد السيييٌلٌكونً المسيييتخدم فيييً تصييينٌع المحيييوالت 

 ،والمحركات والمولدات الكهربابٌة تكون معاوقتها عالٌة وهً ميواد ٌسيهل مغنطتهيا وتعطيً مغيانط مإقتية 

إال أن هذه المواد تحتفظ بجزء ٌسٌر من المغناطٌسٌة بعد رفع قيوة التمغينط الخارجٌية عنهيا ، وتسيمى هيذه 

وان هناليك معٌياراً  ،  وهيً أساسيٌة فيً عميل المكيابن الكهربابٌية  Residualالمغناطٌسٌة بالمتبقٌية   ن 

لتً تسمح بها هذه الميواد لخطيوط آخر لقٌاس قابلٌة المادة لتكوٌن مغناطٌس دابم أو مإقت ، هو السهولة ا

  المغناطٌسييٌة  Permeabilityالقييوى المغناطٌسييٌة كييً تتييوزع ضييمنها وتسييمى هييذه الحاليية بالنفاذٌيية ن 

للميادة ، لهييذا تكييون المغييانط الدابميية ذو معاوقيية عالٌيية ونفاذٌية واطبيية فييً حييٌن تكييون المغييانط المإقتيية ذو 

 معاوقة واطبة ونفاذٌة عالٌة .

النوعٌن : نط االصطناعٌة بحسب قابلتها فً االحتفاظ بالخصابص المغناطٌسٌة الىوتصنٌف المغا  

 : اوالً : مزاٌا المغانط الدابمة 

 . ال توجد كلفة تشغٌل، وال تحتاج إلدامة او صٌانة، وكفاءتها عالٌة.1

 . ال تحتاج لقدرة كهربابٌة لتشغٌلها مما ٌستبعد احتمال فشل منظومة التغذٌة.2

 ستخدامها فً بٌبة خطرة، وال تحتاج إلى توصٌالت كهربابٌة وال تتؤثر بالصدمات واالهتزازات.. ٌمكن ا3

 صعوبة السٌطرة على قدرتها. :ثانٌاً : مساوئ المغانط الدابمة

 ثالثاً : مزاٌا المغانط المإقتة  

. قابلٌية تحمٌلهيا وتحملهيا الرتفياع درجيات الحيرارة أفضيل مين المغيانط 2. سهولة السٌطرة عليى قيدرتها.1

 . ٌمكن قطع التغذٌة وإبعاد المجال وتحرٌر الحمل بسهولة.3الدابمة. 
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   استعماالت المغانٌط فً الحٌاة العملٌة4-1شكل رقم ن

 

 رابعاً : مساوئ المغانط المإقتة 

وانيه ٌمكنهيا العميل  -2هً حاجتها إلى مصدر قدرة وتعرضها لمشكالت احتمال انقطاع هيذا المصيدر  -1

 بة محددة ألنها ال تقاوم الماء والحرارة والصدمات. فً بٌ

 مجال استخدام المغانط:  4-1-1

فيً منظوميات تولٌيد وتحوٌيل  -1منهيا:  تستخدم المغانط الدابمة والمإقتة فً مجاالت متنوعية جيداً 

 المٌكانٌكٌةٌة التً تحول الطاقة فً المحطات الكهربابالتولٌد طواقم ونقل الطاقة الكهربابٌةفهً أساس عمل 

ل الجهيد أساس  عميل المحيوالت ا فً المحوالت الكهربابٌة فهً -2.إلى طاقة كهربابٌة لكهربابٌية التيً تحيوا

فً المحركات الكهربٌة فهً االساس فيً تحيول الطاقية الكهربابٌية اليى طاقية حركٌية  -3.الى اخرمقدار من 

تستخدم المغيانط الدابمية فيً االجهيزة الحساسية والدقٌقية  -4كما المعدات المنزلٌة اوالمكتبٌة او الصناعٌة. 

دات تسييتخدم فييً مجييال التسييجٌل المغنيياطٌس ووحيي -5كمكبييرات الصييوت وسييماعات االن واجهييزة القٌيياس.

تسيتخدم -7  4-1تستخدم فً المنظومات السمعٌة والبصرٌة كما فً الشيكل رقيم ن -6الخزن فً الحاسوب. 

 المغانط الدابمة فً لعب االطفال المعروفة وكذلك فً مضخة القلب االصطناعٌة . 

، لقٌياسا تستخدم المغانط الدابمة فً األجهزة الحساسة والدقٌقة كمكبرات الصوت وسماعات اإلذن وأجهيزة

عالوة على استخدامات حٌوٌة ومهمة فً مجال التسجٌل المغناطٌسً ووحدات الخيزن فيً الحاسيوب  وفيً 

  ولو أخذنا مكبر الصوت على سبٌل المثال لرأٌنيا بؤنيه  4-1المنظومات السمعٌة البصرٌة انظر شكل رقم ن 

بً ، وٌتعرض هذا السيلك إليى ٌتكون من مغناطٌس دابم على شكل قرص ٌقع تحته سلك ٌمر فٌه تٌار كهربا

وبشيكل عيام  ،قوة تودي إلى تكوٌن موجة صوتٌة نتٌجة االنضغاط واالنبسياط المتنياوب للهيواء المحيٌط بيه 

 لعب األطفال المعروفة وحتى مضخة القلب االصطناعٌة .  فًتستخدم المغانط الدابمة 

 

 

      

 

 استخدام مغانط ثابتة ومتحركة                               الساكن فً ماكنة كهربابٌة  
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 المواد المغناطٌسٌة  5-1-1

 تصنف المواد المغناطٌسٌة بحسب الخصابص التً تمتلكها ،الى مواد : 

 Ferromagneticفٌرومغناطٌسٌة       -

 Paramagneticبارا مغناطٌسٌة         -

          Diamagneticداٌا مغناطٌسٌة  -

 وٌمكن إعطاء خصابص كل منها كما ٌؤتً :

 المواد الفٌرومغناطٌسٌة  -أوال

هً التً تتوجه فٌها العزوم المغناطٌسٌة للحقول تلقابٌا باتجاه واحد عند درجة حرارة معٌنة تسمى 

وتعيود هيذه الحقيول ثانٌية إليى اتجاههيا العشيوابً  ،لتولٌد مجال مغناطٌسيً   Curieدرجة حرارة كوري ن

 .وبذلك فان نفاذٌتها مبتدأ بالهبوط زٌادة درجة الحرارة على درجة حرارة كوري  دعن

تكييون عييزوم الحقييل الواحييد متسيياوٌة المقييدار ومتوازٌيية مييع بعضييها وبيينفس االتجيياه، ولكييل حقييل عييزم كلييً 

لهيذا فييؤن قطعية المييادة  ،نمحصيلة  ليٌس ميين الضيروري ان ٌكييون فيً اتجياه عييزوم الحقيول األخييرى نفسيه 

اطٌسً  خارجً الفٌرومغناطٌسٌة قد ال ٌكون لها عزم مغناطٌسً كلً ، إال انه عند وضعها ضمن مجال مغن

 فؤن عزوم الحقول المنفردة ستتوجه معا فً االتجاه نفسه مكونة عزم كلً للقطعة  

اليى  اذا الخاصٌة المغناطٌسٌة الجٌدة للمادة الفٌرومغناطٌسٌة هً عند درجة حرارة كوري وإال فؤنها تتحول

الحدٌيد والنٌكيل والكوباليت ،  الفٌرومغناطٌسيٌة ومن األمثلة الشيابعة للميواد، مادة مغناطٌسٌة من نوع آخر 

 .وهً تتمٌز بقابلٌة االنجذاب والتنافر مع األجسام المغناطٌسٌة األخرى 

 : . ثانٌاً : المواد البارامغناطٌسٌة 

، هً المواد التً تبدي استجابة اٌجابٌة للمجال المغناطٌسً المسلط علٌها إال أنها استجابة ضيعٌفة 

  المغناطٌسيٌة التيً  SUCCEPTIBITYوان مقدار االستجابة ٌحدد لهذه المواد بمعٌار ٌسمى التقبلٌة ن 

تمثييل نسييبة العييزم المغناطٌسييً للمييادة علييى شييدة المجييال المغناطٌسييً وهييً كمٌيية بييدون وحييدات. وتالحييظ 

لك ال ٌمكين لمحصيلة الظاهرة البارامغناطٌسٌة فيً الميواد التيً تحتيوي ذراتهيا عليى الكترونيات منفيردة وبيذ

عزمها المغناطٌسً ان ٌكون صفراً ، وتعتمد الخصابص المغناطٌسٌة لهذه المواد على درجية الحيرارة التيً 

 ديإٌ
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زٌادتهييا إلييى تقلٌييل العييزوم المتولييدة وبعييض المييواد البارامغناطٌسييٌة تنجييذب إلييى المغييانط القوٌيية 

  ومين أمثلية هيذه الميواد الصيودٌوم  vacuumونفوذٌتها تزٌد قلٌالً عن تلك للهواء أو الفيرا  المطليق ن 

 والبوتاسٌوم واألوكسجٌن المسال .

 : .ثالثاً : المواد الداٌامغناطٌسٌة 

لييد عنييد وضييعها ضييمن مجيال مغناطٌسييً خييارجً عزوميياً تعيياكس اتجيياه المجييال هيً  المييواد التييً توا

الخارجً وٌفسير ذليك بؤنيه نتٌجية للتٌيارات الكهربابٌية التيً تنحيث فيً ذرات الميادة ذات االلكترونيات الغٌير 

د تتنيافر ميع زوجٌة تولد حسب قانون أمبٌر عزوماً تعاكس المجيال اليذي سيببها لهيذا ٌالحيظ بيان هيذه الميوا

المغيانط المقربية منهيا وان النفاذٌية النسييبٌة لهيذه الميواد ٌقيل قليٌال عيين الواحيد أي أن شيدة مغنطتهيا تكييون 

س والييذهب والكربييون واأللميياس وغيياز النتييروجٌن وثييانً اسييالبة وميين أمثليية المييواد الداٌامغناطٌسييٌة النحيي

 أوكسٌد الكاربون .

  Magnetic Fieldالمجال المغناطٌسً  2-1

 خطوط القوى المغناطٌسٌة   1-2-1

 قضيٌب نؤخيذ أن هيً معروفة بسٌطة تجربة تستخدم المغناطٌسٌة المواد وتصرف طبٌعة على للوقوف

 فٌهيا تشيٌر بطرٌقية البيرادة هيذه توزٌع فنالحظ الحدٌد برادة فوقها ننثر ثم ، علٌه ورقة ونضع دابم مغناطٌسً

 الشيكل وان( 4-1)  شيكل فيً مبيٌن كميا المغناطٌسً القضٌب ٌولدها التً المغناطٌسٌة القوى خطوط اتجاه إلى

 مين طيرف مين تخيرج التيً( line forces)  القيوى خطيوط بتوزٌيع المتمثلية المغناطٌسيً المجيال طبٌعة ٌمثل

 إن( poles) باألقطياب الحالية هيذه فيً األطيراف هيذه وتسيمى له اآلخر الطرف عند وتدخل المغناطٌس أطراف

 حييٌن فييً األبعيياد ثالثييً المجييال أن أي المغناطٌسييً بالقضييٌب المحييٌط( الحٌييز أو)  فضيياء تشييغل القييوى خطييوط

 ٌتركيز تؤثٌرهيا شيدة أن إال كله بطوله القضٌب تشمل األقطاب وان فقط منها بعدٌن إظهار التجربة هذه تستطٌع

( north pole) الشيمالً بالقطيب ٌسيمى القيوى خطيوط منيه تخيرج اليذي والطيرف قيوي بشيكل األطيراف عند

 N،S بيالحرفٌن لهيا وٌرميز(  south pole)  الجنيوبً بالقطيب ٌسيمى القيوى خطيوط فٌه تدخل الذي والطرف

 متالزميٌن القطبيٌن دابميا فقيط جنيوبً أو فقط شمالً قطب فٌه مغناطٌسً قضٌب وجود ٌمكن ال.  التعاقب على

 أو)  القضٌب مغناطٌسٌة بان ٌعنً وهذا(  dipole)  القطبٌة ثنابً ٌسمى المغناطٌسً المجال فان ولهذا تماماً 

 القضيٌب قطيع عنيد التيؤثٌر اتجياه فيً المتعاكسٌن المجال بشدة متساوٌٌن قطبٌن فً تتركز(  آخر مغناطٌس أي

 المغيانط مين عيدد أي تولٌيد ٌمكين وبيذلك ، القطبٌية ثنابً مغناطٌس هو منهما لكل فان جزبٌن إلى المغناطٌسً

 .للمغناطٌس األساسً المصدر هً الذرة بان ٌإكد مما ، واحدة ذرة إلى الوصول لغاٌة القطبٌة ثنابٌة

 ذليك فيً وٌعتميد ، اآلخير فيً لتدخل قطباً  تترك التً القوى خطوط بعدد المغناطٌسً المجال شدة تقاس

 متنوعية وأحجيام بؤشيكال عيادة المغيانط وتصنع ، المغناطٌس وشكل المغنطة وطرٌقة المغناطٌسٌة المادة على

 . الفرس حذوة او قضبان او اقراص شكل على أما منها والمستخدم
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 فيً المغنياطٌس وٌحتيوي(  5-1)  شكل فً مبٌن كما( U ) حرف شكل على حنٌه تم قضٌب عن عبارة 

 اآلخير فيً وتيدخل قطيب مين فٌيه القيوى خطيوط وتخيرج واحيد مسيتوى فيً ٌقعان أٌضا قطبٌن على الحالة هذه

 متقاربية ألنهيا القطبيٌن بيٌن تركٌيزاً  أكثير ٌكيون المغناطٌسيً المجيال إن باسيتثناء القضيٌب حالية فيً كميا تماما

 عندما أو مغناطٌسً قضٌب على الفرس حذوة مغناطٌس وضع وعند.  الهواء فً بٌنها مباشرة خطوط وتسٌر

 بيل الهيواء فيً تمير أن لهيا حاجية وال مغلقية تكيون الخطيوط مسار دابرة فان حلقة شكل على المغناطٌس ٌكون

 .مغلقة حلقات شكل على المعدنً الجسم فً أغلبٌته سٌمر

 

 

 

 

 

 

      7                                            شكل رقم ن6شكل رقم ن                                              5شكل رقم ن

   ٌوضح خطوط القوى المغناطٌسٌة"7"6"5-1شكل رقم ن

وان الخطوط التً ال تمر فً الجسم المعدنً وتتسرب للمرور عبر الهواء تشكل مجاال مفقيوداً أو متسيرباً ن 

Leakage  خطوط القوى المغناطٌسٌة بل ٌمكن تحسس تؤثٌرهيا أو مقيدارها بيؤجهزة متخصصية وتكيون  

بً كميا مبيٌن فيً هذه الخطوط عبارة عن حلقات مغلقة تخرج من القطيب الشيمالً لتيدخل فيً القطيب الجنيو

  وٌمكن تقدٌر قوى المغناطٌس من سرعة جذبة للمواد المعدنٌة كالحدٌد مثالً عند تقرٌبها منه  1-7شكل ن 

 ولهذه الخطوط خواص عدٌدة نذكر منها ما ٌؤتً :

 ال تتقاطع مع بعضها البعض أبدا  .1
 تكون جمٌعها متماثلة ومتساوٌة فً مقدار الشدة  .2
 لمقاومة األقل بٌن القطبٌن تسلك الطرٌق األقصر وذو ا .3
 تقل كثافة الخطوط كلما ازدادت المسافة بٌن األقطاب .4
 تتجه من القطب الجنوبً الى القطب الشمالً داخل قطعة المغناطٌس وبالعكس خارجه  .5
 الخطوط ساكنة ال تتحرك وٌفرض اتجاها لها وكؤنها تتحرك .6

 القوة المغناطٌسٌة  2-2-1

هناليك تشييابه بييٌن المجييالٌن المغناطٌسييً والكهربييابً فيً عييدة أوجييه ،وأن هنالييك اختالفييات معٌنيية  

بٌنهمييا ،وتوجييد بشييكل عييام عالقيية تبادلٌيية قوٌيية جييداً بٌنهمييا وتعرفنييا عنييد دراسييتنا للمجييال الكهربييابً بييان 

 ثرة علٌهما حسب قانون الشحنتٌن المختلفتٌن تتجاذبان والشحنتٌن المتشابهتٌن تتنافران بسبب القوة المإ
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 أ

 ب

أمييا فييً المجييال المغناطٌسييً فييؤن األقطيياب المغناطٌسييٌة تتصييرف بالسييٌاق نفسييه كتصييرف ،كولييوم 

 الشحنات فً المجال الكهربابً.                                                                  

دي اقيط لهيذا فيؤن المجيال هنيا ٌسيمى احيوٌمكن أن تكون الشيحنة فيً المجيال الكهربيابً موجبية أو سيالبة ف

د احيد  جي  وٌختلف بذلك  عن المجال المغناطٌسً ثنابً القطبٌة حٌث ال ٌمكن أن ٌوMonopoleالقطبٌة ن

 فقط . هالقطبٌن لوحد

تسلٌطها قوة على األجسام األخرى القرٌبة منها فهً تجذبها إلٌها أو تحولها  منوٌتضح تؤثٌر المغناطٌسٌة 

إلى مغناطٌس آخر .وعند تقرٌب جسمٌن مغناطٌسٌٌن من  بعض فؤن قوة معٌنة حسب قانون كوليوم سيوف 

الجسيمٌن القيرٌبٌن مين بعيض  ميع حاصيل ضيرب شيدة مجيال قطبيً تإثر فٌهما وتتناسيب هيذه القيوة طردٌياً 

عنييد اخييتالف قطبٌيية القطبييٌن كمييا فييً جاذبيية مربييع المسييافة بٌنهمييا . وقييد تكييون هييذه القييوة  ،وعكسييٌاً مييع

   ب . 1-8  أ أو قوة نافرة عند تشابه قطبٌة القطبٌن كما فً شكل ن1-8شكلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ون ب قوة التنافر بٌن قطبٌن – ٌوضح ن أ   قوة التجاذب 8-1شكل رقم ن

مغناطٌسٌاً فانه سٌجذب بقوة الجسيم اآلخير غٌير المغناطٌسيً أن كيان مين ميادة وإذا كان احد الجسمٌن فقط 

 فٌرو مغناطٌسٌة ،وٌتنافر معه بشكل ضعٌف لو كان من مادة داٌا مغناطٌسٌة .

إن القوة المغناطٌسٌة تإثر ضمن مسيافة محيدودة توصيف بؤنهيا مجيال القيوة ،حٌيث ٌوليد كيل قطيب 

ٌسلط القوة المإثرة فً األجسام ضمن هذا المجال .وٌتم تصور هيذا مغناطٌسً مجاال ٌحٌط به ،وهذا بدوره 

وتتكياثف هيذه الخطيوط قيرب  ،المجال على انه مجموعة خطوط القوى كتليك فيً حالية المجيال المغناطٌسيً 

األقطاب وتنتشر إلى الخارج كلما ازدادت بعداً عن األقطياب حٌيث تتباعيد عين بعيض ،وإن عيددها فيً وحيدة 

 مع شدة المجال فً المنطقة المعٌنة .المساحة تتناسب 
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 اتجاه خطوط المجال المغناطٌسً 3-2-1

مغناطٌسٌاً سٌتولد حيول هيذا الموصيل ٌكيون اتجياه  العند مرور تٌار كهربابً فً موصل ، فؤن مجا

خطوطه حسب اتجاه التٌار المار فً الموصل . وٌمكن مالحظة ذليك  عنيد أخيد موصيل مسيتقٌم معيزول ٌمير 

 . وعند إمرار تٌار فً هذا الموصل ونثر برادة الحدٌد على لوح 9-1من وسط لوح كارتونً كما فً شكل ن

المغناطٌسً الذي ٌولده التٌار الكهربابً ٌجعيل بيراده الحدٌيد تؤخيذ أشيكاال حلقٌية الكارتون فؤن تؤثٌر المجال 

متداخلة متمركزة نٌتطابق مركزها مع محور الموصل   تحٌط بالموصيل .لمعرفية اتجاههيذه  الحلقيات نضيع 

اه ،وعنيد تغٌير اتجير فيً االتجياه نفسيه حيول الحلقةعددامنالبوصالت بالقرب منها نالحظ  بيؤن جمٌعهيا ٌإشي

   درجة .180التٌار المار فً الموصل فؤن اتجاه البوصالت سٌتغٌر بمقدار ن 

 

 

 

 

 

   ٌوضح اتجاه خطوط المجال المتولد فً الموصل9-1شكل رقم ن

قاعدة الٌيد الٌمنيى بشكل عام  ٌمكن تحدٌد اتجاه خطوط القوى التً ٌولدها التٌار المار فً موصل باستخدام 

التً تتلخص نبالقبض على الموصل بالٌد الٌمنى بحٌث نجعل اإلبهام موازٌاً لمحور الموصيل وٌشيٌر باتجياه 

التٌار ،عندها فؤن األصابع األربعة القابضة على الموصل ستشٌر إليى اتجياه خطيوط القيوى كميا موضيح فيً 

   51-1شكل ن

 للتٌار بسهم ٌمثل رأسه اذا رمزنا 

 وأسفله بعالمة الضرب،بنقطة 

 أي أن رأس السهم ٌمثل اتجاه التٌار 

 نحونا وأسفل السهم ٌمثل اتجاه التٌار 

 نحو الصفحة .ولتحدٌد اتجاه خطوط  

 . 11-1 كما فً شكل نScrewdriverالمجال ٌمكن أٌضا استخدام طرٌقة المفك ن

 

 

 

 

  اتجاه خطوط القوى10-(1شكل رقم 
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 عند تثبٌت اللولب فً الجسم كإذ تمثل حركة المف

 اتجاه خطوط القوى التً تكون باتجاه عقارب الساعة 

  ، علماً بؤن اتجاه حركة اللولب تمثل اتجاه Clockwiseن 

 التٌار الكهربابً .أما عند فك اللولب 

 فؤن اتجاه خطوط القوى تكون باتجاه 

 معاكس لدوران عقارب الساعة

   وإن خصابص هذه الخطوطAnticlockwiseن 

        11ـ1شكل ن                          تلخص كما ٌؤتً : 

 المجال المغناطٌسً ٌتكون من دوابر منتظمة متمركزة ٌتطابق مركزها مع محور الموصل . .1

 . ٌعتمد اتجاه الخطوط على اتجاه التٌار فً الموصل وكثافة هذه الخطوط  على شدة التٌار .2

د سيطحه وتقيل كلميا ابتعيدنا عين سيطح الموصيل كميا شدة المجال تساوي صفرعند محور الموصل ،وتكون األقصى عني .3

   .12-1مبٌن فً شكل ن

 

 

 

 

 

 

جمٌيييع الحلقيييات تكيييون متنييياظرة نسيييبة لمحيييور الموصيييل ، وان كيييان غٌييير ذليييك فهيييو دلٌيييل وجيييود قيييوة .4

 خارجٌة             مإثرة تإدي الى ذلك                                              

جمٌيييع الحلقيييات تكيييون متنييياظرة نسيييبة لمحيييور الموصيييل ،وأن كيييان غٌييير ذليييك فهيييو دلٌيييل وجيييود قيييوة .5

 ة تإدي إلى ذلك .خارجٌة مإثر

خطيييوط القيييوى المغناطٌسيييً فيييً مجيييالٌن لموصيييلٌن ٌحميييالن تٌيييار ٌزٌيييل بعضيييهما بعيييض مميييا ٌشيييكل .6 

  أ وٌسييياند بعضيييهما بعيييض مميييا 31-1قيييوة تجييياذب إن كيييان اتجييياه التٌيييارٌن متشيييابهاً ، كميييا فيييً شيييكلن

 .                           ب13-1نشكلٌشكل قوة تنافر إن كان اتجاه التٌارٌن فٌهما متعاكس كما فً 

  

 

 

 

   ٌوضح توزٌع شدة المجال للموصل.11-1الشكل رقم ن

 قطر الموصل

 المسافة عن المركز

 شدة المجال

 اقصى مقدار
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 التجاذب نأ  وقوة التنافر نب  بٌن موصلٌن ٌحمالن تٌاراً   قوة 1-13شكل نالفٌض المغناطٌس  4-2-1

إن أهم مقدار ٌصف المجال المغناطٌسً هو خطيوط القيوى التيً ٌعطيً عيددها أو مجموعهيا ميا ٌسيمى      

  Weber  ووحدتييه هييً الييوٌبر نФ  وٌرمييز لييه بييالحرف ن Magnetic Fluxبييالفٌض المغناطٌسييً ن

ة المتمثلة بخطوط القوى التً تنتقيل بيٌن القطبيٌن الشيمالً والجنيوبً ،والفٌض هو تدفق القوة  المغناطٌسٌ

لقطعيية المغناطٌس.أمييا مييا ٌعطييً خصييابص المجييال المغناطٌسييً فهييً كثافيية الخطييوط عنييد نقطيية معٌنيية فييً 

وتعرف بانها عدد خطوط القوى المغناطٌسيٌة الميارة فيً وحيدة المسياحة المجال وتسمى هذه بكثافة الفٌض 

  ووحدته هيً اليوٌبر فيً وحيدة B  وٌرمز لها بالحرف نFlux  Density(تجاه الفٌض نالعمودٌة على ا

   108 .وٌسيياوي الييوٌبر الواحييد مابيية  ملٌييون خييط قييوى نTesla  أو التسييال نWb/m2المسيياحة أي  ن

وكانت وحده الفٌض سابقاً الماكسوٌل التً تسياوي خيط قيوة واحيد ،أي إن التسيال تسياوي مابية ملٌيون خيط 

 قوى فً المتر المربع الواحد ، وان كثافة الفٌض تساوي :

                                                                ……………………………..(1-1)    

 (TL)    

   التً ٌراد اٌجاد كثافة الخطوط فٌها . m2هً مساحة المقطع ن-Aإذ إن 

  1-1مثال ن

 ملٌون خط ؟ 12 سم هو  250× (40ما كثافة الفٌض بالتسال لمجال عدد خطوطه المارة خالل مقطع مستطٌل أبعاده  

 نحول عدد الخطوط إلى وٌبر نوحدة الفٌض  إذ ٌساوي الوٌبر الواحد مابة ملٌون خط أي   الحل :

 

 مساحة المقطع الذي تمر فٌه خطوط القوى هً:                        

 10-4 =1  ×40× A=250 

=B 

                                                     أذن كثافة الفٌض تساوي :     
 

 
 
    

 
        

 



22 
 

  2-1مثال ن

ما كثافة  الفٌض فً كل من   40cmٌزداد فجؤة  الى قطر   10cmتمر فً قضٌب قطره  ىملٌون خط  قو

 جزبً القضٌب ؟

 الفٌض المغناطٌسً ٌساوي: الحل :

 

 

 مساحة مقطعً القضٌب هً:                             
 

 

 

 

  :جزبً القضٌب هً من وكثافة الفٌض فً كل 

 خالصة عن  المغناطٌسٌة :  4-2-1

 مما تقدم ٌمكن استنتاج الحقابق اآلتٌة عن المغناطٌسٌة :

 المختلفة تتجاذب.األقطاب المتشابهة تتنافر واألقطاب  .1

 المجال المغناطٌسً هو خطوط القوى الخارجة من القطب الشمالً و الداخلة الى القطب الجنوبً . .2

 المجال المغناطٌسً القوي تكون خطوطه كثٌفة والمجال المغناطٌسً الضعٌف خطوطه أقل كثافة . .3

 .المواد غٌر الممغنطة نمحصلة عزمها ٌساوي صفر   تنجذب إلى كال القطبٌن  .4

 المغانط تصنع من مواد فٌرو مغناطٌسٌة فقط كالحدٌد والنٌكل والكوبالت وسبابكها.       -5

 ال توجد نهابٌاًمغانط أحادٌة القطب او بؤعداد فردٌة بل بؤعداد زوجٌة فقط. -6

غناطٌسيٌتها حيال إبعياد المغانط الدابمة تفقد مغناطٌسٌتها عند الطرق والتسخٌن أو كلٌهما ،فً حٌن المغانط المإقتة تفقيد م -7

 .المجال المغناطٌسً الخارجً عنها

       ٌقيييييال إن المغنييييياطٌس مشيييييبعاً عنيييييدما تكيييييون جمٌيييييع حقيييييول الميييييادة أو ذراتهيييييا قيييييد توجهيييييت عزومهيييييا بؤتجييييييؤه                                         -8

 المجال المغناطٌسً الخارجً.
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   Field  and coils  Magneticٌةالمجال المغناطٌسً  والملفات اللولب 1-3

 ًقطبٌة الملف اللولب 3-1-1

العالقة بٌن المغناطٌسٌة والكهربابٌة عنيدما اظهير بيؤن السيلك الحاميل  1820أكتشف أورٌستد عام 

  ومرور تٌار Solenoidللتٌار ٌولد مجاالً مغناطٌسٌاً خاصاً به .وعند لف هذا السلك لتكوٌن ملف لولبً ن

فٌه فؤن مجال حلقات الملف المنفرد تتجمع لتولد مجيال مغناطٌسيً قيوي داخيل محيور المليف كميا مبيٌن فيً 

  أ .وفً حالة إدخال قضٌب من الحدٌد اللدن أو من مادة فٌرو مغناطٌسٌة داخل هذا المليف 1-14شكل     ن

الترتٌيب األخٌير مهيم  ب فيؤن المجيال المغناطٌسيً سيٌزداد بعيدة إضيعاف .وهيذا  14-1نكما مبٌن فً شيكل 

  Electromagnetجدا ًوله استخدامات عدٌدة وٌسمى بالكهرومغناطٌسً ن

  وتيدخل فيً Nأن خطوط القوى تخيرج مين المليف الحاميل للتٌيار مين جهية هيً القطيب الشيمالً ن 

   Sالجهة األخرى هً القطب الجنوبً ن

 (14-1شكل)

 

 

 

 

 

 

وٌعتمد تكوٌن القطب المعٌن فيً هيذه الجهية أو تليك عليى اتجياه التٌيار وطرٌقية  ليف المليف .وتحيدد قطبٌية 

الملف اللولبً باسيتخدام قاعيدة الٌيد الٌمنيى التيً تينص عليى ناقيبض عليى المليف بالٌيد الٌمنيى بحٌيث تمثيل 

 نحو  شراإلبهام الموازي لمحور الملف فً هذه الحالة سٌإاألصابع األربعة اتجاه التٌار المار فً الملف،فؤن 

القطب الشمالً للمجال المغناطٌسً المتكون .عند تغٌر كل مين اتجياه التٌيار واتجياه ليف المليف كميا فيً نأ  

   فؤن قطبٌة الملف تبقى كما هً دون تغٌر. وعند تغٌر اتجاه التٌار فقط 51-1ونب  أو نج  وند  فً شكل ن

  15-1نفؤن القطبٌة ستتغٌر وكذلك عند تغٌر اتجاه لف الملف فقط فالقطبٌة تتغٌر كما هو واضح فً الشكل 

 تبعا ًلذلك . حٌث توجد أربعة احتماالت لهذه القطبٌة
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طوط داخل توزٌع الخ  16-1ن شكل

 وخارج المغناطٌس

 

 

 

 

 

ٌوضح احتماالت قطبٌة الملف  14-1نالشكل رقم   

عند الرغبة فً تحوٌل قطعة حدٌدٌة اعتٌادٌية إليى مغنياطٌس مغنطة المواد الفٌرو مغناطٌسٌة :2-3-1

باكتسابها الخصابص المغناطٌسٌة وتولد عزم مغناطٌسً فٌها فؤنها توضع داخل مليف ليولبً كميا فيً شيكل 

.عند مرور التٌيار فيً مليف الليولبً ،فيؤن المجيال المغناطٌسيً المتكيون سيتمر خطوطيه فيً داخيل   15-1ن

باتجييياه هيييذه الخطيييوط ،وتسيييمى هيييذه العملٌييية بالمغنطييية تتجيييه قطعييية الحدٌيييد فتجيييد حقولهيييا المغناطٌسيييٌة 

  وإن مغنطيية القطعيية الحدٌدٌيية بهييذه الطرٌقيية بوضييعها ضييمن المجييال المغناطٌسييً Magnetizationن

 .وٌمكن مغنطة  قطعة الحدٌد بصورة مباشيرة بجعلهيا جيزء مين Indirectمى بالطرٌقة الغٌر مباشرة نتس

دابرة كهربابٌة،وإن التٌار الكهربابً المار فٌها ٌسمى بتٌار التمغنط  الذي ٌحدد قٌمته شدة المجيال المحتيث 

م إذ تنتشر خطوط مجال هيذا فً القطعة .وٌمكن مغنطة قطعه بصورة مباشرة عند تقرٌبها من مغناطٌس داب

المغناطٌس داخل قطعة الحدٌد ومغنطتها.وعند رفع تؤثٌر المجال المغناطٌسً الخارجً سواء للملف اللولبً 

أو المغنيياطٌس الييدابم عيين قطعيية الحدٌييد فييؤن قابلٌتهييا المغناطٌسييٌة ستضييمحل باسييتثناء جييزء بسييٌط ٌسييمى 

طيول قطعية الحدٌيد الموضيوعة داخيل المليف اللييولبً  .وعنيدما ٌكيون Residualبالمغناطٌسيٌة المتبقٌية ن

أكبر بعدة مرات مقارنة مع قطرها فؤن خطوط القوى التً تمر داخل قطعة الحدٌيد تكيون مسيتقٌمة وموازٌية 

لمحورها و تتكثف بشدة داخلها بمقدار ٌزٌد كثٌراً عميا فيً الهيواء المحيٌط بهيذه القطعية وذليك ألن مقاومية 

من خالله تزٌد كثٌراً جداً جداً عما فً قطعة الحدٌد.وعندما تخرج خطوط القوى  الهواء لمرور خطوط القوى

من القطب الشمالً للقطعة الممغنطة فؤنها تنتشر فً الهواء فً مساحة واسعة ألنه ال ٌسيتطٌع  تحميل هيذا 

  .16-1العدد من الخطوط فً وحدة الحجم المحددة، كما مبٌن فً شكل ن
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  التيً ٌوليدها المليف الليولبً تتناسيب طردٌياً ميع Øإن عدد خطوط القوى المغناطٌسٌة أو الفيٌض ن

  الذي ٌتكون منه .وإن حاصل ضيرب هيذٌن المقيدارٌن ٌسيمى N  ومع عدد اللفات نIشدة التٌار المار فٌه ن

  ووحدتها F  وٌرمز لها بالحرف نMagnetomotive Forceن،  MMFبالقوة الدافعةالمغناطٌسٌة ن

   وٌعبر عنها رٌاضٌاً كما ٌؤتً :ATلفة ن –هً أمبٌر 

 

…………………………..    (2-1)                                      

 القوة المتولدة فً المجال : 1- 3-3

مجاليه سيٌتفاعل ميع المجيال عند وضع الملف الحامل للتٌيار ضيمن مجيال مغناطٌسيً خيارجً ،فيان 

الخارجً وطبٌعة التفاعل تعتمد على اتجاه التٌيار الميار فيً المليف وعليى قطبٌية المجيال الخيارجً أو اتجياه 

خطوط القيوى فٌيه .ولتبسيٌط الحالية نؤخيذ موصيالً واحيداً ٌحميل تٌياراً باتجياه الصيفحة ونضيعه ضيمن مجيال 

  17-1نو القطيب الجنيوبً كميا مبيٌن فيً شيكلمغناطٌسً خيارجً تخيرج خطوطيه مين القطيب الشيمالً نحي

ونالحظ بؤن المجال الخارجً سٌسلط قوة طاردة للموصل من ضمن هذا المجيال وذليك ألن خطيوط المجيالٌن 

الخارجً وللموصل على ٌمٌن محور األقطاب تكون فً االتجياه نفسيه فتيزداد كثافتهيا ،فيً حيٌن تكيون عليى 

أحيدهما األخير ،وٌصيبح عيددها قليٌالً فيً هيذه المنطقية، وإن خاصيٌة ٌسار محيور األقطياب متعاكسية فٌزٌيل 

خطوط القوى هً تمتعها بالمطاطٌة ومحاولتها سلوك أقصر طرٌق بٌن األقطاب لهذا فهً تحاول العودة إلى 

  علٌيه fوضعها الطبٌعً قبل وجود الموصل فً طرٌقها وللقٌام بذلك نحاول إزاحة الموصل بتسيلٌط القيوة ن

وان اتجاه القيوة المتوليدة نتٌجية التفاعيل المتبيادل بيٌن لمجيالٌن ٌمكين تحدٌيدها ، 1-17فً شكل نكما مبٌن 

  .18-1كما فً الشكل رقم ن ، felmingباستخدام قاعدة الٌد الٌسرىؤوباستخدام قاعدة فلمنغ ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

   قاعدة الٌد الٌمنى 18-1  قاعدة الٌد الٌسرى        شكل ن18-1شكل ن

 

f 

  خروج الخطوط من 17-1شكل ن

 القطب الشمالً
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قطددد  ا ادددا ا نصدددى  جدددامل ااطدددا  ااث اونجددداح  اادددا س ا ددد   ا ددد  ا ادددا ا وان قاعدددال ا ادددا ا نصدددى  سددد   ع ددد   صددد  

ع دااا ينشدر  هامدامل ااا امدا مدألا صادا ألا ص ة د   لد   ،اا اد ، وتشدر  صادا ألا ص ة د   لد  اسطداي ا اادا  اادا   دي ا شاالي

. وس  دددا ع ةدددألا ا ااددداهذ هسطددداي اددددي ا قددد ل، وت اادددا ع ددد  اسطددداي  طددد   ااطدددا  ا  ا  ددد  عو ((fاسطددداي ا قددد ل ا طدددا  ل 

 (. 11-1قطبنا ، وع   اسطاي ا ااا  ااا   ي اا ا ، كاا مبرن  ي ا شك   قم   

 

 

 

 

 احتماالت اتجاه القوة المتولدة حسب قطبٌة المجال واتجاه التٌار فً الموصل  19-1ن شكل  

  وعلى كثافة خطوط القوة للمجال  Iوان مقدار القوة المتولدة ٌعتمد على شدة التٌار المار فً الموصل ن 

  والذي ٌساوي عادة طول األقطاب .  L   وعلى الطول الفعال للموصل الموجود فً داخل المجال ن  bن

 وٌعبر عن هذه القوة رٌاضٌاً كما ٌؤتً :

 (1-3  )........................        ....................................      

ال املاناسيو  ولامًًا ما وتزداد قمية امقوت غند زايدت قمية ب ي مقدار من اجلهة اهميىن من املؼادةل . ويزداد امطول ايضًا غند جؼل املوصل ػىل شلك موف داخل اجمل

هل يتحرك حبريه حول حموره فان هذا ( وجؼ 1-20يصمم املوف ػىل شلك ا سار هل جاهًني وغند وضؼه مضن اجملال املاناسيو  اخلاريج كام مبني يف امشلك ) 

قارة امساػة . وغند تايري املوف احلامل نوتيار سيبدب  ابدلوران حول حموره الن اجتاه امقوتني امؼووية وامسفوية واحدت ، ويكون اجتاه اال سار متطابقًا مع حركة غ

ال سار سوف ينؼكس . وهذه امظاهرت يه من ب مه مبادئ اس تاالل حتويل امطاقة امتيار يف املوف ب و تاري قطًية اجملال املاناسيو  اخلاريج فان اجتاه دوران ا

 امكهرابئية ا ىل ساقة حركية اميت تقوم هبا احملراكث امكهرابئية .

 عندما ٌشكل اتجاه حركة الموصل ضمن 

   مع θالمجال المغناطٌسً زاوٌة معٌنة ن

 المغناطٌسٌة لهذا المجال اتجاه خطوط القوى

 فان التعبٌر عن القوة ٌصبح : 

 

 

              ………………………………(4-1) 

 محرك كهربابً بسٌط   20-1شكل ن 
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  المتحركية ضيمن الطرٌقية أعياله نفسيها ، إذ توليد الشيحنة  qوان المجال المغناطٌسً ٌإثر فيً الشيحنة ن 

   t  فييً زميين ن  Lتٌيياراً ٌتحييرك لمسييافة محييددة ن  ضمن المجال. 

اليزمن         إن السرعة هً المسافة عليىومن المعروف  الزمن ، والتٌار هو الشحنة على 

  

 

 :الشحنة كما ٌؤتًعلى عندها ٌمكن التعبٌرعن القوة المإثرة 

f=BLI=B( )Vt 

   ..........................5-1ن   

ا عليى اتجياه خطيوط ابميدإذ أنالسرعة بالمتر ثانٌة والشحنة بالكولوم وان هذه القوة المتولدة تكون عمودٌة 

      ن معٌنية ٌشيكل اتجياه حركية الشيحنة زاوٌيةوعندما .عمودٌة دابما على اتجاه حركة الشيحنةالقوى للمجال و

(𝛉  ٌصبحمثال مع اتجاه خطوط القوى فؤن التعبٌر عن القوة: 

 .......................................... ..... 6-1ن

   3-1مثال ن.

 ضييمن مجييا ل مغناطٌسييً فييؤن القييوة 2OA ٌميير فٌييه تٌييار مقييداره ن2Ocmعنييد وضييع موصييل طولييه ن

  ما كثافة خطوط هذا المجال؟2.4Nالمسلطة على الموصل ٌكون مقدارها ن

 كثافة خطوط المجال او الكثافة الفٌض المغناطٌسً هً :الحل :.

 

 Magnetic  Quantitesالكمٌات المغناطٌسة   4- 1

لقد تطرقنا فً الموضوعات المختلفة التً درسناها أنفاً الى كمٌات عدٌدة تصف المجال المغناطٌسً 

وتؤثره وسنقوم هنا بتعرٌف هذه الكمٌات وإعطاء التعبٌر الرٌاضً هو الوحدات المسيتخدمة لقٌاسيها وعليى 

 النحو األتً : 

 

 

 

             𝛉 

   
 

  

   

             
    

  

  
 = 0.6 TL  
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بنحى عام بأنها خاصية المادة التي تصف ويمكن تعسيف النفاذية  : Bermeabilityالنفاذٌة  2-4-1

السهىلة التي يتىلد فيها الفيض المغناطيسي. يعتمد مقداز النفاذية للمىاد المغناطيسية على طسيقة تصنيع 

 ومكىنات هره المىاد،

  absoluteوهً التً تعتمد علٌها خصابص المواد المغناطٌسً وتنقسيم النفاذٌية إليى نفاذٌية مغناطٌسيٌة مطلقية ن

  وٌرميز لهيا  relative  واليى نفاذٌية نسيبٌة نµمٌز المواد المغناطٌسٌة والغٌر مغناطٌسٌة وٌرمز لها بيالحرف نوهً التً ت

 . µrبالحرف ن 

  أو نفاذٌية الهيواء ، وٌرميز لهيا  Vacuumالمطلقيةللمادة عليى نفاذٌية الفيرا  المطليق  ن النسيبة وتمثل النفاذٌية  

  هنيري لكيل متير طيول ، لهيذا فيان  He/m  ووحيدتها ن  µo = 4π *10-7 ابتة تساوي ن  ، وهً ذات قٌمة ثµoبالحرف ن 

  : بدون وحدات ، تساويالنفاذٌة النسبٌة وهً كمٌات 

   ................................. 1-7ن  

  ولسييبابك الحدٌييد والنٌكييل  µ r= 1وتسيياوي النفاذٌيية النسييبٌة للهييواء والمييواد غٌيير المغناطٌسييٌة واحييد ن
 والكوبلت لغاٌة عشرات اآلالف .

  نسيبة إليى التغٌير المناسيب ليذلك فيان شيدة  ΔBالنفاذٌة المطلقة للمادة هً ردٌف لتغٌٌير كثافية الفيٌض ن 
   أي  : ΔHالمجال المغناطٌسً ن 

  
 

  {H/m}                ....................1-8ن     

هييً قييوة تمغيينط المييادة المغناطٌسييٌة ، او هييً مقييدار القييوة الدافعيية   field strength وشييدة المجييال 

 المغناطٌسٌة فً وحدة الطول الضروري لتدفق الفٌض المغناطٌسً :

(9-1).....................{AT/M } 

 

وثابييت  ، وتتناسييب كثافيية الفييٌض طردٌيياً تقرٌبيياً مييع شييدة المجييال AT\mمتر او ن\ووحييدتها هييً أمبٌيير لفيية

 هذا: لالتناسب هنا هً نفاذٌة الوسط الذي تمر فٌه خطوط القوة 

 

 [Te]   ...........................1-10ن

 من هنا ٌمكن أٌضا تحدٌد وحدة النفاذٌة كما ٌؤتً :

 

 

 

 B=µ.H 
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µ =   =   =    =   =  

مصانعالصلب جداولتبٌن نفاذٌة المواد المصنعة لدٌها أو العالقة بٌن كثافة الفيٌض وشيدة المجيال أو وتعطً 

 . Magnetization Curves التً تسمى منحنٌات التمغنط B-Hقد تعطً منحنٌات العالقة ن

 Reluctanceالمعاوقة المغناطٌسٌة  2-4-1

وتسمى بالمقاومة المغناطٌسٌة أو المعاوقية ة التً تجابه خطوط القوى المارة فً وسط ومهً المقا

  وتقيوم المعاوقية بمعاكسية تولٌيد الفيٌض المغناطٌسيً وٌعتميد مقيدارها عليى إبعياد Sوٌرمز لهيا بيالحرف ن

الوسط الذي ٌمر فٌه هذا الفٌض وعلى نفاذٌة هذا الوسيط، وٌمكين اشيتقاق التعبٌير عنهيا مين خيالل الفيٌض 

 على ما ٌؤتً:

         
 

  
                                               (    ) 

   لهذا فان المعاوقة تساوي :I = V/R وهذا التعبٌر ٌشبه تماماً قانون اوم ن 

 ووحدتها هً مقلوب الهنري 

  
 

  
(

 
 

 
   

)  
 

 
       (    ) 

 . وٌبر/  لفة – ؤمبٌرتساوٌالمعاوقةكما ان 

  
 

 
(
  

  
) 
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H 

B 

B

m 

المصدر الذي ٌولد الفٌض وٌدفعه فً اليدابرة المغناطٌسيٌة  ً  ه F = INإن القوة الدافعة المغناطٌسٌة ن و

، وهييً تشييبه  permeance، والسييهولة الييذي ٌميير فٌهييا ميين هييذه الييدابرة تسييمى المنافييذة المغناطٌسييٌة 

 منافذة مقلوب المعاوقة أي :التوصٌلٌة فً الدابرة الكهربابٌة . التً تساوي مقلوب المقاومة حٌث تساوي ال

  ……………………( 13-1) 

 

 : Hysterisis LooPالحلقة التخلفٌة  3-4-1

ة المغناطٌسييٌة التييً ترسييم حلقيية مغلقيية عنييد مغنطيية وإعييادة اد  للميي B-Hهييً منحنييى التمغيينط  ن 

 مغنطة هذه المادة . من المعروف إن أهم خصابص المواد المغناطٌسٌة مقارنة مع المواد غٌر المغناطٌسٌة 

 

 

 

 

 

  1ـ20                                                  شكل ن1ـ21شكل ن              

عليى صيفات  ، وتعتميد هيذه العالقية بشيكل ربيٌس   B-Hفية الفيٌض بشيدة المجيال ن هً عالقية كثا

المادة قبل مغنطتهيا وعليى طرٌقية التعاميل الحيراري والشيد المٌكيانٌكً . وٌمكين رسيم منحنيى التمغينط عنيد 

زالية تسلٌط قوة تمغنط على عٌنة ، من الحدٌد اللدن مثالً . بزٌادتها من مقدار الصفر إلى مقيدار أقصيى ثيم إ

  نالحيظ بيان منحنيى التمغينط عنيد تقلٌيل قٌمية شيدة  1-20التمغنط إلى الصيفر ثانٌية كميا مبيٌن فيً شيكل ن 

  تتخليف عين  Bالمجال ٌكون أعلى من ذلك عند زٌادة شدة المجال . وهذا ٌعنً بيان قٌمية كثافية الفيٌض ن 

  وتسمى هذه الظاهرة بالتخلفٌة أو الهسترة .عند االستمرار فً المنحنى السابق بزٌادة   H شدة المجال ن 

قوة التمغنط فً االتجاه السالب اليى نفيس القٌمية القصيوى ثيم تقلٌلهيا ثانٌية إليى مقيدار الصيفر نحصيل عليى 

 .  تسمى بالحلقة التخلفٌة أو حلقة الهسترة  1-21حلقة مغلقة كما فً شكل ن 

 Magnetic Circuitالدابرة المغناطٌسٌة   5-1

ال تختليييف اليييدابرة المغناطٌسيييٌة كثٌيييراً عييين اليييدابرة الكهربابٌييية معطٌيييات اليييدابرة المغناطٌسيييٌة  1-5-1

التيييً تيييم التعيييرف علٌهيييا فيييً مرحلييية سيييابقة ، حٌيييث تتكيييون مييين ثالثييية مكونيييات ربٌسييية هيييً كميييا فيييً 

  ٌقييييييوم باسييييييتهالك الطاقيييييية الكهربابٌيييييية  Rحمييييييل ن  -E .2مصييييييدر الجهييييييد ن   -1   1-22الشيييييكل ن 

 .لمرورالتٌارفٌها كمسلك توصٌل أسالك -3وتحوٌلها لشكل آخر . 

 

 

 

(H) 
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 وفً الدابرة المغناطٌسٌة نحتاج إلى المكونات التالٌة :

   وهو ببساطة عبارة عن ملف ٌتكون من عدد  Fمصدر لتولٌد القوة الدافعة المغناطٌسٌة ن  .1
   . V1  نتٌجة تسلٌط الجهد ن  I1  من اللفات وٌمر به التٌار ن  N1ن             

شيكل ال خالله كما فيً Øترتٌب لمادة مغناطٌسٌة تكون عبارة عن مسلك لمرورالفٌض المغناطٌسًن .2
  23-1ن

حمل ٌستلم الطاقة المغناطٌسٌة وٌحولها إلى شكل آخر . وٌكون هنا على شكل ملف ثانً ٌتكون من  .3
حٌث تكون نسبة الجهدٌن ن  Transformer الذي ٌمثل المحول الكهربابً   من اللفات  N2ن

V2/V1  كنسبة عدد اللفات فً الملفٌن ن  N2/N1 .   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

سيييلك المغناطٌسيييً هيييو مييين أهيييم أجيييزاء اليييدابرة المغناطٌسيييٌة وٌصييينع عيييادة مييين ميييادة من الأ

دابرٌة أو إطار فٌرومغناطٌسٌة ذات قابلٌة جٌدة للتمغنط على شكل حلقة مغلقة فً الغالب مختلفة مثالً حلقة 

أو معقداً ٌتكون من عدة حلقات  ،سلك بسٌطاً ٌتكون من حلقة واحدة متوالٌةممربع أو مستطٌل. وقد ٌكون ال

صنع المسلك المغناطٌسً  مستمراً بدون قطع . وقد ٌكون هناليك تشكل من أكثر من فرعٌن متوازٌٌن . قد ٌُ 

سيلك مين م  عنيدما ٌكيون ال Airgrapسلك المغليق إن كيان فارغياً  ٌسيمى بيالفجوة الهوابٌية ن مقطع فً ال

  وحسياب مقيادٌره  uniformمادة واحيدة و بمعاوقية محيددة وبيدون فجيوة هوابٌية فانيه ٌكيون منتظمياً ن 

ون أجزابيه مادتٌن مختلفتٌن أو أكثر ذات معاوقة مختلفية أو تكيمن  سلكمتكون بسٌطة . أما عندما ٌتكون ال

   no uniformسلك ال ٌكون منتظماً ن مبمساحة مقطع مختلفة أو عندما تكون هنالك فجوة هوابٌة فان ال

وتتعقد بعض الشًء طرٌقة حساب مقيادٌره . عنيد حسياب اليدابرة المغناطٌسيٌة ٌجيب معرفية أبعياد وطبٌعية 

 مادة كل جزء من أجزاء الدابرة على ما ٌؤتً :

 

 

الكهربائٌة( ٌبٌن دائرة مغناطٌسٌة للمقارنة مع الدائرة 1-23شكل رقم )    ٌوضح دابرة مغناطٌسٌة للمقارنة مع الدابرة الكهربابٌة1-12شكل رقم ن 

دابرة كهربابٌة   1-22شكل رقم ن 

 للمقارنة مع الدابرة المغناطٌسٌة
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D

1 

D

2 

  اليذي تمير فٌيه خطيوط القيوى المغناطٌسيٌة . إن تحدٌيد Lسلك المغناطٌسً ن م: إٌجاد متوسط طول ال اوالً 

  المسيلطة  F= HL   وضيربه بشيدة المجيال ٌعطيً مقيدار القيوة الدافعية المغناطٌسيٌة ن  L مقدار طول ن 

لمحٌطييٌن سييلك الحلقييً الييدابري أو المسييتطٌل ٌسيياوي نصييف مجمييوع امعلييى الييدابرة . ومتوسييط طييول ال

-1سلك الدابري المبٌن فً الشيكلن مسلك المنتظم . فمتوسط طول خطوط القوة فً المالخارجً والداخلً لل

   ٌساوي24

…………………(15-1)  

 

سلك على فجوة هوابٌة التً ٌكون طولها عادة صغٌراً جداً ، فان هذا الطيول ٌهميل لعيدم مفً حالة احتواء ال

 سلك.مكثٌراً على حساب متوسط طول التؤثٌره 

 

 

 

 

   إٌجاد متوسط طول المسلك . 24-1شكل ن 

 

    A:  إٌجاد مساحة مقطع المسلك المغناطٌسً ن ثانٌا

 التً تستخدم إلٌجاد كثافة الفٌض أو الفٌض المغناطٌسً عند معرفة قٌمة احدهما ، أي 

 Φ = B A       ،  B = Φ / A 

سلك المغناطٌسً فمثال ليو كانيت مسياحة مقطيع الحلقية فيً مرفة أبعاد المعوٌمكن إٌجاد مساحة المقطع من 

 دابرٌة الشكل فؤن مساحتها تتحدد كما ٌؤتً:   24-1ن  الشكل

 

  ...................................1-16ن

 أما إذا كانت المساحة مربعة الشكل فؤن التعبٌر عنها هو :

  ............................................1-17ن
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سلك المغناطٌسً نأو كل جزء فٌه إن لم ٌكن منتظما  أو قيد مسلك قد تعطى نفاذٌة المنفاذٌة أجزاء ال  ثالثاً:

. أميا إذا كيان جيزء مين  اً   إن كيان معروفي(B-Hتستخرج من الجداول التً ٌعتمدها المصنع أو من منحنيى 

 الدابرة من الكارتون أو الخشب أو الزجاج أو الهواء فؤن نفاذٌتها تساوي : 

µ = 4  10-7 = 12.57  10-7 = 5/4 (µ H /m) ……………………….. (18-1)  

 

توجد طرٌقتان لحساب الدابرة المغناطٌسٌة اعتمادا على الدابرة المغناطٌسٌة المتوالٌة  2-5-1

 المعلومات المعروفة عنها وما المطلوب إٌجاد فٌها وهما :

المطلوب إٌجاد الفٌض المغناطٌسً ولتحقٌق ذلك  هسلك والتٌار الذي ٌمر فً ملفماد البع. من معرفة إ:أوال

 تتبع الخطوات اآلتٌة :

 A)  ومساحة مقطعه نLسلك نم. من المعطٌات حساب طول ال1

   BAØ=  فً الدابرة ونستخرج الفٌض المناسب له نBنفرض عدة قٌم للكثافة الفٌض ن 2 .

حسب ن  ثم B  المناسبة لكل كثافة فٌض نHسلك إلٌجاد شدة المجال نم  لمادة الB-Hنى نمنح. نستخدم 3

  .F=HLنالقوة الدافعة المغناطٌسٌة لكل مقدار 

سلك المطلوب مقدار التٌار الذي ٌحقق مولفات الملف والفٌض المار فً السلك م:ـ من معرفة أبعاد ال ثانٌاً 

القوانٌن المار ذكرها من معرفة الفٌض المغناطٌسً نجد كثافة الفٌض )( و باستخدام  -1ذلك. 

 (.Hشدة المجال ) نجد

(.ومن معرفة عدد F=HL( نجد مقدار القوة الدافعة المغناطٌسٌة )H( و)Lمن معرفة ) -2

(.كما فً حالة الدائرة الكهربائٌة المتوالٌة I=F\Nات نستخرج مقدار التٌار المار فً الملف )فالل

فً جمٌع أجزاءها وال ٌوجد تفرع أو عقد تؤدي إلى توزعه  هً التً ٌمر فٌها الفٌض نفسه

 .25-1)وٌمكن تمثٌل الدائرة الحقٌقٌة بشكل رمزي كما فً شكل )

 

 

 

 

 

 

 

B = 
 

 
 

I 

V 
N Da 

A 
µ 

F 

Ø 

S 

 

 ( التمثٌل الرمزي للدائرة المغناطٌسٌة الحقٌقٌة 1-25كل ) ش
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  1-4مثال ن

سلك مغناطٌسً حلقً م  أمبٌر واحد ٌوضع على  1  لفة وتٌار التمغنط المار فٌه ن200 نملف عدد لفاته  

  وقطر مقطعه الدابري 10cmسلك الذي متوسط قطره نمالمار فً ال   جد مقدار الفٌض2.0نفاذٌة مادته ن

   . 4cmن 

 اذن الفٌض المغناطٌس المار فً السلك  الحل :

L = πDa = π × 10 × 10-2 = 0.314 m  نجد أوال طول الحلقة 

A = π (   d 2/   )2 = π× 22× 10-4 = 0.001256 m2 ومساحة مقطع المسلك 

                              للمسلكالمعاوقة المغناطٌسٌة 
 

  
 

     

    𝛉 𝛉𝛉    
           

                                                         القوةالدافعة المغناطٌسٌة تساوي

                   المار فً السلك هواذن الفٌض المغناطٌس 
 

 
 

   

    
               

  1ـ5مثال ن

  ، ٌوضع علٌها  CM 2  ، تصنع من قضٌب حدٌدي قطره ن   20CMحلقة حدٌدٌة متوسط قطرها ن 

  لفة ، ما هو تٌار التمغنط الضروري إمراره فً الملف لتولٌد فٌض مغناطٌسً  100 ملف عدد لفاته ن 

   ؟ .  4π ×7-10   وللهواء ن  400نت النفاذٌة النسبٌة للمادة ن   ملً وٌبر . إذا كا 0.5مقدار ن 

 نستخرج طول مسار خطوط القوى :الحل : 

L = π Da = π × 20 × 10-2 = 0.628 m 

)                                 :سلك ممساحة مقطع ال 
 

 
)                   

                              كثافة الفٌض المغناطٌسً تساوي :
 

 
 

        

         
       ً       

                                   شدة المجال تساوي :
 

 
 

 

    
 

    

           
          

                                    :ساويٌوتٌار التمغنط إذن 
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   المقارنة بٌن المقادٌر الكهربابٌة والمغناطٌسٌة 1-1جدول ن 

 المقادٌر المغناطٌسٌة المقادٌر الكهربابٌة

 الرمز المقدار الرمز المقدار

الجهد أو القوة الدافعة 

 بٌةباالكهر
V(E) 

القوة الدافعة 

 المغناطٌسٌة
F = NI = HL 

 Φ الفٌض I التٌار

 S = L/µA المعاوقة R=ρL/A=L/gA المقاومة

 µ النفاذٌة G = 1/ρ التوصٌلٌة

 Electromagnetic lnductionالحث الكهرومغناطٌسً   6-1

ٌعد العالم اإلنكلٌيزي الشيهٌرنفاراداي  أول مين وضيع قواعيد العالقية بيٌن الكهربابٌية والمغناطٌسيٌة ،عنيدما 

التؤثٌر المغناطٌسً للتٌار الكهربابً ،ثم تبعه نلٌنز  بعد عيدة سينوات لٌشيرح وٌعليل هيذا االكتشياف اكتشف 

،الييذي ٌعييد ميين أهييم محركييات تقييدم الحضييارة اإلنسييانٌة كونييه أسيياس تصييمٌم وعمييل المحييوالت والمحركييات 

  1-26فً شكل ن والمولدات والكثٌر من المعدات واألجهزة الكهربابٌة .وتجربة فاراداي البسٌطة مبٌنة

 

 

 

 

 

 

 

فً هذا   ثحٌث الحظ عند تحرٌك قطعة مغناطٌس بتقرٌبها من ملف لولبً فؤن قوة دافعة كهربابٌة ستنح

وضع موصل ضمن مجال  .وفً تجربة ثانٌةالملف ٌتحقق منه من حركة مإشر الكلفانومٌتر المربوط معه 

  وتحرٌك الموصل بحٌث ٌقاطع خطوط  مجال األقطاب فؤن قوة دافعة 1-27مغناطٌسً ثابت كما فً شكل ن

 .كهربابٌة ستنحث فً هذا الموصل 

 

 

   تجربة فاراداي1-26شكل )
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 ثابت مغناطٌسً مجال ضمن موصل وضع  1-27ن شكل

 

 

 

 من هاتٌن التجربتٌن ٌمكن استنتاج الحقابق اآلتٌة:

الثانٌييييييية تيييييييؤثٌر  التجاه حركة المغناطٌس فً التجربة األولى أو الموصل فً التجربية  .1

 مباشر على اتجاه  إزاحة مإشر الكلفانومٌتر أو على اتجاه القوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة 

لقطبٌة المغناطٌس القرٌبية مين المليف تيؤثٌر مباشير عليى اتجياه إزاحية مإشير الكلفيانومٌتر أو    .2

 قوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة .اتجاه ال

ال تنحييث قييوة دافعيية كهربابٌيية وٌبقييى مإشيير الكلفييانومٌتر سيياكناً عنييدما ٌكييون كييل ميين الملييف   .3

 والمغناطٌس ساكنٌن ،أي ٌجب أن تكون هنالك حركة نسبٌة بٌنهما لحث الـ ق .د. ك.

تثيية فييً الملييف عنييدما تكييون سييرعة حركيية المغنيياطٌس منتظميية وثابتيية فييؤن الييـ ق. د. ك المح  .4

 ستكون متناوبة، وبتردد ٌعتمد على سرعة الحركة .

 : إن مقدار القوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة ٌعتمد على ما ٌؤتً

 للمجال المغناطٌسً .  (B)عدد خطوط القوة التً تقاطع لفات الملف أو مقدار كثافة الفٌض (1)

عدد لفات الملف ،الن مقدار الـ ق. د. ك الكلٌة المحتثة فيً المليف تسياوي حاصيل ضيرب مقيدار اليـ  (2)

 ق. د.ك المحتثة فً لفة واحدة فً عدد اللفات. 

لً للملف نأو الموصل  الذي ٌقع ضمن المجيال المغناطٌسيً وٌقياطع خطوطيه وٌسياوي عالطول الف  (3)

  .Lعادة طول األقطاب ن

   أي معدل تقاطع خطوط القوة مع الملف. vالمغناطٌس نأو الموصل  ضمن المجال نسرعة حركة   (4)

  اتجاه حركه المغناطٌس بالنسبة للملف ،أو الموصل بالنسبة التجاه خطوط القوة ،والتً ٌعبير عنهيا 5ن 

ازٌا ألتجياه خطيوط القيوة ،وتسياوي   حٌث تساوي صفراً عندما ٌكون اتجاه الحركة مو بالزاوٌةن 

  درجة عندما تكون عامودٌه علٌهيا .ٌمكين بشيكل عيام تحدٌيد مقيدار اليـ ق .د. ك المحتثية مين 90ن

 التعبٌر اآلتً :

 ................................... 1-18ن                                   
 

 

                 (v) 
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التييً تيينص علييى بسييط راحيية الٌييد الٌمنييى ضييمن المجييال امييا اتجاههييا فٌحييدد باسييتخدام قاعييدة الٌييد الٌمنييى 

المغناطٌسً بحٌث تدخلها خطوط القوة ،فؤن كان اإلبهام المتعامد مع باقً األصابع األربعة ٌشيٌر إليى اتجياه 

حركة الموصل ،فؤن اتجاه األصابع األربعة ٌشٌر إلى اتجاه القوة الدافعة الكهربابٌية المحتثية ،أو بشيكل عيام 

لييـ ق .د. ك المحتثيية فييً موصييل ضييمن مجييال مغناطٌسييً معيياكس التجيياه الحركيية التييً سييببته ٌكييون اتجيياه ا

،وٌعرف هذا النص بقانون لٌنز .  عند حث ق .د. ك فً موصل مغليق عليى شيكل حلقية فيؤن تٌياراً كهربابٌياً 

وهيذا ٌنسيجم مقدار الفٌض.تٌار معاكساً للتغٌر الحاصل فً سٌمر فٌه،بحٌث ٌكون التؤثٌر المغناطٌسً لهذا ال

مع قانون لٌنز الذي ٌإكد بؤن اتجاه التٌار ٌجب أن ٌكون بشكل لٌجعل كثافة خطوط المجال عالٌة فً طرٌيق 

 أ حٌييث ٌكييون اتجيياه التٌييار فييً 1-28حركيية الموصييل لعرقليية هييذه الحركيية. ولتوضييٌح ذلييك نؤخييذ الشييكل ن

   لعرقلة fولد قوة نالموصل الموضوع ضمن المجال المغناطٌسً باتجاه الصفحة، عند ذلك تت

 

  ب نالحيظ بيؤن تيؤثٌر القيوة المتوليدة فيً هيذه 28-1لنفرض بؤن اتجاه التٌار ٌكون  نحونا  كميا فيً شيكل ن

  ٌساعد فً حركة الموصل، وهيذا غٌير صيحٌح ألنيه ٌتعيارض ميع قيانون لٌنيز. ومين هيذا نسيتنتج fالحالة ن

اتجاه التٌار ٌجيب ان ٌتطيابق ميع اتجياه اليـ ق. د. ك التيً وبحسب قاعدة الٌد الٌمنى المشار إلٌها أعاله بؤن 

لتطبٌق قانون لٌنز إلٌجاد اتجاه التٌار المار فً ملف لولبً محتث نتٌجة تقرٌب قطعة مغناطٌس منه . سببته

  أ ،فؤن تؤثٌر التٌار ٌجب ان ٌكون معرقالً لحركة القطعة المغناطٌسيٌة ،وٌيتم ذليك فعيالً 1-29كما فً شكل ن

ٌكون القطيب المغناطٌسيً للمليف المتكيون نتٌجية ميرور التٌيار فٌيه مشيابهاً لقطيب قطعية المغنياطٌس عندما 

القرٌييب منييه  لتحدٌييد أقطيياب الملييف نقييبض علٌييه بالٌييد الٌمنييى بحٌييث ٌكييون اإلبهييام موازٌيياً لمحييور الملييف 

إبعياد قطعية المغنياطٌس ومإشراً نحو القطب الشمالً فٌكون اتجاه التٌار باتجاه األصابع األربعية . أميا عنيد 

  ب ،فيؤن تيؤثٌر التٌيار ٌجيب أن ٌكيون معيرقالً لحركية القطعية المغناطٌسيٌة 1-29عن الملف كما  فً شكل ن

بتولٌد مجال مغناطٌسً ٌكون قطبه القرٌب من قطعة المغنياطٌس شيمالٌاً لٌجيذب قطعية المغنياطٌس وٌعرقيل 

ٌمنيى لنسيتخرج اتجياه التٌيار اليذي سيٌكون عكيس ميا حركتها . بعد  تحدٌد أقطاب الملف نطبق قاعدة الٌيد ال

 كان علٌه فً الحالة األولى .
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 ب أ 

 

 

 

 

 

 

 

   نأ  و نب  تطبٌق قانون لنز 29-1شكل ن

 :lnduced  Emfالقوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة   1-7

خالصة لما تم ذكره ، فؤن الـ ق .د .ك المحتثة فيً موصيل ٌتحيرك ضيمن مجيال مغناطٌسيً تسياوي 

لفية ،وإن هيذه اليـ ق.   Nبحسب قانون فرداي معدل تقاطع الفٌض مع هذا الموصل ،أو الملف المتكون مين 

د. ك المحتثة ستسبب مرور تٌار فً الموصل ٌقوم بمعاكسة القوة المإثرة فً الموصل بحسب قانون لٌنيز، 

وإن كانت هذه القوة مساندة لحركة الموصل فؤننا سنحصل على تعجٌل وزٌادة فً الطاقة الكامنة وهذا غٌير 

حصيول عليى طاقية مين الشيًء. وان اليـ ق. د. ك هيً أي انيه ال ٌمكين ال، ممكن بحسب قانون حفظ الطاقية 

 ،وٌعبر عن ذلك رٌاضٌاً على النحو اآلتً :ارة عن نسبة تغٌر الفٌض مع الزمنعب

      (V)    …………………………………( 20-1 )               
 

 

الى إن حث الـ إذ إن وجود اإلشارة السالبة فً الطرف ألٌمن من المعادلة هو تفسٌر لقانون لٌنز الذي ٌشٌر 

  من اللفيات ضيمن المجيال Nق. د. ك هو لمعاكسة تغٌر الفٌض المغناطٌسً .وعند وضع ملف ٌتكون من ن

   تصبح:1-19المغناطٌسً فؤن المعادلة ن

                                             …….……….( 21-1 )             
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 : 6-1مثال ن

ٌُحنى على شكل    ٌقيل بمعيدل 0.04Teن هلفة واحدة ٌتحرك عمودٌاً عليى خطيوط مجيال كثافية فٌضيموصل 

   ه  ثانٌية . جيد مقيدار اليـ ق. د. ك المحتثية فيً الموصيل إذا كانيت مسياحة مقطعي20ثابت إلى الصفر خيالل ن

  .8cm2ن

 : الحل

 B A = 0.04  8 10-4 = 3.2  10-5   wb =                    الفٌض المغناطٌسً للمجال :

 هً : N=1الـ ق. د. ك المحتثة فً ملف عدد لفاته 

 

 

إن وضع الملف ضمن مجال مغناطٌسً متغٌر ، أو إن تحرٌيك المليف ضيمن مجيال مغناطٌسيً سياكن ٌيإدي 

  .وكذلك Generatorsمل جمٌع المولدات الكهربابٌة نعإلى تولٌد القوة الدافعة الكهربابٌة وهذا هو مبدأ 

أسوة بميا ٌجيري فيً المليف  همعدنً ضمن مجال مغناطٌسً متغٌر فؤن الق د ك ستنحث فٌعند وضع جسم 

 أو الموصل .

وإن هذه الـ ق. د. ك ستنحث فيً الجسيم المعيدنً عنيد تحرٌكيه ضيمن المجيال المغناطٌسيً السياكن .وعنيد  

مى هيذا التٌيار ، ٌسي 30-1ناعتبار الجسم المعيدنً كيدابرة مغلقية فيؤن تٌيار سيٌمر فٌيه كميا مبيٌن فيً شيكل 

 ، تٌار غٌر مفٌد ألنيه ٌحيول جيزء مين الطاقية الكهربابٌية اليى طاقية حرارٌية Eddy Currentبالدوامً ن

 غٌر مفٌدة. 

 

 

  30-1شكل ن

 لتقلٌل مقدار هذا التٌار ٌصار إلى زٌادة مقاومة الجسم 

 بإضافة مادة السلٌكون عند سباكة المعدن،وكذلك إلى

لتقلٌييل مقييدار التٌييار الكلييً .وميين الجييدٌر بالييذكر ان  هاجعييل الجسييم عبييارة عيين شييرابح معزوليية عيين بعضيي 

 التٌارات الدوامٌة تكون نافعة  احٌاناً عند استخدامها ألغراض صناعٌة كاألفران الحدٌثة .
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I 

L E N 

 :  lnduction  -Selfالحث الذاتً  1-8-1  انواع الحث 8-1ن

تٌار كهربابً فً ملف فؤنه سيٌولد فيٌض مغناطٌسيً ٌتشيابك ميع لفيات المليف وٌتناسيب عند مرور 

وٌرميز ليه  lnductanceبالمحاثية طردٌاًمع مقدار هذا التٌار .وعامل التناسب بٌن الفيٌض والتٌيار ٌسيمى

وٌكيون التناسيب خطٌياً عنيدما ٌليف المليف لوحيده فيً الهيواء أو عليى ،  31-1  كما فً شيكل نLبالحرف ن

جسم غٌر مغناطٌسً كالخشب والورق ،وٌكون ال خطٌاً عنيدما  ٌكيون الجسيم فٌيرو مغناطٌسيٌاً .وٌعبير عين 

 المحاثة بما ٌؤتً :

( H ) …………………..( 22-1 ) 

   ،Hووحدة المحاثة هً الهنري ن

 والهنري الواحد هو محاثة الملف

 الذي تنحث فٌة قوة دافعة كهربابٌة 

 مقدارها فولت واحد عندما ٌتغٌر  

 التٌار المار فً الملف بمعدل أمبٌر 

 الحث الذاتً فً الملف  31-1ن شكل واحد فً الثانٌة .

 

  7-1مثال ن

.عنيدما ٌقيل  A (20)  لفة ٌمر فٌه تٌيار مقيداره 200حلقة حدٌدٌة مطاوعة ٌوضع علٌها ملف عدد لفاته ن

 . جد مقدار محاثة الملف .0.8mwbالى   1mwbٌتغٌر الفٌض من  A (12)التٌار إلى 

 تغٌر التٌار الكهربابً الحل :  

I = 20 -12 = 8 A 

وتغٌر الفٌض المغناطٌسً   

= 1  10-3 – 0.8  10-3   = 0.2  10-3 wb 

  والمحاثة تساوي 

L = N  /I = N    = 200 ( 0.2 10-3 / 8 ) =  5 10-3H = 5 mH 
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  ، والمحاثيية تسييمى Self  -induction  تسييمى بالحييث الييذاتً ن1-31وأن عملٌيية الحييث فييً الشييكل ن

  ،وإن تغٌر الفٌض المتشيابك ميع المليف ٌيإدي إليى حيث قيوة   Self – inductanceبالمحاثة الذاتٌة ن

 :دافعة كهربابٌة فٌه ٌعبر عنها بما ٌؤتً 

………………………………… (23-1) 

 

 فً الملف ٌعبر عنها eLومن معرفة ان فٌض التشابك ٌتناسب طردٌاً مع التٌار فؤن الق د ك المحتثة ذاتٌاً ن

: 

 

                                                     ……………………… (24 -1)  

 

وهذا التعبٌر ٌدل اٌضاً على أن المحاثة هً خاصٌة الدابرة المغناطٌسٌة فً حث ق د ك فٌها عند تغٌر التٌار 

المار فً ملفها .عند لف الملف على جسيم فٌرومغناطٌسيً فيؤن نفاذٌية الوسيط المغناطٌسيً تتغٌير ميع تغٌير 

 التٌار. 

  8-1مثال ن

  أوم 300ربط عليى التيوالً ميع كلفيانومٌتر مقاومتيه ن  لفية ،ٌي200  أوم وعدد لفاته ن50ملف مقاومتهن 

  مليً وٌبير .جيد مقيدار التٌيار الميار فيً المليف عنيد حركتيه خيالل 2وٌوضع فيً مجيال مغناطٌسيً مقيدار ن

  ملً وٌبر .0.6  ثانٌه لتصبح شدة المجال عندها ن0.2ن

 : تغٌر الفٌض المغناطٌسً الحل

   = 2  10-3 - 0.6  10-3 = 1.4  10-3 wb 

 الزمن الذي ٌتغٌر فٌه الفٌض

  = 0.2 – 0 = 0.2 sec 

  
   

   
 
            

   
  مقدار ال ق د ك  المحتثة ذاتٌا هً                               

 

 ومقدار التٌار المار فً الملف ٌساوي:
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   lnductionMutualالحث التبادلً  2-8-1

-1  عليى قضيٌب معيدنً كميا مبيٌن فيً شيكل نcoupledعند وضع ملفٌن متجاورٌن متيرابطٌن ن

  اليـ ق. د. ك األوليى فيً الملييف األول S  فيؤن ق .د. ك سيتنحث  فٌهميا عنيد غليق نأو فيتح   المفتياح ن32

  I1∆ل تغٌر التٌار نمعد ا ذاتٌاً ومقدارها ٌتناسب مع  نتٌجة تغٌر مقدار التٌارفً هذا الملف وٌكون حثهe1ن

   .وٌعبر عن هذه الـ ق. د. ك بما ٌؤتً :Lفً الدابرة األولى ، وعامل التناسب هو المحاثة الذاتٌة ن

       
   

  
           (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 الحث التبادلً المتمثل بالمحولة  32-1شكل رقم ن 

  فؤنها تنحث تبادلٌاً نتٌجة تغٌير التٌيار وبالتيالً الفيٌض e2أما الـ ق د ك الثانٌة المحتثة فً الملف الثانً ن 

 المغناطٌسً فً الدابرة األولى .والتعبٌر عن هذه الـ ق. د. ك هو كما ٌؤتً: 

 

                                           

……………………………….( 26-1) 

تتناسب طردٌاً ميع معيدل تغٌير التٌيار ميع اليزمن ،وعاميل التناسيب ٌسيمى  تبادلٌاً  د. ك المحتثةأي أن الـ ق. 

المحاثية   1-26ن   .وفيً المعادلية Mوٌرميز لهيا بيالحرف ن  Mutual  lnduetanuبالمحاثة التبادلٌة 

ة تغٌر مقدار التٌار  هً عامل التناسب بٌن مقدار الـ ق. د. ك المحتثة فً الملف الثانً نتٌجM 21التبادلٌة ن

تشيابك المليف األول ميع المحتثية هيو أٌضيا معيدل تغٌير فيٌض فً الملف األول .وإن التعبٌر عن الـ ق. د. ك 

 :لفات الملف الثانً وعلى ما ٌؤتً 

                …………………………… (27-1)                                
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السالبة فً هذا التعبٌر بحسيب قيانون لٌنيز ،بيؤن الحيث التبيادلً ٌسيعى لتكيوٌن تيؤثٌر معياكس تشٌر اإلشارة 

 لتغٌر التٌار فً الملف األول.

عند غلق الملف الثانً عبر مقاومته مثالً ، فؤن تٌارا ًوبالتيالً فٌضياً متغٌيراً سيٌتكون منيه، تقطيع خطوطيه   

 e2افعتٌن كهربابٌتٌن :األولى محتثة ذاتٌاً فيً المليف الثيانً نلفات الملفٌن المترابطٌن، حاثاً  فٌهما قوتٌن د

  ،أي M12  والمحاثيية التبادلٌيية فييً هييذه الحاليية تكييون ن e12  واألخييرى محتثيية تبادلٌييا ًفييً الملييف األول ن 

محاثيية الملييف األول نسييبة إلييى الملييف الثييانً . وحييدة المحاثيية التبادلٌيية هييً الهنييري اٌضيياً ،وتسيياوي هييذه 

هنري واحد عندما ٌإدي تغٌر التٌار بمعدل أمبٌر واحد فً الثانٌة الى تكوٌن ق د ك محتثية تبادلٌيا ً المحاثة 

مقدارها فولت واحد فً الملف األخر . ٌعتمد مقدار المحاثة التبادلٌة على نفاذٌة الوسيط المغناطٌسيً وعليى 

 شكل وأبعاد ووضع الملفات المتبادلة .        

 : ٌمكن اٌجاد المحاثة التبادلٌة منو

                   ……………………….. (28-1)                

 
   فان المحاثة التبادلٌة تساوي :   Kc = 1وفً الحالة عندما ٌكون عامل الترابط مثالٌا ً ن  

…………………………. (29-1)                       
 

 

  9-1مثال ن

  ثيا ، فيإذا كيان معاميل  (0.01  أمبٌر ، وٌتغٌير بمعيدل0.5ملفان متجاوران ٌسري فً األول تٌار شدته ن  

  هنري ، احسب القوه  الدافعة الكهربابٌة التً تنشا ْفً الملف الثانً.0.15الحث المتبادل لكال الملفٌن ن

 الحل:
 

 :ق.د.ك فً اللف الثانً

 

  10-1مثال ن

  أمبٌيير مسييبباً نشييوء فييٌض 0.5  لفيية ٌسييري فٌييه تٌييار كهربييابً مقييداره ن 200ملييف ٌحتييوي علييى ن  

  لفيية  50  ثانٌيية وضييع مجياوراً لملييف ثييانً ذي ن  0.01  ملييً وٌبير بمعييدل ن  1.5مغناطٌسيً مقييداره ن 

   0.015  ملً وٌبير بمعيدل ن  2  أمبٌر مسبباً تغٌراً فً الفٌض بمقدار ن  0.2وٌتغٌر فٌه التٌار بمعدل ن 

 ثانٌة ، احسب الحث المتبادل والقوة الدافعة الكهربابٌة التً تنشؤ فً كل من الملفٌن بسبب الحث المتبادل .

 

      √      
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 الحل :

 

 معامل الحث الذاتً فً الملف األول: 

 

 :       الثانًمعامل الحث الذاتً فً الملف  

 

 الحث المتبادل فً الملفٌن  :           

 

 ق.ء.ك فً الملف االول:                     

 

 ق.ء.ك فً الملف الثانً:                     

 

 الطاقة المخزونة 1-11

StoredEnergy 

  أو قطيع S  ، فان فتح المفتاح ن 1-33  على قضٌب معدنً كما فً شكل ن Nعند وضع ملف عدد لفاته ن

المغناطٌسً سييٌقل تييدرٌجٌاً . وهييذا ٌعنييً انجيياز شييغل ٌييذهب لتحوٌييل الطاقيية ـبرة الكهربابٌيية فييان المجالييالييدا

المغناطٌسٌة إلى طاقة كهربابٌة تتحول كلها إلى حرارة فً لفات الملف ، وٌتم انجاز هذا الشغل حال اختفياء 

  L  سيٌمر ثانٌية فيً المليف اليذي محاثتيه نI  ثانٌية فيان التٌيار نSمفتاح نالمجال المغناطٌسً. عند غلق ال

. وٌعتبرعن الطاقة المخزونة بما وان الطاقة الكهربابٌة ستعود ثانٌة ، وٌعتبر المجال المغناطٌسً خازناً لها

 ٌلً:  

      ………………………………. 30-1ن
 
  
   
              

(Joule)وانوحدةالطاقةهٌجول 

 

  

 

 

 

 

I  

N 

S 
V 

   حساب الطاقة المخزونة 33 – 1شكل ن 
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   11-1مثالن

  ملً  0.1  لفة ، وصل إلى مصدر تٌار مستمر فكان مقدار الفٌض المغناطٌسً المتولد ن  500ملف ذو ن 

  ثانٌيية ، احسييب الطاقيية المخزونيية فييً  0.001  أمبٌيير وبييزمن ن  1وٌبيير عنييد مييرور تٌييار خييالل الملييف ن 

 الملف 

  I=(500*0.1*10-3 /L=N/نH                                         0.05=1 الحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
      

   
 

 
(  )                    
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 اسبلة الفصل االول

 ما القاعدة العملٌة لتمرٌر اتجاه القوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة فً موصل ٌتحرك ضمن مجال مغناطٌسً ؟  :1س 

 عند مرور التٌار الكهربابً فً ملف ٌتكون مجال مغناطٌسً  ما احتماالت قطبٌة هذا المجال وعلى ماذا تعتمد ؟ :2س

 ما المقصود بالحلقة التخلفٌة ؟  : 3س

 المشتركة بٌن جمٌع المواد الفٌرومغناطٌسٌة ؟ ما الخصابص :4س

 ما مجاالت المقارنة بٌن الدابرتٌن الكهربابٌة والمغناطٌسٌة ؟ :5س  

 عدد انواع الحث . وماهو الفرق بٌنهما؟ :6س  

  أمبٌر ، موضوع بصورة عمودٌة داخيل مجيال مغناطٌسيً منيتظم 4  سم ٌحمل تٌار كهربابً قدره ن100سلك طوله ن:7س  

ق.د.ك المتولدة عندما ٌدور السلك بسيرعة  -2القوة المٌكانٌكٌة التً تعمل على السلك. -1  تسال، احسب ماٌلً: 0.5افته نكث

 .2N/1V/4 Wالقدرة الكهربابٌة المستهلكة -3  م/ ثا. 2مقدارها ن

    (4cmه   تصيينع ميين قضييٌب حدٌييدي قطيير120cm  ومعييدل محٌطهييا ن  800ة نفاذٌتهييا النسييبٌة ن ٌييحلقيية حدٌد :8س

    wb 0.5  لفة. ما تٌار التمغنط المطلوب لتولٌد فٌض مقداره ن 400وٌوضع علٌها ملف عدد لفاته ن 

  ٌقطييع منهييا  20mm  تصيينع قضييٌب قطييره ن50cm  ومعييدل قطرهييا ن 800 حلقيية معدنٌيية نفاذٌتهييا النسييبٌة ن  : 9س 

  لفية . ميا مقيدار التٌيار المطليوب إميراره فيً المليف  200  ٌوضيع علٌهيا مليف عيدد لفاتيه ن 2mmبالمنشار جيزء طوليه ن 

   فً الفجوة الهوابٌة ؟  0.2mwbلتولٌد فٌض مغناطٌسً قدره ن 

  وملفها ٌتكيون مين ن 4cm2  ومساحة مقطعها المنتظمة ن  20cmما النفاذٌة النسبٌة لدابرة مغناطٌسٌة طولها ن :10س  

 0.3mwb  فً هذا الملف ٌتولد فٌض مقداره  2Aوعند مرور تٌار مقداره ن  لفة  200

  298جن

  تسيال، اوجيد 0.2  م/ثا  بصورة عمودٌة داخل مجال مغناطٌسً كثافته ن2  سم ٌتحرك بسرعة  ن100سلك طوله ن:  11س

 اوجد القدرة المستهلكة .   امبٌر . وكذلك0.5القوة المٌكانٌكٌة المإثرة على السلك، علما ان التٌار المار فٌه ن

  مليً هنيري، 300  ملً هنري ومعامل الحث التبيادلً لهميا ن50ملفان متجاوران معامل الحث الذاتً للملف االول ن: 12س

وصل الملف االول الى مصدر. اوجد معدل القوة الدافعة الكهربابٌة المتولدة فً كيل مليف عنيدما ٌتغٌير التٌيار فيً المليف االول 

    ماٌكروثانٌة.500  امبٌر خالل فترة زمنٌة مقدارها ن10الى  12من ن

  فوليت، تكيون فيٌض 20  اوم، وصيل اليى مصيدر للتٌيار المسيتمر جهيده ن40  لفة ومقاومته ن50ملف ٌتكون من  ن: 13س

                                                              وٌبر. احسب معامل الحث الذاتً للملف، ومقدار الطاقة المخزونة فٌه.                 0.002مغناطٌسً حوله ن

  مليً هنيري. 400  ملً هنري، ومعاميل الحيث اليذاتً للمليف الثيانً ن900ملفان معامل الحث الذاتً للملف االول ن: 14س

التٌيار الميار فيً المليف االول اوجد معامل الحث التبادلً لهما. والقوة الدافعية الكهربابٌية المتوليدة فيً المليف الثيانً، اذا كيان 

 .)Kc= 1  ماٌكروثانٌة، علما ان  ن400  امبٌر خالل فترة زمنٌة مقدارها ن8الى 10ٌتغٌر من ن
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 االلمام بمكابن التٌار المستمر.الهدف العام:

 

 اف الخاصة: االهد

 -عزٌزي الطالب عندما تكمل هذا الفصل تكون قادرا على:

 ماكنة التٌار المستمر.تشرح تركٌب  -1

 تمٌٌز بٌن اللف االنطباقً واللف التموجً. -1

 تشتق قانون القوة الدافعة الكهربابٌة . -2

 تحدد طرٌقة اثارة ملفات المجال لماكنة التٌار المستمر. -3

 تحل مسابل عن مولدات ومحركات التٌار المستمر. -4

 تحسب الكفاءة لمولدات التٌار المستمر. -5

 ٌٌز بٌن المحرك والمولد.التم -6

 تعرف القوة المٌكانٌكٌة المتولدة فً محرك التٌار المستمر، وعلى ماذا تعتمد. -7

 تمٌٌز بٌن انواع محركات التٌار المستمر. -8

 تدرك كٌفٌة تنضٌم السرعة فً محركات التٌار المستمر. -11

 تفهم طرابق بدء الحركة فً محركات التٌار المستمر. -11
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 الثانً الفصل

  Direct Current Machinesمكابن التٌار المستمر ن

 :ماكنة التٌار المستمر2-1

على الرغم من انتشار استخدام ماكنات التٌار المتناوب فؤن ماكنيات التٌيار المسيتمر ال تيزال واسيعة 

 االنتشار فً الصناعه لبساطة تشغٌلها وسهولة تنظٌم سرعتها . 

إن ماكنيية التٌييار المسييتمر التييً تسييتعمل فييً تحوٌييل الطاقيية المٌكانٌكٌيية إلييى كهربابٌيية تسييمى بمولييد التٌييار 

المستمر ،والماكنه التً تحول الطاقة الكهربابٌة إليى مٌكانٌكٌية تسيمى بمحيرك التٌيار المسيتمر ، والماكنيات 

 تصمم عادة بحسب طبٌعة عملها. 

سييتمر ٌمكيين تشييغٌلها كمحركييات والعكييس صييحٌح ، إال أن طبٌعيية وعلييى الييرغم ميين إن مولييدات التٌييار الم

   ٌمثل ماكنة تٌار مستمر . 1 -2التصمٌم تحدد عمل الماكنة مولدا" أو محركا" والشكل ن

 

 

 

 

 

   ماكنة تٌار مستمر2-1الشكل رقم ن

   اجزاء مكابن التٌار المستمر :(2-2

  .2-2، والموضحة فً الشكل رقم نتتكون مكابن التٌار المستمر من األجزاء األساسٌة اآلتٌة 

 

 

 

 

 

 

 تٌار مستمراجزاء ماكنة ال    2-2)  شكل
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  -  :Statorالساكن ن 1-2-2

وهو المسإول عين تولٌيد المجيال المغناطٌسيً وٌتكيون مين اإلطيار الخيارجً ومصينوع مين الحدٌيد 

 المطاوع أو حدٌد الزهر ،

 وفً بعض المكابن ٌصنع

 من مجموعة صفابح الصلب 

 ،ٌعمل كمسار الستكمال الدابرة

 المغناطٌسٌة ،  

 وكذلك ٌتم تثبٌت األقطاب علٌه

                 .   2-3كما مبٌن فً شكل ن 

 

  من صفابح الصلب وٌتم تثبٌتها فً اإلطار الخيارجً ،  وٌركيب Main polesوتصنع األقطاب الربٌسة ن

  ، فابيدتها إلسيناد ملفيات القطيب المغناطٌسيً pole choseعلٌهيا واجهية القطيب تسيمى حيذاء القطيب ن

 ٌسً .وتقلٌل الفجوة الهوابٌة بٌن الدوار والقلب الحدٌدي للقطب المغناط

  4-2كما مبٌن فيً شيكل ن ، (interpolesوتوضع بٌن األقطاب الربٌسة أقطاب مساعده نأقطاب التبدٌل 

فابيدتها تقلٌييل الشيرر بييٌن الفيرش الكاربونٌيية والمبيدل ، وتقلييل مين تييؤثٌر رد الفعيل فييً المنيتج وتييربط علييى 

مع المنتج ، وفً اإلطيار الخيارجً للجيزء الثابيت ٌثبيت حاميل الفيرش الكاربونٌية ، وفابيدة   التوالً مباشرة

 الفرش الكاربونٌة لنقل التٌار من والى المنتج .

 

 

 

 

   -:  Rotorالدوار ن2-2-2

تتحيييول الطاقييية  ففيييى موليييد التٌيييار المسيييتمر  ، Armatureٌسيييمى بعضيييو االسيييتنتاج أو المنيييتج ن

   وٌتكون المنتج 5-2  شكل نemfطاقة كهربابٌة ، وتتولد فٌه القوة الدافعة الكهربابٌة نالمٌكانٌكٌة  إلى 

 

 االقطاب الربٌسة واالقطاب المساعدة  4-2شكل ن

 

) شكل  2-2 الساكن لماكنة تٌار مستمرأ وب (   

 

 

 مستمر  ٌوضح الساكن لماكنة تٌار 3-2شكل رقم ن
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  التييً توضييع فٌهييا أسييالك المنييتج ، slots  الييذي ٌحتييوي علييى المجيياري نcoreميين القلييب ن 

   الذي ٌعمل على تبدٌل التٌار المتناوب إلى تٌار مستمر .commutatorوٌحتوي أٌضا على المبدل ن

وهو عبارة عن مجموعية مين قطيع نحاسيٌة متراصيفة معزولية  –وتوصل جمٌع أطراف الملفات إلى المبدل 

ٌفصل بٌن الساكن والدوار  ,.فٌما بٌنها وأٌضا معزولة بٌنها وبٌن محور الدوران وجسم المنتج عزال"  تاما

   ٌبن األجزاء مفككه لماكنة تٌار مستمر .2-5  والشكل نair capالفجوة الهوابٌة ن

 

 

 

 

 

 

 

 -  :Commutatorالمبدل ن 3-2-2 

ماسيك مناسييب ، ٌتكيون ميين اطة ٌكيون عليى شييكل اسيطوانً مثبيت علييى محيور دوران المنييتج بوسي

جٌيدا"  عين مجموعة قطع نحاسٌة معزولة الواحدة عن األخرى بالماٌكا أو الفياٌبر الصيلب ، وٌعيزل عيزال" 

  .2-6محور الدوران كما فً شكل ن

A-. ٌمثل المبدل 

B-. ٌمثل قطعة نحاسٌة لمجموعة قطع نحاسٌة تمثل المبدل 

C- . ٌمثل الفرش الكاربونٌة 

D-  .ٌمثل محور الدوران 

 

 

 

 

 

 

 

   الدوار لماكنة تٌار مستمر2-5شكل )

 

( ٌبٌن المبدل مع الفرش الكاربونٌة المثبتة علٌه 2-6شكل )

. 
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 - :Armature Coils  ملفات المنتج ن 2-3(

ٌحتوي المنتج على عدد من اللفات من سلك النحاس أو احٌاناً  األلمنٌوم ، وبؤقطيار مختلفية بحسيب 

 ، وكيل لفيه Armatureنوعٌة الماكنة التً سٌستعمل فٌها ، وتوضيع هيذه اللفيات داخيل مجياري المنيتج ن

 منها المبدل ، وٌمكن توصٌلها بطرٌقتٌن.لها بداٌة ونهاٌة توصل أطرافها إلى القطع النحاسٌة التً ٌتكون 

 :   Lap winding  اللف أالنطباقً ن2- 3-1ن

بداٌة ونهاٌة الملف إلى قطعتٌن متجاورتٌن من قطع التبدٌل ، وستكون عيدد دوابير التيوازي  لتوص

مساوٌة إلى عدد األقطاب ، وٌسيتعمل هيذا النيوع مين الليف فيً المكيابن التيً تعميل بالجهيد اليواطا والتٌيار 

 عدد األقطاب.   . حٌث تكون عدد دوابر التوازي فٌه مساوٌة إلى 2-7العالً ، كما مبٌن فً شكل رقم ن

 

2a-  .تمثل عدد دوابر التوازي 

2p-  . تمثل عدد األقطاب 

                         2a= 2p 

 

 

  wave winding  اللف التموجً ن2-3-2ن

الى قطعتٌن متباعدتٌن بمقدار معٌن من القطع النحاسٌة للمبيدل ٌيتم ٌتم توصٌل بداٌة ونهاٌة الملف 

  ، وتكيون عيدد دوابير التيوازي تسياوي اثنيٌن 2-8تحدٌدها فً قوانٌن اللف المتبعة كميا مبيٌن فيً الشيكل ن

بصرف النظر عن عدد األقطاب ، وٌستعمل هذا النوع من اللف فً المكابن التً تعمل بالجهد العالً والتٌيار 

 طا .الوا

 

 

 

 

 

 

( اللف  7-2شكل رقم ) 

 االنطباقً

 

 ( اللف التموج2ً-8شكل رقم )

2a = 2p 
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   D.C Generator  مولد التٌار المستمر ن4-2ن

هو الماكنة التً تحول الطاقة المٌكانٌكٌة إلى طاقة كهربابٌة، وٌعمل الموليد عنيد دوران مليف داخيل 

كهربابٌية فيً المليف نتٌجية لقطعيه خطيوط المجيال مجال مغناطٌسً ناألقطاب المغناطٌسٌة  تنشؤ قوة دافعية 

المغناطٌسً بحسب نظرٌة نفراداي  ، وتكون موجة ال ق. ء.ك المتولدة فً الملف على شكل موجة جٌبٌية 

  .9-2. وكما موضح فً الشكل ن

 

 

 

 

 

 

 

 

  E.M.F  حساب القوه الدافعه المتولده فً المولد ن2-4-1ن 

  -تحسب القوه الدافعه الكهربابٌة المتولده فً المعادله االتٌة: 

………………………….. ( 2-1 )                        

 

  -حٌث ان :

E : تمثل القوة الدافعة الكهربابٌة المتولدة نفولت 

N: تمثل سرعة المولد ند/د  دوره / الدقٌقة 

Z:  تمثل عدد الموصالت فً مجاري المنتج نالدوار 

   weberتمثل الفٌض المغناطٌسً خط او وٌبر ن: 

2p : تمثل عدد األقطاب 

2a:عدد دوابر التوازي 

 

( ٌوضح موجة كاملة عند تولٌد ق. د. ك9-2الشكل رقم )  
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  -نأ  فً حالة اللف أالنطباقً تكون الصٌغة كما ٌؤتً :

 

2a =2 p                                     فولت 

……………………………………( 2-2 ) 

  -نب  فً حالة اللف التموجً تكون الصٌغة كما ٌاتً :

2a = 2     

 

                         …………………………. (2-3)                         

  :2-1مثال ن

  أقطاب ، ملفوف لفا" انطباقٌاً ثم أعٌد لفه تموجٌاً ، احسب القوه الدافعة 8مولد تٌار مستمر عدد أقطابه ن 

  موصيال".ومقدار الفيٌض 240فً كل حالة ، إذا علمت انه عيدد الموصيالت فيً مجياري المنيتج نالمتولدة 

   د/ د.1200  وٌبر وٌدور بسرعة ن0.04المغناطٌسً لكل قطب ن

 الحل :  

 ن أ    فً حالة اللف أالنطباقً :  

 المعطٌات

2P = 8                            E =     =    

 E = لقوة الدافعة الكهربابٌة المتولدالمتولدا       

Z=240 ن   ب  فى حالة اللف التموجى                                                                        
Φ = 0.04 wb 

  N = 1200   د/د                    E =      =   

    E = 768 volt القوه الدافعة الكهربابٌة                                

 

 

= 192   volt     
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   Methods of Excitationق إثارة مكابن التٌار المستمر ناب  طر5-2ن

تحتيياج مولييدات التٌييار المسييتمر إلييى وسييٌلة إلثييارة ملفييات المجييال ، وذلييك لتولٌييد القييوة الدافعيية 

ملفيات المجيال  دلمغنطة الملفات والحصول عليى القيوة الدافعية الكهربابٌية عنيد اليدوران تسيتمالمغناطٌسٌة  

التٌار الالزم أما عن طرٌق مصدر خارجً ، أو من الجهد المتولد من الماكنة ذاتها ، وتنقسم مولدات التٌيار 

 التغذٌة على نوعٌن هما :  ابقالمستمر من حٌث طر

  Separatly excited generatorالمنفصلة ن   المولدات ذات اإلثارة2-5-1ن

تغذي ملفات األقطاب المغناطٌسٌة من مصدر خارجً للتٌار المسيتمر نبطارٌية أو أي مصيدر آخير   

مقيدار تٌيار   ، ومن خواص هذا النوع ان القوة الدافعة الكهربابٌة المتولدة تعتمد على 10-2كما فً شكل ن

نظيٌم الجهيد من خالل مقاومة متغٌرة وتستعمل هذه الطرٌقة فً المجاالت التً تحتاج إليى ت هالتغذٌة ، وعلٌ

 مثل نمكابن لٌونارد  

 

 

 

 

 

 

  Self excited generator  المولدات ذات اإلثارة الذاتٌة ن2-5-2ن

عين طرٌيق ٌتم تغذٌه ملفات األقطاب المغناطٌسٌة بتٌار المنتج ، حٌث توصل الملفات بدابرة المنيتج 

وتعتمييد قطبٌييه المولييدات ذات اإلثييارة الذاتٌيية علييى المغناطٌسييٌة المتبقٌيية توصييل ملفييات  الفييرش الكاربونٌيية

وأي توصيٌل معكيوس  ،لمغناطٌسيٌة المتبقٌية فيً الماكنية أن تٌار المجال ٌسياعد اج  بحٌث المجال مع المنت

لملفات المجال سوف ٌتسبب فً الغاء المغناطٌسٌة المتبقٌة ، وبناء علٌة ال ٌتولد جهد على أطراف، وتوجد 

 -ق لتوصٌل هذه الملفات مع المنتج وعلى أساسها تتم تسمٌة مولد التٌار المستمر وهً :ابثالث طر

   Series generatorاوال : مولد التوالً ن

بيالتوالً ميع المنيتج ،وكميا فيً الشيكل  Rf (series field)توصل ملفات األقطاب المغناطٌسيٌة ن

بها ، وهو تٌيار الحميل .  رتٌار المنتج المالكى تتحمل    ، وتكون ذات قطر كبٌر ، وعدد لفات قلٌلة 11-2ن

وٌكييون الجهييد الناشييا علييى طرفييً المولييد ٌسيياوي صييفرا فييً حاليية عييدم وجييود حمييل ، الن دابييرة المجييال 

المغناطٌسً تكون فً هذه الحالة مفتوحة ، وٌيزداد الجهيد تبعيا لزٌيادة الحميل ، وٌصيل إليى القٌمية العظميى 

وض للجهد المفقود فً أسالك شيبكات نقيل الطاقية عند الحمل الكامل. وٌستعمل هذا النوع من المولدات كمع

 : كاالتى الكهربابٌة للتٌار المستمر ، وتحسب القوة الدافعة الكهربابٌة المتولدة فٌه

 مولد تغذٌة منفصلة 10-2شكل رقم ن
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..............................       (4-2 ) 

 

……….. ………………  ( 5-2 ) 

 . Ia  نالتٌار الذي ٌنتجة المولد  تٌار المنتج  : Aن

 .      IL  تٌار الحمل : Aن

 .If  تٌار المجال : Aن

VL:نVنفرق الجهد على الحمل   جهد الحمل  . 

Ea:نV.القوه الدافعة الكهربابٌة المتولدة فً المنتج   

Ra:نΩ المنتج نأوم .  مقاومة 

Rf :.نأوم   مقاومة لملفات األقطاب المغناطٌسٌة 

 نأوم   مقاومة الحمل.: RL  Loadن 

 

 

 

 

( 11-2الشكل رقم )

 مولد التغذٌة التوالً

 

          

           (      ) 
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   3-2مثال ن

  فولت احسب القوة  الدافعة الكهربابٌة 220  أمبٌر وبجهد ن20مولد تٌار مستمر توالً ٌغذي حمال بتٌار ن

  0.01  أوم ومقاومة ملفات األقطاب المغناطٌسٌة ن0.02المتولدة فً المنتج ، إذا علم أن مقاومة المنتج ن

 أوم 

 الحل :

 المعطٌات  

IL= 20A                     Ea = VL + Ia (Ra+Rf) 

VL = 220 v                 IL = Ia = If = 20A 

Ea= ?                        Ea = 220 + 20 (0.02 + 0.01) 

Ra = 0.02 Ω              Ea = 220 + 20 × 0.03 

Rf = 0.01 Ω               Ea = 220 + 0.6 = 220.6 volt 

 القوة الدافعة الكهربابٌة المتولدة فً المنتج.

   4-2مثال ن

  أمبٌير ، 20مولد تٌار مستمر توالً ٌغذي حمال ذا مقاومة طبٌعٌة ، إذا علم إن التٌار الذي ٌنتجيه الموليد ن

  أوم والقييوه الدافعيية الكهربابٌيية 0.1  أوم و مقاوميية المنييتج ن0.2المغناطٌسييٌة نومقاوميية ملفييات األقطيياب 

   فولت احسب مقاومة الحمل .230المتولدة ن

 توالىIa = 20A = ILالمعطٌاتالحل 

Rf = 0.2 Ω   Ea = VL + Ia( Ra + Rf) 

Ra = 0.1 Ω                               230 = VL + 20 (0.2 + 0.1 ) 

Ea = 230v                                230 = VL + 20 × 0.3 

Ia = IL = If = 20A                      230 = VL+ 6 

VL = 230 – 6 = 224 volt فرق الجهد على الحمل 

                             VL = IL RL 
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                                                224 = 20 × RL  

RL  =    = 11.2  Ω                                                                         مقاومة الحمل

   5-2مثال ن

 220  واط ، وبجهد 100ن  مصباحا قدرة كل مصباح 22مولد تٌار مستمر توالً ٌغذي حمال متكونا من ن

  أوم ميع إهميال 0.2فولت ، احسب مقدار القوة الدافعية الكهربابٌية المتوليدة ، إذا عليم إن مقاومية المنيتج ن

 مقاومة ملفات األقطاب المغناطٌسٌة نمقاومة التوالً   .

Ra= 0.2 Ω  ،VL = 220v  22  واط  ،  مصباح 100، قدرة كل مصباح ن 

Ea = ? 

Ea = VL + Ia( Ra + Rf) 

Rf =     مهملة صفر  

PL  =  IL  VL    …………………………………..( 2-6  ) 

Ea = VL + Ia Ra 

قدرة الحمل              واط    2200 = 100 × 22  

IL  =  PL / VL  = 2200/220 =10 A 

Ia = IL = If = 10 A 

Ea = 220 + 10 × 0.2 

Ea = 220 + 2 = 222 القوة الدافعة الكهربابٌة المتولدة               فولت  

  shunt generatorثانٌا : مولد التوازي ن

  12-2  عليى التيوازي ميع ملفيات المنيتج كميا فيً شيكل نRfتوصٌل ملفات األقطاب المغناطٌسيٌة ن

وتكون ذات عدد كبٌر من اللفات ، وذات مقطيع صيغٌر الن التٌيار الميار خاللهيا قلٌيل نسيبٌا ، وٌكيون الجهيد 

 على طرفً المولد فً حالة عدم الحمل فً نهاٌته العظمى ، الن دابرة المجال المغناطٌسً مغلقة ، ولهذا ال 

تعمل هييذا النييوع ميين وٌسيي، د فييً حاليية وجييود حمييل أوعييدم وجييودهٌغٌيير الجهييد علييى طرفييً الموليي

، وتغذٌية والطيالء الكهربيابى  ةا ثابتيا كميا فيى كهربابٌية السيٌارالمولدات فً الحاالت التً ٌتطليب فٌهيا جهيد

 مولدات التٌار المتناوب 
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 على ما ٌؤتً:وتحسب القوه الدافعة الكهربابٌة المتولدة

Ea =  VL  +  Ia Ra       …………………………………….. ( 7-2 )  

Vf  = VL  = If Rf          ……………………………………. ( 8-2 ) 

Ia = IL + If                  ……………………………………… ( 9-2 ) 

  6-2مثال ن

  فوليت ، فيإذا كانيت مقاومية 240  أمبٌير ، عنيد جهيد مقيداره ن300مولد توازي ٌغذي حمال بتٌيار قٌمتيه ن

   اوم ، احسب القوه الدافعة الكهربابٌة المتولدة 60  اوم ، ومقاومة ملفات األقطاب ن0.02المنتج نملفات 

Ea=?،  Ia = 300A   ،VL = 240 v        ،Ra = 0.02 Ω   ،Rf = 60 Ω 

 

 

Ia = il + If = 300 + 4 = 304 

Ea = VL+ Ia Ra 

Ea = 240 + 304 × 0.02 

Ea = 240 + 6.08 

Ea = 246.08 volt            القوة الدافعة الكهربابٌة المتولدة 

 

 

الشكل رقم 

( مولد 12-2)

 التغذٌة التوازي
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   7-2مثال ن

  فوليت ، ومقاومية المنيتج فٌيه 226  واط ، بجهيد ن4068مولد توازي نتٌار مستمر   ٌغذي حمال قدرته ن

   فوليييت ، احسيييب مقاومييية ملفيييات األقطييياب230  اوم ، ومقيييدارالقوة الدافعييية الكهربابٌييية المتوليييدة ن0.2ن

 -المغناطٌسٌة :

Ra = 0.2 Ω     ،VL = 226 v   واط ،PL = 6068    ،Ea = 230 v       ،Rf = ?  

IL  =   PL / VL =  2068 / 226   = 18A 

Ea = VL + Ia Ra 

230 = 226 + Ia × 0.2 

4 = Ia × 0.2 

Ia= 20 A 

Ia = IL +If 

20 = 18 + If 

If = 20 – 18 = 2 A 

VL = Vf = If Rf 

 :مقاومة ملفات األقطاب المغناطٌسٌة  

 

  Compound generatorثالثا : المولد المركب ن

ٌحتوي على ملفات التوالً ،وملفات التوازي معا ، توصل ملفيات التيوازي أميا مباشيرة ميع أطيراف 

  ، او توصييل ملفييات التييوازي عبيير 13-2المنييتج ، وتسييمى هييذه الطرٌقيية بالمولييد القصييٌر كمييا فييً الشييكل ن

  14-2األطراف للدابرة الخارجٌة نالمنتج مع ملفات التوالً   وتسمى بالمولد الطوٌل كما فً الشكل ن

 وٌكون المولد المركب على نوعٌن :
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 مولد مركب قصٌر  -أ

 

Rse- .  مقاومة التوالً نأوم 

Rsh- .  مقاومة ملفات التوازي نأوم 

Ish- .  تٌار التوازي نأمبٌر 

Ise- .  تٌار التوالً نأمبٌر 

Ea=vL+ia Ra+IL Rse  …………………….. ( 10-2 ) 

…………………. ( 11-2 )....Ia=IL=Ish     

Ise = IL.…………………… (2-12 ) 

……………………. (13-2)...........    
        

   
 

 

 مولد مركب طوٌل  -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مولد 13-2الشكل رقم )

 مركب قصٌر

 

( مولد مركب 2-14الشكل رقم )

 طوٌل
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Ea = VL + Ia  ( Ra + Rse )  ……………………….. ( 14-2 ) 

Ia =  iL +  Ish     ……………………………………. ( 15-2 ) 

Ise = ia   …………………………………………… ( 16-2 ) 

Ish = VL / Rsh   …………………………………… ( 17-2 )  

  8-2مثال ن

  فولت ، احسيب القيوة الدافعية الكهربابٌية 230، عند جهد ن A  100مولد مركب طوٌل ٌغذي حمال بتٌار ن

  اوم ومقاوميية ملفييات 0.01  اوم ، ومقاوميية ملفييات التييوالً ن0.04المتولييدة ، إذا كانييت مقاوميية المنييتج ن

   اوم .115التوازي ن

Rse = 0.01 Ω      ،Ra = 0.04 Ω    ،VL = 230 v    ،IL = 100 A   ،Rsh = 115 Ω 

Ea = VL + Ia ( Ra + Rse ) 

Ea = 230 + Ia ( 0.04 + 0.01) 

Ia = IL + Ish 

Ish =   

 Ish =  =  2A 

Ia = 100 +2 = 102 

Ea = 230 + 102 × 0.05 

Ea = 230 + 501 = 235.1 volt  القوة الدافعة الكهربابٌة المتولدة 

  9-2مثال ن

  0.2  فوليت ، مقاومية المنيتج فٌيه ن220كٌليو واط ، وبجهيد ن  22مولد مركب قصٌر ٌغذي حمال قدرته ن

  اوم ، احسب القيوة الدافعية الكهربابٌية 120  اوم ، ومقاومة ملفات التوازي ن0.1اوم، ومقاومة التوالً ن

 المتولدة.

Rse = 0.1 Ω  ،Ra = 0.2 Ω ،VL = 220 v ،PL = 22 Kw ،Rsh = 120 Ω   ،Ea=? 

Ea = VL + Ia Ra + IL Rse 
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PL = 22 × 1000 = 22000 W 

IL = PL / VL  = 22000 /220  = 100 A 

Ish = ( VL + IL Rse ) / Rsh   = ( 220 + 100*0.1 ) / 120 = 109 

Ia = IL + Ish  = 100 + 2 = 101 .9  A 

Ea = VL + Ia Ra + IL Rse 

Ea = 220 + 1019 × 0.2 + 100 × 0.1 

Ea = 220 + 20.38+ 10 = 250.38 volt  .ك المتولدة       دق .  

  Losses in D.C. Generator  المفاقٌد لمولدات التٌار المستمر ن2-6ن

للموليد اليى طاقية كهربابٌية عليى أطرافيه ٌفقيد جيزء مين هيذه  داخليهعند تحوٌل الطاقة المٌكانٌكٌة ال

المتولدة تعميل عليى تسيخٌن ، والحرارة الى طاقة حرارٌة فً المقاومة ةالطاقة وتتحول الطاقة المفقودة عاد

، وٌيإدي هيذا إليى تليف ، وحيدوث دوابير قصير بيٌن الملفياتالماكنة مما قد ٌتسيبب عين تليف الميواد العازلية

، حتيى نحصيل عليى ارة والحيد مين الفقيدان فيً الماكنيةرٌف الحيرصيالماكنة نفسها ليذلك ٌجيب العميل عليى ت

كالٌف تشغٌل الماكنة . وفً أثنياء تحوٌيل الطاقية معامل جوده نكفاءه  عالٌه، وارتفاع الكفاءة ٌعنً خفض ت

المٌكانٌكٌة إلى طاقة كهربابٌية بواسيطة الموليد، ٌفقيد جيزء مين الطاقية فيً اليدابرة المغناطٌسيٌة وجيزء فيً 

الدابرة الكهربابٌة ، وكذلك جزء فً العملٌة المٌكانٌكٌة ناالحتكاك  عند دوران الجزء الدوار .وٌمكين تقسيٌم 

 -نحو اآلتً:المفاقٌد على ال

لف المغناطٌسً خوٌشمل الفقدان فً الت: Iron Lossesالفقدان فً الدابرة المغناطٌسٌة نفقدان الحدٌد -أ

 ، والفقدان فً التٌارات االعصارٌة . وٌعتبر من المفاقٌد الثابتة .

فً اجزاء ٌنشا نتٌجة لمرور التٌار : Cupper Lossesالفقدان فً الدابرة الكهربابٌة نفقدان النحاس-ب

الدابرة الكهربابٌة فً ملفات الجزء الدوار وملفات االقطاب المغناطٌسٌة واقطاب التوحٌد وهو من المفاقٌد 

 -حسب :ٌالمتغٌرة و

 

                           ( 2-18 ) ……………………………المفاقٌد النحاسٌة: 

  Mechanical Lossesالفقدان المٌكانٌكً ناالحتكاك   -ج

ٌنشؤ نتٌجة دوران الجزء الدوار بيٌن محيور اليدوران والحواميل التيً ٌسيتند علٌهيا فضيال عين وهو 

  الموجود بٌن الفرش الكاربونٌة وعضو التبدٌل ، وٌعتمد على سرعة دوران المنيتج Frictionاالحتكاك ن

مسييار   ٌبييٌن مخطييط 15-2نالجييزء الييدوار  ، ومسيياحة السييطح الخييارجً ، ومعامييل االحتكيياك ، والشييكل ن

 القدرة فً المولد .
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Pg= Eaia            (19-2) 

 Po – ( Pmech + Pi )+Pcu)            (20-2) 

 Pg= قدرة المنتج المتولدة فً الفجوة الهوابٌة.

Pin .  القدرة الداخلة ن قدرة مٌكانٌكٌة   ن قدرة حصانٌة = 

1 Hp = 746 W 

 :ةالقدره الخارج

Po     = VL IL 

 Efficiencyحساب الكفاءة نمعامل الجودة  

 بالرجوع إلى مسار القدرة فً داخل مولد التٌار المستمر ٌمكن حساب الكفاءة الكلٌة على ما ٌاتً :

 

……………  (21-2)                                  

         

o/p i/p 

 القدرة المٌكانٌكٌة

 الداخلة

القدرة 

كهرومغناطٌسٌةال  

 ا

 القدرة الخارجة

         

  
 Ra 

     
   

     

   
     

()مخطط مسار القدرة فً المولد(15ــ2)الشكلالشكل رقم   
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   …………………………. (22-2) 

 

 

    ……………………. (23-2)             

 

  10-2مثال ن

  كٌليو واط عنيد 22  د/ د، وٌغيذى حميال قدرتيه ن1000مولد تٌار مسيتمر مركيب طوٌيل ، ٌيدور بسيرعة ن 

،   أوم0.01  أوم ، ومقاومييية التيييوالً ن0.02  فوليييت ، فيييإذا كانيييت مقاومييية ملفيييات المنيييتج ن220جهيييد ن

   واط .2500المفاقٌد الحدٌدٌة والمٌكانٌكٌة ن ، احسب كفاءة المولد إذا كانت  أوم110ومقاومة التوازي ن

 الحل :

VL = 220 v     ، Pout= 22 Kw     ، N = 1000 r.p.m     ، Rsh = 110 Ω     ، Rse  0. ،Ra = 

0.02 Ω  .  

Pi + Pmec = 2500 W 

IL = Pout / vL  =     = 100A 

Ish = Vsh / Rsh = VL / Rsh  = 220/110 = 2 A 

Ia = Il + ish  = 100 +2 = 102 A 

Pcu = I²a  Ra + I²a Rse + I² sh Rsh 

 Pcu = (102)² × 0.02 + (102)² × 0.01 + (2)² × 110 

Pcu = 752.12 watt 

 Losses = Pcu + ( Pi +P mech.) 

Losses = 752.1 + 2500 = 3252.1 watt 

 :الكفاءة 
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  11-2مثال ن

  فولت ، إحسب كفاءة المولد إذا 200  أمبٌر ، وبجهد ن20بتٌار ن مولد توازي للتٌار المستمر ٌغذي حمالً 

  201  أوم، والمفاقٌد المٌكانٌكٌة والحدٌدٌة ن100التوازي ن   أوم، ومقاومة0.2علم أن مقاومة المنتج ن

 واط.

 الحل :

IL = 20 A،  VL = 200v،  = ? ،    Ra = 0.02 Ω ،  Rf = 100 Ω    ،    Pi + Pmech= 

 واط    201

If=   =    = 200/100 =  2A 

Ia = IL +  If = 20 + 2 = 22 A 

Pcu = I² a Ra + ( If)² Rf  = (22)² × 0.02 + (2)² × 100 = 

Pcu = 9.68 + 400 = 409.68 watt 

Losses = Pcu + ( Pi + Pmech) = 409.68 + 201 

Losses = 610.68       واط   Pout = IL VL  = 20 × 200 = 4000 watt 

 

 

 

 Direct Current Motors  محركات التٌار المستمر  7-2ن

 ٌتكون محرك التٌار المستمر من األجزاء نفسها التً ٌتكون منها مولد التٌار المستمر.

 أما نظرٌة االشتغال فهً كما ٌؤتً:

الكهربابً داخل مجال مغناطٌسً فإن قوة مٌكانٌكٌة تإثر فً ذلك السلك، عند وضع سلك حامالً للتٌار 

ن أ ،  ب   .16-2وٌعتمد مقدارها على كثافة الفٌض المغناطٌسً وطول السلك وشدة التٌار كما فً الشكل ن

 جـ ، 
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F = B L I  ……………………………………………… ( 2-24  ) 

F-                                              القوة المٌكانٌكٌة ننٌوتن 

B- ²كثافة الفٌض نوٌبر / م  

I-  شدة التٌار نأمبٌر 

L-  طول السلك نم 

 

 نأ 

 

 

 نب 

 

 

 

 

 نجـ 

 

 

 

معٌن داخل مجال عند وضع سلك موصل على شكل ملف ٌحمل تٌارا" كهربابٌا"، لٌدور حول محور  

مغناطٌسً بقطبٌن، فإن إتجاه الخطوط المغناطٌسٌة حول السلك ٌكون معاكسا" ألتجاه الخطوط الناتجة من 

األقطاب المغناطٌسٌة من إحدى جهتً طرف الملف وتتفق معها من الجهة الثانٌة وبسبب ذلك تنتج قوة 

  .17-2لقاعدة الٌد الٌسرى كما فً الشكل ن مٌكانٌكٌة تإدي الى تحرٌك الملف بإتجاه ٌمكن ان نعٌنه وفقا"

 

 

 

خطوط المجال ( الرسم ٌبٌن تأثٌر قوى 16-2شكل رقم )

 المغناطٌسً
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 ٌوضح الفرق فً عمل المولد والمحرك.  18-2الشكل نو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة الٌد الٌسرى  17-2) الشكل

 

 

 ٌبٌن مقارنة بٌن المولد والمحرك الحظ إتجاه التٌار فً كل منهما  18-2نالشكل رقم 
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 أنواع محركات التٌار المستمر  )2-8(

 Series Motorأوال : محرك  التوالً  

توصيل ملفيات األقطيياب  المغناطٌسيٌة علييى التيوالً مييع ملفيات المنييتج ، وتكيون ذات عييدد قلٌيل ميين  

اللفات ومقطع  سمٌك ، وٌستعمل المحرك  فً الحاالت  التيً ٌتطليب فٌهيا عيزم دوران ابتيدابً عيال ،  كميا 

فً تحرٌك القطارات الكهربابٌة والرافعات ، وتشغٌل  بادئ  محيرك السيٌارة ، وٌمكين تغٌير اتجياه  اليدوران  

 بعكس  أطراف ملفات األقطاب المغناطٌسٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

  لييذلك  Tٌالحييظ  ميين منحنييً  الخييواص ان السييرعة  تييزداد  بمقييدار  كبٌيير  جييدآ عنييد الييال حمييل نصييفر = 

الٌفضل استخدام  محرك التوالً عند عدم وجود حمل حتى ال ٌتسبب فً وجود  مشيكالت مٌكانٌكٌية متعلقية 

   أعاله . 2-19بزٌادة السرعة كما فً الشكل ن 

 ة المعاكسة للجهد ن جهد المصدر   كما ٌلً :ال ٌجاد القوة الدافعة الكهربابٌ

2 )-5………………… ( 2    )seR + aR ( aI – inV = bE 

2 )-6…………………………………. ( 2  seI =  inI = aI 

Iin التٌار المسحوب من قبل المحرك ن :A.  

Ise تٌار المجال التٌار المار فً ملفات األقطاب المغناطٌسٌة ن :A.  

Ia تٌار المنتج ن :A.  

Rst مقاومة بدء الحركة ن :Ω .  

Rse مقاومة التوالً ن :Ω.  

 ( منحنً بٌانً ٌمثل العالقة بٌن  تٌار المنتج والسرعة والعزم2-19شكل )

nS, T 

Ia 

T 

n 
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Ra مقاومة المنتج ن :Ω.  

Eb القوة الدافعة الكهربابٌة المعاكسة ن :v.  

Vin المصدر ن :v.  

T العزم   نٌوتن . متر : 

n السرعة  دورة / دقٌقة : 

  )12-2 (مثال

  أوم ،أحسب القوة الدافعة  0.1  أوم ، ومقاومة المنتج ن  0.2محرك توالً مقاومة ملفات التوالً ن 

    فولت. 220  أمبٌر ، وجهد المصدر ن50الكهربابٌة العكسٌة ، إذا علم إن  قٌمة التٌار الذي ٌسحبه ن 

 Rse = 0.2 Ω   ،Ra = 0.1 Ω    ،Eb = ?     ،Iin = 50 A   ،Vin = 220 vالمعطٌات : 

 الحل:

Eb = Vin – Ia (Ra + Rse) 

Ia = Iin = Ise = 50 A 

Eb = 220 – 50 (0.1 + 0.2)  

Eb = 220 – 50 × 0.3  

Eb = 220 – 15 

Eb = 205 volt       القوة الدافعة الكهربابٌة العكسٌة 

 Shunt motor D.cثانٌا : محرك  التوازي

الكاربونٌة ، وتكون توصل ملفات األقطاب المغناطٌسٌة بالتوازي مع المنتج عن طرٌق الفرش 

ملفات  األقطاب المغناطٌسٌة ذات عدد كبٌر من اللفات ومساحه مقطع صغٌر  للحصول على مقاومه عالٌه  

نسبٌآ.  ولذلك فؤن  سرعة المحرك ال تتغٌر بتغٌر الحمل ، وعلى هذا األساس فهو ٌستعمل فً الحاالت التً 

الكهربابٌة والمصاعد ومكابن  الطباعة ومكابن  تتطلب سرعة ثابتة وعند تغٌر الحمل مثل  القاطرات 

 .صناعة الورق
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   ٌمثل المنحنً البٌانً 21-2  ٌمثل الدابرة الكهربابٌة المكافبة لمحرك التوازي ، والشكل ن20-2الشكل ن

 للعالقة بٌن  السرعة والعزم وتٌار المنتج.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eb= Vin– Ia Ra  ………………… ( 27-2 ) 

Ia = Iin - Ish    …………………….. (28-2) 

I sh = Vin / Rsh   …………………… (29-2) 

 

……………………….………….. (30-2)                                   

 

 Kb  مقدار ثابت:  

…………………………… (31-2) 

  

 

 

                                                     

شكل )                         2-20 الدائرة  (

 الكهربائٌة المكافئة

 

المكافئة( ٌوضح الدائرة الكهربائٌة 21-2الشكل )  
(ٌوضح منحنى بٌانً للعالقة بٌن السرعة والعزم 21-2الشكل )

 لمحرك التوزاي
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   13-2مثال ن

ملفات التوازي   أمبٌر ، فإذا كانت مقاومه 22   فولت وٌسحب تٌار ن220محرك توازي ٌعمل على جهد ن 

   اوم ، أحسب القوة الدافعة الكهربابٌة العكسٌة .0.2أوم ، ومقاومة المنتج ن 110)ن

Ra = 0.2 Ω               ،Rsh = 110 Ω    ،Iin = 22   ،Vin = 220    ،Eb = ? 

 Eb = Vin – Ia Raالحل :

Ish = Vin / Rsh = 220 / 110 2Aتٌار التوازي 

Ia = Iin – Ish = 22 – 2 = 20 Aتٌار المنتج 

Eb = 220 – 20 × 0.2 = 220 – 4 = 216    volt           القوة الدافعة الكهربائٌة العكسٌة 

   14-2ثال نم

  ، 1000  فوليت ، وعيدد الموصيالت فيً المنيتج ن220محرك توازي ذو أربعة أقطاب ٌعمل على مصيدر ن

   أمبٌيير والفييٌض المغناطٌسييً لكييل قطييب 52المحييرك نوملفييوف لييف نمييوذجً ،  والتٌييار الييذي  ٌسييحبه 

   أوم  أحسب سرعة المحرك .110  أوم ، ومقاومة التوازي ن0.2  وٌبر  ومقاومة المنتج ن0.02ن

 الحل :

Iin = 52 A تموجً ،   Z = 1000  ، 2P = 4   ، Vin = 220 v،Rsh = 110 Ω     ، n = ? 

Φ = 0.02 wb    ، Ra = 0.2 Ω 

Eb = Vin – Ia Ra 

Ish = Vin / Rsh  = 220/110  =  2A 

Ia = Iin – Ish = 52 -2 = 50 A 

Eb = 220 – 50 × 0.2 = 210 v 

 

 

 

 :الدقٌقة فً دورة بوحدات للمحرك السرعة
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 Compound  D.c Motorثالثا : المحرك المركب     

المصيدر  فيً  المحرك  المركب هو أساس  محرك  توازي أضٌف إلٌه ملفات  توالً  ٌمر فٌه  تٌيار  

  فيً اتجياه 23-2  او تٌار المنتج  فً المحرك الطوٌل  كما  فً الشكل ن22-2المحرك القصٌر فً الشكل ن

معٌن  بحٌث ٌيإدي تيؤثٌر المجيال المغناطٌسيً اليذي تعطٌيه هيذه الملفيات  فيً المجيال المغناطٌسيً  لملفيات  

والعييزم وٌمكيين اسييتخدام  المحييرك  التييوازي . وبييذلك  ٌكتسييب المحييرك خصييابص معٌنييه بالنسييبة للسييرعة

المركب للحصول على عزم  دوران  ابتدابً عال وسرعة ثابتة ال تتؤثر بشكل  واسع بتغٌر الحمل . كما فيً 

 تحرٌك  القاطرات والباصات  الكهربابٌة ومكابن  الطباعة .

 

 

 

 

 

 

 D.C Motor Speed Controlتنظٌم السرعة فً محركات التٌار المستمر:  2-9ن

عند استخدام محركات التٌار المسيتمر فيً األغيراض الصيناعٌة ٌتطليب السيٌطرة عليى بيدء حركتهيا وتنظيٌم 

ميع المنيتج أو عين  ةتصيلمسرعتها بشكل ٌالبم األغراض المستعملة.والسرعة تتغٌر أما عن طرٌق مقاومة 

طرٌيق الجهيد المسييلط عليى أطييراف المحيرك، وأميا عيين طرٌيق تغٌيير الفيٌض المغناطٌسيً عيين طرٌيق دابييرة 

 ق تنظٌم السرعة.ابالمجال.ٌتشابه كل من محرك التوازي والمركب فً طر

 توصل مقاومة متغٌرة بالتوالً مع دابرة المنتج، استخدام مقاومة متغٌرة: 1-9-2

فتتغٌر السرعة بتغٌٌر قٌمة المقاومة بوساطة مفتاح ٌتحكم بقٌم المقاومة المتغٌرة ومن عٌوب هذه  

 .المجاور وضح فً الشكلمالطرٌقة تقلٌل كفاءة المنظومة ككل. وكما 

 

 

 

. 

 

 

 مثل  محرك مركب  قصٌرٌ  ( 22-2)ٌمثل محرك مركب  طوٌل            الشكل  رقم  (23-2) الشكل  رقم 
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 تنظٌم السرعة بالتحكم فً الجهد المسلط: 2-9-2 

المسييلط علٌييه وكمييا هييو الحييال فييً  ٌمكيين تنظييٌم سييرعة محييرك التييوازي بييالتحكم فييً مقييدار الجهييد

 توصٌلة ن وورد لٌونارد . إال إن هذه الطرٌقة ذات كلفة عالٌة.

 تنظٌم السرعة عن طرٌق المجال: 3-9-2

ق البسييٌطة والقلٌليية الكلفيية، إذ تسييتخدم مقاوميية تنظييٌم المجييال بقييدرة ابييهييذه الطرٌقيية ميين الطرَّ تعييد

 ل، ومن ثم الفٌض المغناطٌسً.منخفضة، وعن طرٌقها ٌتم التحكم فً تٌار المجا

 تنظٌم السرعة لمحرك التوالً: 4-9-2

توصٌل مقاومة بالتوالً مع دابرة المحرك، ٌمكن تغٌر سرعة المحرك بإضافة مقاومة بيالتوالً ميع  - أ
 . دابرة المنتج

توصٌل مقاومة على التوازي مع ملفات المجيال ، إن اليتحكم فيً قٌمية تٌيار المجيال ال ٌتيؤت إال عين  - ب
طرٌق توصٌل مقاومة على التوازي مع ملفات المجال، وبذلك نستطٌع التحكم فً تٌار المجال، ومن 

 . 25-2نثم فً سرعة المحرك، كما فً الشكل 
 

 

 

 

 

 

 عكس السرعة لمحركات التٌار المستمر: 2-10

ٌتم عكس اتجاه الدوران بعكس اتجاه التٌار فً ملفات المنتج، أو فيً ملفيات المجيال ٌراعيى أن ٌيتم 

  .2-26عكس التٌار فً إحدى الملفٌن فقط كما فً الشكل ن

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌبٌن عكس السرعة لمحرك توازي.26-2الشكل رقم )

 

 تتحكم بسرعة المحركS1،S2( مقاومة 25-2الشكل رقم  )

Eb 

Vin 

Ra 

Ia 

+ - 

- + 

Rrh 

Rf 

S2 S1 

 

عكس السرعة لمحرك  ٌوضح(2), (1)   2-26) الشكل رقم

 .التوازي

 

 

 

Ra 

+ 

- 

Eb 

Rsh 

Ish 

Ia 

Iin 

+ 

- 

(2

) 

Ra 

+ 

- 

Eb Rsh 

Ish 

Ia 

Iin 

+ 

- 

(1

) 
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 ٌبٌن مخطط بادئ حركة ٌدوي(27-2)شكل 

 

 Starting Methodsق بدء الحركة: اب   طر2-11(

ق مختلفيية لبييدء الحركيية لمحركييات التٌييار المسييتمر هييو تقنييٌن التٌييار ابييان الهييدف ميين اسييتخدام طر

 التٌار فً أدناه:، وٌتضح من ذلك معادالت المسحوب لحظة البداٌة، حٌث ٌكون هذا التٌار مرتفع جداً 

Ia  = ( Vin – Eb ) / Ra    ……………………..….. ( 32-2 ) 

Ia  =  ( Vin – Eb ) / ( Ra + Rse ) ……………..   ( 33-2) 

وهذا ٌعنً أن التٌيار سيٌكون عيال جيدا" بسيبب المقاومية القلٌلية لملفاتيه ، ليذا ٌجيب اسيتعمال مقاومية بيدء 

من سرعته الفعلٌة بعد نشوء قوة دافعية كهربابٌية عكسيٌة ، حٌيث  %75الحركة لحٌن وصول المحرك إلى 

 تقلل المقاومة تدرٌجٌا إلى أن تصل إلى قٌمة الصفر.

وٌستعمل بادئ حركة أما ٌدوي أو أوتومياتٌكً وبيادئ الحركية هيو مجموعية مين المقاوميات موصيلة عليى 

بوساطة مفتاح متغٌر كما فً الشكل التوالً وذات أطراف ٌمكن إضافة أي عدد منها أو فصلها عن المحرك 

  .2-27ن
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 أسبلة الفصل الثانً

 ماذا ٌحتوي الجزء الساكن فً مكابن التٌار المستمر؟ :1س

 ق لف المنتج فً ماكنة التٌار المستمر؟ابما طر :2س

 المغناطٌسٌة فً مولدات التٌار المستمر؟ق تغذٌة ملفات األقطاب ابما طر :3س

 ما فابدة المبدل فً ماكنة التٌار المستمر؟ :4س

 ما فابدة األقطاب المساعدة ن أقطاب التوحٌد   فً ماكنة التٌار المستمر؟ :5س

 ارسم الدابرة الكهربابٌة للمولد والمحرك لنوع التوازي للتٌار المستمر موضحا" فٌها اتجاه التٌار. :6س

 لماذا ال ٌسمح بتشغٌل محرك التوالً للتٌار المستمر بدون حمل؟ :7س

 ما هً أنواع المفاقٌد فً مولدات التٌار المستمر؟ :8س

 وضح بالرسم مخطط لمسار القدرة فً مولدات التٌار المستمر. :9س

 ق تنظٌم السرعة لمحرك التوازي ذو التٌار المستمر؟ابما طر :10س

 كٌف ٌمكن عكس اتجاه دوران محركات التٌار المستمر؟ :11س

 ما فابدة استعمال مقاومة بدء الحركة فً محركات التٌار؟: 12س

 ما نظرٌة تشغٌل محركات التٌار المستمر؟: 13س

 ما فابدة الفرش الكاربونٌة فً مولدات التٌار المستمر؟ :14س

 ٌار المستمر؟ما تؤثٌر تٌار التغذٌة فً سرعة دوران محرك الت :15س

  1000  ، ملفوف لفا" تموجٌيا" وعيدد الموصيالت فيً المنيتج ن4مولد تٌار مستمر عدد أقطابه ن :16س

  0.02  فولييت، وقٌميية الفييٌض المغناطٌسييً ن200موصييل، فييإذا كانييت القييوة الدافعيية الكهربابٌيية المتولييدة ن

  .300نج د / د وٌبر احسب سرعته.  

  فولت، مقاومة 200  أوم ، وبجهد ن10ي حمال" ذا مقاومة طبٌعٌة نمولد تٌار مستمر توالً ٌغذ :17س

   فولت، احسب مقاومة المنتج فٌه. 220  أوم ، ومقدار القوة الدافعة الكهربابٌة المتولدة ن0.2التوالًن

 أوم  .  Ra= 0.8نج 

  88الحميل ن   كٌليو واط، فكيان التٌيار الميار في22ًمولد تٌار مستمر توازي ٌغذي حمال" قدرته ن :18س

  .IF = 2Aنج   أوم.125أمبٌر، احسب التٌار المار فً ملفات التوازي، إذا علمت ان مقاومة التوازي ن

  أوم، ومقاومية 100  أمبٌير، مقاومية التيوازي فٌيه ن98مولد مركيب قصيٌر ٌغيذي حميال" بتٌيار ن: 19س

  .Ra= 1.8 Ωنج ب مقاومة المنتج.  أمبٌر، إحس2  أوم، والتٌار المار فً ملفات التوازي ن0.2التوالً ن
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 ،وٌييدور 1200  أقطيياب، وملفييوف انطباقٌييا"، عييدد الموصييالت فٌييه ن8مولييد مركييب قصييٌر ذو ن: 20س

  وٌبر، ومقاومة ملفات المنتج 0.02  أمبٌر، والفٌض المغناطٌسً ن50د/د   ، تٌار المنتج ن600بسرعة ن

  أوم، أوجييد الكفيياءة إذا 110ومقاوميية ملفييات التييوازي ن  أوم، 0.1  أوم، ومقاوميية ملفييات التييوالً ن0.4ن

  0.77 =نج   واط.1330كانت المفاقٌد المٌكانٌكٌة والحدٌدٌة ن

  أقطاب، المنيتج فٌيه ملفيوف لفيا" نموذجٌيا"، عيدد الموصيالت 4محرك توالً للتٌار المستمر ذو ن :21س

  أوم، إحسييب 0.4أوم، ومقاوميية ملفييات المنييتج ن  0.2  موصييل، مقاوميية ملفييات التييوالً ن1000فٌييه ن

 أمبٌر 50  وٌبر، والتٌار الذي ٌسحبه ن0.02سرعته إذا علم إن الفٌض المغناطٌسً المتولد فً كل قطب ن

   N= 300نج د/د   فولت.230وٌعمل على مصدر ن

ملفييات محييرك تييوازي للتٌييار المسييتمر ٌييراد تقلٌييل سييرعته، فؤضييٌفت مقاوميية علييى التييوالً مييع  :22س

  أوم ومقاوميية 0.5التييوازي، إحسييب قٌميية هييذه المقاوميية المضييافة، إذا علييم إن مقاوميية المنييتج للمحييرك ن

  10  أمبٌر ، والتٌار الذي ٌمر فيً مقاومية المنيتج ن60  أوم، والتٌار الذي ٌسحبه المحرك ن10التوازي ن

 أوم    R=12نج   فولت.220أمبٌر وٌعمل على مصدر ن

  فوليت، ومقاومية المنيتج فٌيه 220  واط، بجهيد ن2200مولد مركب طوٌل ٌغذي حميال" قدرتيه ن :23س

  فولييت، 227.5  أوم، والقييوة الدافعيية الكهربابٌيية المتولييدة ن44  أوم، ومقاوميية ملفييات التييوازي ن0.2ن

 إحسب مقاومة ملفات التوالً.

  .Ω 0.3نج مقاومة التوالً 
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 الهدف العام : االلمام بالتٌار المتناوب من حٌث تولٌده ودوابره المتناوبة .

 االهداف الخاصة : 

 عزٌزي الطالب عندما تكمل هذا الفصل تكون قادراً على أن : 

 ممٌزات التٌار المتناوبتعرف  .1
 تمٌز بٌن قٌم الموجة الجٌبٌة . .2
 تفهم كٌفٌة تولٌد القوة الدافعة الكهربابٌة . .3
 مكونات الدابرة الكهربابٌة للتٌار المتناوب .تحدد  .4
 تحل مسابل لحساب قٌم الموجة الجٌبٌة . .5
 ترسم متجه التٌار والفولتٌة لكل دابرة من دوابر التٌار المتناوب . .6
 تمٌز بٌن الدابرة الكهربابٌة للتوالً والدابرة الكهربابٌة للتوازي . .7
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 الفصل الثالث

 ن التٌار المتناوب   

 Summary A.C Currentنبذة مختصرة عن التٌار المتناوب :  3-1ن

، لسييهولة تولٌييده وفيً جمٌييع مرافييق الحٌيياة المختلفيية ٌسيتخدم التٌييار المتنيياوب فييً مجيياالت واسييعة

.فمولدات التٌيار المتنياوب هيً مكيابن كهربابٌية خاصية تسيمى الموليدات التوافقٌية ، تعميل عليى مبيدأ الحيث 

، وٌعرف التٌار المتناوب بؤنه ذلك التٌار الذي تتغٌير قٌمتيه وة الدافعة الكهربابٌةد القالكهرومغناطٌسٌة لتولٌ

 واتجاهه باستمرار خالل مدة زمنٌة معٌنة على وفق موجة تسمى الموجة الجٌبٌة وكما فً الشكل اآلتً :

 

 

 

 

 

 

 

 أ                                                                                   بن

 

 

 

 إن ممٌزات التٌار المتناوب هً انه :

 ٌتغٌر فً القٌمة واالتجاه ، وذو قطبٌة غٌر ثابتة . .1
 ٌتولد بالطرق المٌكانٌكٌة بقطع المجاالت المغناطٌسٌة مثل المولدات الكهربابٌة . .2
 لى نطاق واسع .ٌستعمل ع .3
 كلفة انتاجة قلٌلة والسٌما عند تولٌده بقدرات كبٌرة . .4
 ٌمكن تغٌره الى تٌار مستمر باستعمال المقومات الكهربابٌة . .5
 ٌمكن تحوٌله من جهد واطا إلى جهد عال ، وبالعكس باستعمال المحوالت الكهربابٌة . .6
 إلى مسافات بعٌدة باستعمال أبراج الجهد العال . هٌمكن نقل .7
 

 

   أ . موجة جٌبٌة  ، ب . دابرة تٌار متناوب 3-1شكل ن 

 

  ( أ)
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 ب أ
 جـ

   CycleSine  Wave  دورة الموجة الجٌبٌة نالذبذبة  2-3ن

ان الدورة الكاملة التً تعملها الموجة الجٌبٌة تسمى الذبذبة ، وان عدد الذبذبات فً الثانٌة الواحدة 

  وان الميدة الزمنٌية التيً تسيتغرقها هيذه الموجية تسيمى بيزمن  fٌسمى بالتردد ، وٌرميز ليه بيالحرف ن

ٌسمى الجزء المحصيور بيٌن النقطتيٌن   2-3ن ، ومن مالحظة الشكل Tالموجة ، وٌرمز لها بالحرف ن 

ب   –ج  ٌسيمى بنصيف الموجية الموجيب ونج  –نأ وجة الكاملة والجيزء المحصيور بيٌن ب  بالم –نأ 

 ٌسمى بنصف الموجة السالب .

 

  

    

 

 

 

 موجة جٌبٌة كاملة 2-3نشكل 

 

  بؤنه عدد الدورات التً تعملها الموجة فً زمن مقداره ثانٌة واحدة و  Fٌعرف تردد الموجة الجٌبٌة ن 

   هً :  F  والترددن  Tوان العالقة بٌن زمن الموجة ن 

 

 Hz ……………………………  (1-3)    

 

Sec  …………………………..   (2-3) 

 

   فما هو التردد؟ 10msec: إذا كانت الدورة ألحدى الموجات الجٌبٌة    ن   1مثال ن

 الحل :

F = 1 /T  =  1/ 10  10-3 =  1000 / 10  =  100 HZ 
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    50HZ: أوجد زمن دورة الموجة الجٌبٌة إذا علمت إن التردد هو ن   2مثالن

 الحل :     

T =  1 / F  =  1/50 =  0.02 sec 

 atingE.M.F Gener  تولٌد القوة الدافعة الكهربابٌة 3-3ن

  ٌبيٌن نميوذج أحيد الموليدات التيً 3-3لتوضٌح عملٌة تولٌد الموجات الجٌبٌة للتٌار المتناوب ، فؤن شكل ن

 تقوم بتولٌد التٌار المتناوب .

 

 

 

 

 

ذو أسالك من النحاس عليى شيكل إطيار مسيتطٌل ٌيربط طرفياه إليى ملفيات وان المولد أعاله ٌتكون من ملف 

توصٌل نحاسٌة معزولية مثبتية عليى محيور دوران ٌتحيرك بسيرعة ثابتية داخيل قطبيٌن مغناطٌسيٌٌن شيمالً 

 وجنوبً .

ونتٌجة دوران الملف وتقاطع جانبٌة مع خطوط القوى المغناطٌسٌة تنحث فٌه قوة دافعية كهربابٌية كميا فيً 

 ، وطيول المليف الواقيع ضيمن المجيال B  تعتمد قٌمتها على كثافية الفيٌض المغناطٌسيً ن 4-3رقم نالشكل 

  ، ومقدار الزاوٌة المتكونة من اتجاه اليدوران ميع أنجياه V  وبسرعة دوران الملف ن Lالمغناطٌسً     ن 

 -خطوط المجال المغناطٌسً والتعبٌر األتً ألي لحظة زمنٌة هو :

 :للقوة الدافعة الكهربابٌة القٌمة اآلنٌة
   .................  3-3ن

 

 -القانون األتً :من   من الدورات فً الدقٌقة الواحدة ، لذا فؤن التردد ٌحسب nإذ إن الملف ٌدور ن

                                          ………………………. (4-3) 

      وبهذا ٌمكن حساب عدد االقطاب من القانون االتً : -
    

 
 

 

 

 نموذج لمولد تٌار متناوب   3-3شكل ن 
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   = التردد Fإذ إن ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح عملٌة تولٌد ن ق. د .ك   فً الملف 4-3نشكل 

 

 Terms and Concepts  مصطلحات ومفاهٌم 4-3ن

إن كل دورة تولد ذبذبة واحدة مين ن ق . د . ك   داخيل قطبيٌن مين المغنياطٌس ألي لحظية زمنٌية ، 

 الدافعة الكهربابٌة كما فً المعادلة اآلتٌة :وتسمى بالقٌمة اآلنٌة للقوة 

 

    Volts........................   (5-3)         

   = عدد لفات الملف Nإذ أن ن 

 أي 90وعندما ٌكون اتجاه حركة الملف عمودٌة على خطوط المجال المغناطٌسً ، أي ان الزاوٌة تساوي 

 القٌمة العظمى للجهد هً :   وعلى هذا األساس فؤن sin 90=1  ، لذا فؤن ن  ن 

 

       volts.................................... (6-3) 
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 لهذا فؤن التعبٌر عن القٌمة اآلنٌة للجهد هو :

volts……………………………. ( 3-7 ) 

   فهً القٌمة التً تإشر بواسطة أجهزة القٌاس وتساوي Veffأما القٌمة الفعلٌة للقوة الدافعة الكهربابٌة ن  

 

   volts……………………………. ( 3-8 ) 

 

  دورة بالدقٌقة الواحدة فً داخيل قطبيٌن 1500  لفة ٌدور بسرعة ن 100ملف ٌحتوي على ن 1-3مثال ن 

إذا علميت إن الزاوٌية بيٌن  ،القيوة الدافعية الكهربابٌية اآلنٌية -3الزمن  -2التردد  -1 -مغناطٌسٌٌن احسب :

   فولت 3.14  ، والقٌمة العظمى للجهد ن30حركة الموصل وخطوط المجال هً ن

 الحل :  

1 )    F= n/60 

        = 1500/60  =  25 Hz 

2 )  T = 1/f  

         = 1/25    = 0.04 sec 

3 ) e  = E max  sin  

         = 3.14  sin 30    

         = 3.14  0.5     =  1.57  volts 

   2-3مثال ن

   لفة ٌدور بسرعة منتظمة فً داخل مجال مغناطٌسً منتظم ، احسب  50ملف ٌحتوي على ن

   هرتز .25ٌدور فٌها الملف ، لٌكون تردد القوة الدافعة الكهربابٌة نالسرعة التً ٌجب أن  .1
 عدد األقطاب . .2

 30  فولت ومقدار الزاوٌة ن 15القٌمة العظمى للقوة الدافعة الكهربابٌة إذا كانت القٌمة اآلنٌةن .3

 القٌمة الفعلٌة للقوة الدافعة الكهربابٌة .  .4
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 ل :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح

1 )  F  = n/60 Hz 

n = 60× f  = 60 ×25   = 1500  r.p.m 

2 )  p  = ( 120f ) / n  =    ( 120×25)/ 1500  = 2 قطب 

3 ) e = E max . sinθ 

 E max  = e/ Sin θ   = e/Sin 30   =   15 / 0.5 = 30 volts 

4) E eff  = 0.707  Emax 

             = 0.707 30  =  12.21 volts 

 A.c Current Wave Values  قٌم موجة التٌار المتناوب 3-3ن

إن التٌييار المتنيياوب ٌتغٌيير فييً القٌميية واالتجيياه علييى وفييق موجيية جٌبٌيية ، اذ ٌمكيين حسيياب بعييض القييٌم 

 المهمة لموجة التٌار المتناوب على وفق ما ٌؤتً :

 القٌمة العظمى للتٌار المتناوب : .1
تعد هذه القٌمة أعلى ماتصل إلٌه موجه التٌيار ، وتنشيؤ فيً الحالية التيً تكيون فٌهيا اتجياه حركية طيرف 

 الملف عمودٌة على خطوط المجال المغناطٌسً ، وٌرمز له 

 :   وٌحسب من القانون اآلتI maxًن 

                                        …………………….. ( 3-9 ) 

 معدل قٌمة التٌار المتناوب ن القٌمة الوسطٌة   : .2
ٌمكيين حسيياب قٌميية معييدل التٌييار المتنيياوب ميين الموجيية الجٌبٌيية لييه بحسييب المعادليية اآلتٌيية وٌرمييز لييه           

    :  I avبالرمز ن

                                       ……………………..  ( 3-10 )                        

 : القٌمة الفعلٌة للتٌار المتناوب .3
 وهً القراءة التً تإشر بوسياطة أجهيزة القٌياس التيً تقيرأ عليى تليك األجهيزة إذ ٌرميز لهيا بيالرمز ن

(Ieff: من المعادلة اآلتٌة 

                      ………………………………..  ( 3-11 ) 
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 القٌمة اآلنٌة للتٌار المتناوب : .4
  وتحسيب iوهً تلك القٌمة التً نحصل علٌها عند أٌة لحظة من لحظات التٌار ، وٌرمز لها بيالحرف ن 

 من المعادلة اآلتٌة : 

                      ………………………………………  ( 3-12 ) 

  3-3مثال ن

   فولت ؟220ما هً أعلى قٌمة ٌتحملها عازل كبٌر ذات تٌار متردد ذو جهد ن

 الحل :

V eff = 0.707  Vmax   volts 

V max = Veff / 0.707 

Vmax = 220 / 0.707  = 311  volts 

   4-3مثال ن

أمبٌير، أوجيد القٌمية  2أمبٌر مٌتر مربوط فً دابيرة ٌمير خاللهيا تٌيار متنياوب فيإذا كانيت القيراءة التيً سيجلها هيذا الجهياز = 

 العظمى للتٌار.

 الحل :

I eff =  0.707 imax 

Imax  = I eff / 0.707 

Imax  = 2 / 0.707 

Imax  = 2.82 Ampers 

   5-3مثال ن

الدقٌقة الواحدة فً داخل مجال مغناطٌسً منتظم، فإذا كان التٌار   دورة فً 300سلك ٌدور بسرعة ن

   ذبذبة/ثا ، احسب عدد األقطاب.50المغذي للدابرة بتردد ن

 n = 60F/Pالحل :

P =60 F/ n =60× 50/ 3000  

P = 3000 / 3000 = 1عدد أزواج األقطاب 

 2إذن عدد األقطاب  = 
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  CircuitsA.C  دوابر التٌار المتناوب 6-3ن

  -  دابرة التٌار المتناوب المحتوٌة على مقاومة طبٌعٌة فقط :3-6-1ن

  أ ٌمثل ربط مقاومة طبٌعٌة إلى مصدر للتٌار المتنياوب، حٌيث تكيون موجية التٌيار 5-3فً الشكل ن

 ، ثيم  90قٌمية فيً زاوٌيةنمتفقة مع موجة الجهد، وكال الموجتٌن تبدءان مين الصيفر وتصيالن إليى أعظيم 

  ب ، 5-3 ، وهكذا تكتمل الموجتيان فيً آن واحيد، كميا فيً شيكل ن 180نخفضان إلى الصفر فً زاوٌة ن 

  جـ هو تمثٌل الموجتٌن بخطوط اتجاهٌة. 5-3أما شكل ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحسب المقاومة فً الدابرة الكهربابٌة كما فً القانون االتً :

                        Ω  ……………………………………. (13-3) 

 أو من القانون اآلتً :

 

 إذ أن :

ρ  متر 2النوعٌة ووحدتها أوم ملم= المقاومة /        ،،،،،L   طول الموصل بالمتر = 

    A 2= مساحة المقطع بالملم 

 

 

 ٌوضح دابرة تٌار متناوب محتوٌة على مقاومة مغناطٌسٌة 4-2نشكل 

 

 نأ 

  بن

  جـن

Ω ……………………………………….. (14-3) 
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   دابرة التٌار المتناوب المحتوي على مقاومة مغناطٌسٌة فقط:3-6-2ن

ٌمثييل ربييط مقاوميية مغناطٌسييٌة فييً دابييرة التٌييار المتنيياوب، إذ إن  موجيية التٌييار  أ 6-3الشييكل نفييً 

  بسبب ظياهرة الحيث اليذاتً، إذ تكيون نق.د.ك  العكسيٌة فيً لحظية  90تتؤخر عن موجة الجهد بزاوٌة ن 

 ، إذ تبيدا  90ن  الصفر، مما تمنع مرور موجة التٌار إلى ان تصل موجة الجهد إلى القٌمة العلٌا فً زاوٌة

-3موجة التٌار بالظهور، وذلك الن نق.د.ك  العكسٌة فً هذه اللحظة مساوٌة إلى الصفر، وكما فيً شيكل ن

 ٌمثل موجتً الجهد والتٌار بخطوط اتجاهٌة.  جـ  6-3ن، اما شكل ب 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ، ووحدة قٌاسها االوم، وتحسب من القانون اآلتً:     XLوٌرمز للمقاومة المغناطٌسٌة بالحرف ن

 

                                          Ω  …………………………………….  ( 3-15 ) 

   3.14= النسبة الثابتة وتساوي ن-إذ ان :

Fالتردد وٌقاس بالهرتز ن =Hz  

L الهنري ن= معامل الحث الذاتً، ووحدة قٌاسهاH   

 

 

 نأ 

  بن

  نجـ

   ٌوضح دابرة تٌار متناوب محتوٌة على مقاومة مغناطٌسٌة6-3شكل ن 
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…………………………………………….  ( 16-3 ) 

ω  السرعة الزاوٌة ن اومٌكا = 

        Ω  …………………………….…………. ( 17-3 ) 

، ومقاومة مغناطٌسٌة  =L/Aρ( Rن Ωمما تقوم أعاله ومن الناحٌة العلمٌة فان لكل ملف مقاومة طبٌعٌة 

XL=2ن FL. ًوتعد هاتان المقاومتان مربوطتان بالتوالً دابما ،   

   دابرة التٌار المتناوب المحتوٌة على مقاومة سعوٌة فقط:3-6-3ن

ٌمثل ربط متسعة نمكثف  فً دابرة التٌار المتنياوب ، إذ تكيون موجية التٌيار فيً أ  3-7فً الشكل ن

  ، وذلك لمرور التٌيار الكهربيابً فيً المتسيعة لشيحنها ، 90بزاوٌة نهذه الحالة متقدمة على موجة الجهد 

  فؤنييه ٌمثييل جيـ3-7  ، أميا شييكل نب3-7ثيم ٌظهيير الجهيد علييى طرفيً المتسييعة تيدرٌجٌا  ، كمييا فيً الشييكل ن

مييييوجتً الجهييييد والتٌييييار بخطييييوط 

 .اتجاهٌة 

 

 

 

 

 

 

 

   ٌمثل موجتً الحمل والتٌار للمتسعة والخطوط االتجاهٌة لها 3-7شكل ن 

 

  وسعة F  ووحدة قٌاسها االوم وقٌمتها ، تعتمد على التردد نxcوٌرمز للمقاومة السعوٌة بالحرف ن

   ، وتحسب من القانون اآلتً :cالمتسعة ن

                Ω ………………………………………….. (3-18)    

 

 

  بن نأ 

  جـن
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C  سعة المكثف وتحسب بالفاراد ن =F   

 

                                ………………………………………………. (3-19) 

 

   Ω……………………………………………. (3-20) 

ω السرعة الزاوٌة = 

      -تساوي:  ومقاومة سعوٌة Rالعلمٌة حٌث لكل متسعة مقاومة طبٌعٌة نمما تقدم أعاله ومن الناحٌة 

 

 .وتعد هاتان المقاومتان مربوطتان بالتوالً دابما   

 -:   ربط التوال3ً-7-1ن  ربط المقاومات فً دابرة التٌار المتناوب 7-3ن

  LRندابرة التوالً المحتوٌة على مقاومة طبٌعٌة ومقاومة مغناطٌسٌة  –أ 

، موصييييييييييييلة L)  ن  ومقاومة مغناطٌسٌةRأ دابرة توالً تحتوي على مقاومة طبٌعٌة ن 3-8(فً الشكل 

متفقا  بالزاوٌة مع تٌيار   وٌكون R  على المقاومة الطبٌعٌة نVRنالحظ أن الجهد ن بمصدر للتٌار المتناوب.

  ليذا فيؤن الجهيد 90  عليى المقاومية المغناطٌسيٌة ٌكيون متقيدما  عليى التٌيار بزاوٌية نvlالدابرة ، والجهد ن

 .  هو محصلة كال الجهدٌن vالكلً للدابرة ن

 

 

 

 

 

 

 

  -وبحسب نظرٌة فٌثاغورس فؤن الجهد الكلً ٌساوي :    8-3ن من المثلث القابم الزاوٌة فً الشكل 

 -وبذلك ٌمكن حساب معامل القدرة من هذا المثلث :

 

 

 

 ب أ

   ٌمثل متجهً الحمل على طرفً المقاومة 8-3شكل ن 

θ 

V 
VL 

VR 
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   ……………………………….  ( 3-21 ) 

 -إذ ان :

cos   معامل قدرة الدابرة ن جٌب تمام الزاوٌة = 

 :  3-9القدرة أٌضا من مثلث المقاومات شكل نوٌمكن حساب معامل 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………… (3-22) 

  وبما أن الدابرة توالً فؤن التٌار ٌكون فٌها متساوي فً جمٌع 3-8من الشكل ن

 -فالمقاومة الكلٌة للدابرة تساوي :المقاومات لذا 

………………………………… (3-23) 

 

 -حٌث أن :

Z . المقاومة الكلٌة للدابرة وتحسب باالوم = 

V  . الجهد الكلً للدابرة وتحسب بالفولت = 

I  تٌار الدابرة الكلً وٌحسب باالمبٌر =. 

      √          . 9-3ن شكل المقاومات مثلث من للدابرة الكلٌة المقاومة حساب وٌمكن-
  

 

 

 

 

 

VC 

θ 

VR 

V 

 جـ

   ٌمثل مثلث المقاومات 9-3شكل ن 

 

       
  
 

 

Ω 
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                               Ω  ……………………………….. ( 3-24 ) 

 

                                Ω  ……………………….……….( 3-25 ) 

   3-6مثال ن

أوم ، وصيل إليى مصيدر للتٌيار المتنياوب  5  هنيري . ومقاومتيه الطبٌعٌية  0.01ملف معاميل حثيه اليذاتًن 

هرتييز ، أحسييب التٌييار المييار فييً الييدابرة والجهييد علييى طرفييً المقاوميية  50فولييت ، وتييردده  200جهييده 

 لـــــــــــــالحالطبٌعٌة والمغناطٌسٌة .

XL= 2πFL     Ω 

XL  =  2  3.14 × 50 × 0.01 

XL  = 3.14 Ω 

Z= √       
    √( )    (    )         

I = V / Z  =  200 / 5.91  =  33.9 A 

VR  =  I  R   =  33.9  5   =  169.5  volts 

VL  =  I   L   =  33.9   3.14   =  106   volts 

   أ 3-12  الشكل رقم ن RCدابرة التوالً المحتوٌة على مقاومة طبٌعٌة وسعوٌة ن دابرة  –ب 

بالزاوٌية ميع تٌيار اليدابرة ، أميا   ب نالحظ أن الجهد على المقاومة الطبٌعٌة ٌكيون متفقيا  3-10فً الشكل ن

  و ليذا فيؤن الجهيد الكليً لليدابرة ٌكيون 90الجهد على المقاومة السعوٌة ٌكون متؤخرا  عن التٌيار بزاوٌية ن

   جـ .3-10محصلة كال الجهدٌن كما فً شكل ن

 

 

 

 

 

   
  
 

 

 

   
  
 

 

 

 

 ب أ

θ 
VR 

VC V 

 جـ

   ٌمثل متجهً الجهد للمقاومة والمكثف 10-3شكل ن 
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   ٌمثل مثلث الجهد وٌمكن إٌجاد قانون معامل القدرة منه : 3-10ان الشكل ن 

    ………………………….  ( 3-26 )  

 

 :  ٌمكن حساب قانون معامل القدرة 3-11أما من مثلث المقاومة كما فً الشكل ن 

                  ……………………………. ( 3-27) 

 

 

 

 

 

   3-7مثال: ن

ماٌكروفاراد ، ثم وصلت إلى مصدر  80أوم ، وصلت بالتوالً مع مكثف سعته  30مقاومة طبٌعٌة مقدارها 

 ذ/ ثا . احسب التٌار الكلً للدابرة والجهد على المكثف . 50فولت تردد  200للتٌار جهده 

  = XCالحل :

      = =40Ω 

Z = √      
  = √(  )   (   )       

   
 

   
= 200/50 = 4 A   

VC = I XC= 4 ×40  = 160 Volts 

 

 

 

 

 

θ 

Z 
XL 

R 

 ٌمثل مثلث المقاومات   11-3شكل ن 
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  RLCدابرة التوالً المحتوٌة على مقاومة طبٌعٌة ومغناطٌسٌة وسعوٌة ن –جـ 

الدابرة الكهربابٌة أدناه نالحظ أن الجهد على طرفيً المقاومية الطبٌعٌية متفيق ميع التٌيار ، والجهيد من 

بٌنما الجهد على طرفً المقاومة السعوٌة  ،  90على طرفً المقاومة المغناطٌسٌة متقدم على التٌار بزاوٌة ن

 خطوط اتجاهٌة ، إذ أن الذي ٌمثل   3-12فً الشكل نموضح   وكما 90ٌكون متؤخرا  عن التٌار بزاوٌة ن

 

 

 

 

 

الجهد على المقاومية المغناطٌسيٌة ، والجهيد عليى المقاومية السيعوٌة عليى اسيتقامة واحيدة ، وبزاوٌية 

   أي إنهما متعاكسان باالتجاه .180ن

   12-3ن فً الشكل 

 :المثلث ن أ ب جـ   نالحظ 

VLC  = VL – VC 

 :نظرٌة فٌثاغورس

 

 

              …………………………. ( 3-29 ) 

 

  XC  اكبر من ن XLاذا كانت ن 

  XL  اكبر من ن XCاذا كانت ن

   …………………………. ( 3-30 ) 

                                                                 ………………..…………. ( 3-31 ) 

 

 

 ب أ

ـجـ  

   R-C-L  ٌمثل متجهات الجهد لدابرة التوالً ن  12-3شكل ن 
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L ~ R 

Ia= IR VR 

IL IT 

θ 
 أ

 جـ

θ 

Ia= IR 

Lr 

IT 

IL=Ir 

=  

 ب

   8-3ثال نم

  هنيري ،  0.16  أوم ، ومعاميل حثيه اليذاتً ن20دابرة توالً تحتوي على ملف مقاومتيه الطبٌعٌية مقيدارها ن

  ذ/  50  فولت وتردده ن 200  ماٌكروفاراد ، وصلت إلى مصدر للتٌار المتناوب جهده ن 91ومكثف سعته ن 

 ثا ، احسب المقاومة الكلٌة والتٌار الكلً للدابرة 

XL = 2الحل : fL 

XL = 2  

XC = 1/ (2 fc) 

XC = 1/ (2 3.14  10-6 

XC = 106/(91    =  35  

Z =  

Z =    =   =    =  

Z = 25  

I = 200/25 = 8 Ampers 

 -:دابرة التوازي المحتوٌة على مقاومة طبٌعٌة ومقاومة مغناطٌسٌة -:أ   ربط التوازي3-7-2ن

  لليدابرة هيو الجهيد عليى طرفيً كيل V  نالحظ أن الجهد الكلً ن13-3فً الدابرة الكهربابٌة شكل ن

الخيط  :توضيح للفولتٌيات خطيوط اتجاهٌيةمن المقاومة المغناطٌسٌة والمقاومة الطبٌعٌة ، لذا فؤن رسيم 

األفقييً ٌمثييل الجهييد الكلييً للييدابرة ، وأن التٌييار المييار فييً المقاوميية الطبٌعٌيية ٌكييون متفقييا  مييع الجهييد ، 

  .90والتٌار المار فً المقاومة المغناطٌسٌة ٌكون متؤخرا  عن الجهد بزاوٌة ن

 

 

 

 

   R-Lالتوازي نٌمثل متجهات الجهد و التٌار لدابرة  13-3نشكل 
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 جـ المثلث ن أ ب جـ   وحسب نظرٌة فٌثاغورس 13-3نومن الشكل 

I2T = I2a + I2r 

 

                                  …………………………………….  ( 3-30) 

 

                                    …………………………………….  ( 3-31) 

 

                                         ……………………………………… ( 3-32)  

 

                                    ……………………………………….. (3-34) 

 اذ ان :

IR =Ia  الفعال.= التٌار """IL =Ir  فعال.= التٌار الغٌر """IT =  الكلً.التٌار ""Sin   الزاوٌة.= جٌب 

Cos   الزاوٌة.= جٌب تمام 

 

  أوم ، وصلت بالتوازي مع ملف معامل حثه  50دابرة تحتوي على مقاومة طبٌعٌة قٌمتها ن 3-9مثال ن

   50  فولت ، وتردده ن200    هنري ،  وصلت الدابرة إلى مصدر للتٌار المتناوب جهدة ن0.089الذاتًن

 ذ/ثا ، احسب التٌار الكلً للدابرة . أهمل المقاومة الطبٌعٌة للملف .

 : الحل

Ia = V/R 

Ia =  200/50  = 4 ampers 

XL  = 2  

XL = 2 3.14  
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IR R 

Ia= IR ب أ 

 جـ

I C
= 

I r
 

IT 

ϴ 
V ~ 

IC 
C 

IT I 

V 

XL = 28 Ω 

Ir  = 200/28  = 7.12 

I =  

I =  

  =  

  =  8.18 Ampers 

 : 3-16دابرة التوازي المحتوٌة على مقاومة طبٌعٌة وسعوٌة ن شكل رقم ن –ب 

  هييو نفسييه علييى طرفييً كييل ميين v  نالحييظ أن الجهييد الكلييً للييدابرة ن14-3فييً الييدابرة الكهربابٌيية شييكل ن

 المقاومة الطبٌعٌة والسعوٌة .

المقاومية السيعوٌة متقيدما  عين الجهيد لذا فؤن التٌار فً المقاومة الطبٌعٌة ٌكون متفقا  مع الجهد والتٌار فً 

 . ITوان محصلة كال التٌارٌن هو التٌار الكلً ن ،  90بزاوٌة ن

 

 

 

 

 

 

   R – C  ٌمثل متجهات الجهد والتٌار لدابرة التوازي ن -314شكل ن

 

 من المثلث ن أ ب جـ   :.

I2T  = I2a + I2r 

                                   ………………………………………………….. ( 3-36) 

 إذ أن :

 

 

    √  
     

  

 

 



96 
 

IT =  الكلً.التٌار 

IR =Ia  الطبٌعٌة.= التٌار فً المقاومة 

Ic =Ir  السعوٌة.= التٌار فً المقاومة 

  95.5  أوم ، ومكثف سعته ن 25دابرة توازي تحتوي على مقاومة طبٌعٌة مقدارها ن: 3-10مثال : ن

ذ/ثا ، احسب التٌار الكلً للدابرة  50  فولت وتردده 200ماٌكروفاراد ، وصلت إلى مصدر للجهد مقداره ن

. 

  = XCالحل :

     = 1/(2  3.14 10-6) 

     = 10-6 / 29987  

     = 33.34 Ω 

Ir =  

= 200/33.34 = 6 Ampers          التٌار فً المكثف 

Ia =  

    = 200/25   = 8 Ampers التٌار فً المقاومة الطبٌعٌة            

I =  

  =  

 =  

   = 10 ampers 
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 أسبلة الفصل الثالث  

 ما ممٌزات التٌار المتناوب ؟  : 1س

 عدد المقاومات التً ٌالقٌها التٌار المتناوب ، وارسم المنحنً للفولت والتٌار لكل مقاومة .: 2س

 دابرة التٌار المتناوب المحتوٌة على :وضح أجابتك بالرسم حول عالقة التٌار والجهد فً : 3س

 مقاومة طبٌعٌة . .5

 مقاومة مغناطٌسٌة ن ملف  . .6

 مقاومة استاتٌكٌة ن متسعة  . -ج

 عرف ما ٌؤتً : التٌار المتناوب ، الذبذبة ، القٌمة اآلنٌة للتٌار المتناوب ، زمن الموجة ، التردد . : 4س

علل سيبب تيؤخر موجية التٌيار عين موجية الجهيد فيً دابيرة التٌيار المتنياوب المحتوٌية عليى مقاومية       : 5س

 مغناطٌسٌة فقط .

علييل سييبب تقييدم موجيية التٌييار عيين موجيية الجهييد فييً دابييرة التٌييار المتنيياوب المحتوٌيية علييى مقاوميية  : 6س

 سعوٌة   ن متسعة  فقط .

  دورة بالدقٌقية ، أحسيب مقيدار  1500، وسيرعة دورانية ن  قطيب  4مولد كهربيابً عيدد أقطابيه ن : 7س

  HZ: 50نجالتردد

، أوجيد المقاومية الطبٌعٌية ، أذا 2  مليم  2  متر ، ومسياحة مقطعية ن 400سلك من النحاس طوله ن : 8س

  0.01735 علمت أن مقاومته النوعٌة 
اوم  ملم

متر
  0.3470نج: 

 60  قطيب علميا  ، أن التيردد هيو 12أحسب سرعة الملف الدابر داخل مجال مغناطٌسً ناشا مين ن  :9س
 د/د 600 نج: هرتز 

  هنري ، اذا عليم أنيه موصيل   0.1أحسب قٌمة المقاومة المغناطٌسٌة لملف معامل حبة الذاتً ن :  10س

 ذ/ثا . 50إلى دابرة كهربابٌة ذات تردد 

 اوم  31.4نج: 

    ماٌكروفاراد ، اذا علم أنه موصل فيً   31.8أحسب مقدار المقاومة السعوٌة لمكثف سعته ن   :  11س

 اوم  100نج: هرتز . 50دابرة كهربابٌة ترددها 

  أوم 8احسب قٌمة المقاومة المغناطٌسٌة لملف مربوط على التوالً مع مقاومة طبٌعٌية قٌمتهيا ن  : 12س

   أمبٌر .11  فولت ، والتٌار المار فً الدابرة ن110ن ، والدابرة تتغذى من مصدر كهربابً

 اوم  6نج: 

  100  أوم ، ومتسييييعة سييييعتها ن20دابييييرة تييييوالً تحتييييوي علييييى مقاوميييية طبٌعٌيييية مقييييدارها ن  : 13س

   هرتز ، أحسب :50  فولت بترددن200ماٌكروفاراد ،ربطت هذة الدابرة إلى مصدر تٌار متناوب مقداره ن
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 للدابرة .التٌار الكلً  .1
 الجهد على طرفً المقاومة الطبٌعٌة . .2
 الجهد على طرفً المتسعة . .3
 المقاومة الكلٌة للدابرة . .4
 معامل القدرة . .5

 ( 0.53 – 5 اوم ،37.6 -4 فولت ،167.5-3 فولت ،106.4 -2 امبٌر ،1-5.32 )

   أمبٌر 10أوجد القٌمة العظمى لتٌار متناوب شدته ن  : 14س

 امبٌر  14.1نج: 

  أوم ، ومربوطية عليى 6أوجد معامل قدرة دابرة كهربابٌة تحتوي عليى مقاومية طبٌعٌية قٌمتهيا ن  : 15س

   أوم .8التوالً مع مقاومة مغناطٌسٌة قٌمتها ن

  0.6نج: 

  ملييً هنييري ، أحسييب 150  اوم ، ومعامييل الحييث الييذاتً لييه ن10ملييف مقاومتييه المغناطٌسييٌة ن  : 16س

 التردد له .

 اوم  10.62نج: 

  أوم ، احسييب معامييل الحييث الييذاتً لييه ، اذا وصييل هييذا الملييف 62.25ملييف مقاومتييه الطبٌعٌيية ن  : 17س

  ذبذبة / ثانٌة . علما أن المقاومة الكلٌة للدابرة تساوي 25  فولت وتردد ن240لمصدر تٌار متغٌر جهده ن

   أوم .80ن

 هنري  0.318نج: 

    0.2  أوم ، وملف معاميل حثيه اليذاتً ٌسياوي ن 10دابرة توالً ذات مقاومة طبٌعٌة مقدارها ن  : 18س

   هرتز ، 50  فولت وتردده ن64هنري ، وصلت إلى مصدر للتٌار المتناوب جهده ن

 التٌار الكلً للدابرة . -1

 التٌار المار بكل من المقاومة الطبٌعٌة والملف . -2

 الملف .الجهد على طرفً  -3

 معامل القدرة .  -4

 ج (156 .0 -4 فولت  IR=IL=1 ،3 -62.8 1 -2 امبٌر ،1-1)
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 .التناوبالتٌار  حركاتااللمام بم :الهدف العام

 -عندما تكمل هذا الفصل تكون قادرا على:عزٌزي الطالب اف الخاصة: االهد

فيييً بٌبتيييك ، وفيييً تيييً تسيييتعملها تعيييرف أنيييواع هيييذه المحركيييات ال -1
 األماكن التً ال تحتاج إلى قدرات عالٌة.معظم

 تعرف أجزاء هذه المحركات وكٌف تعمل ومجال استعمالها  -1
 .محركات الطور الواحد كل حسب نوعه عملتست -2

تمٌز بٌن الطرق المختلفة لبدء حركة المحركات الحثٌة وغٌرها مين  -3
 المحركات 
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 الرابعالفصل 

 لطور الواحد المتناوب لالتٌار محركات 

 Introduction  تمهٌد1-4ن

ان الجهاز الذي ٌحيول الطاقية الكهربابٌية إليى طاقية مٌكانٌكٌية هيو المحيرك الكهربيابً.وتتمٌز  

المحركات الكهربابٌة بإمكانٌة تصنٌفها بؤحجيام وقيدرات تتيراوح مين الصيغٌرة جيدا التيً ٌمكين وضيعها فيً 

 اعات.الكبٌرة وفً مختلف الصنوالمضخات  الساعات إلى الكبٌرة جدا التً تستخدم فً الرافعات 

وتتمٌز أٌضا باختالف سرعاتها وإمكانٌة التحكم بسرعة دورانها وطول عمرها التشغٌلً وانخفاض الصوت 

نضييجٌجها ، وإمكانٌيية دورانهييا باتجيياهٌن وقليية الحاجيية لصييٌانتها وعييدم خييروج اٌيية عييوادم منهييا وتسييتخدم 

لخالطات والمكٌفيات والميراوح المحركات الكهربابٌة فً مختلف األجهزة كالثالجات والغساالت والمكانس وا

والمصيياعد الكهربابٌيية وكثٌيير ميين األجهييزة، وفييً المسييتقبل إمكانٌيية صيينع السييٌارة الكهربابٌيية البدٌليية عيين 

 السٌارات التً تحتوي محركات االحتراق الداخلً الموجودة اآلن التً تسهم فً تلوث البٌبة بنحو كبٌر.

وقد تم استخدام المحركات الكهربابٌة فً تشغٌل مختلف أنواع األجهيزة والمعيدات الحدٌثية التيً ظهيرت ميع 

ظهييور هييذه المحركييات كالمسييجالت السييمعٌة والمربٌيية ومحركييات أقييراص الحواسييٌب والطابعييات واأللعيياب 

  ٌوضييح انييواع ميين محركييات التٌييار 4-1شييكل رقييم نالميين االسييتخدامات. وكثٌيير والروبوتييات الصييناعٌة 

 المتناوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التٌار المتناوب احادٌة الطور ٌوضح انواع من محركات  1-4نشكل رقم 
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 وضح كٌفٌة تولٌد طاقة حركٌة ٌ 2-4نرقم شكل 

 وجود داخل مجال مغناطٌسًمعند مرور تٌار فً سلك 

 

 

 التٌار المتناوب للطور الواحد   مبدا عمل محركات 2-4ن

مبدأ عمل المولد الكهربابً، فعند تمرٌر تٌيار كهربيابً أن مبدأ عمل المحرك الكهربابً هو على العكس من 

فً سلك موجود داخل مجال مغناطٌسً ثابت تتولد قوة مٌكانٌكٌة تيإثر عليى السيلك فتدفعيه للحركية، وبهيذا 

  4-2، الشكل رقم نكان باإلمكان تحوٌل الطاقة الكهربابٌة إلى طاقة مٌكانٌكٌة كما ذكرنا فً بداٌة الموضوع

 ٌوضح ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكون المحركات الكهربابٌة أحادٌة الطور على أنيواع عدٌيدة بحسيب طبٌعية عملهيا وتصيمٌمها، ومين أنيواع 

 هذه المحركات ما ٌؤتً: 

تهيبط سيرعتها ميع زٌيادة الحميل  التيً Induction – Motors  ـي المحركيات الحثٌية 1
 المسلط 

التً ال تتياثر سيرعتها  Synchronouse – Motorsـ المحركات التزامٌة نالتوافقٌة   2
 عند تغٌر الحمل المسلط على محور الدوران 

  Universal – Motorsـ المحركات العامة نالتوالً  3
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  Induction Motors المحركات الحثٌة 4-2ن

تعد هذه المكابن مين أكثير المحركيات اسيتعماال وانتشيارا فيً االسيتخدامات الٌومٌية لالغيراض 

المنزلٌية والمكتبٌية والطبٌيية وميا شيابه ذلييك، لميا علٌهيا ميين بسياطة فيً التصييمٌم والكلفية الواطبيية 

 والكفاءة الجٌدة وانخفاض قيدرتها وبالتيالً مقيدار العيزم اليذي توليده مقارنية بالمحركيات االخيرى،

 وتدور بسرعة مختلفة 

   تركٌب المحرك4-2-1ن

تتكون هذه المحركات من أجزاء ربٌسة تكون موجيودة فيً جمٌيع األنيواع، وأجيزاء إضيافٌة تكيون 

  -موجودة فً بعضها فقط. واألجزاء الربٌسة هً:

 -وٌتكون من ثالثة أجزاء أساسٌة وهً: -: أوال : الساكن

 -أ . الهٌكل الخارجً ناالطار :
من الصلب نحدٌد الزهر  وٌحتوي على زعيانف عليى سيطحه الخيارجً تعميل عليى تبرٌيد الملفيات ٌصنع 

خييالل الهييواء المنييدفع ميين مروحيية التبرٌييد وٌسييتخدم اإلطييار لحمييل الصييفابح نالرقييابق  المكونيية للقلييب 

بٌانيات ه اٌضيا لوحية ٌيثبيت علتالحدٌدي، وكذلك لتثبٌت الغطابٌن الجانبٌٌن، وصندوق لوحية التوصيٌل، و

المحرك التً ٌسجل علٌها مواصفات المحرك مثيل التٌيار، والجهيد، والتيردد، والسيرعة، والقيدرة، وغٌير 

  ٌوضح الشكل الخارجً لمحرك حثً.3-4الشكل رقم  ن ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح الشكل الخارجً ن الهٌكل الخارجً  لمحرك حثً 3-4نشكل رقم 
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                                                                                    -القلب الحدٌدي: - ت

ٌصنع من رقابق او صفابح من الحدٌد السلٌكونً معزولة عن بعضها البعض بالورنٌش ومضغوطة 

بهييا  عمتوزعيية بانتظييام توضييلٌيية لتكييون القلييب الحدٌييدي ، ٌشييق علييى محٌطهييا الييداخلً مجيياري طو

 ملفات الساكن .

  ب ٌوضيح القليب الحدٌيدي بعيد  4-4 أ ٌوضح رقابق القلب الحدٌدي للساكن والدوار  ون 4-4الشكل رقم ن

 تجمٌع الرقابق .

 

 

 

 

 

 

 -  :Running Windingملفات الساكن ن -جـ

تصنع من أسالك نحاسٌة معزولة بالورنٌش ، سمٌكة بعض الشا ، تسمى ملفات التشغٌل ، وتكون 

ٌوضح ملفيات     5-4ن.الشكل رقم بعدد لفات ٌتناسب مع قدرة المحرك وتوصل إلى مصدر التٌار المتناوب 

 الساكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل رقم 

   4-5ن

ٌوضح 

ملفات 

 الساكن

 

 أ ٌوضح رقابق القلب الحدٌدي  4-4الشكل رقم ن

 للساكن والدوار  

 

   ب ٌوضح القلب الحدٌدي بعد تجمٌع الرقابق . 4-4نالشكل 
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 -الدوار : –ثانٌا 

ٌتكون الدوار من محور الدوران ن الشفت   الذي ٌسيتند عليى الغطيابٌن الجيانبٌٌن بصيورة متوازٌية  

بالنسييبة للسيياكن ، تضييغط علييى الشييفت صييفابح ميين الحدٌييد المعزوليية عيين بعضييها بييالورنٌش وٌكييون علييى 

او مابلة توضع فٌها قضبان ن اسٌاخ  من النحياس أو االلمنٌيوم ،  مستقٌمةة لٌمحٌطه الخارجً مجاري طو

وتوصل اطراف القضبان ، وتلحم من الناحٌتٌن بحلقتٌن من النحاس . وعادة ٌتم صب االلمنٌوم مباشرة فً 

 هذة المجاري .

 لسنجابً .وهذة الملفات التغذى بؤي تٌار كهربابً ، ٌسمى هذا النوع من المحركات بمحركات القفص ا

ب ٌمثل   6-4نأ ٌوضح الدوار فً المحركات الحثٌة الذي فٌه المجاري مابلة و  6-4والشكل رقم ن

 .داخل الساكنفٌه مستقٌمة المجاري 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 ابلة فً المحركات الحدٌثة   أ ٌوضح الدوار وفٌه المجاري م6-4الشكل رقم ن   الساكن داخل مستقٌمة فٌه المجاري ٌمثل ب 6-4ن شكل
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  7-4والشكل رقم ن

 ٌوضح اشكال مختلفة من القلوب 

 الحدٌدٌة للساكن والدوار 

 

 

 

 
الساكن واليدوار ، والتيرابط من مالحظة تركٌب هذه المحركات انه ال ٌوجد ترابط أو اتصال كهربابً بٌن 

 الوحٌد هو ترابط كهرومغناطٌسً ، أي أن هذا النوع من المحركات ٌعمل بالحث المغناطٌسً .
 -ثالثا / الغطاءان الجانبٌان :

ٌصنعان من الحدٌد الصلب ، أي من معدن اإلطار نفسه ، وٌثبتان بوساطة مسامٌر قالووظ ، وٌوضع فً الغطاء  

 الثابت لمفتاح الطرد المركزي .لجزء ااألمامً 

وٌتم تركٌب الغطابٌن على عمود الدوران ، وتعمل على اتزان الدوار ، وتسهل حركة دورانه وجعله فً وضع ٌسمح له 

 ٌوضح الغطاء الجانبً للمحرك   4-8ن بحرٌة الحركة . والشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 رابعا : مروحة التهوٌة 

وهً جزء مهم إذ تصنع من األلمنٌوم أو البالستك ، وتعمل فً أثناء دوران المحرك ، فٌندفع الهواء        

 .بٌن زعانف اإلطار ، فتنخفض درجة الحرارة التً تنشؤ عن مرور التٌار فً ملفات القلب الحدٌدي للثابت 

 

   ٌوضح أحجام مختلفة من القلوب الحدٌدٌة للدوار والساكن 7-4ننالشكل رقم 

 

   4-8الشكل رقم ن 

ٌوضح الغطاء الجانبً 

 للمحرك
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     F  والتردد ن  2P  وعدد االقطاب ن  SN  العالقة بٌن السرعة التوافقٌة ن   5-2-2ن 

فً المحركات الحثٌة تكون سرعة المجال المغناطٌسً للساكن أعلى من السرعة الفعلٌة للدوار ،  

ق والسبب هو مقاومة الهواء للدوار ، واالحتكاك بٌن محور الدوران والمساند ،وهذا الفرق ٌسمى باالنزال

 الذي سنتناوله بشكل تفصٌلً فً المرحلة الثالثة .

، وعكسٌا مع طردٌا مع تردد المصدر  السرعة التوافقٌةنة المجال المغناطٌسً فً الساكن،وتتناسب سرع

   ، وذلك بموجب القانون اآلتً : 2Pعدد األقطاب للمحرك ن 

 

                                          …………………………….. ( 5-1 ) 

  -إذ ان :

NS ن دورة / دقٌقة  ةتمثل سرعة المجال المغناطٌسً وتقاس بوحد 

F   ن ذبذبة / ثانٌة   ، او هٌرتز ةٌمثل تردد المصدر ، وٌقاس بوحد 

P   ٌمثل عدد أزواج األقطاب 

2P  ٌمثل عدد األقطاب 

   1-4مثال ن

   هرتز ، احسب سرعته التوافقٌة ؟ نظرٌا 50محرك ٌحتوي على أربعة أقطاب موصل إلى مصدر تردده ن

 الحل :

NS= 60 F / P 

 NS = 60 ×50 /2 =1500ن دورة / دقٌقة   

   2-4مثال ن

  ذبذبة / ثانٌة أوجد عدد  50  دورة / دقٌقة موصل إلى مصدر تردده ن  3000محرك سرعته التوافقٌة ن

 أقطابه .
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 الحل :

NS = 60 F / P 

 ومن حاصل ضرب الوسطٌن فً الطرفٌن نحصل على 

NS P = 60 F  

P = 60 × F / Ns 

P = 60 × 50 / 3000 =1  عدد أزواج األقطاب 

2p = 2  عدد األقطاب 

   نظرٌة االشتغال   5-2-3ن  

عنييد تسييلٌط جهييد متنيياوب أحييادي الطييور علييى ملفييات الثابييت ، فييؤن التٌييار المييار فٌهييا سييٌولد مجيياال   

ٌنتقل إلى ملفات الدوار من خالل الفجوة الهوابٌة ، فٌقطعها ، وفً هيذه الحالية سيتحتث  متذبذباً  مغناطٌسٌا  

آخير مين التفاعيل المتبيادل بيٌن  ق . د . ك ومن ثم تإدي إلى ميرور تٌيار كهربيابً مكونيا  مجياال  مغناطٌسيٌا  

 تسياوي صيفرالمجالٌن المغناطٌسٌٌن للثابت والدوار ، تتكون قوى كهرومغناطٌسيٌة ، محصيلة هيذه القيوى 

 وبالنتٌجة عزم الدوارن الذي تسلطه على الدوار ٌساوي صفرا  .

ذلك بإزاحة المجال  وألجل تشغٌل المحرك ٌتطلب تدوٌر الدوار، وذلك بخلق عزم دوران ابتدابً ذاتً ، وٌتم

المغناطٌسً فً الدوار عن موضعه إلحداث زاوٌة بٌنه وبٌن المجال المغناطٌسً فً الثابت ، ومن اخيتالف 

 المجالٌن بالزاوٌة تسبب نشوء قوة مٌكانٌكٌة وعزم دوران ابتدابً وتسمى هذه العملٌة بتجزبة الطور .

    بدء تشغٌل المحرك  5-2-4ن 

وتعتمد على  الوسٌلة المساعدة بدء تشغٌل المحركات الحثٌة أحادٌة الطور ق لابتوجد عدة طر    

 -منها :المستعملة النتاج عزم بدء الحركة، و

  (Starting Winding  -ن أ  طرٌقة الملفات المساعدة :

توضع هذه الملفات فً مجاري الساكن، وتكون ذات مقطيع صيغٌر ومقاومتهيا عالٌية ، وتشيغل ثليث  

الكلٌة وتوصل بالتوازي مع ملفات التشغٌل وتصمم عادة للعمل لفترة محدودة ال تتجاوز عيدة عدد المجاري 

ثوان وٌربط مفتاح الطرد المركزي بالتوالً مع ملفات البدء ن الملفات المساعدة   لكً ٌفصلها عن اليدابرة 

ا النيوع واطيا   من السرعة الفعلٌة ٌكون عزم الدوران فيً هيذ%75الربٌسة عند وصول سرعة المحرك ن

 نسبٌا ، والكفاءة ومعامل القدرة واطبة .

والفابدة من هذه الملفيات هيً عنيد توصيٌل المحيرك إليى المصيدر ٌمير تٌيار فيً ملفيات البيدء ٌختليف بزاوٌية عين تٌيار ملفيات 

ٌنشييؤ مجييال مغناطٌسيً دوار ٌنييتج عنييه عييزم  ومحصييلة هيذٌن المجييالٌنالتشيغٌل الربٌسيية وميين ثييم ٌحيدث مجييالٌن مختلفييٌن ، 

   ٌوضح توصٌلة الدابرة.4-9والشكل رقم ن دوران ابتدابً للمحرك .
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 .، ولهذا ٌجب إضافة عامل أخر هذه الطرٌقة غٌر كافٌة إلعطاء عزم دوران ابتدابً عال

 -:ن ب  طرٌقة المكثف 

بالتوالً مع ملفات البدء ومفتاح الطرد  ن الورقً المشبع بالزٌت ، فً هذه الطرٌقة ٌوصل المكثف 

وسعة المكثف المستعمل تعتمد على المركزي وهذه الدابرة توصل على التوازي مع ملفات التشغٌل الربٌسة 

 .ٌوضح توصٌلة الدابرة   4-10ن والشكل رقم قدرة المحرك، 

 

 

 

 

 

 

 

وعند توصٌل المحرك إلى المصدر ٌمر تٌار فيً كيل مين ملفيات التشيغٌل وملفيات البيدء لكين وجيود المكثيف 

بزاوٌة معٌنة ، وبيذلك ٌنشيؤ عيزم ٌعمل على تقدم التٌار المار فً ملفات البدء عن التٌار فً ملفات التشغٌل 

دوران ابتييدابً نتٌجيية الخييتالف طييوري للمجييالٌن ، وٌكييون عييزم الييدوران االبتييدابً فييً هييذا النييوع ميين 

المحركييات عالٌييا  وذا كفيياءة عالٌيية وكييذلك ٌعمييل علييى تخفييٌض اسييتهالك التٌييار .وٌسييتعمل هييذا النييوع ميين 

 . المحركات فً الغساالت والثالجات الكبٌرة

 

   ٌوضح توصٌلة الدابرة التً تحتوي على الملفات المساعدة ومفتاح الطرد 4-9الشكل رقم ن 

 المركزي

 

 للدابرة .ٌوضح التوصٌلة    4-10ن الشكل رقم 
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قى المكثف متصال مع ملفات البدء إلى المصيدر ، وبشيكل مسيتمر عنيد اشيتغال المحيرك ، وعليى هيذا وقد ٌب

األساس تصمم الملفات المساعدة  والمكثف بشكل ٌضمن عيدم تلفهيا وفيً هيذه الحالية ال تحتياج إليى مفتياح 

 طرد مركزي .

القدرة .وٌستخدم هذا النوع  وتكون النتٌجة محرك هادئ الصوت فً أثناء التشغٌل وكذلك تحسٌن فً معامل

ميين المحركييات فييً التطبٌقييات التييً تتطلييب هييدوءا فييً الصييوت أثنيياء التشييغٌل كمييا فييً المييراوح السييقفٌة 

 .ٌوضح التوصٌلة للدابرة   4-11ن والمنضدٌة. والشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

، وٌسييمى مكثييف التشييغٌل  وتكييون سييعته علييى مكثفييٌن ، األول دابييم وهييو صييغٌر وهنيياك محركييات تحتييوي

وٌوصل على التوازي مع دابرة الملفات المسياعدة ، والثيانً مكثيف  من سعة مكثف البدء، 3\1مساوٌة الى

 البدء الذي ٌوصل على التوالً مع الملفات المساعدة ومفتاح الطرد المركزي . 

ب ٌوضيح شيكل محيرك   12-4ن  أ ٌوضح طرٌقية توصيٌل المكثفيٌن فيً دابيرة المحيرك و12-4شكل رقم ن

 .ٌحتوي على مكثفٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3ـ 11شكل رقم ن 4 ٌوضح طرٌقة توصٌل المكثفٌن فً دابرة المحرك.   

   ب ٌوضح شكل محرك ٌحتوي على مكثفٌن.4-11و الشكل ن

 أ (4-12)

 

 ب (4-12)

 

 

 للدابرةٌوضح التوصٌلة  ( 4-11 )لشكل رقم  ا
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   ٌوضح أشكال مختلفة للثابت والدوار13-4الشكل رقم ن 

    Shaded Pole Motor-:المظللةن جـ   محركات األقطاب 

فً هذه المحركيات ٌكيون عيزم اليدوران االبتيدابً واطبيا  وٌختليف الثابيت فٌهيا عين المحركيات التيً  

 .تحتوي على ملفات بدء حركة

ٌكون الثابت عبارة عن صفابح رقٌقة من الحدٌد بعد تجمٌعها مع بعضها تتكون أقطاب بارزة توضع حولهيا 

وللحصييول علييى مجييال مغناطٌسييً دوار لبييدء الحركيية ٌحييدث شييق فييً احييد جييانبً القطييب ملفييات التشييغٌل 

ملفييا مقصييورا تسييمى بالقطييب  وتوضييع حولييه حلقيية ميين سييلك النحيياس تكييون سييمٌكة بعييض الشييًء وتمثييل

. وتعوض هذه الحلقة عن ملفات البدء فً محركات الطيور الواحيد .أميا اليدوار لهيذه المحركيات فهيو المظلل

 السنجابً . من نوع القفص

ا ٌجعل عامل الكفياءة إن المفاقٌد الكهربابٌة فً الحلقة المقصرة تكون كبٌرة نسبٌا عند السرعة المقررة مم

بعيض  ، وميع ذليك وبسيبب إدخيالقيدرة واطبية ، ولهذا فان هذه المحركات فً الغاليب تصيمم عنيدفٌها واطبا  

خدامات شابعة لهذا المحرك لقدرة تصل إليى ن ، بدأت فً الفترة األخٌرة استالتحسٌنات على تصمٌم المحرك

   واط .300

وعلى الرغم من السلبٌات فً هذا النيوع مين المحركيات إال انيه   ،وٌمتاز أٌضا إن معامل قدرته واطا أٌضا

وكيذلك ان مسيتوى الضوضياء فٌهيا واطيا   ،ٌجد استخدامات متعددة بسبب كلفته الواطبة وبساطة التصمٌم

وكذلك االختٌار المناسب لألجزاء التركٌبٌة والحسياب اليدقٌق ألبعياد المحيرك ي، مجارجدا بسبب عدم وجود 

وقيد ٌصيمم فيً بعيض   ،حتى انه من الممكن أصبح تحسٌن مإشر الطاقة ورفع عزم الدوران االبتدابً فٌيه

وهناك تصمٌمات أخرى الغرض منها الحصيول عليى المجيال  ،األحٌان باستخدام حلقتٌن مقصرتٌن لكل قطب

 .ٌوضح أشكال مختلفة للثابت والدوار  13-4المغناطٌسً الدوار األمثل و الشكل رقم ن
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 ألقطاب المظللة للمحرك ذي ا   نظرٌة االشتغال  4-2-5ن

المسيتمر وهيو المسيإول عيين إن المليف اليربٌس فيً الثابيت ٌعميل كمليف إثيارة فيً محركيات التٌيار  

تكوٌن المجال المغناطٌسً فً المحرك فعند مرور تٌار متناوب فً الملفات ٌنشا مجال مغناطٌسً ٌنتقل إلى 

وبما أنها تختلف عن الملفات الربٌسة من حٌث مساحة المقطع لهذا ٌتولد فٌها  ،الحلقة النحاسٌة المقصورة

ال األصلً ومتؤخر عنه بزاوٌة  وبيذلك تحصيل زاوٌية فيرق تٌار عالً وكذلك مجال مغناطٌسً معاكس للمج

 إدي إلى نشوء عزم دوران بمقدار زاوٌة التخلف .تبٌن المجالٌن 

هيذا ٌكيون عيزم لو  ،إن مقدار زاوٌة التخليف بيٌن المجيالٌن فيً هيذا النيوع مين المحركيات تكيون قلٌلية جيدا

 وبمقدار ٌكفً لتشغٌل األحمال الخفٌفة . ،الدوران واطبا

 sSynchronus Motorالمحركات التزامنٌة   3-4ن

    تمهٌد  4-3-1ن

  فيً السياكن ميع سيرعة   Nsسمٌت بالمحركات التزامنٌة وذلك لتزامن سرعة المجال المغناطٌسيً ن      

 أي أن السرعتٌن متساوٌتٌن واالنزالق ٌساوي صفرا .،   حٌث ال ٌوجد فرق بٌنهما nالدوار ن

، وتعميل عنيد   او أكثير10MWالتزامنٌة من أجزاء اليواط الواحيد ولغاٌية نتتراوح قدرة المحركات  

   ولغاٌة  ن  125rpmللجهد ن أحادي الطور أو متعدد األطوار   وعند سرع تتراوح من ن  مقنن أي مقدار

1000rpm  ، 500وتكون المحركات التزامنٌة مناسبة عملٌا للعمل عند السرع التً تقيل عين نrpm  ، 

ط المباشر إلى الحمل كما فً حالة إدارة المضخات والطواحٌن والخباطات مثال والسٌما عند قدرة وعند الرب

  ٌكون المحرك التزامنً عند هذة السرع الواطبية المقننية اقيل كلفية عنيد مقارنتيه ميع  75KWتزٌد على ن

فً هذه السرعة أي المحرك الحثً من الحجم نفسه وان أي تغٌٌر فً قدرة المحرك التزامنً سوف ال ٌإثر 

وال ٌمكين للمحركييات التزامنٌية أن تبييدأ   ا،أن سيرعتها تبقيى ثابتيية بصيرف النظيير عين الحمييل المسيلط علٌهيي

الدوران من تلقاء نفسها بل تحتاج إلى وسٌلة خارجٌة مساعدة لتدوٌرها وما أن تصل سيرعة دورانهيا إليى 

مختلفية مين  واعنيٌوضيح ا  14-4ن الشكل رقم سرعة الدوران التزامنٌة فؤنها تبقى تدور بسرعة ثابتة . و

 .المحركات التزامنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 واع مختلفة من المحركات التزامنٌة  .ن   ٌوضح ا41-4الشكل رقم ن
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 والوسابل المساعدة على تدوٌر المحرك ألتزامنً هً : 

لهذا فان المحرك ٌبدأ كمحيرك حثيً إليى   ،وضع ملف قفص سنجابً فً أقطاب الدوار ٌسمى ملف البدء .1
فعند تسلٌط جهد التٌار المستمر عليى مليف اإلثيارة ٌنجيذب المحيرك إليى   ،أن ٌصل إلى سرعته التزامنٌة

 حالة التزامن .
  ،وذليك بتقلٌيل تيردد الجهيد المسيلط عليى مليف السياكن، هتقلٌل سرعة دوران مجال السياكن بدرجية كبٌير .2

 ه ببطًء بحٌث ٌزداد مع زٌادة التردد.عندها ٌبدأ الدوار دوران
   تركٌب المحرك التزامنً 4-3-2ن

  -أوال / الساكن :

وٌحتيوي   ،إذ ان القلب الحدٌيدي ٌتكيون مين رقيابق مين الحدٌيد، ٌشبه الساكن فً المحركات الحثٌة 

 على مجاري من الداخل توضع فٌها الملفات الربٌسة التً توصل إلى مصدر تٌار متناوب 

  -ثانٌا  / الدوار :

، ٌتكون من سبٌكة من مختلف المعادنتكون دابمٌة التمغنط ، إذ قد ٌحمل األقطاب المغناطٌسٌة التً  

وتكون حلقة الهسترة فٌها أو قيوة ازالية المغناطٌسيٌة عالٌية ، وتسيتعمل فيً المكيابن الصيغٌرة ، أو ملفيات 

 كاربونٌة .تتغذى من تٌار مستمر خالل حلقات االنزالق والفرش ال

ٌختلف شكل الدوار بحسب نوع االقطاب المسيتخدمة وعيددها وحجيم الماكنية وسيرعتها ، فقيد تكيون اقطياب 

بارزة ، وهذه تصلح فً حالة السرع البطٌبة والمتوسطة اما فً المكابن ذات السرع العالٌة ، فٌكون الدوار 

ي ، توضيع فٌهيا ملفيات االقطياب عبارة عن اقطاب مخفٌة ، ٌظهر على شيكل اسيطوانً ٌحتيوي عليى مجيار

 المغناطٌسٌة التً تتغذى من مصدر تٌار مستمر عن طرٌق حلقات انزالقٌة وفرش كاربونٌة .

    نظرٌة اشتغال المحرك التزامنً  4-3-3ن  

عند مرور التٌار المتناوب من المصدر إلى ملفات الساكن ن مرور نصف الموجة الموجبة   سٌجعل  

موجبة ، وبذلك ٌحدث تنافر بيٌن الملفيات وبيٌن األقطياب المغناطٌسيٌة وذليك لتشيابه القطبٌية قطبٌة الملفات 

 وهذا التنافر ٌجعل األقطاب تنحرف عن موضعها بزاوٌة معٌنة . ،نموجب مع موجب  

وفً لحظة تغٌر نصف الموجية إليى نصيف الموجية السيالب، سيٌجعل قطبٌية الملفيات سيالبة ، وبيذلك ٌحيدث 

ولهذا السبب أن   ،وعند ذلك ترجع االقطاب المغناطٌسٌة إلى موضعها األصلً ،بٌن األقطاب تجاذب بٌنها و

  ٌوضيح الثابيت واليدوار وكٌفٌية 15-4والشكل رقم ن عزم الدوران االبتدابً لهذة المحركات ٌساوي صفرا .

 .للحصول على عزم دوران ابتدابً تتبع اإلجراءات التً سبق ذكرهاومرور التٌار.

وتسيتخدم بعيض أنيواع هيذه المحركيات فيً ، وتشيتغل بمعاميل قيدرة عيالً، كفاءة هذه المحركيات عالٌيةتعد 

وتستخدم فً مكابن الطباعة ومعامل  ، الساعات الجدارٌة ، وفً أجهزة التوقٌت وأجهزة القٌاس الحساسة 

 . 15-4نكما فً الشكل النسٌج 
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  -   ممٌزات المحرك التزامنً :4-3-4ن

 ـ معامل قدرته كبٌر .1
 التحمٌل الزابد .ـ ذو كفاءة عالٌة وقدرة على 2
 ـ سرعة دورانه ثابتة ضمن مجال حمله النظامً .3
 Universal Motor المحرك العام نالتوالً    4-4ن  

المتغٌير وبالسيرعة أو بالتٌيار ، المحرك العام هو ذليك المحيرك اليذي ٌمكين تشيغٌله بالتٌيار المسيتمر 

وٌكثر استعماله فً المحركات ذات القدرة الكسيرٌة بالحصيان التيً تسيتخدم فيً االسيتعماالت  ،نفسها تقرٌبا

  ٌوضييح شييكل محييرك تييوالً، 16-4الشييكل رقييم ن المنزلٌيية مثييل الخالطييات والمثاقييب ومكييابن الخٌاطيية .

 والتركٌب الداخلً له.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح شكل محرك توالً والتركٌب الداخلً للمحرك( 16-4)الشكل رقم

 

 

N مصدر 

 للتٌار

المستمر   

 الجزء الدوار

 الجزء الثابت
 مصدر

 للتٌار

المتناوب   

 تٌارٌوضح الثابت والدوار وكٌفٌة مرور ال  15-4نالشكل رقم 

 

S 

~ 
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  نب  ٌوضح القلب الحدٌدي 17-4نالشكل رقم 

 بعد وضع الملفات دوارللساكن وال

 قبل وضع الملفاتوالدوار    أ ٌوضح القلب الحدٌدٌللساكن17-4نالشكل رقم 

وتصل سيرعته إليى درجية الخطيورة عنيدما ، ابتدابً عالً ، وهو متغٌر السرعةوٌمتاز بان له عزم دوران 

 وتتناقص سرعته كلما زاد الحمل .، الٌكون محمال

 -  تركٌب محرك التوالً :5-4-1ن  

هو الذي ٌحتوي عليى اقطياب مغناطٌسيٌة بيارزة توضيع حولهيا ملفيات مين النحياس ،  -الساكن : .1
 على التوالً مع الدوار عن طرٌق الفرش الكاربونٌة .وتوصل ملفات االقطاب المغناطٌسٌة 

 
توضييع حولييه رقييابق مين الحدٌييد بعييد جمعهييا تكييون  محييور دوران ن شيفت ٌصيينع ميين  -اليدوار : .2

مين الخيارج ، توضيع فٌهيا ملفيات مين النحياس  لٌيةالقلب الحدٌدي الذي ٌحتوي على مجاري طو
المعزول ، وتوصل اطراف الملفات إلى قطع المبدل بحسب نوع اللف اليذي مير ذكيره فيً الفصيل 

 الثانً ن مكابن التٌار المستمر    .
   أ ٌوضح القلب الحدٌدي للساكن والدوار قبل وضع الملفات ونب  بعد وضع الملفات .417-الشكل رقم ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مفاتٌح فصل ملفات البدء 4-5ن  

الطرد المركزي . اليذي ٌتيؤلف مين من المفاتٌح الشابعة االستعمال فً معظم المحركات للطور الواحد مفتاح 

 -جزبٌن أساسٌن هما :

 .جزء ٌحتوي على نقطتً اتصال وٌثبت بؤحد األغطٌة الجانبٌة او فً مقدمة الساكن .1
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   ٌوضح تركٌب مفتاح الطرد المركزي18-5الشكل رقم ن

اتجية عين الجزء الثيانً متحيرك ٌثبيت عليى عميود اليدوران وٌتيؤثر بيالقوى الطياردة المركزٌية الن .2
وٌحتييوي علييى مجموعيية نييوابض تعمييل علييى جعييل نقطتييً االتصييال متالمسييتٌن  ، دوران الييدوار

   ٌوضح تركٌب مفتاح الطرد المركزي.4-18والشكل رقم ن عندما ٌكون المحرك ساكنا .
 ح وغلق نقطتً التالمس ن االتصال   فً دابرة الملفات المساعدة .توٌعمل المفتاح على ف

وبعيد أن  ، التٌيار فيً الملفيات المسياعدةميرور فيتكمالن دابيرة  ، مغلقتٌنوعند بدء الدوران تكون النقطتان 

   من سرعته الفعلٌة تفتح نقطتً التالمس بفعيل القيوة الطياردة المركزٌية  %75ٌصل دوران الدوار إلى ن 

ء فتعمل على سحب قرص ضاغط على نقطتً اليتالمس فيً الجيز ، ثرة فً الجزء المتحرك من المفتاحالمإ

 وتنفتح دابرة الملفات المساعدة . ، من المفتاح فٌبتعد عنهاالثابت 

فٌقفييل نقطتييً الييتالمس وٌكمييل دابييرة الملفييات  ، محييرك ٌعييود القييرص الضيياغط إلييى وضييعهوعنييد اٌقيياف ال

 المساعدة .

 

 

 

 

 

 

 

   ٌوضح تركٌب مفتاح  الطرد المركزي18-4شكل رقمن                        

 باالضافة الى مفتاح الطرد المركزي توجد انواع اخرى من المفاتٌح مثل المفتاح الحراري والمغناطٌسً.

فضال  عن األنواع الربٌسية مين المحركيات التٌمير ذكرهيا توجيد أنيواع خاصية مين المحركيات صيممت لتلبيً 

 -حاجة بعض التطبٌقات ومن أهمها :

 Stepper Motor محركات الخطوة 4-6ن

ٌطلييق علٌهييا المحركييات المتدرجيية الحركيية ، فبعييد التقييدم العلمييً الييذي أحييرز فييً مجييال الكترونٌييات  

جهياز ٌمكين ان  ذا، وهيالقدرة وفً إمكانٌة توصٌل وفصل تٌار مستمر ذو قٌمة عالٌة فً ملفات المحركات 

ٌعطً حركة دورانٌة فً صورة انحراف زاوي ثابت .وٌستعمل هيذا المحيرك فيً الحواسيٌب ن فيً مشيغالت 

والييرادارات  ، وفييً معظييم خطييوط اإلنتيياج فييً المصييانع  ، وكييذلك فييً آالت القطييع، األقييراص والطابعييات   

الشيكل  طبٌية والعيدادات الرقمٌية .وتطبٌقات أخرى ال حصر لها فً الصناعة واألجهيزة ال ، وأنظمة التوجٌه

   ٌوضح اشكال مختلفة من محركات الخطورة.4-19رقم ن

 

http://www.lewis-banks.com/images/csw2grp1.gif
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    تركٌب المحرك 4-6-1ن

ٌتكيييون المحيييرك الخطيييوي مييين سييياكن بعيييدد معيييٌن مييين الملفيييات ودوار ٌحتيييوي عليييى عيييدد مييين  

 أو قلب حدٌدي مسنن بدون مغناطٌسات . ، المغناطٌسٌات الدابمة

وٌمكن تحرٌك المحرك على شكل خطوات من خيالل تغذٌية ملفيات السياكن بنبضيات كهربابٌية بترتٌيب معيٌن 

 وغالبا ما ٌتم هذا من خالل المتحكمات الرقمٌة والحواسٌب . ، بحٌث ٌغذى ملف واحد فقط من هذه الملفات

 Servo Motorت التحكم او الخدمة    محركا 7-4ن 

ى إزاحية وهً الجهيد المسيلط عليى المليف االبتيدابً إلي ، تحول محركات الخدمة اإلشارة الكهربابٌة  

 وتجد هذه المحركات انتشارا  واسعا  فً منظومات السٌطرة والتحكم . ، مٌكانٌكٌة للمحور الدوار

وفييً كافيية انييواع  ، وفييً أجهييزة القٌيياس  ، خصٌصييا فييً أنظميية الييتحكم والسييٌطرة وتصييمم هييذه المحركييات

حٌيث ٌيربط المحيرك  وتكون استجابتها سرٌعة من حٌث التغٌٌر فً السرعة الي تغٌٌر فً الجهد، المنظمات

وهو محيرك خيدمً ميإازر  ، محور الحمل مباشرة أو من خالل تروس مسننة فٌقوم بتحرٌكه مٌكانٌكٌا مع 

األجهزة الكهربابٌة التً ال تتمكن من تولٌد عزم دوران كاف على تحرٌك الحمل فٌقوم بهيذه المهمية  ٌساعد

 ٌوضح اشكال مختلفة من محركات الخدمة مع التركٌب الداخلً للمحرك.   20-4نالشكل رقم  بدال عنها .

 

 

 

 

 محركات الخطوة شكل وتركٌب  ٌوضح 419-الشكل رقم ن
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    تركٌب المحرك   4-7-1ن  

 ،  90ºهو عبارة عن محرك حثً ثنابً الطور أي انه ٌحتوي على ملفٌن فً الثابت بٌنهما زاوٌة ن  

وٌكون كل ملف مستقل عن اآلخر حٌث ٌتم تسلٌط مصدر جهد ثابت القٌمة والتردد على احيد الملفيات اليذي 

وٌسييمى ن ملييف الييتحكم أو  ، ٌمكيين الييتحكم فٌييه علييى الملييف اآلخييروجهييد متغٌيير  ، ٌسييمى ن ملييف اإلثييارة  

 السٌطرة  .

ٌقل كثٌرا  عن طوله لكً ٌقلل  هوقطر  ،وٌكون عادة صغٌر القطر ،أما الدوار فعلٌه ملفات القفص السنجابً

 ولكً ٌكون سرٌع االستجابة .  ،عزم القصور الذاتً

 

 

 

 

 

 

 

  ٌوضح  4-20الشكل رقم ن

أشكال مختلفة من محركات 

مع التركٌب الداخلً  الخدمة

 للمحرك 
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 الرابعأسبلة الفصل 

 ما المحرك ؟ وما أنواع المحركات ؟ وما مبدأ عمل المحرك ؟:  1س

 بهذا االسم ؟ تما المحركات الحثٌة ؟ ولماذا سمٌ:  2س

    50  دورة / دقٌقية موصيل إليى مصيدر تٌيار متنياوب تيردده ن  1500محرك سرعته التوافقٌة ن :  3س

 2p= 2) .    ج: ننظرٌاً احسب عدد اقطابه  ،هرتز 

   ، فمييا مقييدار تييردد المصييدر؟ 10  دورة / دقٌقيية وعييدد اقطابييه ن 600محييرك سييرعته التوافقٌيية ن:  4س

 ج :F = 50 HZنظرٌا . 

 اللوحة المثبتة على اإلطار الخارجً ؟ما أجزاء المحرك الحثً ؟ وما فابدة :  5س

 ما أنواع ملفات الدوار وكٌف ٌكون وضعها فً القلب الحدٌدي ؟ : 6س

 عدد طرق التشغٌل للمحرك الحثً للطور الواحد . :7س

 اذكر خواص ملفات البدء وكٌف توصل مع ملفات التشغٌل ؟:  8س

 ا تمتاز مثل هذه المحركات ؟ وأٌن تستعمل ؟ما فابدة مكثف البدء فً محركات الطور الواحد ؟ وبماذ: 9س

 هل ٌوجد مكثف أخر ؟ وما مواصفاته ؟:  10س

 ما ممٌزات وعٌوب محرك األقطاب المظللة ؟ وأٌن ٌستعمل ؟:  11س 

 اشرح نظرٌة اشتغال المحرك ذو القطب المظلل . : 12س 

 ستعمل ؟تلماذا سمٌت المحركات التزامنٌة بهذا االسم ؟ وأٌن :  13س 

 ما الوسابل المساعدة لتدوٌر المحرك التزامنً ؟: 14 س

 اذكر اجزاء المحرك التزامنً ووظٌفة كل جزء.:  15س

 أشرح نظرٌة اشتغال المحرك التزامنً . مع ذكر خواصه .:  16س

ف:  17س  المحرك العام ؟ وأٌن ٌستعمل ؟ عرا

 البدء .عدد مفاتٌح فصل ملفات :  19سأشرح تركٌب المحرك العام .:  18س

 أٌن ٌستعمل مفتاح الطرد المركزي ؟ وهل ٌوجد فً المراوح السقفٌة ؟:  20س

 أٌن تستعمل محركات الخطوة ؟ وما مكوناته ؟ : 21س

 ما استعماالت محركات التحكم ، وما مكوناته ؟  :  22س
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 الهدف العام: اإللمام بالمحوالت الكهربابٌة.

 -:ان عزٌزي الطالب عندما تكمل هذا الفصل تكون قادرا علىاف الخاصة: االهد

 تعرف تركٌب ونظرٌة اشتغال المحوالت الكهربابٌة. .1
 تمٌٌز بٌن أنواع المحوالت الكهربابٌة. .2
 شتق نسبة التحوٌل فً المحوالت الكهربابٌة.ت .3
 فً المحوالت الكهربابٌة. عملتعرف أنواع القلب الحدٌدي المست .4
 فً المحوالت الكهربابٌة.حسب نسبة التحوٌل ت .5
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  Introduction  تمهٌد 1-5ن

المحولة الكهربابٌة هً جهاز ٌحيول الطاقية الكهربابٌية ذات الجهيد المعيٌن إليى طاقية كهربابٌية ذات  

 جهد اخر من خالل زوج من الملفات الكهربابٌة .

وتعرف بانها جهار  كهرومغناطٌسً ستاتٌكً تحول القيدرة الكهربابٌية للتٌيار المتنياوب مين مكونيات معٌنية 

  .P=IVإلى مكونات أخرى ن 

% ميين الطاقيية الداخليية 99.75ُتعييدا المحييوالت ميين المكييابن الكهربابٌيية الكفييوءة إذ لهييا القابلٌيية علييى تحوٌييل 

الكهربابٌة باحجام مختلفة تتراوح من محيوالت بحجيم اظفير للمحولة إلى خرج المحولة ، وتصنع المحوالت 

    من زوج مين هيذه المحيوالت   ، إليى Microphoneاالبهام ، ن حٌث ٌمكن ان ٌتكون مكبر الصوت ن 

 محوالت ذات احجام كبٌرة ذات قدرات  تتراوح بمبات االطنان التً تستخدم فً شبكات القدرة الكهربابٌة . 

تعمل بالمبادئ االساسٌة نفسها على الرغم من االختالف فً االحجام ، وٌمثيل كل انواع المحوالت  

انواع واحجام مختلفية للمحيوالت الكهربابٌية . سيٌتم التركٌيز فيً هيذه المرحلية الدراسيٌة    1-5نالشكل رقم

 على المحوالت الكهربابٌة ذات الطور الواحد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كهربابٌة مختلفة األحجام واألشكال .ٌوضح محوالت   1-4نالشكل رقم 
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 Transformer Construction  تركٌب المحولة 2-5ن

تتكون المحولة من ملفٌن من االسالك الملفوفة حول قلب حدٌدي ، ٌسيمى الطيرف الميرتبط بمصيدر  

الثانوي ، كما مبٌن فيً الشيكل التٌار بالملف االبتدابً ، فً حٌن ٌطلق على الطرف المرتبط بالحمل بالملف 

أ ، أي انييه ٌمكيين اعتبييار المحوليية مكونيية ميين دابييرتٌن احييداهما دابييرة مغناطٌسييٌة تتمثييل بالقلييب ،  2-5نقييم

واالخرى دابرة كهربابٌية تتمثيل بالملفيات االبتيدابً والثيانوي ، وتوضيع مكونيات المحولية فيً داخيل حاوٌية 

 والصدمات المٌكانٌكٌة .للحفاظ على المكونات من االتربة والرطوبة 

وتسييتخدم المحوليية لتغٌٌيير قٌميية الجهييد الكهربييابً فييً نظييام نقييل الطاقيية الكهربابٌيية الييذي ٌعمييل علييى التٌييار 

المتناوب حٌث الٌمكن ان تعمل المحولة فً انظمة التٌار المستمر . فإذا كيان جهيد الطيرف الثيانوي اقيل مين 

اما لو كيان جهيد الثيانوي اعليى مين جهيد  أ 2-5نفً الشكل  كماجهد االبتدابً كانت المحولة خافضة للجهد 

 ب .  2-5ناالبتدابً كانت المحولة رافعة للجهد ، كما مبٌن فً الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ٌلً :ٌجب ان تتصف ملفات المحولة بما 

متانة مٌكانٌكٌة عالٌة تكفً لحماٌتها من التشوهات التً قد تنتج عن تٌارات القصر والتٌارات  .1
 الزابدة .

 متانة حرارٌة كافٌة بحٌث الٌإدي ارتفاع درجة الحرارة إلى انهٌار المادة العازلة حرارٌا . .2
لمنع حدوث انهٌار متانة كهربابٌة كافٌة بحٌث تكون المواد العازلة ومسافات العزل كافٌة  .3

 كهربابً او قوس كهربابً .
تختلف ملفات المحولة باختالف تٌاراتها وجهودها االسمٌة وتصنع من اسالك مصنوعة من النحاس ، 

 أو االلمنٌوم ذات مقاطع دابرٌة او مستطٌلة .

 

5-2  ب  نالشكل رقم                                       أ  2-5 نٌمثل محولة رافعة للجهد  
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ٌوضح موقع ملفات المحولة حول القلب .  4-5نوالشكل رقم   

 

    Iron Core Shapeشكل القلب  3-5ن

: الفولتٌيية والتٌييار والتييردد وٌإخييذ فييً تٌيية آلان تركٌييب القلييب للمحوليية ٌعتمييد علييى العوامييل ا 

   ميين الحدٌييد   Air-Coreعييادة قلييب هييوابً ن  عملالحسييبان الحجييم وتكييالٌف التركٌييب للقلييب . وٌسييت

   . Steel-Core  ، او الفوالذ ن  Soft-Coreاللٌن ن 

عيام فيؤن المحيوالت  المحولة ، وبنحو   عمالاختٌار أي من انواع القلب ٌعتمد على مجال است نا إ 

، كميا 20KHz) عندما تكيون فولتٌية المصيدر ذات تيردد عيالً ن اكثير مين  عملذات القلب الهوابً تست

ول قدرة افضيل منالمحولية ذات القليب الهيوابً، أميا المحيوالت ذات القليب الحدٌيدي الليٌن تكيون انها تحا 

المحولية ذات القليب المصينوع مين ،و امفٌدة جدا عنيدما ٌتطليب أن ٌكيون حجيم المحولية صيغٌرا  وكفيوءً 

 قدرة بشكل كفوء .البذلك تستعمل لتحوٌل وشرابح الفوالذ تفقد الحرارة بسهولة  

بح التً ٌصنع منهيا القليب الفيوالذي للمحيوالت، وتسيمى المحولية بحسيب اٌوجد نوعان من اشكال الشر

القلب  أنا ٌمكن مالحظة ، إذ   3-5نشكل القلب ، فتسمى محولة ذات القلب ، كما موضح فً الشكل رقم 

 صنع من عدد من الشرابح الفوالذٌة بالشكل المبٌن .ٌُ 

 

 

 

 

 

 

  وفً هذا النوع من المحوالت ٌوضع ملغً المحولةة علةى جةانبً القلةب الحدٌةدي كمةا موضةع فةً الشةكل رقةم

(5-4 ) 

 

 

 

 

 

 

 شرائح المحولة ذات القلب 

 

 شرٌحة منفردة

 
 ٌوضح محولة ذات القلب. 3-5نالشكل رقم 
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   ، فتسيمى المحولية ذات االطيار ، وهيً االكثير شيٌوعا  Shell- coreللقليب هيو االطيار ن  الثيانًالشكل 

  Eإذ ان كل طبقة او شرٌحة للقلب تتكونمن جزء بشكل حرف ن   5-5نوكفاءة كما موضحة فً الشكل رقم

  ، عند تجمٌعها مع بعضيها ٌنيتج شيكل الشيرٌحة الواحيد ، تعيزل هيذة الشيرابح عين Iواالخر بشكل حرف ن 

 قلب . بعضها بعازل وتضغط لتكون ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فً هذا النوع من المحوالت ٌوضع ملفً المحولة حيول العميود الوسيطً للقليب الحدٌيدي ، كميا موضيح فيً 

  .6-5الشكل رقم ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح شكل شرابح المحولة ذات اإلطار.  5-5)الشكل رقم 

 

 عازل ورقً

الصفابح 

 المعزولة

ملفات 

االبتداب

 ي

 ملفات الثانوي

ٌوضح موقع ملفات المحولة ذات االطار .  6-5نالشكل رقم   
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 Operation Principle  مبدأ العمل  4-5ن

للحث الكهرومغناطٌسً الذي ٌنص على أن  قانون فردايٌعتمد مبدأ عمل المحولة الكهربابٌة على 

و لهذا  ،التدفق المغناطٌسً  تتناسب طردٌاً مع معدل تغٌر الجهد الكهربابًن القوة المحركة الكهربابٌةقٌمة 

السبب فإن المحولة ال تعمل فً أنظمة التٌار المستمر إلنا التٌار المستمر ٌخلق مجاال مغناطٌسٌا ثابتا مقدار 

تغٌره ٌساوي الصفر، فال ٌمكن خلق جهد كهربابً حٌنها بطرٌقة الحث و هذا أحد األسباب الربٌسة لتفضٌل 

 فً الوقت الذي ال ٌوجد له حتى طرٌقة عملٌة واقتصادٌة لتحوٌر قٌمة الجهد .التٌار المتردد على المستمر 

ٌمكن تحدٌد   Φ12ن فٌض مغناطٌسًٌنتج فً ملفات الطرف اإلبتدابً   I1ن تٌار كهربابًحٌنما ٌسري 

ٌشٌر  اإلبهامالٌد الٌمنى، إلى اتجاه الملفات فإن  أصابعفعندما تشٌر  قاعدة الٌد الٌمنىاتجاهه عن طرٌق 

و بما أنه ال ٌوجد أي اتصال أو تالمس بٌن الطرفٌن اإلبتدابً و الثانوي فإن  ،التدفق المغناطٌسًإلى اتجاه 

حٌنما ٌصل الفٌض لملفات الطرف الثانوي وبٌن الطرفٌن،  دابرة مغناطٌسٌةسً ٌسري فً الفٌض المغناطٌ

، ٌمكن تحدٌد اتجاهه بالطرٌقة المذكورة أعاله، لكن هذه المرة بجعل  I2لفاتنرٌان تٌار فً هذه المسٌبدأ 

و حٌنها تكون األصابع مشٌرة إلى اتجاه  ، Φ 21 اتجاه اإلبهام أوال موافقا التجـاه الفٌض المغناطٌـسً ن 

  .7-5، كما مبٌن فً الشكل رقم نرٌان التٌار فً الملفاتس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عمل المحولة الكهربابٌة ٌوضح مبدأ 7-5ن الشكل رقم 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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    Formulas ofIdeal Transformer  العالقات الخاصة بالمحولة المثالٌة ن5-5ن

المحولة المثالٌة هً افتراض نظيري فقيط ، وٌسيتخدم لفهيم المحولية الحقٌقٌية ، وٌفتيرض فيً  

الطاقة من دابرة المليف االبتيدابً إليى دابيرة المحولة المثالٌة انه الٌوجد فٌها فقد فً الطاقة حٌث تنتقل 

ت ليٌس لهيا مقاومية لميرور فياالملف الثانوي دون أي فقد . اٌضا ٌفتيرض فيً المحولية المثالٌية أن المل

الفييروض تسياعد علييى اسييتنتاج العالقييات  هالتٌيار ، كييذلك الٌوجييد تسيرب فييً الفييٌض المغناطٌسيً، وهييذ

ملفٌن لهما ممانعة حثٌة فقيط وملفيوفٌن حيول قليب مين الحدٌيد المختلفة . والمحولة المثالٌة تتركب من 

 ، فإذا وصلنا المليف االبتيدابً بمصيدر جهيد متيردد فانيه ٌنيتج تيدفق ن 5-8كما موضح فً الشكل رقم ن

فٌض   مغناطٌسً متناوب، وٌعتمد مقداره على قٌمة الجهد والتردد وكذلك عدد لفات المليف االبتيدابً. 

ٌتشابك مع الملف الثانوي موليدا  فٌيه جهيدا  متناوبيا  تعتميد قٌمتيه عليى عيدد لفيات وهذا التدفق المتناوب 

 ه ، فؤن Φ ، والفٌض المغناطٌسً الناشا هو نv1الملف الثانوي . ولو فرضنا ان الجهد االبتدابً هو ن

  5-1بالمعادلة ن  ىعط   فً الملف االبتدابً تُ E1تتولد قوة دافعة كهربابٌة عكسٌة ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............. ................1-5ن

 -إذ ان :

E1 االبتدابً بوحدات الفولت .: تمثل القوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة فً الملف 

 

   =      
  

  
 

 

 ٌوضح مبدأ عمل المحولة الكهربابٌة.  8-5نالشكل رقم 

 

(I1) 

 

 (E1) 

 

 

(V1) 

 

 

(V2) 

 

 

(E2) 

 

 

(I2) 
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N1. عدد لفات الملف االبتدابً بوحدات لفة : 

Φ  مقدار الفٌض المغناطٌسً بوحدات الوٌبر ، او بوحدات الخط ن :Line .   

 t  . الزمن بوحدات الثانٌة  : 

dФ.التغٌر بالفٌض : 

dt .التغٌر بالزمن : 

محتثيية بحسييب قييانون فييارداي فولتٌيية مييرور تٌييار كهربييابً متغٌيير فييً الملييف الثييانوي ٌسييبب تولٌييد  نا إ

 تساوي :

 ..................... ................2-5ن

 

 إذ ان :

E2. تمثل القوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة فً الملف االبتدابً بوحدات الفولت : 

V2الفولتٌة المحتثة على طرفً الملف الثانوي. : تمثل 

N2. تمثل عدد لفات الملف الثانوي : 

Φ. الفٌض المغناطٌسً المحتث فً لفة واحدة من لفات الثانوي  : 

 

   ٌنتج : 1-5  إلى معادلة ن2-5بقسمة معادلة ن

 

  ، فً حالة توصٌل ملفها الثانوي للحمل سيوف ٌمير تٌيار 8-5نان المحولة المبٌنة فً الشكل  

كهربيابً خاللييه ، وبيذلك سييوف تنقييل القيدرة الكهربابٌيية ميين دابيرة االبتييدابً إلييى دابيرة الثييانوي . وفييً 

الحالة المثالٌة ن باهمال المفاقٌد   فان كل الطاقة الداخلة سيوف تحيول مين دابيرة االبتيدابً إليى المجيال 

الى دابيرة الثيانوي ، وبيذلك ٌمكين ان تكيون القيدرة الداخلية مسياوٌة للقيدرة الخارجية كميا المغناطٌسً و

 تٌة :آلمبٌن فً المعادلة ا

  ................. ................3-5ن

 

 

          
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

S1= S2 
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 إذ ان

S1 وS2 القدرة الظاهرة للمحولة لملفٌه االبتدابً والثانوي.: تمثل 

...............................(4-5)

 ……………………)(

5 

   ……………………………)5-5) 

 

    ……………………………)6 4- ) 

  

 أي ان معادلة المحولة المثالٌة تساوي :

 

…… (7-5)................................................. 

وعلٌه ٌمكين حسياب الفولتٌية عليى طرفيً المليف االبتيدابً بداللية الفولتٌية عليى طرفيً المليف الثيانوي 

 بالمعادلة االتٌة :

 

8-5)...........................................................  

ٌمكن حسياب التٌيار الميار فيً المليف االبتيدابً بداللية التٌيار الميار فيً المليف الثيانوي بالمعادلية وكذلك 

 االتٌة :

 

……(9-5).................................................... 

 

 مالحظة:

   لفولتٌة الملف الثانوي . V2  او ن VS  لفولتٌة الملف االبتدابً ، و ن V1  او ن VPٌرمز عادة ن

   لعدد لفات الملف الثانوي . N2  او ن NS  لعدد لفات الملف االبتدابً ، و ن N1  او ن  NPٌرمزنو

   لتٌار الملف الثانوي .I2  او ن  IS  لتٌار الملف االبتدابً ، و ن I1  او ن IPوٌرمز ن
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E1=4.440FN1 

                

 كونمعادلة المحولة على النحو اآلتً :فت

  .............................10-5ن

 

النسيبة ن  ه  بالنسيبة نفسيها وتسيمى هيذIS< IPالتٌار سوف ٌقل  ن  نا إ  ، ف VS> VPواذا كانت المحولة رافعة للجهد تكون ن

   .αنسبة التحوٌل   وٌرمز لها بالرمز ن

 االتٌة:ٌمكن اٌجاد قدرة الحمل من العالقة 

 عامل القوى cosoحٌث ٌمثل 

P2 = S Cos θ.......................(11-5) 

 وتحسب القوة الدافعة الكهربابٌة للملف االبتدابً بالمعادلة االتٌة  :

 التردد وٌقاس ب ذبذبة / ثانٌة  Fحٌث ٌمثل

 

  .............................12-5ن

 تٌة :آلالقوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة فً الملف الثانوي بالمعادلة اوتحسب 

 

  .............................13-5ن

   أمثلة محلولة عن المحوالت الكهربابٌة6-5ن

  فوليت، عنيد تغيذٌتها بفولتٌية 24  مليً أمبٌير، عنيد ن500نحتاج إليى محولية تعطيً ن  1-5مثال ن

عدد لفيات المليف االبتيدابً  نا أ  فولت،كم عدد اللفات المطلوبة فً الثانوي؟ علماً 120مصدر مقدارها ن

   لفة، وما مقدار التٌار االبتدابً؟ 3000ن

  V1= 120 volt , V2= 24 volt  , I2= 500 m , N1= 3000 Tالمعطٌات: 

 الحل:

N2/N1= V2/V1 

N2= V2 /V1xN1                                                                 :   عدد لفات الملف الثانوي تساوي
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N2= 24 / 120 x 3000 

N2= 600 T  

N2/N1= I1/I2 

I1= N2/N1 x I2 

I1= 600 / 3000 x 500                       :تٌار الملف االبتدابً ٌساوي 

I1= 100 mA  

  2-5مثال ن

  لفة، فيً حيٌن عيدد لفيات 500محولة خافضة للجهد، اذا كان عدد لفات جهة الفولتٌة العالٌة تساوي ن

  أمبٌير، 12  لفة، عندما تربط كمحولة خافضية للجهيد، ٌكيون تٌيار الحميل ن100جهة الفولتٌة القلٌلة ن

 احسب : 

  ؟αنسبة التحوٌل ن .1
 تٌار الملف االبتدابً؟  .2

  N1= 500    ,  N2= 100 T   ,  I2= 12 Aالمعطٌات

 الحل:

    α = N1/ N2 

α = 500/100                                                         :  نسبة التحوٌل تساوي  

α = 5  

N2/ N1= I1/ I2 

I1=100/500 x 12  

I1= 2.4 A 

  ذبذبة/ثانٌية، فيإذا كيان القليب الحدٌيدي 50محول احادي الطور ٌعمل عليى جهيد تيردده ن  3-5مثال ن

 سم وكثافة الفٌض المغناطٌسً العظمى المسيموح بهيا للميرور 20عل شكل مربع المقطع طول ضلعه ن

، احسب عدد الملفات المطلوب وضعها لكل من المليف االبتيدابً  2 خط/سم10000الحدٌدي نالقلب فً 

 . 220/3000وي لتكون نسبة تحوٌل الجهد والثان
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 المعطٌات:

F= 50 Hz , A= 20x 20 m2, B= 10000 line / cm2E1/E2= V1/V2 = 3000 / 220 

 الحل:

Φ= AxB= 20x20x10-8x 10000=0.04 wb 

E1= 4.44 Φ FN1 

N1= E1 /4.44 Φ FN1= 3000 /4.44x0.04x50=338 T  

E2= 4.44 Φ FN2 

N2= E2 /4.44 Φ FN2= 220 /4.44x0.04x50=25 T  

 

  x10-8لتحوٌل وٌبر نضرب نخط.  810وٌبر=  1 مالحظة:

  5-4مثال ن

  امبٌير، 2  فولت، ٌمر فً ملفه االبتدابً تٌار مقداره ن200عمل على مصدر نتطور واحدمثالٌة ةمحول

  ، اوجد قدرة الحمل.0.8وصل حمل على ملفه الثانوي بعامل قدرة ن

 ? = V1 = 200 V   , I1 = 2 A  ,Cos θ = 0.8  ,P2المعطٌات:

 الحل:

P2 = S Cosθ  

S= S1 = S2 

S1 = I1V1= 2× 200= 400 VA 

P2 = 400× 0.8 = 320 w 

  5-5مثال ن

  فوليت، وصيل حميل عليى طرفيً المليف 150تعمل على مصيدر نواحد طور  مثالٌةمحولة 

التٌييار االبتييدابً والثييانوي اذا    ، جييد0.8  كٌلييو واط، بعامييل قييدرة ن2.4الثييانوي قدرتييه ن

كانت نسبة التحوٌل فٌه تساوين
 

 
.  
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 ?=V1 = 150 V, P2 =2.4 Kw,  Cos θ = 0.8, I1=? I2,المعطٌات: 

 الحل: 

P2= S Cos θ  

 

 بما ان :

S= S1 =S2= 3000 VA 

I1 = S1/ V1 = 3000/150 = 2 A 

 بما ان:

I2 / I1 = 2/5  

I2 = 2× 2/5 = 0.8 A 

 Transformer Operation  تشغٌل المحولة 7-5ن

 No Load Operation  تشغٌل المحولة عند الالحمل 1-7-5ن

نظرٌيية تشييغٌل المحوليية تعتمييد عييل الحييث الكهرومغناطٌسييً،  نا أعرفنييا فٌمييا سييبق  

فعندما ٌوصل المحيول إليى مصيدر تٌيار متنياوب فانيه ٌمير تٌيار فيً المليف االبتيدابً ٌسيمى 

 ، وٌنشا عن مرور هذا التٌار فٌض مغناطٌسً متغٌر ٌتبع التٌار المسيبب I0بتٌار الالحمل ن

لمليف الثيانوي، فٌوليد فيً كيل منهميا قيوة المليف االبتيدابً وا له، وٌقطع هذا الفٌض كل من

دافعيية كهربابٌيية عكسييٌة تتناسييب مييع عييدد اللفييات ومعييدل تغٌيير الفييٌض بالنسييبة للييزمن كمييا 

 ذكرنا آنفاً.

   -لتٌارٌن هما : ةلصوتٌار الالحمل مح

المركبة العمودٌة وٌسمى بالتٌار الفعال وهيو التٌيار المسيإول عين المفاقٌيد الحدٌدٌية  .1
فييً القلييب الحدٌييدي للمحييول ن وهييً الحييرارة الناتجيية فييً القلييب الحدٌييدي عنييد عمييل 

   Ieالمحولة   ، وٌرمز له بالرمز ن 
المجيال المركبة االفقٌة وٌسمى بتٌار المغنطة او المغطسة وهو التٌار المسيإول عين  .2

   . Imالمغناطٌسً الناشا فً القلب الحدٌدي وٌرمز له بالرمز ن
   .9-5كما موضح فً الشكل رقم ن
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Im=√        

ΔPFe = V× I0 COS 

Φ о  

 
 

 

Io2=Ie2+Im2 

. والتييً تحسييب pFe Δوان القييدرة المصييروفة فييً حاليية الالحمييل هييً المفاقٌييد الحدٌدٌيية  

 بالعالقة :

 

  .............................14-5ن

 

ΔPFe = V × Ie 

 التٌار الفعال الذي ٌسبب المفاقٌد الحدٌدٌة :

Ie = Δ PFe / V                      

 

 

 

 

 

 

 

 : وعند تطبٌق نظرٌة فٌثاغورس على المثلث القابم الزاوٌة نجد أن

 

 

 

 

 

 

 

Ie 
Φ 

 الفٌض
Im 

IO 

E1 

 الضغط

االبتدائً   

 الالحمل ومركبتٌه  مخطط تٌار 9-5الشكل رقم ن

Ie 

 

 

(5-15  ................) 

  ................        16-5ن

 

  ................  17-5ن

  ................18-5ن
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  6-5مثالن

التٌيار المييار فيً الملييف االبتييدابً   فولييت فكييان 200محيول ٌعمييل بيدون حمييل وصييل إليى مصييدر جهيد ن

   واط. احسب تٌار المغطسة. 60  أمبٌر والقدرة المصروفة كمفاقٌد حدٌدٌة ن0.5ن

 المعطٌات: 

Io= 0.5 volt  

Δ pFe= 60w  

 الحل:

Ie= 60/200 = 0.3 A 

 

= 0.4 A 

 Load Operation  تشغٌل المحولة عند وجود الحمل 2-7-5ن

ٌمر به تٌار ٌسمى تٌار الملف  هاذا تم توصٌل الحمل على طرفً الملف الثانوي فان 

  -E2الذي ٌسبب نشوء فٌض مغناطٌسً وقوة دافعة كهربابٌة محتثة ن ، I2الثانوي ن

 . وبذلك ٌنشا تٌار آخر فً E1الكهربابٌة المحتثة فً الملف االبتدابًنتعاكس القوة الدافعة 

الملف االبتدابً ن
׳

I1 لتٌار الثانوينل  معادلI2 ،أي ٌساوٌه بالمقدار وٌعاكسه باالتجاه  

 ، وبذلك ٌكون التٌار المار فً الملف االبتدابً عند وجود Ioفضالً عن تٌار الالحمل ن

  وهونI2 ، والتٌار المعادل لـ نIoتٌارٌن هما تٌار الالحمل نالحمل كبٌراً النه محصلة 
׳

I1 ، 

 . 10-5كما موضح فً الشكل رقم ن

 

 

 

 

 

 

 الحملمخطط تٌار  10-5نالشكل رقم 

IO 

I1` 
I1 

I2 

E1 

Φ 

E2 
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( ٌوضح طرق تصنٌف المحوالت الكهربائٌة4-1المخطط )   ٌوضح طرق تصنٌف المحوالت الكهربابٌة3-1المخطط ن  

 من حٌث

 االستعمال

 أحادٌة الطور

 محوالت

 قدرة

 محوالت

 تنظٌم

 محوالت تغٌٌر

 عدد االطوار

 محوالت

 قٌاس

ٌةاالعتٌاد المحولة  

 ثالثٌة األطوار

مغمسة محوالت 

 فً الزٌت

محوالت تبرد بغاز 

سادس فلورٌد 

 الكبرٌت

 طرق التبرٌد

جافةمحوالت   

 متعدد االطوار

التحوٌلنسبة   

خافضة 

 للجهد

رافعة 

 للجهد

ٌةالذات المحولة  

 عدد األطوار

 شكل الملفات
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   محولة ٌتم تبرٌدها بالهواء الطبٌع11ً-4الشكل رقم  ن

بالزٌت  ٌوضح محولة تبرد 11-4الشكل رقم  ن  

   Electrical Categories of  تصنٌف المحوالت الكهربابٌة8-5ن

Transformers 

 ٌمكن تصنٌف المحوالت الكهربابٌة من حٌث:  

 تقسم على ماٌؤتً :ون أ  طرٌقة تبرٌد المحوالت 

ٌتم تبرٌدها بالهواء الطبٌعً أو القسري ، وهً فً العادة محوالت ذات قدرات محوالت جافة : .1

   ٌوضح محولة جافة .11-5صغٌرة ومتوسطة . الشكل رقم ن
 

 

 

 

 

 

 

وٌييتم تبرٌييدها بالزٌييت كمحييوالت القييوى ذات القييدرات المتوسييطة :  مغمسيية بالزٌييتمحييوالت  .2

  12-5والكبٌييرة المسييتخدمة فييً المحطييات الكهربابٌيية المختلفيية ، الموضييحة فييً الشييكل رقييم ن
 تحكم متقدمة وتتصف هذة المحوالت بؤخطار االنفجار ولهذا تزود بدوابر 
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محولة قدرة تستخدم فً محطة    ٌوضح12-4الشكل رقم  ن

 تولٌد الطاقة

ٌوضح محوالت تنظٌم  13-4نالشكل رقم   

  وقد شاع اسيتخدامها فيً االونية  SF6: نمحوالت ٌتم تبرٌدها بغاز سادس فلور الكبرٌت .3

 االخٌرة فً االماكن المغلقة .

 نب  وٌمكن تقسٌم المحوالت بحسب مجاالت استعماالتها على ماٌؤتً :

    Power Transformersن  محوالت القوى :.1

وتقوم بتحوٌل جهود القدرة الكهربابٌة من مستوى إلى اخر ، وتستعمل فً نقل القدرة الكهربابٌية وفيً 

 وفً االستخدامات المنزلٌة .   13-5نشتى مجاالت التصنٌع ، موضحة فً الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

    Reguiation Transformers: نمحوالت التنظٌم والتعٌٌر.2

وتستعمل للحصول على قٌم مختلفة للجهد فً المختبرات ومراكز االبحاث والتحكم اآللً . محولة تنظٌم 

خارج االبنٌة ثالثٌة االطوار الملفات االبتدابٌة موصلة دلتيا ن مثليث ، والثانوٌية موصيلة  عالفولتٌة توض

كٌلو فولت أمبٌر، ومصصمة لتطبٌقيات  30او  15فولت وبقدرة  400 /230نجمة بقٌمة تٌار متناوب 

فً المختبرات محوالت تنظٌم تستعمل   ٌوضح 14-5لشكل رقم ناو ،تنظٌم القدرة الخارجة وبشكل آمن 

 عند الحاجة لتوفٌر امكانٌة تنظٌم ضغط خط مع حماٌة بدرجة عالٌة .
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-15الشكل رقم  )

( ٌوضح محولة 5

 تٌار

   Measureement Transformersن :  محوالت القٌاس.3
مثل محوالت التٌار التسلسلٌة ومحوالت الجهد التفرعٌة ، وتستخدم فً القٌاسات الكهربابٌة ، وفً 

   15-5المبٌنة فً شكل رقم ن التلوحات التوزٌع والتغذٌة ، كالمحو

 

 

 

 

 

 

 

 

     M: نمحوالت لتغٌٌر عدد أطوار التٌار الكهربابً .4

  وشكل النبضة ، وتستخدم بشكل أساسً فً االجهزة االلكترونٌة Fتغٌٌر التٌار المتناوب والتردد ن

 واالتصاالت السلكٌة والتحكم االلً ، وال تتعدى قدرة مثل هذة المحوالت عدة فولت أمبٌرات .

 عدد أطوارها على :وتقسم المحوالت من حٌث  –نجـ   

   Monophase Transformersمحوالت أحادٌة الطور ن .1
  Three – phase Transformersمحوالت ثالثٌة الطورن .2
  Polyphase Transformersمحوالت متعددة األطوار ن  .3

   ٌوضح محوالت احادٌة الطور ومحوالت ثنابٌة الطور ومحوالت ثالثٌة االطوار.16-5الشكل رقم ن

 

 

 

 

 

 

 

ٌوضح   15-4نالشكل رقم  

محوالت احادٌة الطور وثنابٌة 

 الطور وثالثٌة االطوار
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 ند  وتقسم من حٌث نسب تحوٌلها على :

 محوالت خافضة للجهد :-1

 V1<V2    V2إلى جهد منخفض ن V1المرتفع  االبتدابًتحول جهد الملف 

   ٌوضح محوالت خافضة للجهد .17-5رقم نالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محوالت رافعة للجهد : -2

 V1<V2      V2إلى جهد مرتفع للثانوي ن  V1بتدابًتحول جهد الملف اال

 . رافعة للجهد لة  ٌوضح محو18-5الشكل رقم ن

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌوضح محوالت خافضة للجهد  16-4نالشكل رقم   

ٌوضح محولة رافعة للجهد  17-4نالشكل رقم    
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 Auto Transformer  المحولة الذاتٌة 9-5ن

 .الثمن مقارنة بالمحولة االعتٌادٌة قلٌلةالمحولة الذاتٌة من االجهزة البسٌطة وال

   ٌوضح محوالت ذاتٌة .19-5الشكل رقم ن

 

 

 

 

 

 

 

مليف واحيد فقيط وٌمثيل هيذا  عملال المحولة االعتٌادٌة نفسها ، ولكن فٌهيا ٌسيتغوهً تعمل بنظرٌة اشت

الملييييف كلييييه الملييييف االبتييييدابً او الثييييانوي ، وٌمثييييل جييييزء فقييييط ميييين هييييذا الملييييف ذاتييييه الملييييف 

 اومحولةرافعةللجهدموضحةفٌالشييييكلرقم 20-5رقم نوٌمكنؤنتكونالمحولةخافضةللجهدكمافٌالشييييكل،االخر

 . ،وٌعتمدذلكعلىطرٌقةالتوصٌل  21-5ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌوضح   19-5ن الشكل رقم 

 محوالت ذاتٌة

 

ٌوضح محولة ذاتٌة خافضة   20-5نالشكل رقم 

.للجهد  

 

  
  
  
 
  
 
 
  
 

V

P 

N

P 

I

1 

I

2 

V

S I

3 

N

S 

A 

B 

C 

D 

 

 
 
          

V

P 

N

P 

I

1 

I

2 
V

S 

I

3 

N

S 

A 

B 

C 

D 

ٌوضح محولة ذاتٌة رافعة   21-5نالشكل رقم  

.للجهد  
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  ، فييً حييٌن ٌمثييل  NP  الملييف االبتييدابً ، وعييدد لفاتييه هييً ن5-21فييً الشييكل رقييم ن ABٌمثييل الملييف 

ABالملف الثانوي وعدد لفاته نNS كون نسبة الجهد كما فً المحولة االعتٌادٌة .ت  ، و 

 -فتكون القدرة الداخلة مساوٌة للقدرة الخارجة ، أي أن نسبة التحوٌل تكون :

V1 / V2= N1/N2 

بسيبب التٌييار فيً هيذا النييوع مين المحيوالت تكييون كفاءتهيا قلٌلية نسييبة اليى المحيوالت االخييرى 

النيياتج عيين محصييلة التٌييار االبتييدابً والثييانوي، وهييو المسييبب فييً نشييإء المفاقٌييد، وٌرمييز لييه 

 وٌحسب بالعالقة:  I3بالرمز ن

I3 = I1 – I2 

وبيذلك ٌمكين تغٌٌير عيدد   Cمن ممٌزات المحولة الذاتٌة بؤنها تعطً جهدا  متغٌرا  بتغٌٌر موضع النقطية     

ً المحولة الذاتٌة لفات الثانوي للحصول على جهد ٌتراوح من صفر وحتى جهد االبتدابً أو أكبر منه كما ف

. وتسييتخدم هييذة المحوليية فييً المختبييرات واجهييزة بييدء الحركيية عنييدما تكييون نسييبة التحوٌييل الرافعيية للجهييد

. وتتمٌز هذة المحولة عين االعتٌادٌية تدابً متقاربٌناالب، أي الجهد الثانوي و24:1المطلوبة فً حدود من 

، ولكن مين عٌيوب هيذا المحيول أن فً الملفات عملوفٌر النحاس المستبصغر الحجم للقدرة نفسها ، وذلك لت

 .، ولذلك ملف واحد بٌن الدخل والخرج عمال، بسبب استن المصدر والحمل غٌر متوافرالعزل الكهربابً بٌ
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، وإمكانٌة حدوث قصر بٌن ملفات الجهد بنسبة تحوٌل كبٌرة إذ تسبب خطورةالٌفضل أٌضا استخدامها 

 ، وهذا على عكس ماهو علٌه فً المحوالت االعتٌادٌة العالً والمنخفض وذلك للسبب نفسه

 

  7-5مثال ن

محولة ذاتٌة نسبة التحوٌل فٌهان 
 

 
 . جيد 0.6ن  كٌلوواط، عاميل قيدرة 3 ، وصل حمل قدرته ن

 التٌار فً كل جزء من اجزاء المحولة ن مع اهمال المفاقٌد .

 الحل:

P2 =S Cos ϴ 

3000= 5 × 0.6 

S = 3000/ 0.6 = 5000 VA 

I1= S/ V1 = 5000/ 600 = 8.3 A 

I2 = S / V2 = 5000/ 500 = 10 A 

I3 = I1 – I2 = 8.3 – 10 = - 1.7 A 

 Transformer  Requlation  معامل التنظٌم للمحولة 10-5ن

من العوامل المهمة عند اختٌار محول لتطبٌق معٌن هو معامل تنظٌم الجهد . وٌعرف بانيه التغٌٌير فيً جهيد 

 -الثانوي عندما ٌتغٌر تٌار الحمل من صفر إلى القٌمة المقننة ، وٌحسب بالعالقة االتٌة :

 

 

 

 ة االطوار بشكل تفصٌلً .ٌوسنتطرق فً المرحلة الثالثة عن المحوالت ثالث
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 الخامسأسبلة الفصل 

 / اشرح تركٌب المحوالت الكهربابٌة ؟ 1س

 / ما انواع المحوالت من حٌث شكل القلب الحدٌدي ؟ 2س

 / اشتق نسبة التحوٌل فً المحوالت الكهربابٌة ؟ 3س

 / اشرح مع الرسم تركٌب المحولة ؟ 4س

د لفات د  لفة فً حٌن ع500لفات جهة الفولتٌة العالٌة تساوي ن/ محولة رافعة للجهد ، اذا كان عدد  5س

  0.2  ؟    نج = α  لفة ، احسب نسبة التحوٌل ن 100جهة الفولتٌة القلٌلة ن

  ، 40  والثانوي ن500  كٌلوفولت أمبٌر وعدد لفات االبتدابً ن25/ محولة احادٌة الطور قدرتها ن 6س

  فولت ، احسب تٌار الملف االبتدابً وتٌار الملف 3000ٌمته نوصل الملف االبتدابً إلى مصدر جهد ق

الثانوي عند الحمل الكامل ، واحسب القوة الدافعة الكهربابٌة فً الثانوي واقصى تدفق مغناطٌسً فً 

   ذ/ثا .50الدابرة المغناطٌسٌة ، علما ان تردد المصدر ن

   0.027wb، 104.13A ، 8.33Aنج = 

  لفة . 200  فولت وكان عدد لفاته ن220ور وصل ملفها االبتدابً إلى مصدر ن/ محولة احادٌة الط 7س

   فولت .110احسب عدد لفات الملف الثانوي عندما ٌكون الجهد على طرفٌة ن

لفة   . 100نج =   

  فولت . احسب 120تعطً جهد مقداره ن 3/2/ محولة طور واحد رافعة للجهد ، نسبة التحوٌل فٌها  8س

 قٌمة المصدر ن الجهد االبتدابً   .

 فولت   . 8ن ج= 

. احسب مقدار ق. د. ك المتولدة فً الملف  200/400/ محولة طور واحد نسبة التحوٌل فٌها  9س

خالل القلب    ذ/ثا وأن قٌمة الفٌض المغناطٌسً المار50االبتدابً والثانوي ، إذا علمت أن تردد المصدر ن

   خط . 200000الحدٌدي للمحولة ن

 فولت   . 8.88فولت  ،  177.6نج= 

. احسب التٌار المار فً كل جزء من أجزاء المحولة  110/220/ محولة ذاتٌة تعمل بنسبة تحوٌل  10س

   فولت . أمبٌر ، ثم ارسم المحولة المطلوبة فً هذا السإال .   880، إذا علمت أن قدرة المحولة ن

   . IL = 8A ،I2= 4A ، I1 = 4Aنج = 

 ذ/ثا. احسب 50  فولت ، وتردد ن222/ محولة طور واحد ملفها االبتدابً موصل إلى مصدر ن 11س

مقدار الفٌض المغناطٌسً الحاصل فً الدابرة المغناطٌسٌة ، اذا علمت ان عدد لفات الملف االبتدابً 

   لفة .200ن
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 خط   . 5X 105وبٌر أو  Φ =0.005نج  

  ذ/ثا ، وصل 50  فولت ، تردد ن440/ محولة طور واحد ملفها االبتدابً موصل إلى مصدر جهد ن 12س

   أمبٌر .20  فولت ، فكان التٌار المار فً الحمل ن12حمل على الملف الثانوي بجهد ن

ً الحاصل ن احسب التٌار المار ثم احسب عدد لفات الملف االبتدابً ، إذا علمت أن الفٌض المغناطٌس

   وبٌر .   0.001

   . N1= 1981، لفة  I1= 1Aنج 

 / كٌف ٌمكن تقسٌم المحوالت الكهربابٌة ؟ 13س

 / اشرح عمل المحولة فً حالة الالحمل . 14س

 / ما مجموع التٌارات المارة فً المحولة عند وجود الحمل ؟ اشرح ذلك . 15س

 / ارسم مخطط المتجهات للمحولة عند الحمل . 16س

 / مالفرق بٌن المحولة الذاتٌة والمحولة االعتٌادٌة ؟ 17س

 / مالمقصود بنسبة التنظٌم فً المحوالت الكهربابٌة ؟ 18س
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 الهدف العام: اإللمام ببعض دوابر التوحٌد ننصف الموجة والموجة الكاملة  

 األهداف الخاصة:

 الفصل ستكون قادرا على ان :عزٌزي الطالب:بعد دراستك لهذا 

 ـ ت عرف دوابر التوحٌد وتطبٌقاتها فً تحوٌل الجهد المتناوب إلى مستمر. 1
 ـ ُتمٌز بٌن الموحدات غٌر المسٌطر علٌها والمسٌطر علٌها.  2
 ـ ت عرف جهد األحمال المجهزة من الموحدات.  3
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 الموحدات

   تمهٌد:1-5ن

للمرحلية األوليى أهيم عناصير الكترونٌيات القيدرة، ودرسينا خواصيها تناولنا فً كتياب العليوم الصيناعٌة  

وأنواعها، ونظرٌة عملها، وسنتناول فً هذه المرحلية أهيم تطبٌقاتهيا، فيً دوابير الكترونٌيات القيدرة وأهمهيا 

 هً دوابر التوحٌد نالتقوٌم  غٌر المحكومة والمحكومة منها.

   موحدات نصف موجة غٌر محكومة:  1-5ن

مغٌييرات القيدرة التييً تحيول التٌييار المتيردد إلييى تٌيار مسييتمر فيً صييورة نبضيات بالموحييدات أو تسيمى  

نالمقومات  والموحدات التً تستخدم داٌود القدرة، ٌطلق علٌها بالموحدات غٌر المحكومة، وذلك ألنها تعطً 

ثابتية. ٌعيد اليداٌود عنصيراً جهداً خارجاً مستمراً وثابت القٌمة طالما كانت قٌمة جهد اليداخل نالجهيد المتيردد  

 مالبماً لدوابر التوحٌد غٌر المحكومة بسبب خواص التوصٌل فً اتجاه واحد وتصنف الدوابر على أساس:

 ـ عدد األطوار : طور واحد وثالثة أطوار.1
 ـ الهٌبة المستخدمة نشكل موجة الخرج  أي نصف موجة أو موجة كاملة.2

سنستعرض فً هذا الفصل موحدات ذات الطور الواحد، مع افتراض أ ن  الداٌود له خواص مثالٌة، أي أن 

مقاومته للتٌار تكون صفراً فً حالة كون الداٌود منحاز انحٌازاً أمامٌاً، ومقاومته عالٌة جداً فً حالة كونه 

الشكل الخارجً للموحد.ٌوضح   1-5نمنحازاً انحٌازاً عكسٌاً. الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

  Rectifier  –Wave  –Half  موحد نصف الموجة االحادي الطور 6-2-1ن

تعد هذه الدابرة من ابسط دوابر الموحدات الذي ٌتصل طرف المصعد للثنيابً نالموحيد  بمصيدر الجهيد  

 المتردد المراد توحٌده وٌتصل طرف المهبط بمقاومة الحمل.

 

 

الخارجً للموحد  ٌوضح الشكل 1-5الشكل ن  
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لموجة جهد الدخل ٌكون الموحد فً حالة انحٌاز أميامً وٌسيمح للتٌيار بيالمرور خالليه خالل النصف الموجب 

إلى مقاومة الحمل، وفً حالة اسيتخدام موحيد مثيالً، فيان قٌمية الجهيد المفقيود عليى طرفيً الموحيد تسياوي 

ب لموجية صفراً، وبالنتٌجة ٌكون الجهد الناتج على طرفً مقاومة الحميل مطابقياً تمامياً لشيكل النصيف الموجي

 . 1-5نجهد الدخل كما موضح فً الشكل رقم

وهناك مٌزتان لعملٌة الربط باستخدام المحول، األولى انه ٌسمح برفع وخفيض جهيد المصيدر حسيب الحاجية، 

والثانٌة انه ٌحقق العزل الكهربابً بٌن المصيدر للتٌيار المتنياوب والموحيد، وذليك لمنيع الصيدمات الكهربابٌية 

 لملف الثانوي.المفاجبة فً دابرة ا

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ٌمكن حساب جهد اإلخراج المستمر من القانون اآلتً: 

 

                                                                                      …………………. ) 1-6 ) 

 

 وكذلك تٌار اإلخراج ٌحسب من القانون اآلتً: 

 

t t 

Vm 
Vm 

V V 

 ٌوضح موحد نصف موجة  1-5نشكل رقم 

 

           
  
 
  
√ 
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                                                                                       ………………. ) 2-6) 

 

 :  تمثل القٌمة العظمى للجهد الخارج.  Vmإذ إنا

   الجهد الفعال الداخل للموحد.Vrmsن

  )1-6 (يثبل 

  100وكان جهد المصدر قٌمته ن   اوم8موحد نصف موجة أحادي الطور ذو حمل مقاومة خالصة قٌمتها ن

 تٌار اإلخراج  -1جهد اإلخراج  -1  هٌرتز. احسب 50فولت عند تردد ن

 المعطٌات

R = 7 Ω 

Vm = 100 V 

f = 50 Hz  

 الحل :

Vo = Vdc = Vm/π 

      =) √1 x 111(/ π  = 45 V 

Io = Idc = Vdc/R  = 45/8 

    = 5.63 A 

لحساب القٌمة المتوسطة لجهد الخرج لموحد نصف الموجة هً القٌمة التً تقاس بوساطة جهاز قٌاس 

    ورٌاضٌا  ٌمكن حسابها من : Dc voltmeterالجهد المستمر ن  

 

                                                                    ……………………………………………... )3-6)  

  

 تمثل القٌمة المتوسطة لجهد الخرج.   Vavإذ إنا  

 

 

           
   
 
  
  
  
       

√     
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   2-6مثال ن 

    50    للجهد الموحد نصف موجة ، إذ كانت القٌمة العظميى للجهيد الخيارج =نVavأوجد القٌمة المتوسطة ن

 فولت .

Vm = 50 V , Vav = ? 

 الحل : 

V av = Vm / π 

          = 50 / 3.14 

          = 15.9 V 

  Wave Rectifiers –Full  موحدات الموجة الكاملة   3-6ن  

على الرغم مين أن موحيد نصيف الموجية ليه بعيض التطبٌقيات ، إال أن اسيتخدام موحيد الموجية الكاملية 

اكثر انتشارا  فً مصادر القدرة للتٌار المستمر ، والفرق بيٌن توحٌيد الموجية الكاملية ونصيف الموجية هيو ان 

ة ٌسمح بمرور التٌار فً اتجاه واحد خالل الحمل على هٌبة نبضيات خيالل نصيفً موجية موحد الموجة الكامل

الدخل . فً حٌن ٌسمح موحد نصف الموجة بمرور التٌار خالل النصف الموجب للموجة فقيط ، ونتٌجية ليذلك 

نحصل على عدد النبضات الموجبة من خرج موحدات الموجة الكاملة ٌسياوي ضيعف عيدد النبضيات الموجبية 

 ، 2-5لتً نحصل علٌها من خرج موحد نصف الموجة ، وخالل الميدة الزمنٌية نفسيها . كميا فيً شيكل رقيم نا

 نصفً موجة.وٌمكن الحصول على موجة كاملة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح مخطط لموحد موجه كاملة  2-5ن  شكل رقم 
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 : center Tapped RectifierWave   –Full  موحد الموجة الكاملة ذات التفرع الوسطً 6-3-1ن

محول ذي نقطية تفيرع وسيطٌة .فيً هيذه اليدابرة  عمالٌوضح دابرة مقوم موجة كاملة إذ ٌتم استأ   4-6شكل ن

  ٌكون فً حالة انحٌاز أميامً ، ومين ثيم  (D1عندما تكون الموجة الجٌبٌة فً النصف الموجب ، فان الموحد  

 .   فً حالة انحٌاز عكسً  D2ٌكون الموحد ن 

  ٌكون فً حالية انحٌياز عكسيً ،  D1أما فً حالة أن تكون الموجة الجٌبٌة فً النصف السالب ، فان الموحد ن

  فييً حاليية انحٌيياز أمييامً ، وبالنتٌجيية فانييه ٌوصييل التٌييار وبهييذا فييان نصييف الموجيية الموجييب   D2والموحييد ن 

 ٌوضح ذلك. د   ب جـ3-5والشكل ن والسالب ٌظهر على الخرج ، وٌتكون لنا موجة تتكون من نصفً موجة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جـ 3-5نالشكل رقم 

 

 ب  3-5نالشكل رقم 

 

 د 3-5نالشكل رقم 

 
 ٌوضح المراحل التً ٌتم بها الحصول على الموجة الكاملة د  -جـ –ب  3-5نالشكل رقم 

 

 

t 
t 

V V 

V

m 

V

m 

 ٌوضح دابرة موحد موجة كاملةأ  3-5نشكل رقم 
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 وتحسب القٌمة المتوسطة للجهد فً هذه الحالة من القانون اآلتً :  

                                                                      …………………………………………….….. )4-6 ) 

 

  فيً هيذه الحالية نموجية كاملية   تسياوي ضيعف القٌمية التيً Vavنالحظ أن القٌمة المتوسيطة لجهيد الخيرج ن

 نحصل علٌها فً حالة موحد نصف موجة .

 ( 3-6) يثبل 

  للجهد الموحيد موجية كاملية إذا كانيت القٌمية العظميى لجهيد الخيرج تسياوي ن  Vavأوجد القٌمة المتوسطة ن  

   اوم .3  فولت ، وأوجد تٌار الحمل ، إذا كانت مقاومة الحمل =  ن 15

Vm = 15  , Vav= ?  , IL = Idc = ? 

  / Vav = 2Vmالحل: 

         = 2 15 / 3.14 

         = 9.55 v  

Idc = Vav / R  

      = 9.55 / 3 

      = 3.18 A       

 Phase Full Wave ( Bridge )  –:Singleموحيد القنطيرة ذو الموجية الكاملية أحيادي الطيور  5-2-1ن

Rectifier 

   . 6-5وكما مبٌن فً الشكلرقم ن  ،ٌحتاج هذا الموحد إلى أربعة داٌودات لتكوٌن الدابرة
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  ٌكونان فً حالة توصٌل خالل الجزء الموجب من جهد اإلدخال والداٌودٌن  D2, D1إن الداٌودٌن ن 

   وخالل النصيف  D2, D1   ٌكونان منحازان عكسٌا  . لذا ٌمر التٌار إلى الحمل عبر الداٌودٌن ن   D4,D3ن 

   ٌكونيان فيً حالية   D2 ,D1  فيً حالية توصيٌل ، واليداٌودٌن ن  (D4, D3السالب لموجة جهد الدخل ٌكون 

  .  D4 , D3انحٌاز عكسً . وٌمر التٌار إلى الحمل عبر الداٌودٌن ن

 ذي الموجة الكاملة.القنطرة موحد   ٌوضح شكل موجة التٌار المستمر الناتجة من دابرة 5-5والشكل رقم ن

 

 

 

 

 

 

 

 

تستخدم معيادالت حسياب الجهيد والتٌيار فيً موحيد الموجية الكاملية ذات التفيرع الوسيطً ، وٌجيب مالحظية أن 

الداٌود فً موحد القنطرة ٌتعرض لجهد عكسً ٌساوي نصيف الجهيد اليذي ٌتعيرض ليه اليداٌود فيً الموحيد ذو 

ٌوضيح مراحيل توحٌيد موجية كاملية  ـ أ ب جي 7-6التفرع الوسطً مما ٌقلل من مقنن اليدابرة . والشيكل رقيم ن 

 باستعمال اربع موحدات .

 

 

I 

Im 

t 

 الحمل   .  ٌوضح شكل موجة التٌار المستمر الناتج ن  تٌار  6-6الشكل رقم ن 

 .ٌوضح موحد قنطرة احادي الطور   5-4ن الشكل رقم 

 

D1 

D1 D2 

D3 
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  أ 6-7الشكل رقم ن 

 

 ب  6-5ن الشكل رقم 

 جـ 6-5ن الشكل رقم 

   أ ب ج ٌوضح مراحل توحٌد موجة كاملة باستعمال اربع 6-7الشكل رقم ن 

 موحدات
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   دوابر الترشٌح 4-6ن 

علمنا من خالل دوابر التوحٌد السابقة أن الخيرج عبيارة عين جهيد موحيد االتجياه متغٌير القٌمية فيً 

   Filtersصورة نبضات ، ولتقلٌل قٌمة التموجات فً الجهد ، فؤننا نسيتخدم بعيض أنيواع مين المرشيحات ن  

  ، وإميا متسيعة ن  Lن  ه  التً تطبق على خرج دوابر التوحٌد وعادة ٌكون مرشح التٌار المستمر إما محاث

C  أو محاثة ومتسعة ن  LC ٌوضح دوابر ترشٌح7-5ل رقم  ن  . والشك  . 

 

 

 

 

 

 

إذ تقوم هذه المرشحات بعملٌة تنغٌم وتنقٌة للجهد الخارج ، وذلك للحصول عليى قٌمية شيبه ثابتية . وابسيط 

أنواع المرشحات هً استخدام المكثف بالتوازي مع الحميل ، وٌالحيظ أن وضيع المكثيف جعيل الخيرج أقيرب 

وكلما كان التموج صغٌرا  صار للجهد المستمر المثالً ن جهد البطارٌة   إذ إن االرتفاع والهبوط صار أقل ، 

  ٌوضح عملٌة الترشٌح . 6-9الخرج أجودا  و الشكل رقم ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ٌوضح دوابر ترشٌح  7-5نشكل رقم 

 

   ٌوضح عملٌة الترشٌح 6-9الشكل رقم ن 
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   الموحدات المسٌطر علٌها ذات الطور الواحد: 5-6ن

 تستخدم هذه الموحدات الثاٌرستور وقٌمة زاوٌة القدح للتحكم بجهد اإلخراج وتٌاره .

 Thyristor Firing circuitsق إشعال الثاٌرستور اب   طر6-5-1ن

وكيذلك ،ان الثاٌرستور ٌصبح موصال إذا وجد جهد موجب مسلط علٌه بٌن أطيراف االنيود والكياثود 

عبييارة عيين إشييارة مسييلطة علييى البوابيية علييى شييكل نبضيية  هوتكييون القدحيي ،عيين طرٌييق البوابيية تييوفر قدحييه

 تستغرق زمنا  معٌنا  كافٌا  لتشغٌل الثاٌرستور .

فيان تٌيار  ،أخرى الشعال الثاٌرستور وذلك عن طرٌق زٌادة الجهد االمامً عن جهد االنهٌار وتوجد طرٌقة 

ٌرسيييتور إليييى حالييية التوصيييٌل ٌكيييون كافٌيييا  لتحوٌيييل  الثا   (Leakage Currentالتسيييرب للثاٌرسيييتور

 ،وتعد الطرٌقة األولى هً األكثر استخداما  فً تشغٌل الثاٌرستور .االمامً

    استخدام الثاٌروستور فً دوابر الموحدات المسٌطر علٌها 6-5-2ن

تٌييار  إلييىٌسييتخدم الثاٌروسييتور فييً دوابيير الموحييدات المسييٌطر علٌهييا وذلييك لتحوٌييل التٌييار المتنيياوب 

وتمتيياز  ، trigger angel  ن مسييتمر ذي جهييد ٌمكيين الييتحكم بييه عيين طرٌييق زاوٌيية اشييعال الثاٌروسييتورن 

لييذلك تسييتخدم فييً  ،فضييال عيين قليية تكييالٌف تصيينٌعها ،علٌهييا بالبسيياطة والكفيياءة العالٌييةالموحييدات المسييٌطر 

 التطبٌقات الصناعٌة التً تتطلب تغٌٌر الجهد فٌها للتحكم بسرعة المحركات .

 Single phase half waveنصييف موجيية احييادي الطييور لتغذٌيية حمييل ن مقاوميية    حييد   مو6-5-3ن

rolled rectifier with resistive loadcont 

اذ تتكيون مين مصيدر تٌيار  ،عليى دوابير التوحٌيد المسيٌطر علٌهياتعد هذه الدابرة مين ابسيط التطبٌقيات 

  .10-6رقم ن متناوب وثاٌروستور وحمل ن مقاومة   كما موضح فً الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دابرة موحد نصف موجة 6-10الشكل رقم ن 
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   ، وٌكيون    Cathod  اعليى مين جهيد الكياثود ن Anodالنصف الموجب من الموجة ٌكون االنود نخالل 

    عند زاوٌية   Gateالثاٌرستور فً حالة انحٌاز امامً فعند اشعال الثاٌرستور عن طرٌق تٌار البوابة ن  

التٌار فً الحمل من خالل فان جهد االدخال سوف ٌظهر على الحمل ، وٌبدأ مرور  ،  Currentاالشعال ن   

فيإن التٌيار الميار بالحميل   ، )Trigger angle )αصيفر نالقٌمية دما ٌصيل جهيد اليدخل إليى الثاٌرستور وعن

وعند بدء النصف السالب مين  ، offلذلك ٌصبح الثاٌرستور فً حالة اطفاء ن   ،سوف ٌكون مساوٌا  للصفر

وٌكون الثاٌرستور فً حالة انحٌاز عكسً وٌتكرر  ،اثودموجة اإلدخال سٌكون عندها جهد االنود أقل من الك

 Averageوٌمكين إٌجياد القٌمية المتوسيطة للجهيد المسيتمر لفولتٌية اإلخيراج ن.    2πذلك ميع كيل دورة ن

Value   : من خالل المعادلة اآلتٌة    

 

                                                                          …………………………………………….….. )5-6 ) 

 

 

 Single phase half   موحيد نصيف موجية احيادي الطيور مسيٌطر علٌيه لتغذٌية مقاومية ومليف 6-5-4ن

wave control rectifier with RL load        

مال حثٌة تحوي على مقاومة ً كون ان غالبٌة االحمال الصناعٌة هً إحتكمن  أهمٌة هذه الدابرة ف

  فٌوضييح  12-6أمييا الشييكل ن ،ثييةادابييرة ذات حمييل مقاوميية ومحٌوضييح      11-6ن رقييم .الشييكل ومحاثة

 موجات اإلدخال واإلخراج للفولتٌة والتٌار لهذه الدابرة .

وان هييذا التٌييار ٌكييون متييؤخرا  عيين فولتٌيية  ،ان التٌييار سييوف ٌبييدأ بييالمرور بالثاٌرسييتور عنييدما ٌييتم إشييعاله 

سيالبة ٌسيتمر ميرور التٌيار لوجيود الحالية االدخال، لوجود المحاثة فً الحمل، وعندما تكون موجة الفولٌتة 

 Freewheelن FDود المسيار الحيروٌسيتخدم احٌانيا  داٌي ،لتٌيار اليذي سيببه المليف  ل Transientالعابرة ن

Diode  . للتخلص من الجزء السالب من فولتٌة الحمل   

 :وٌمكن إٌجاد القٌمة المتوسطة لجهد اإلخراج بدون داٌود المسار الحر عن طرٌق المعادلة االتٌة 

 

                                                                                         ……………………………) 5-6) 

 

 .هً الزاوٌة التً ٌنطفا عندها الثاٌرستور إذ ان 

 

 

    
  

  
 (       ) 

 

    
  
  
 (           ) 
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-11  ٌوضح موجات االدخال واالخراج للفولتٌة للدابرة الموضحة فً الشكلن5-12رقم نالشكل 

5  

 نأ 

  بن

  جـن

  دن

 ٌوضح   6-12ن رقم شكل 

. فولتٌة االخراجدأ . موجة االدخال   .  ب . تٌار القدح   ،   جـ . تٌار االخراج      ،    

 

   موحد نصف موجة أحادي الطور لتغذٌة حمل مقاومة ومحاثة6-11شكل رقم ن 
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 Single phase full  موحد كامل الموجة احادي الطور مسٌطر علٌه لتغذٌة حمل مقاومة ومحادثة   6-5-4ن

wave control rectifier with RL load 

ٌتكون الموحد المسٌطر علٌه كامل الموجة مين قنطيرة تحتيوي عليى اربيع ثاٌرسيتورات . وسينفرض أن الحميل 

 pure، لٌصبح تٌارا  مستمرا  نقٌا  ن وذلك لترشٌح تٌار اإلخراج هنا ٌحتوي على مقاومة وممانعة حثٌة عالٌة ،

Dc Curreat   .  

فً الوقت نفسيه      فً حالة توصٌل فً الجزء الموجب بعد اشعالها عن الزاوٌة  T2,T1ٌكون الثاٌرستورات ن

   فً الجزء السالب مين موجية االدخيال ، وذليك بسيبب  (T4,T3للثاٌرستورات   ان بالعمل لحد ورود ، وٌستمر

 . 12-5فً الحمل . وكما موضح فً الشكل نالحالة العابرة لوجود محاثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  فولتٌة اإلدخال واإلخراج  6-14وٌوضح الشكل ن 

 وٌمكن إٌجاد متوسط فولتٌة اإلخراج عن طرٌق المعادلة اآلتٌة : 

 

……………………………………. ( 7-6 ) 

 

 

 

 

    
   
 
 (     ) 

 

 دابرة موحد أحادي الطور كامل الموجةٌوضح  12-5نالشكل رقم 
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  2-5مثال ن

وكيان  ΩR= 10موحد أحادي الطور نصف موجية مسيٌطر علٌيه ٌسيتخدم لتغذٌية حميل مقاومية خالصية قٌمتهيا 

 احسب : f= 50 Hzعند تردد مقداره  V 220جهد المصدر المتردد 

 =  º90ـ فولتٌة اإلخراج عند زاوٌة قدح 1
 وكذلك تٌار الثاٌرستور  =  90ºـ تٌار اإلخراج عند زاوٌة قدح  2

 
 

 

 شكل الموجهٌوضح    14-6ن رقم شكل 

6-14شكل ن     شكل الموجه 
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 الحل:

 Vo  ٌمكن استخراج 6-7ـ بالرجوع إلى معادلة ن1

 

 

     Vo = ( 1+ cos  ) 

   = ( 1+cos 90º ) 

  Vo = 49.51  volts      

2    

   Io = Vo/R  = 49.51/10 = 4.951 A  

          Iav  = Io 

      = 4.951 A  

    3-5مثال ن 

  50HZ:وتردد   120Vموحد نصف موجة أحادي الطور ذو حمل مقاومة ومحاثة مجهز من فولتٌة 

 β = 111º.وزاوٌة   α = 51ºـ احسب جهد اإلخراج عند زاوٌة 1

 .ـ احسب تٌار اإلخراج عند الزاوٌتٌن اعاله2
 -الحل :

            Vo = ( Vm/2   ( cos  – cos  ) 

                  = ()√1 * 111(/1 ( COS 60º – COS 200º )  

           Vo  = 38.88 volts  

          Io    = Vo /R = 38.88/5 

                = 7.77 A  
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    4 -5مثال ن

 ومحاثة عالٌة جدا  مجهز من فولتٌية مقيدارها  R = 2Ωموحد كامل الموجة أحادي الطور ذو حمل مقاومة 

200V   وترددf= 50Hz   60 = . زاوٌة اٌقاد كل ثاٌرستورº  ـ فولتٌة اإلخراج 1. احسبVo 

 Io  ـ تٌار اإلخراج 2

 الحل :

/VO=( 2Vmـ 1  ) cos  

      = ()1√1 × 111( /    cos 60º 

      = 90    volts 

 Io =  Vo / R       = 90  /2      =  45   Aـ 2
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 السادس أسبلة الفصل

 موحد نصف موجة أحادي الطور مسٌطر علٌه ٌعمل الثاٌرستور عند زاوٌة  : 1س

= 90º  ٌجهز حمل ذو مقاومة خالصة . من مصدر متناوب 

 ارسم فولتٌة اإلدخال ، فولتٌة اإلخراج وتٌار الثاٌرستور .-المطلوب :

 α= 1ارسم فولتٌة اإلدخال ، فولتٌة اإلخراج وتٌار الثاٌرستور اذا كانت 
الحميل   α= 81ºموحد موجة كاملية أحيادي الطيور مسيٌطر علٌيه ، ٌعميل كيل ثاٌرسيتور عنيد زاوٌية   :2س

 -مجهز من قبل مصدر متناوب ارسم فولتٌة اإلدخال ، فولتٌة اإلخراج ،وتٌار المصدر إذا كان الحمل :

 مقاومة خالصة  .1
 مقاومة مع ملف عالً القٌمة . .1
، الحميل مقاومية خالصية  α= 81ºموحد موجة كاملة أحيادي الطيور مسيٌطر علٌيه ٌعميل عنيد زاوٌية  :3س

 . احسب  f = 50 Hzعند تردد  V = 20 Sin wtمصدر متناوب قٌمته  مجهز من قبل  R = 20Ωقٌمتها 

 فولتٌة اإلخراج . .1
 تٌار اإلخراج . .1

 :   13-6رقم نالدابرة الموضحة بالشكل 4 :س

 60º = ارسم شكل موجة الفولتٌة الداخلة للثاٌرستور عند  –أ 

 ب ـ ارسم شكل موجة الفولتٌة على أطراف مقاومة الحمل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 3توضٌح للسإال   13-6ن رقم شكل 
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 :  14-6ن رقم الدابرة الموضحة بالشكل  :5س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -المطلوب :

 ارسم شكل موجة الفولتٌة الداخلة للدابرة  .1
 ارسم شكل موجة الفولتٌة على أطراف مقاومة الحمل  .1
 Ioارسم التٌار الخارج  .2

   :13 -5الدابرة المبٌنة بالشكل ن  :6س

 . volt 220أوم وفولتٌة المصدر  10إذا كانت مقومة الحمل 

 المطلوب :

 فولتٌة الحمل . احسب قٌمة .1
 احسب تٌار المقاومة . .1

 
 

 تم بحمد هللا

 4توضٌح للسإال    13-5ن رقم شكل 

 


