




 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه   

 أجمعين.

لقد سعت المديرية العامة للتعليم المهني إلى تطوير المناهج العلمية والبرامج التدريبية من أجل  

وكذلك لسد متطلبات  ،الفنية والمهنيةتأهيل المالكات القادرة على امتالك المؤهالت والمهارات العلمية و

طوات التي خسوق العمل وإيجاد فرص العمل على وفق التقدم العلمي الحاصل في ظل التطورات وال

يخطوها العالم نحو التقدم واالنطالق السريع. فقد خطت المديرية خطوات ايجابية تتفق مع الدول المتقدمة 

في تحديث الكتب وقد تمثلت هذه الخطوات  ،اختصاصات مختلفةفي بناء البرامج على وفق أساليب حديثة وب

التربوية والعلمية وفتح الكثير من االختصاصات الجديدة والحديثة ومنها بوجه الخصوص تخصص 

ساسية في بناء الوطن على وفق الرؤيا العلمية التي تتوافق مع الميكاترونكس، تمثل هذه الخطوة الركيزة األ

 تفرضه متطلبات سوق العمل اآلنية والمستقبلية.الواقع العملي الذي 

لسيطرة واليوم نضع بين يديك هذا الكتاب الذي يشمل مبادئ الكهرباء واإللكترونيك ومنظومات ا 

والتحكم اإللكتروني وتطبيقاتها في عمل السيارات لتحسين أداء السيارات من ناحية القدرة والعزم وانخفاض 

لذلك يكون من المهم  ، ،سين نوعية غازات العادم وتقليل تأثيره في البيئةاستهالك الوقود والضوضاء وتح

 .عبور متطلبات هذا الكتاب على الطالب

من تنفيذ العمل  الغرض المطلوب إلىلصحيحة وللوصول العمل بالطرق ا هذا لتحقيق متطلباتو  

علم  بواب تضمن الباب األولأ إلى كتابلمادة وتقسيم الالمنهاج لهذه اضع مفردات فنية في فقد تم و

عن الكهرباء واإللكترونيات والرقميات وتناول القديم والحديث منها لتكتمل الفائدة اإللكترونيك بواقع فصلين 

ولتكون النواة لكل فني طموح يريد الدخول إلى حقل المعرفة العلمية وبشكلها البسيط والواضح والمدعوم 

. الت إلكتساب المعلومات والمهارات العلمية الالزمة لهذا التخصصبالصور واألشكال التوضيحية والمعاد

 معلومات علمية عن السيارات وتطورها الصناعيعلى مدى ثمانية فصول في حين تضمن الباب الثاني 

ومن ثم التعرف على أجزاء السيارة والدخول في تعريف كل جزء بدًء من المحرك وأجزائه وانتقاالً إلى 

  حدة نقل العزوم والمنظومة الكهربائية ومنظومتي التبريد والتزييت.دورات المحرك وو

نرجو من هللا عز وجل أن نكون قد أسهمنا وبشكل متواضع في نشر المعرفة بين أبنائنا األعزاء من  

 طلبة التعليم المهني وفي خدمة هذا الوطن العزيز.

 .وهللا ولي التوفيق                                                                
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 األسس الكهربائية -الفصل األول

 

 Energy Sources                                                           مصادرالطاقة 1-1

لى آخر حسب إ تحويل الطاقة من شكل  إن عملية توليد أو إنتاج الطاقة الكهربائية هي في الحقيقة عملية  

 ,الطلب على الطاقة الكهربائية وحسب الكميات المطلوبة لهذه الطاقة واقعمصادر الطاقة المتوفرة في م

األمر الذي يحدد أنواع محطات التوليد وكذلك أنواع االستهالك وأنواع الوقود ومصادره كلها تؤثر في 

 تحديد نوع المحطة ومكانها وطاقتها.

 

 Generation of Electrical Energy                     الطاقة الكهربائية ق توليدائرط

 حطات توليد الكهرباءم :اولا 

ذو كيلوفولت 11بجهد منخفض  طاواكيتم توليد الكهرباء بمحطات كبيرة تصل طاقاتها إلى آالف المي  

الكهرباء قرب مصادر الطاقة األساسية على رتز. وتكون محطات توليد يه 60رتز أو يه 50تيار متردد 

يتم تحويل الجهد الكهربائي بواسطة محوالت  حيثأماكن الحاجة الفعلية لها,  عن األكثر وربما بعيدا  

لنقلها من منطقة التوليد  كيلو فولت 400وأكيلوفولت  132كيلوفولت أو  33كهربائية رافعة  إلى جهد عالي 

براج كبيرة تعلق عليها االسالك التي تمرر التيار الكهربائي. حيث يتم أ إلى منطقة الحاجة لها بواسطة

 220فولت أو  400تحويلها مرة اخرى  قرب المواقع التي يحتاج فيها للطاقة الكهربائية إلى جهد منخفض 

نذكر هنا أنواع محطات التوليد المستعملة على صعيد  فولت بواسطة محوالت كهربائية خافضة أخرى.

 :في الدول المتقدمة صناعيا  ونركز على األنواع المستعملة عالمي 

محطات  -4 المائية.محطات التوليد .-3 محطات التوليد النووية. -2 محطات التوليد البخارية. -1

محطات  -6 .غازية( –محطات التوليد ذات الحتراق الداخلي )ديزل  -5 .التوليد من المد والجزر

 محطات التوليد بالطاقة الشمسية.  -7التوليد بواسطة الرياح. 

 األعمدة الكهربائية :ثانياا 

 العمود البسيط

من لوحين أحدهما من النحاس واآلخر من الزنك ومغمورين في إناء مملوء  العمود البسيط يتركب 

المخفف )الحامض المستعمل في  يكبحامض الكبريت

بطاريات السيارات وليس الماء النقي( ويمثل لوح النحاس 

تبلغ والقطب الموجب ويمثل لوح الزنك القطب السالب 

 .(1-1) . الحظ الشكلتفول  1.1 القوة الدافعة لهذا العمود

 

 

 

 العمود البسيط 1-1 شكل                                                           

 

http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات التوليد البخارية
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات التوليد البخارية
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات التوليد النووية : Nuclear Power Station
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات التوليد المائية : Hydraulic Power Stations
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات التوليد من المد والجزر Tidal Power Stations
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات التوليد من المد والجزر Tidal Power Stations
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات التوليد من المد والجزر Tidal Power Stations
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات التوليد ذات الاحتراق الداخلي : Internal Combustion Engines
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات توليد الكهرباء بواسطة الرياح : Win Power Station
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات توليد الكهرباء بواسطة الرياح : Win Power Station
http://www.khayma.com/madina/power.htm#محطات توليد الكهرباء بواسطة الرياح : Win Power Station
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 الجاف العمود

يتركب من إناء من الخارصين توضع بداخله عجينة من ملح النشادر والدقيق وكلوريد االلمنيوم  وذلك  

وفي وسط العجينة يوضع إناء من الورق أو الشاش في  ,طوال مدة عمل العمود هلتبقى العجينة لينة ومسامي

نيز ويمثل ساق الكربون القطب غكسيد المنووسطها ساق كربون حوله مخلوط من مسحوق الفحم وثاني أ

 .(2-1) الحظ الشكل الموجب للعمود وإناء الخارصين القطب السالب له.

 

 

 

 

 

 العمود الجاف (2-1) الشكل

 جافالعمود ال 1-1 شكل

 

 الخاليا الشمسية

صغيرة كل منها عبارة عن قطعة من الحديد رسبت عليها طبقة من  خاليا شمسيةتتركب من مجموعة  

السيلينيوم الموجب )يمكن اعتماد مواد أخرى( الذي أضيفت إليه كمية من عنصر البرون وترسب فوق هذه 

الحظ  .ة محدودة من عنصر الزرنيخإليه كمي تالطبقة طبقة أخرى من عنصر السيلينيوم السالب الذي أضيف

عند تعرض هذه الوحدات لضوء الشمس تتكون فيها كمية من الشحنات الكهربائية تسري من  .(3-1) الشكل

والسيلينيوم السالب قطبه  لوح الحديد إلى الطبقة الخارجية وهي السيلينيوم السالب فيصبح قطب الحديد موجبا  

في المناطق النائية م من ه  البطاريات ويستفاد من هذه  خزن بطارياتولدة في توتخزن الطاقة الم سالبا  

 . الكهربائيةلتزود بالطاقة ل

 

 

 

 

 

 

 الخاليا الشمسية(3-1) الشكل

 الخاليا الشمسية 3-1 شكل
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 Electromotive Force – E                            الكهربائية  القوة الدافعة 1-1-1

الكهربائية صورة من صور الطاقة التي يمكن الحصول عليها من عدة مصادر مثل الطاقة الحركية  

والضوئية والحرارية وعلى سبيل المثال بطارية السيارة, فعند دوران المولد )الداينمو( المتصل بمحرك 

ق الجهد )الفولتية( لى طاقة كهربائية تخزن في بطارية السيارة ويدعى فرإالسيارة يحول الطاقة الحركية 

 Electric Motive)بالقوة الدافعة الكهربائية   (Load)حملبال لبطارية عندما تكون غير متصلةبين قطبي ا

Force)   ويرمز له بالرمزE ( 1-4الحظ الشكل .) 

 

 

 

 

 

 

 

 القوة الدافعة الكهربائية 1-4شكل 

و مسجل ....الخ سوف يتم االستفادة من الطاقة الكهربائية أو راديو أوعند توصيل حمل مثل مصباح  

الحظ الشكل  ,لى القطب الموجب خالل الحملإمن القطب السالب  يلكتروناإلالمخزونة وذلك بمرور التيار 

 . (V)ق الجهد )الفولتية( ويرمز لها بالحرففرويتكون على طرفي الحمل  (5-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح الفولتية على الحمل  1-5شكل 

  ه ومضاعفاتهؤالفولت اجزا 2-1-1

فولت المايكروفولت و المليجزاء الفولت هي أتقاس القوة الدافعة الكهربائية بوحدة الفولت و 

 .ولتروالميكاففولت  الكيلوومضاعفاته هي 

 .مبيرأ 1وم عندما يمر فيه تيار شدته  أ 1هو فرق جهد بين طرفي ناقل مقاومته  :الفولت

 ه ومضاعفاتهؤمبير اجزااأل 3-1-1

 الكيلومبير ومضاعفاته هي أ المايكرومبير  وأ المليمبير  هي جزاء األأمبير ويقاس التيار بوحدة األ 

 مبير.أ

 .فولت 1وم وفرق الجهد بين طرفيه أ 1مقاومته  موصلهو شدة تيار في  :مبيراأل

 :فرق الجهد بينما المكتسبة لوحدة الشحنات الكهربائية من المولدالطاقة  تمثل: الدافعة الكهربائية القوة

 .الطاقة المفقودة من وحدة الشحنات الكهربائية بين هاتين النقطتين في الدائرة الكهربائية
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 ResistanceElectrical                                       ة       الكهربائي المقاومة 2-1

 عبرها. وتحدث الكهربائية المادة لمرور الشحنات إعاقة وأ هي خاصية فيزيائية تعني اعتراض 

ونتيجة االصطدام تطلق طاقة على شكل  بالذرات. عندما تصطدم اإللكترونات المتحركة في المادة المقاومة

 الجيدة مثال   الموصالتوتعتبر  (.تكاكإلى حرارة نتيجة االح الكهربائية و بمعنى تغير الطاقةأحرارة )

فذات  مثل الزجاج والخشب أما العوازلمقارنة بأشباه الموصالت مثل السليكون.  ضعيف المقاومةلنحاس ا

 أي الفائقة الموصالتعبرها. بينما ال تشكل  الكهربائية يصعب معها مرور الشحنات ا  دج مقاومة عالية

 مقاومة لمرور الشحنات عبرها.

 الكهربائية المقاومة

درجة حرارته.  ينتج عنها ارتفاع في هي خاصية ممانعة الموصل لمرور التيار الكهربائي فيه مما 

, والرمز الهندسي لها كما  OMEGAوميغاأويقرأ Ω رمزبال هباألوم ويرمز ل الكهربائية المقاومة وتقاس

 .(6-1) الشكلفي 

 

 

 

 الكهربائية المقاومةرمز 6-1 شكل

 

 Types of Resistance                                       الكهربائية أنواع المقاومات 1-2-1

 :كيفية صنعها والمواد المركبة منها وأهم أنواع المقاومات هي على حسب تختلف نوعية المقاومات 

 الحرارية المقاومة -4 الضوئية المقاومة -3 المتغيرة المقاومة -1 الثابتة المقاومة -1

 Fixed  Resistor  ةالثابت المقاومة : أولا 

 بثبات قيمتها وتختلف في استخدامها على حسب قدرتها في تمرير التيارالكهربائي تتميز هذه المقاومات 

الحظ , وأخرى صغيرة للتيارات الصغيرةة الكبير التيارات معفهناك مقاومات ذات أحجام كبيرة تستخدم 

 (.7-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 ةالثابت المقاومة 7-1 شكل   

 المقاومات الكربونية  -1

. يتم تصنيع هذه المقاومات بترسيب واستخداما   نواع المقاومات شيوعا  أكثر أتعتبر هذه المقاومات من  

سطوانة صغيرة من السيراميك. يشكل اخدود لولبي صغير في طبقة الكربون إطبقة كربونية رقيقة على 

 فيحدد هذا االخدود مقدار الكربون بين طرفي المقاومة وبالتالي قيمة هذه المقاومة. 

 

 

 

http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
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 وكسيد المعدنأمقاومات  - 1

سيراميكية ستخدام وتتكون من نواة مات الشائعة اإلومن المقا يضا  أوكسيد المعدن هي أمقاومات  

(Ceramic Core مغطاة بطبقة رقيقة من )وكسيد المعدن. تعتبر هذه المقاومات مستقرة ميكانيكيا  أ 

( Solvents. تطلى هذه المقاومات بدهان خاص لمقاومة اللهب, ولمقاومة المحاليل المذيبة )وكهربائيا  

 (. Humidityوالحرارة والرطوبة )

 المقاومات المعدنية الدقيقة - 3

ة فالمقاومات من شريحة سيراميكية مغل هتتكون هذ .ية جدا  مات بالدقة العالويتميز هذا النوع من المقا 

 كأجهزةجهزة الدقيقة تستخدم هذه المقاومات في األ كثيفة. بطبقة معدنية رقيقة ويغلف كل ذلك بطبقة خارجية

 الفيديو.  وأجهزةجهزة الصوتية والرقمية وكذلك في األ ماثليةالت واألجهزةار, بختاإل

 القدرةمقاومات السالك الملفوفة عالية  -4

و مغلف أنواعها مغلف بطبقة من الزجاج أوبعض  القدرة مات في التطبيقات عاليةتستخدم هذه المقاو 

سطوانة من السيراميك, أيتكون الجزء المقاوم في هذه المقاومات من سلك مقاوم ملفوف حول  نيوم.ولمباأل

لظروف العمل وتمتاز بقدرة عالية على تبديد الحرارة  تانة وتحمال  منواع كثر األأوهذه المقاومات هي 

 وباستقرارية حرارية عالية.

 المقاومات الحرارية والضوئية -5

و عند أذا كانت ضوئية إنواع خاصة من المقاومات التي تتغير قيمتها عند تسليط الضوء عليها أهي  

الكادميوم  يدذا كانت حرارية. تصنع المقاومات الضوئية من مواد نصف ناقلة مثل كبريتإتعرضها للحرارة 

(Cadmium Sulfide), المقاومات الحرارية  ة تنخفض المقاومة.ءضاوبزيادة مستوى اإل

(Thermistrosهي مقاومات حساسة لتغيرات درجة الحرارة وبزيادة درجة الحرارة تنخفض ) هذه  قيم

 .غلب الحاالتأالمقاومات في 

 Potentiometer or Variable Resistor VR المتغيرة المقاومة :ثانياا 

عندما تقول  لها فمثال   تتراوح قيمتها بين الصفر وأقصى قيمة اذيمكن تغيير قيمتها  التي مقاومةوهي ال     

عن طريق  تتراوح بين الصفر أوم تزداد بالتدريج المقاومة يعني أن قيمة 10KΩالمتغيرة المقاومة أن قيمة

جهزة تستعمل في األ .معينة ويمكن تثبيتها على قيمة (10KΩ-0) تصل قيمتها العظمى حتى يدويا   التغيير

ثناء اشتغاله كما في مقاومة التحكم في مقدار شدة الصوت وهي عبارة عن أللتحكم في عمل الجهاز 

مقاومات كاربونية تصنع بترسيب مركبات الكاربون على لوحة فايبر شبه دائرية وتتصل بها توصيلة 

 (.8-1قيمة المقاومة, الحظ الشكل )نحاسية منزلقة ودوارة تتحكم في 

 

 ورمزها المتغيرة المقاومة 8-1 شكل

http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://forum.al-wlid.com/t5906.html
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 Light Dependent Resisters LDR  : المقاومة الضوئيةثالثاا 

تغير في قيمة لى إتحويل الضوء ب( وهي تقوم CdSيوم )موتصنع هذه المقاومة من مادة سلفيد الكاد 

ومية عند زيادة شدة الضوء وتزداد قيمتها عند انخفاض شدة الضوء وتصل وتنخفض قيمتها األ المقاومة,

( وتعتبر حساسة Ω100لى )إوفي الضوء الشديد تصل قيمتها . (Ω2Mلى)إقيمتها العظمى في الظالم 

 (.9-1موضح بالشكل ) شكل المقاومة الضوئية والرمز الهندسي لهان إ ستخدام.للضوء وسهلة اإل

 

 

 

 

 

 لها المقاومة الضوئية والرمز الهندسي يوضح 9-1شكل 

 Thermistor :  مقاومة الثرمستوررابعاا 

لدرجة الحرارة المحيطة  لكتروني مقاومته تتحسس الحرارة وبالنتيجة تتغير قيمتها طبقا  إوهوعنصر  

تكون المقاومة عالية          جمد نبها مقاومة هذا العنصر تنقص بزيادة درجة الحرارة, ففي الماء الم

12 KΩ.( وفي درجة حرارة الغرفة    )  5 تكون المقاومة KΩ (  تصبح       وفي الماء المغلي )

 .Ω 400المقاومة 

  Thermostat: المقاومات الحرارية خامساا 

وهي على  ,المقاومات الحرارية شكالأن ( يبي11-1تتغير مقاومتها مع تغير درجة الحرارة, والشكل ) 

 : نواعأثالثة 

 Positive Temperature Coefficient Thermistor PTCالموجبة   ومة الحراريةاالمق -1

 هذه المقاومة حسب نوعها. ومية عند ارتفاع درجة الحرارة وتختلف قيموتزداد قيمة المقاومة األ 

 Negative Temperature Coefficient Thermistor NTC المقاومة الحرارية السالبة -2

 ومية فيها عند ارتفاع درجة الحرارة وتختلف قيم هذه المقاومة بحسب نوعيتها.ومة األاتنقص قيمة المق 

  CTR ThermistorCritical Temperature Resister الحساسة لتغير الحرارةالمقاومة  -3

 .درجة الحرارة  فوق  نقطة معينة محددة مسبقا   ترتفع تنقص قيمة هذه المقاومة فجأة عندما 

 

 

 

 

 

 نواع المقاومات الحراريةأ 10-1شكل 
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 : المقاومة الشبكيةسادساا 

وتكون  عمودية, رجلأوهذا النوع من المقاومات تكون موضوعة في غالف واحد وبلون واحد وب 

 مقاومات موصلة من النهاية بنقطة واحدة مشتركة وبدايتها حرة. وتكون في بعض االحيان باربعالمقاومة 

 الشكلالحظ  لكترونية.صغر في بناء الدوائر اإلأتستخدم هذه المقاومات لتستغل مساحة  ,و ثمانيةأ ةسبع وأ

 .ومة الشبكيةايوضح المق ( الذي1-11)

 

 

 

 المقاومة الشبكية 11 - 1شكل 

 Voltage Dependent Resistors VDR: المقاومة الجهدية الفايرستور   سابعاا 

نه تنقص قيمة مقاومته كلما ازداد فرق أللجهد المسلط على طرفيه حيث  وهوعنصر يغير قيمته طبقا   

يستخدم  لى هذا العنصر.إن القطبية على طرفيه غير مهمة بالنسبة إالجهد المسلط على طرفيه, كما 

الدوائر الكهربائية للحماية من ارتفاع الجهد فوق قيمة معينة في دوائر التيار المتناوب  الفايرستور في

 (.1-12) . الحظ الشكلحمال المراد حمايتهابالتوازي مع العناصر واأل والمستمر ويوصل دائما  

 

 

 

 

 المقاومة الجهدية 12-1شكل 

وم أ الكيلوجزاء ولكن لها مضاعفات وهي أصغر وحدة وليس لها أوهي  وماألوتقاس المقاومة بوحدة    

 وم.أالميكا و

 .فولت  1أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1هو مقاومة ناقل يمر به تيار شدته  :وماأل

 حساب قيمة مقاومة سلك 3-2-1

لغرض حساب قيمة أي مقاومة لسلك موصل يجب التعرف على مجموعة العوامل المؤثرة في ذلك  

 ومنها:   الموصل

 ρالمصنوع منها الموصل ويرمز لها  نوع المادة -1

   L تتناسب طرديآ مع Rحيث قيمة المقاومة  Lويرمز له بالحرف  طول الموصل -2

 Aمساحة مقطعالموصل ويرمز لها بالحرف   -3

 Tرف  حدرجة حرارة الموصل ويرمز لها بال -4

 التالية ومة حسب المعادلةافتكون قيمة المق

 

 
 ρ  R = 

 



العلوم الصناعية                               الميكاترونكس                                       المرحلة األولى          

 

14 
 

للعنصر فهى  ةمميز ةوهى خاصي يصنع منها السلك, حسب نوعية المادة التي النوعية المقاومةتتأثر 

 . (1-1وكما هو واضح بالجدول ) ,ةالفضوالنحاس غير الحديد  ةاومفمق خرىألى إ ةتختلف من ماد

 المقاومة النوعية للمواد الموصلة1-1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ohms' Lawومأقانون  3-1

, أطلق عليه هذا االسم نسبة إلى واضعه الفيزيائي األلماني الكهرباءقانون أوم هو مبدأ أساسي في  

يتناسب  معدنيموصل بين طرفي  فرق الجهد الكهربائي". وينص هذا القانون على أن جورج سيمون أوم"

يتم تعريف النسبة الثابتة بين فرق الجهد وشدة التيار  .المار فيه التيار الكهربائيمع شدة  طرديا  

 ما, هي قيمة ثابتة وال تتغير لموصلويالحظ أن المقاومة  . Rويرمز إليها بالحرف بالمقاومة الكهربائية

 بتغير فرق الجهد بين طرفيه, ويعبر عن هذا المبدأ من خالل المعادلة التالية:

R  = 
 

 
 

 V = I .R  كما يمكن التعبير عن نفس المعادلة بصيغة أخرى

 :أن حيث

  Vويرمز  : هي فرق الجهد الكهربائي بين طرفي الناقل المعدني )المقاومة( ويقاس بوحدة تسمى بالفولت

  v)لها بالرمز )

A ويرمز له بالرمزباألمبيرويقاس بوحدة تسمى  موصلالتيار الكهربائي المار في ال: هي شدة , (I)  

R باألومالناقل للتيار وتقاس بوحدة تسمى  مقاومة: هي( ويرمز لها بالرمز ,Ω) 

 (Iويمر تيار كهربائي ) (,vائرة بسيطة فيها مصدر للجهد الكهربائي )رسم لد( يوضح 13-1الشكل )

 (R).من خالل المقاومة 

http://forum.al-wlid.com/t5906.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82_%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&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%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%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%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%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%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%A3%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
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 بسيطة كهربائية دائرة 13-1شكل 

  Resistors Connections                                                 ربط المقاومات 1-4

 قسام : ألى ثالثة إق ربط المقاومات ائيمكن تقسيم طر 

 الربط المختلط للمقاومات. -جـ   ربط المقاومات على التوازي -ربط المقاومات على التوالي  ب - أ

                                                  Series Connectionالربط على التوالي 1-4-1

ببداية الثانية ونهاية الثانية ة كهربائية بحيث توصل نهاية المقاومة االولى رذا وصلنا عدة مقاومات بدائإ 

 (.14-1) الحظ الشكل  (Series)ن هذه المقاومات موصلة على التوالي أنقول  .ببداية الثالثة وهكذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوالية اتالمقاوم ربط 14-1شكل 

احسب فرق الجهد على طرفي  ،(1 – 15احسب التيار المار في الدائرة الموضحة بالشكل ) (1-1) مثال

 كل مقاومة. 

  

 

 

 

 

 

 حساب المقاومات المتتالية 15-1شكل 

 الجواب:

I = 
 

  
  = 

  

   
 = 107.76 mA ( 0.10776A) 

V = I   R                                                         

65 =7.004 Volt                             V1 =   0.10776  
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V2 = 0.10776   84 = 9. 05  Volt 

V3 = 0.10776    73 = 7.866 Volt 

V4 = 0.10776  10 =1.078 Volt 

                                                Parallel Connectionالربط على التوازي 2-4-1

والنهايات في نقطة  في ربط المقاومات على التوازي توصل بدايات المقاومات جميعها في نقطة واحدة   

 .(1 - 16خرى.كما موضح في الشكل )أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربط المقاومات على التوازي  1-16شكل  

 القانون العام لحساب المقاومة الكلية لربط التوازي 
 

  
 = 

 

  
 + 

  

  
+ 

 

  
+ . . . 

 ,دائرةالدائرة المتوازية من خالل معرفة الجهد عند مصدر تغذية اليمكن حساب الجهد في أي جزء من  

  دائرة المتوازية.الوالذي يكون بعبارة أخرى هو نفسه على أي من مسارات 

 في الدائرة المتوازية يكون باستخدام الصيغة التالية: المقاومة الكليةحساب 

 :لربط التوازيللمقاومة الكلية المعادلة النهائية 

   = 
     
     

 

التيار الكهربائي الرئيس في الدائرة المتوازية يكون بإضافة )جمع( التيارات الكهربائية لجميع   حساب

 (.17-1الشكل )الحظ  العناصر في المسارات المتوازية.

  =     +    +     + …… 
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 التيار الكهربائي الرئيس في الدائرة المتوازية  حساب 17-1شكل 

 يمكن حساب التيار المار في كل فرع او في كل مقاومة بتطبيق قانون اوم وحسب الطريقة التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compound Connection                                            الربط المركب  3-4-1

التي تحتوي على مجموعة  ربط مقاومات توالي مع مجموعة ربط مقاومات توازي مع  الدوائر وهي  

 كيفية تحليل الدوائر التي تحتوي على المقاومات متصلة كمجموعات على التوالي والتوازي. بعض.

الدائرة األساسية التي تحتوي على تركيبة من  (18-1الشكل )يوضح  .تحديد وتحليل الدوائر المتوازية

 R1هي   B  إلى النقطة  Aالمقاومة من النقطة  المقاومات متصلة مع بعضها على التوالي والتوازي.

 مربوطتين على التوازي. R2 and R3مجموعة المقاومتين  هي   Cإلى النقطة  Bالمقاومة من النقطة و

http://knol.google.com/k/-/-/2zz6jo0ujg3x7/d9p576/1.jpg
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 للمقاومات الربط المركب 18-1شكل 

على التوالي مع المجموعة المربوطة على  R1هي المقاومة  A to C المقاومة الكلية للدائرة من النقطة  

يمر التيار من خالل المقاومة  ,(19 –1الموضحة بالشكل ) لحساب المقاومة الكلية في الدائرة التوازي.

قبل أن يقسم إلى جزئيين في تركيبة الوصلة المتوازية ثم يعاد تجمعه ليسير إلى القطب الموجب  أوم 80 

 لمصدر التغذية الكهربائية, ولحساب المقاومة المتوازية الكلية نستخدم المعادلة التالية:

  Rparallelالمقاومة المتوازية 

R = 1/ (1/100 +1/50) =33.3 Ώ 

 

 

 

 

 

 المتوالية -لدائرة الموازية لحساب المقاومة اإلجمالية  19-1شكل 

 

 (.11-1الشكل )كما في  النهائي وسيصبح شكل الدائرة 

 

 

 

 

 

 الشكل النهائي للدائرة الكهربائية السابقة 20-1شكل              

 عاله أيمكن حساب المقاومة الكلية للدائرة  

Rt = 80 +33.3 = 113.3  Ω 

http://knol.google.com/k/-/-/2zz6jo0ujg3x7/ne0wuh/sparal1.gif
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 ( واستنتج كيفية الحصول على المقاومة الكلية النهائية.11-1الحظ الشكل )س(  

 

 

 

 

 حساب المقاومة الكلية 21-1شكل 

 Wheatstone Bridge                                                 ستونتقنطرة و4-4-1 

وحسنها  ,م1833, اخترعها اإلنجليزي صمويل كريستي عام المقاوماتهي قنطرة كهربائية لقياس  

عملية قياس المقاومة الكهربائية المجهولة بعد تركيبها في  ى. وتـ جرم1843وأكملها شارلز وتستون عام 

بائية ذات فرعين )قنطرة( ثم موازنة التيار فيهما. وهي تعمل مثلما يعمل مقياس الجهد دائرة كهر

Potentiometer (. 11-1الحظ الشكل ) حساس. مترلفانوك, مع الفرق أن في دائرة مقياس الجهد يستعمل 

 

 

 

 

 

 

 ستونتقنطرة و 22-1شكل 

   المقاومات  المقاومة المجهولة والمطلوب تعيينها. Rxتمثل المقاومة الكهربائية  عالهأفي الشكل  

دتين وقابلة للتغيير. فإذا تساوت نسبة المقاومتين الموج 1R , في حين أن المقاومةالقيمة معروفي   و    و

يصبح فرق الجهد   (   / Rx)مع نسبة المقاومتين في الفرع الغير معروف  (1R  /R1)في الفرع المعروف 

 ىحت 1R. لذلك نغير المقاومة المتغيرة Vgلفانومتركالوال يمر تيار كهربائي في  صفرا   Dو  Bبين النقطتين 

 كبيرة أم صغيرة. 1Rلفانومتر عما إذا كانت المقاومة كتزان. وتوضح قراءة النحصل على حالة اإل

معروفة بدقة عالية, أصبح    و  1Rو  1Rلفانومتر بدقة عالية. فإذا كانت المقاومات كويمكن قراءة ال 

 بدقة عالية. أيضا   Rxمن الممكن تعيين المقاومة المجهولة 

 عند الوصول إلى حالة التوازن, تنطبق المعادلة:

  /     =   /   

 على ذلك يكون: وبناء  

   = (    /   ) .     

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
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                         Electrical Energy and Powerالطاقة والقدرة الكهربائية 5-1

خرى أشكال ألى إ تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية واآلالتعدات الصناعية والمنزلية ن معظم الم  إ 

الميكانيكية كما في المحركات والمصاعد والرافعات نجاز عمل ومنها الطاقة إمن الطاقة يستفاد منها في 

نواع أالتكييف والسخانات والطاقة الضوئية كمعدات االنارة وغير ذلك من  كأجهزةومنها الطاقة الحرارية 

و صور أو حركة أنتقال الشحنة الكهربائية في المقاومة خالل مدة من الزمن ينجز شغال  )حرارة إالطاقة, 

ويعرف الجول بأنه )لو مرت شحنة كهربائية مقدارها  ة( ويقاس الشغل بالجول.خرى من صور الطاقأ

. (كولوم واحد خالل مقاومة على طرفيها فرق جهد مقداره فولت واحد بالشغل المنجز يساوي جوال  واحدا  

 التي تمثل الحمل هي:(R) الطاقة المستهلكة في المقاومة 

W= V × I × t 

 لى دائرة كهربائية.إنها المعدل الزمني للطاقة الكهربائية المجهزة أوتعرف القدرة الكهربائية: ب

P = (V ×I ×t)  / t 

P = V × I  

 Watt( هي القدرة المصروفة في الدائرة الكهربائية وتقاس بـ ) الواط (  (Pن أحيث 

P = V × I = I ×R × I = I
2
 ×R  

P  = V
2
 / R 

  (2-1) مثال

فولت فما شدة التيار الذى  200متصل بمصدر كهربائى ضغط المصدر طوا 100مصباح كهربائى قدرته 

 يمر بهذا المصباح؟

 الجواب

P = V . I   

I = 100 / 200 = 0.5A  

 Kirchhoff's' Two Laws                                            كيرشوف اقانون 1-6

 كيرشوف الول للجهد قانون

الكهربائية وهو ينص على أن المجموع الجبري  القوانين الرئيسة للدائرةيعتبر قانون كيرشوف من  

 .و مسار مغلق يساوي صفرا  أ ي دائرةأللجهود في 

المقاومات ونتيجة مرور التيار في  ( بأنه الجهد المسلط علىVoltage Dropيعرف هبوط الجهد ) 

نه يعمل على إوبالتالي ف المصدر الرئيس للدائرةالمقاومات فأنه ينشأ جهدمعاكس في القطبية بالنسبة التجاه 

 (.13-1الشكل )الحظ  الصفر. ىلإهبوط جهد المصدر 
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 دائرة كهربائية متوالية 23-1شكل 

  =  +    +   +   

  .ن مجموع الجهود في دائرة مغلقة يساوي قيمة مصدر الجهدإنجد من تطبيق قانون كيرشوف للجهد  ا  ذإ

   =    +   +   

 (3-1)مثال 

ذا إ, و200mAربعة المتصلة على التوالي هو قيمة التيار المار في المقاومات األ (,14-1في الشكل )      

, 100vن مصدر الجهد إ, و100Ωوالثالثة  47Ωوالمقاومة الثانية  10Ωولى ن قيمة المقاومة األأعلمت 

 حسب قيمة المقاومة الرابعة. إ

 
 دائرة كهربائية متوالية 24-1شكل 

  الجواب

يجاد هبوط الجهد على المقاومات إلو وم.أفي هذه الدائرة سوف نستخدم قانون كيرشوف للجهد وكذلك قانون 

 وم:أالمعلومة القيمة نستعمل قانون 

  = I ×    = 0.2 10 = 2 Volt 

   = I ×   = 0.2  47= 9.4 Volt 

   = I ×  = 0.2  100 = 20 Volt 

 يجاد قيمة الفولتية على المقاومة الرابعة نستخدم قانون كيرشوف للجهد:إل

  =  +    +   +   

VS – ( V1+V2 +V3 +V4 ) = 0 

 نعوض قيم الفولتيات في المعادلة ....

100 – (2 + 9.4 +20 +V4 ) = 0 

68.6 – V4 = 0  

V4 = 68.6 Volt  
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 وم:أولحساب قيمة المقاومة الرابعة نطبق قانون 

R4 = 
  

 
 

R4 = 
    

   
  = 343   Ώ 

 قانون كيرشوف الثاني للتيار

 ا .يساوي صفر (Node) ن المجموع الجبري للتيارات في عقدةأوف للتيار على هينص قانون كيرش

          

Node  فرعين و هي نقطة تجميع ألكثر من( 15-1الشكل- a )يوضح ذلك ( مع ثمثيله المائيb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقدة  1-25شكل 

 :أن نجدKCL  بتطبيق قانون كيرشوف للتيار

  =   +    

 تي:ويمكن التعبير عن قانون كيرشوف للتيار بالنص اآل

 .اا في الدائرة الكهربائية يساوي صفر Nodeالمجموع الجبري للتيارات الكهربائية عند أي عقدة 

 ن:أذا طبقنا هذه الصورة كما في الشكل السابق نجد إو

  -   -   =0 

على مقاومات  في دوائر التوازي أي الدائرة التي تشتمل يطبق دائما   KCLوف للتيار هقانون كيرش 

يجاد ستخدام قانون كيرشوف إلإوتوزيع التيار, لذلك يمكن  Nodeمتصلة على التوازي, فينشأ نقاط التفرع 

 التيارات في الفروع المختلفة في دوائر التوازي.

 Alternating Current                                                   التيار المتناوب 1-7

هو تدفق التيار باتجاه ثابت من مصدر فولتية ذات قطب موجب وقطب  DCالمستمر  التيارذكرنا أن   

سالب مثل األعمدة الجافة والبطاريات. وهذا ليس النوع الوحيد في الكهرباء فهناك مصدر آخر ينتج فولتية 

بين ي يعيد نفسه أبقطبية متغيرة تنعكس فيها القطبية الموجبة والسالبة خالل الزمن ويكون هذا التغير دوريا  

يستخدم الرمز المألوف للبطارية كرمز  .AC المتناوب فترة وأخرى ويعرف هذا النوع بالكهربائية بالتيار

ي مصدر عام ألي مصدر فولتية للتيار المستمر في حين تستخدم دائرة داخلها خط متموج كرمز عام أل

 (.16-1فولتية متناوبة للتيار المتغير الحظ الشكل )
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 ر والتيار المتناوبمالتيار المست  1-26شكل 

 AC Generator                                                 مولد التيار المتناوب 1-7-1

قطبي مجال مغناطيسي في  تكمن فكرة توليد الكهرباء في دوران ملف مصنوع من سلك نحاس بين 

يستخدم  التوربين وخير مثال على ذلك ما ما ة وعاد لجعل الملف يدور باستمرار الوسيلة التي نستخدمها

الناتج عن المولد الكهربائي هو تيار متردد ويتغير  يكون التيار الكهربائي. نراه في محطات توليد الكهرباء

دناه وذلك ألن التيار الكهربائي الحثي الناتج من دوران الملف يتغير أ بدالة جيبية مع الزمن كما في الشكل

من قيمةعظمى عندما يكون مستوى الملف عموديا  على مستوى المجال المغناطيسي إلى قيمة في قيمته 

-1)الشكل  . الحظلخطوط المجال وتتكرر هذه الحالة بدوران الملف صفرعندما يكون مستوى الملف موازيا  

17.) 

 

 

 

 

 

 

 

 الناتج عن المولد الكهربائي التيار الكهربائي 1-27شكل 

 قانون فرداي:

لمجال مغناطيسي أو خطوط قوى  Nذا تعرض ملف ما ذو عدد لفات إأنه  ىقانون فرداي عل ينص 

)جهد كهربائي( بين طرفي هذا الملف. تتناسب مع  Eمغناطيسية متغيرة مع الزمن تتولد قوة دافعه كهربائية 

ط القوى في معدل تغير خطو مضروبا   Nمعدل تغير المجال المغناطيسي مع الزمن وتساوي عدد اللفات 

 المغناطيسية بالنسبة للزمن وذلك بإشارة سالبة:

E= -N dΦ/dt 

 -نظرية عمل المولد الكهربائي:

ن إذا تخيلنا قلب حديد غير مغلق تماما وأنه توجد ثغرة هوائية في مسار خطوط القوى المغناطيسية. فإ 

الهواء ويكون المجال القوى المغناطيسية تمر اآلن في القلب الحديدي وتكمل مسارها في  خطوط

في هذه الثغرة الهوائية وهو ما يعرف بالمغناطيس. حيث له قطب شمالي تخرج منه  المغناطيسي مركزا  
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الخطوط المغناطيسية وقطب جنوبي تدخل إليه الخطوط المغناطيسية. في هذه الثغرة يمكن استغالل هذا 

خطوط القوى  هذه الثغرة الهوائية قاطعا   ي موصل فيأذا تحرك إالمجال المغناطيسي بطريقة اخرى وهي: 

 .فردايلقانون  طرافه قوة دافعة كهربائية تبعا  أالمغناطيسية تتولد بين 

 أجزاء مولد التيار المتناوب

 يصنع من سبيكة األلمنيوم ويتألف من غطائين, الغطاء األمامي والغطاء الخلفي, -:الغالف الخارجي -1

باإلضافة إلى مروحة التبريد الخاصة بالمولد أما القاعدة  ,نقل الحركةيثبت على الغطاء األمامي بكرة 

 الخلفية فيثبت عليها ثنائيات التقويم وحواضن الفرش الكربونية وأطراف توصيل المولد مع البطارية.

ويتألف من صفائح من الفوالذ على شكل اسطوانة وتحتوي على   -:الجزء الثابت ) ملفات اإلنتاج ( -2

من الشقوق يوضع في داخلها ملفات وتتكون هذه الملفات من ثالث مجموعات من الملفات توصل مجموعة 

وتوصل كل مجموعة مع األخرى إما بتوصيل النجمة أو توصيل المثلث حسب نوع  ,بينها على التوالي افيم

 المولد.

الجزء  أكثرها شيوعا  ق ائيصمم الجزء الدوار في مولدات التيار المتناوب بعدة طر -:الجزء الدوار -3

الدوار ذو القطب المشطور, ويتألف من ملف من النحاس ملفوف حول قلب معدني من الحديد, وعند مرور 

 تيار كهربائي في ملفات الجزء الدوار تتولد حول قلب الجزء الدوار مجال مغناطيسي.

 -آلية العمل:

العمل إلى نوعين هما مولدات تيارمتناوب ذات تقسم مولدات التيار المتناوب المستعملة من حيث آلية       

 .تغذية منفصلة ومولدات تيار متناوب ذات تغذية ذاتية

 مولد التيار المتناوب ذو التغذية المنفصلة

حيث تعتمد آلية العمل على تغذية ملفات األقطاب بالتيار المستمر من البطاريات حيث يتولد عند مرور      

الدوار للمولد  ء, وعند دوران الجزمغناطيسيا   تيار كهربائي في ملفات األقطاب )ملفات الجزء الدوار( مجاال  

ها قوة دافعة كهربائية حيث نحصل على فتقطع خطوط المجال المغناطيسي ملفات الجزء الثابت فيتولد في

 الكهرباء.

 مولد التيار المتناوب ذو التغذية الذاتية

تعتمد آلية العمل في هذا النوع من المولدات على المغناطيسية المتبقية في قلب األقطاب, فعندما يدور        

الجزء الدوار للمولد فتقطع خطوط المجال المغناطيسي الناتجة من المغناطيسية المتبقية ملفات المنتج وتولد 

تزداد المغناطيسية في ملفات األقطاب وتزداد وتغذي هذه الفولتية ملفات األقطاب ف ,فيها فولتية منخفضة

 ,خطوط المجال المغناطيسي القاطعة لملفات الجزء الثابت فتزداد الفولتية المتولدة في ملفات الجزء الثابت

 حيث نحصل على الكهرباء.

 

 Sine Wave Signal                                                     الموجه الجيبية   1-7-2

 توليد الموجة الجيبية

نه يتبادل موقعه ما بين القطبين أالموصل حركة دوارة في المجال المغناطيسي أي  عندما يتحرك 

الكهربائية وكذلك التيار بهذا التبادل الحركي  ةلدافعان القوة أالشمالي والجنوبي باستمرار ونتيجة ذلك نجد 

 .ناوبوهذا هو ما يسمى بالتيار المت ,اتجاهاتها )قطبيتها( للموصل تحت األقطاب المختلفة تتغير أيضا  

ن القوة الدافعة الكهربائية المتولدة تتغير تبعا  أل  (1- 28)وتسمى هذه الموجة بالموجة الجيبية, الحظ الشكل

 وهو حرف التيني )ثيتا(.   𝜃)لتغير جيب الزاوية  



العلوم الصناعية                               الميكاترونكس                                       المرحلة األولى          

 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 الموجة الجيبية 28-1شكل 

 

 Phase and Phase Shift Angle                          وزاوية الطورالطور  2-7-1
التي هي عبارة عن حركة  ,وال  ألغرض فهم الطور وزاوية الطور يجب معرفة الموجة الجيبية       

له أهميته من وجهة توافق الموجات ذات طول موجة  طول موجةوهو جزء من  ,Wave Phaseاهتزازية 

 واحد أو عدم توافقها.                      

. وينطبق نفس النظام على للحركة التوافقية البسيطة أو طور التردد مثاال   طورالموجةويمكن اعتبار  

معينة وعند نقطة معينة من  مسافة, أو عبر زمنيةالحركة الموجية الجيبية عند نقطة ما في المكان ولفترة 

 . (19-1الشكل )كما يوضحها  غير دوريا  الزمن. والحركة التوافقية البسيطة ما هي إال إزاحة تت

 

 

 

 

 

 الحركة التوافقية البسيطة 29-1شكل 

يقترن بزمن   fوالحركة بالتردد  ,الترددf , زمن الدورة T وهي النهاية العظمى لإلزاحة, لسعةا  Aحيث: 

 .دورة الموجة

T=1/f 

 هو الفرق بين طوري موجتين لهما نفس التردد وبالتالي نفس طول الموجة. فرق زاوية الطور : 

                                                                    Maximum Valueالقيمة العظمى  3-7-1

كبر عدد من خطوط أوتتولد في فترة قطع  ,تسمى القيمة العظمى للفولتية والتيار المتناوب باالتساع 

فأنهما  و سالبة وفي كال الحالتينأما موجبة إو حلقة وتكون أثناء دوران ملف أالمجال المغناطيسي 

 (.1- 30موجة الجيبية, الحظ الشكل )متساويتين في ال

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
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 القيمة العظمى 1-30 شكل

وهي قيمة معينة عند أي لحظه زمنية وتسمى  قيمة لحظيةن القوة الدافعة الكهربائية المتولدة هي إ 

كبر أفهي  القيمة العظمىما إ ,, والمعادلة تمثل ذلكبحروف صغيرة ة  ويرمز لها عاد ,اللحظية للفولتيةبالقيمة 

وهي عندما  عظمى, قيمتان ة. وللقيم الجيبية عادبحروف كبيرة ةقيمة تبلغها القيمة اللحظية ويرمز لها عاد

درجة وتكون سالبة, والقيمة  270درجة وتكون موجبة, والثانية عندما تكون الزاوية  90تكون الزاوية 

 :العظمى تمثل بالمعادلة التالية

  =K 

e=   sin  

ذا كانت الموجة الجيبية تتغير زاويتها بدوران المولد للتيار المتغير خالل فترة زمنية كما في إما إ 

 كما يلي: الزاويةنه يمكن التعبير عن إ(, ف(1-31الشكل 

      

      

 
 القيمة العظمى وزاوية الطور 1-31شكل  

 (4-1)مثال 

 للجهد هي ...ن القيمة اللحظية أذا علمت إ

v=100 sin 100t 

 القيمة العظمىو حسب الترددإ

 الجواب 

 لحساب التردد 

      

f =
 

   
=
    

  
=15.92 Hz 
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 لحساب القيمة العظمى 

V =    sin          

   = 100 volt 

 

 Effective Value                                                                                        القيمة الفعالة

خر في آلى جزء إجزاء الدائرة أحد أنقل الطاقة الكهربائية من  يه والمستمر المتغير ن مهمة التيارإ    

المتغير هي التي تساوي قيمة التيار ن القيمة الفعالة للتيار إنفس الدائرة, ولذلك عند مقارنة هذين التيارين ف

ذا كانت القدرة إو ,رة الزمنيةتالمستمر الذي ينتج نفس الكمية من الحرارة عندما يوفر نفس المقاومة لنفس الف

 مقاومة نتيجة مرور التيار المستمر هي: الالمستهلكة في 

  =  R                           =  R 

 ن متساويتين:ان تكون القدرتأومن مفهوم القيمة الفعالة للتيار المتغير يجب 

  =   

  =   =     sin    

     = 
   

√ 
 

ن الجزء السالب من )عندما تؤخذ للدورة الكاملة( تساوي الصفر ألالقيمة المتوسطة للموجة الجيبية 

ن القيمة المتوسطة لنصف إ(. ولغرض المقارنة ف1-32) الشكل انظر. هاالموجة يلغي الجزء الموجب من

 دورة للموجة الجيبية تساوي:

    =Vmax 

    =0.637      

 

 

 

 

 

 القيمة الفعالة للموجه 1-32شكل 

  SquareRoot Mean                                     لتربيعيامتوسط ال جذرالقيمة  1-7-4

ن الجزء أل ,بالنسبة للتيار المتناوب هو عبارة عن موجة جيبية, وبالتالي فالقيمة المتوسطة له معدومة     

 الموجب يساوي الجزء السالب. أما القيمة الفعالة فتعطى بالعالقة:

 (Vrms = Vmax/sqrt(2  

 .2هو الجذر التربيعي للعدد  sqrt(2: )حيث
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ولكن في دائرة القياس نقوم بتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر)حتى يستطيع المعالج قياسها( باستخدام  

 رة تقويم نصف موجة, فتصبح القيمة المتوسطة للجهد:ئوالذي يمثل دا ,الثنائي

Vdc = Vmax/pi  

 3.14أو  22/7هو  piحيث: 

 : وتصبح القيمة الفعالة للجهد

  √           

 311وتكون عادة حوالي وبالتالي لحساب القيمة الفعالة لموجة كاملة نقوم بقياس القيمة العظمى للجهد )

 فولت. 220( فيكون الناتج 1.41) 2(, ونقسمها على جذر فولت

 

     AC Impedances                                          ممانعات التيار المتناوب 1-8
 والمتسعة المقاومةسنركز على تأثير التيار المتردد على  ,التيارالمتردد المبادئ األساسية لدوائرلفهم  

 ة,جيبي و المتردد ألن التأثير الكهربائي يتغير مع الزمن بدالةأوقد سميت بدوائر التيار المتناوب  .والملف

وف هسنعتمد في تحليل الدائرةالكهربائية على قانون كيرش كما الحظنا في فكرة عمل المولد الكهربائي.

 .عناصر الدائرة الكهربائية إليجاد عالقة التيار بالجهد الكهربائي على كل عنصر من

 الجهد: ويكون فرق      حيث يمثل مصدرالقوة الدافعة الكهربائية في الدائرة بالرمز

    sinωt 

           

التي تتكون من مقاومة ومصدر تيار  ,(1-33الشكل )وف على الدائرة الموضحة في هبتطبيق قانون كيرش

 متردد.

 

 

 

 

 دائرة تيار متناوب 1-33شكل 

v = vR = Vm sinωt 

  القيمة العظمى لفرق الجهد, Vmقيمة فرق الجهد اللحظي المسلط على طرفي المقاومة و vRحيث أن 

 -وتكون قيمة التيار اللحظي:

iR = v/R = 
  

 
 ×sinωt = Im ×sinωt 

 

 القيمة العظمى للتيار المار في المقاومة: Imحيث أن 

Im= Vm/R  

 تعطى قيمة فرق الجهد اللحظي بداللة التيار من خالل المعادلة التالية:

vR=ImR sinωt 
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وكما يوضحه  ,نستنتج أن كال  من الجهد والتيار يتغيران بدالة جيبية وبنفس الطورمن المعادلة األخيرة 

  .(1-34الشكل )

 

 

 

 

 

 تغيرالجهد والتيار بدالة جيبية وبنفس الطور 1-34شكل 

 (5-1) مثال

عليه  والجهد الجيبي المسلط ,(Ω 50قيمة المقاومة ) اآلتي ائرة الكهربائية المبينة بالشكلللد 

100sin100t)), واحسب قيمة التردد له. ,عظم ومثله جيبيا  والتيار األ ,حسب قيمة التيار الفعالإ 

 

 

 

 

 الجواب

 لى  إ ( مساويا      ) من الشكل يكون التيار

    =     /R = 100/50 = 2 A 

I =         = 2sin100t      

                    

 مقدار التردد فحسب المعادلةما إ

f =ω/2π 

f =100/2π = 16 Hz 

 

                                              Capacitor Impedanceانعة المتسعةمم 1-8-1 

ن ممانعتها تتناسب تناسبا  عكسيا  مع التردد وتدعى بالممانعة إتبدي المتسعة ممانعة للتيار المتناوب و 

 وتحسب بالقانون اآلتي:  ( وتقاس باألوم(Xcالسعوية ويرمز لها  

   
 

    
 

ويمكن  لى مصدر تيار متناوب,إ( يوضح كيفية توصيل مكثف 1-35وفي الدائرة الكهربائية في الشكل )

 كما يلي: (  )حساب المفاعلة المكافئة 

    = 
 

       
 =    
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 .ا  بينهما مختلف الطور وهنا يكون درجة09 بزاوية مقدارها فولتيةالتيار عن اليتقدم 

 

 

 

 بلى مصدر تيار متناوإتوصيل متسعة  1-35شكل 

                                                         Coil Impedanceانعة الملفمم 2-8-1

يقاوم الملف التيار المتناوب وتتناسب ممانعته تناسبا  طريا  مع تردد التيار وتدعى بالممانعة الحثية  

 وتحسب بالقانون اآلتي:  XLويرمز لها بالرمز 

        

 ن:أحيث 

f    ,   التردد =L  معامل الحث الذاتي = 

ونقصان كما هو الحال مع  ذا كانت قيمة التيار المار في الملف تتغير زيادةإ هو, الذاتيمفهوم الحث و 

زيادة ونقصان, وفي هذه الحالة  يضا  أالتيار تتغير  ن قيمة المجال المغناطيسى الناشئ عنإالتيار المتردد, ف

كلما زاد معدل تغير و ,الزيادة والنقص في التيار المار في الملف يتولد على طرفي الملف جهد يعارض

. "الحث الذاتى"وخاصية المعارضة هذه تسمى  ,قيمة هذا الجهد المعارض لحدوث التغيير التيار كلما زادت

بينهما مختلف كما يوضحه الشكل  الطور وهنا يكون ,درجة 09 بزاوية مقدارها فولتيةالتيار عن اليتأخر 

 ( التالي:36-1)

 

 

 

 

 مرور تيار متردد في ملف 1-36شكل 

 العالقة بين التيار وفرق الجهد على الملف والمتسعة  3-8-1

 العالقة بين التياروفرق الجهد على الملف 

و فرق بالطور أزاحة إعند ربط الملف في دائرة تيار متناوب وحسب التأثيرات الحثية فستكون هنالك      

 (.1-37الشكل )كما في , بين التيار وفرق الجهد على الملف
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 وفرق الجهد على الملف العالقة بين التيار 1-37شكل 

ن الجهد يبدأ من زاوية الصفر, بينما التيار يتأخر إنشاهد  أعالهمن خالل شكل المنحنيات في الرسم  

وذلك حسب  يتأخر وال يتغير التيار بنفس الوقت الذي يتغير فيه الجهد في الدائرة الحثية ولكن عن الجهد,

 90عن الجهد بزاوية مقدارها   يتأخر التيار في الدائرة الحثية التي تحتوي على ملف فقط, قيمة المحاثة.

كبر من أن جميع الملفات تحتوي على مقاومات, وبذلك يتأخر التيار عن الجهد بزاوية أومن المعلوم , درجة

زادت المقاومة وتزيد هذه الزاوية كلما زادت بحيث تقل هذه الزاوية كلما  درجة 90صغر من الـ أالصفر و

وبالتالي ا , درجة عندما تكون المقاومة فيها صفر 90لى إالمفاعلة الحثية بحيث تصل في حدها األعلى 

كما في  ,ومووحدة قياس الممانعة الكلية للملف هي األ ,(محاثةللملف )مقاومة +  ممانعة حثيةستكون هناك 

 .(1-38الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 الممانعة الكلية للملف 1-38شكل 

 

 :ولحساب الممانعة الكلية للملف ) مقاومة + ملف( حسب القانون التالي

Z = √       
  

 العالقة بين التيار وفرق الجهد على المتسعة 

فرق  وأزاحة إعند ربط المكثف في دائرة التيار المتناوب وحسب التأثيرات السعوية فسيكون هنالك       

ذا إنه أأي  درجة, 90ن التيار يسبق الجهد بزاوية مقدارها أتعني ن زاوية اإلزاحة بين الجهد والتيارإ. طور

درجة, وكما هو واضح  90ن منحني الجهد يتاخر بزاوية مقدارها إبدء منحنى التيار من زاوية الصفر ف

 .(1-39بالشكل )

 

 

 

 

 

 العالقة بين التيار وفرق الجهد على المتسعة 1-39شكل 
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( وبذلك يسبق التيار الجهد بزاوية تتراوح بين R)هناك قدر قليل من المقاومة  السعويةوفي الدائرة   

, ودائرة تحتوي على مكثف فقط بزاوية مقدارها صفر دائرة تحتوي على مقاومة فقط أي زاوية االزاحة

 45, ففي هذه الحالة يسبق التيار الجهد بزاوية المفاعلة السعويةوعندما تتساوى المقاومة مع  درجة,90

حيث تنتج ممانعة في دائرة التيار المتناوب للمتسعة وتسمى , (1-40درجة, وكما هو واضح في الشكل )

 سعوية( حاثة)مقاومة +مبالممانعة السعوية 

 التالي:ولحساب الممانعة السعوية نطبق القانون 

  √     
  

  الكلية للمتسعةالممانعة  هي Z حيث 

 

 

 

 

 

 الدائرة السعوية 1-40شكل 

                                                        Resonance Circuitsوائر الرنين د9-1 

 Resonantأو  LC Tunerأو  LC Circuitلكترونية )اإل الدوائرفي  رنين الملف والمتسعة     

Circuit حيث يتردد فيهما تيار كهربائي  ,نانكر   مكونة من ملف ومكثف يعمالن سويا   دائرة كهربائية( هي

 (.1-41الشكل )الحظ  عند تردد محدد للرنين.

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة رنين 1-41شكل 

عند تردد محدد, أو التقاط موجة  اإلشارات الكهرومغناطيسيةوتستخدم دائرة الملف والمتسعة إلصدار  

بين حزمة من الموجات. ولتلك الدوائر استخدام متسعة كدائرة رنين  كهرومغناطيسية لها تردد محدد من

. وتعتبر دائرة الموجات الكهرومغناطيسية, وكذلك لخلط كموالف إلكترونيكمرشح لإلشارات, و وأيضا  

فكل دائرة  إال أن ذلك ليس واقعيا   ,الملف والمتسعة دائرة مثالية إذ توحي بأن مقاومتها تساوي صفرا  

 .دائرة رنين توافقيكهربائية تحتوي على مقاومة, ولذلك نستعرض هنا 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A
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 طريقة العمل

بذبذبتها  الطاقة الكهربائيةتخزين  LC Circuit متسعةو ملفتطيع الدائرة الكهربائية المكونة من تس      

عند حالة تردد الرنين أو ذبذبة الرنين. ويعتمد تردد الرنين على قيم الملف والمتسعة المختارة. وتخزن 

بين لوحتيه, وهذا المجال يعتمد على الجهد الكهربائي  مجال كهربائيالمتسعة الطاقة الكهربائية في صورة 

الطاقة الكهربائية في صورة مجاله المغناطيسي, وهذا  المتصل به. ومن ناحية أخرى يخزن الملف أيضا  

نة المتسعة مع ملف, تبدأ شح بالتوالي المار به. فإذا وصلنا متسعة مشحونة كهربائيا   شدة التياريعتمد على 

حوله, كما تقل بطبيعة الحال الشحنة على المتسعة.  مغناطيسيا   ن مجاال  في المرور خالل الملف, مما يكو  

وبعد مدة زمنية قصيرة تتفرغ شحنة المتسعة. ولكن مرور التيار يستمر في الملف بسبب أن الملف يقاوم 

لوحتيها من التيار القادم إليه ولكن شحنتها  تغير التيار المار فيه. فتبدأ المتسعة جمع شحنة جديدة على

. أي أن اللوح الذي أيضا   ستكون هذه المرة عكسية بمقارنتها بشحنتها األولى. ويكون الجهد عليها عكسيا  

وعندما ي ستهلك المجال المغناطيسي, يتوقف  واللوح اآلخر بالعكس. يصبح سالبا   كان في البداية موجبا  

تبدأ الدورة من جديد  )وكما شرحنا بقطبية عكسية(. عندئذ   تماما   ةتسعة مشحونمرور التيار وتصبح الم

وبهذا ستتأرجح الشحنة بين لوحي  تجاه التيار سيكون بالعكس.إبتفريغ شحنة المتسعة في الملف ولكن 

والملف, حتى تعمل  المتسعة والملف مرات ومرات. وستتأرجح بالتالي الطاقة الكهربائية بين المتسعة

, وهي بالهزاز التوافقيتلك األرجحة. وتعرف تلك الدورات  تخميدالموجودة في الدائرة على  المقاومات

تشابه من وجهة الرياضيات حركة البندول البسيط. ويمكن أن تكون الذبذبة سريعة بحيث تتردد مئات آالف 

 تستخدم دوائر الرنين في أجهزة وهي وحدة قياس التردد. بالكيلوهرتزث تقاس حي المرات في الثانية,

ستقبال محدد وبجهاز اإل و تلفزيونية لها ترددأن لكل محطة إذاعية أستقبال مثل الراديو والتلفزيون حيث اإل

ن قل ما يمكن وباقي الترددات ال تمر ألأنستقبل التردد الذي يمر في دائرة الرنين والذي تكون مقاومته 

وبتغير سعة المتسعة )عن طريق إدارة ألواح المتسعة لتغير المساحة(  ستقبال لها تكون كبيرةعاقة دائرة اإلإ

قدرة  قل ما يمكن كلما كانتأي التيار والتردد وبالتالي كلما كان اتساع منحن المحطات. يمكن التنقل بين

في تقييم أجهزة  وهذا يلعب دورا   نها سوف تفصل بين الترددات المتجاورة.ستقبال أحسن ألجهاز اإل

 ستقبال وتحديد سعرها.اإل

 ربط المتسعة على التوالي مع الدائرة 9-1 -1

المرشحات للترددات, ويمكن التحكم في قيم ن الدائرة المتكونة من مقاومة ومتسعة تحمل مواصفات إ     

وكذلك من طريقة توصيل  ,كل من المتسعة والمقاومة وبالتالي نتحكم بالتردد المار في هذه المرشحات

ستقبال في الراديو للتخلص من ية مثل دوائر اإلائتستخدم المرشحات في الدوائرالكهرب المقاومة والمتسعة.

وتتكون المرشحات الكهربائية من مقاومة  .شارة المراد التقاطها وتكبيرهااإل الترددات التي قد تشوش على

و الترددات المنخفضة وذلك من خالل أعلى التوالي ويمكنها ترشيح الترددات العالية  ومكثف موصلين

 هفي توضح الدائرة الكهربائية المبينةحيث  (.1-42الشكل )نظر إ التوصيل بين المقاومة والمتسعة. طريقة

 .الناتج على طرفي المقاومة ن الجهديكو  حيث    High-Pass Filter مرشح الترددات العاليةفكرة عمل 

 :ومأيعطى من خالل قانون  المقاومة طرفيوقيمة الجهد الناتج على 

Vout = Im. R 

وعند الترددات المرتفعة تكون  Vin قل بكثير منأVout  الجهدالترددات المنخفضة تكون قيمة  عند 

 ولذلك سميت المرتفعة ن الدائرة تمرر فقط التردداتأوهذا يعني  . Vin=Voutقيمتي الجهد متساويتين

High-Pass Filter المنخفضة التمرر بينما الترددات. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%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%B4%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2
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       ربط المتسعة بالتوالي مع الدائرة 1-42شكل 

 

 ربط المتسعة على التوازي مع الدائرة    2-9-1

من المقاومة يصبح عمل المرشح هو تمرير  بدال   المتسعة طرفيخرج على في حالة توصيل ال      

 (.1-43الشكل )نظر إ ،مرشح الترددات المنخفضةويسمى  العالية الترددات المنخفضة وحجب الترددات

 

 

 

 

 ربط المتسعة بالتوازي مع الدائرة 1-43شكل 

 Vin و Vout الترددات المنخفضة تكون قيمتي الجهد عند, (1-43الشكل)في  الدائرة الكهربائية المبينة 

الدائرة تمرر  نأوهذا يعني   Vinأقل بكثير منVout  الجهدبينما عند الترددات المرتفعة قيمة  ,متساويتين

كما ويمكن  .الترددات المرتفعة التمرر بينما  Low-Pass Filterولذلك سميت ,فقط الترددات المنخفضة

للحصول على مرشح يعمل بنفس الفكرة. كما يمكن تصميم مرشح يمرر RL Filters  وملف مقاومةاستخدام 

 .Band-Pass Filterالترددات  حزمة من

                                            Electrical Transformerالمحولة الكهربائية 10-1

بتدائي إالمكونة من ملفين  المحولة الكهربائيةساس الذي تبنى عليه نظرية عمل ي عد  الحث المتبادل األ 

اوي القدرة ( الذي يوضح المحولة الكهربائية المثالية )القدرة الداخلة تس44-1الحظ الشكل ) وثانوي

على عددها في الملف االبتدائي يمكن الحصول على فولتية وبزيادة عدد لفات الملف الثانوي  (.الخارجة

 كبر من الفولتية المسلطة على الملف االبتدائي وبالعكس. أ

 

 

 

 

 

 

 

 المحولة الكهربائية  44 –1شكل  
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منفرد أو تدخل ضمن أجهزة كثيرة وتأتي في مجموعة متنوعة  بشكلتستخدم المحوالت الكهربائية  

لربط شبكات الكهرباء  الكبيرة وواسعة من األحجام والسعات )القدرات( والفولتيات, وتستخدم المحوالت

جهزة واأل والمنظومات الكهربائية في العديد من التوصيالت منها الصغيرةبينما تستخدم  الوطنية

يمر من خالل الملف  والذي ناوبة هو أن التيار الكهربائي المتاألولي لعمل المحولالمبدأ  .لكترونيةاإل

 المجالالمبدأ الثاني فهو أن تغير ماإ ,مغناطيسية(كهروال)الذي يعرف ب ا  مغناطيسي مجاال   يولد بتدائياإل

 (.1-45الشكل )نظر أ داخل الملفات الثانوية نتيجة الحث المغناطيسي. ا  كهربائي ا  المغناطيسي يولد تيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل المحولة أمبد 1-45شكل 

 وتشترك المحوالت في أنها تحتوي على ثالثة أجزاء رئيسة داخلة في مكوناتها وكاآلتي: 

 بتدائي, حيث يستقبل الطاقة الكهربائية من المصدر. الملف اإل .1

 . قلب المحولة, مادة مغناطيسية يتولد فيها فيض مغناطيسي متردد. 1

  . الملف الثانوي, حيث يتولد فيه قوة دافعة كهربائية ويتصل بالحمل الكهربائي.3

ن الزيادة في الفولتية يقابلها نقصان في التيار في أو التيارات حيث أللمحولة نسبة تحويل )للفولتيات  

(,تعتمد على عدد لفات الملف االبتدائي والملف الثانوي وحسب القانون يضا  أكال الملفين والعكس صحيح 

 تي:اآل

  /     =    /    

 = عدد لفات االبتدائي   

 = عدد لفات الثانوي   

 (6-1) مثال

لفة وملفه الثانوي  50بتدائي يساوي )الخرج( للمحولة الذي عدد لفات ملفه اإل الملف الثانويمقدار فولتية  ما

 . volt 100لىإن فولتية الملف االبتدائي مساوية أ علما   لفة, 100يساوي 

 :جوابال

 لى:إمساوية    حسب قانون نسبة التحويل تكون فولتية الملف الثانوي 

  =(  /  )   = (100/50) 100 = 200 volt 
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 أسئلة  الفصل الول

 

 شرح باختصار عمل كل منها.إ: ماهي مصادر الطاقة الشائعة؟ 1س

 لية عمل العمود الكهربائي البسيط, والعمود الجاف.آشرح بشكل مفصل إ: 2س

 : ما القوة الدافعة الكهربائية؟ 3س

 كل منها على حدة. المختلفة مبينا  نواعها أذكر أو ,: عرف المقاومة الكهربائية4س

 ,( mm ¼ومساحة المقطع العرضي محددة بقطر يساوي )   ,Ω20: لديك مقاومة سلك مقدارها 5س

 (.5cmن طوله )أذا علمت إللسلك  حسب المقاومة النوعيةإ

لى مصدر للتيار المستمر فولتيته على التوالي إ 30Ω ,50Ω ,80Ω: ربطت ثالثة مقاومات قيمها 6س

 كل مقاومة.  فيحسب المقاومة الكلية والفولتية على طرإ. 160Ωاوي تس

حسب المقاومة الكلية إ .12Vلى مصدر فولتية إعلى التوازي ووصلت  2Ω , 6Ω: ربطت مقاومتان 7س

 والتيار المار في كل مقاومة والتيار الكلي المار في الدائرة. 

 . 100Vذا كانت فولتية المصدر إتية حسب التيار الكلي المار في الدائرة اآلإ: 8س

 

 

 

 : ما الفرق بين القدرة والطاقة الكهربائية؟9س

 مثلة لكل منهما.بأ وف موضحا  هذكر قانونا كيرشإ: 10س

  ها.نواعه؟ وضحأ: عرف الملف وما 11س
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 شرح قاعدة اليد اليمنى وبين ما الحث الذاتي؟إ: 12س

 : ماذا نعني بهبوط الجهد؟ 13س

 واشرح قانون فارداي.  ,الجيبية: عرف الموجة 14س

 جزاء المولد؟ أ: ماهي نظرية عمل المولد الكهربائي؟ وماهي 15س

حسب القيمة إ ,(I=4sin50t) مقداره ( يمر بها تيار11-1ن الدائرة الكهربائية بالشكل )أذا علمت إ: 16س

 .100Ωتساوي  Rذا كانت المقاومة إالمؤثرة للفولتية المسلطة 

 وما هي استعماالتها؟ ,وما طريقة عملها ,الرنين : ماهي دائرة17س

 لية عمل المحولة الكهربائية.آشرح بالتفصيل إ: 18س

حسب قيمة التيار إ ,لفة 20لفة وللثانوي  40ذا كان عدد اللفات للملف االبتدائي للمحولة يساوي إ: 19س

 .5Aذا كان التيار الثانوي يساوي إبتدائي اإل
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 أشباه الموصالت الفصل الثاني

 Semi-Conductors                                                  شباه الموصالت أ 2-1

همية ألكترونية كثر العناصر اإلأشباه الموصالت هي ألكترونية المصنوعة من ربما تكون العناصر اإل 

والثايرستورات والمقاومات الحرارية والخاليا ات والترانزستورات الثنائيلكترونية كهذه االيام. العناصر اإل

, كل هذه العناصر دمجةالم وائرلكترونية الليزرية والداإل صرالكهروضوئية والمقاومات الضوئية والعنا

تي للتعرف على ما هو شبه أن نشباه الموصالت. واآلأو بشكل عام من أتصنع من مواد شبه موصلة 

 لى:إواد حسب ناقليتها للتيار الكهربائي (. تصنف المSemi-Conductorالموصل )

 ضة والنحاس وتسمى هذه المواد ناقلة تمرر التيار الكهربائي بسهولة كالف )موصلة ( مواد

 (.Conductors) بالموصالت

  هذه  تسمىووغيرها خشب ربائي كالمطاط والزجاج والالتسمح بمرور التيار الكه)عازلة (  مواد

 (.Insulators) المواد بالعوازل

   خرى تقع بين النوعين )المواد الموصلة والمواد العازلة( من حيث أيوجد في الطبيعة مواد

 كما في عنصري الجرمانيوم  Semiconductorsشباه الموصالت أتوصيلها للكهربائية وتسمى ب

Ge   والسيلكونSi  شباه الموصالت أخرى. ويطلق على تقنية الكيماوية األوبعض المركبات

و أن التوصيل يحدث في مواد صلبة وليست سائلة أذ إ, ( Solid State )صطالح الحالة الصلبة إ

ما في درجة حرارة إالتيار الكهربائي في درجة حرارة الصفر المطلق,  هذه المواد التنقلو غازية.

 .نها تنقل التيارإ( ف  20الغرفة )

  والجرمانيوم السيلكون 2-2

لكترونية وهي غراض اإلشباه الموصالت المستعملة في األأهم أعنصرا السيليكون والجرمانيوم من   

لكترونا  في تركيبه الذري بينما تمتلك ذرة الجرمانيوم إ 14)رباعية التكافؤ(  ويتركب عنصر السيليكون من 

لكترون, إ 1ول يحتوي على المدار األارات ذرة السيلكون وهي, لكترونات على مدلكترونا , تتوزع اإلإ 31

 (.1-1الحظ الشكل ) ,لكترونإ 4لكترونات, المدار الثالث إ 8المدار الثاني 

 

 

 

 

 البناء الذري للسيلكون 1-2شكل  

 لكترونات على مدارات ذرة الجرمانيوم كما يلي: تتوزع اإلبينما 

 , المدار الرابعلكترونإ 18لكترونات, المدار الثالث إ 8لكترون, المدار الثاني إ 1ول يحتوي على المدار األ

 (.1-1الحظ الشكل ) 4
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 البناء الذري للجرمانيوم  1 – 1شكل  

 

لكترونات التكافؤ للذرات إتحاد فيما بينها عن طريق ترابط وكل من هذه الذرات قادرة على اإل 

ويطلق على هذا التركيب بالتركيب البلوري  Covalent Bond)واصر التساهمية ) المتجاورة وتسمى باأل

(Crystal Structure), ( يوضح تركيب بلورة السيلكون في درجة 3–1والشكل )                      .الصفر المطلق 

 

 

 

 

 

 

 

 بلورة السيليكون في درجة الصفر المطلق 3–1شكل 

ن ارتباط الكترونات التكافؤ إف و حراريةألى مؤثرات خارجية ضوئية كانت إذا تعرضت البلورة إو 

( 4–1والشكل ) ,يضعف فتتحرر وتكفي درجة حرارة الغرفة لمثل هذا التأثير خصوصا  لبلورة الجرمانيوم

  (Hole)صبح حرا  تاركا  مكانه فجوةأيوضح تحرر الكترونا  من حزمة التكافؤ في بلورة الجرمانيوم و

همية خاصة حيث يعدَّ حامال  للكهربائية مثل أوللفجوة  ,ئصبح التوصيل الكهربائي ممكنا  بعض الشأو

 .لكترونات الحرةاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

درجة حرارة الغرفةببلورة الجرمانيوم   4–1شكل    
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 N-Type Crystal                                         البلورة من النوع السالب 1-2-2

كما موضح في  ,خماسية التكافؤ نتيمونو األأو الفسفور أ مثل الزرنيخ  (Impurity)ضافة شائبةإب 

الشائبة سيرتبط  ربع الكترونات تكافؤية من الذرةأالسيليكون فأن  وأالجرمانيوم  لى بلورةإ (5- 1الشكل )

وطاقة صغيرة تكفي لتحريره  واصر تساهمية مع الكترونات البلورة بينما يبقى االلكترون الخامس فائضأب

 نها تعطي االلكترونات من مدارها الخارجي. و المانحة ألأ (donors) بالواهبة الشائبةوتدعى المواد 

 

 

 

 

 

البلورة من النوع السالب 5 -1شكل    

 P-Type Crystal                                       البلورة من النوع الموجب 2-2-2 

كون فاأن فجاوة و السايلألاى بلاورة الجرماانيوم إو الباورون أناديوم لتكاافؤ مثال األضافة شاائبة ثالثياة اإب 

واحدة سوف تتولد نتيجة  كل ذرة من ذرات الشائبة وتكون هذه الفجوات مستعدة الستقبال الكترونات التكافؤ 

ماان ذرات شاابه الموصاال المجاااورة لهااا تاركااة فجااوات جدياادة فااي البلااورة وينااتج عاان ذلااك حركااة عشااوائية 

  .(6 –1الحظ الشكل ) ه العملية سوى طاقة قليلة جدا  لتحرير الكترونات التكافؤ.للفجوات والتحتاج هذ

 

 

 

 

 

 البلورة من النوع الموجب  6 -1شكل  

 The Diode                                                    ( الثنائيالثنائي البلوري ) 2-3

( والبلورة من النوع P -ن تعرفنا على كيفية تكوين كل من البلورة من النوع الموجب )النوع أبعد  

يفصل (Barrier) من مواد شبه الموصلة وبدمج هاتين القطعتين يتكون بينهما حاجز N)    -النوع  (السالب

 (.7–1الحظ الشكل ) (Junction)  بينهما يدعى بمنطقة االتصال
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تصال للثنائيالحاجز ومنطقة اإل  7 –1شكل    

ويسامى الطارف المتصال بالماادة شابه  ,يسمى الطرف المتصال بالماادة شابه الموصالة الموجباة بااألنود 

( ويرمز له كما في الشكل Diode( بالثنائي )(P-Nويدعى المكّون شبه الموصل  ,الموصلة السالبة بالكاثود

(1–8 .) 

 

 

 

 الثنائي ورمزه 8- 1شكل 

و تيارات أ فولتيات لىإ (ACو التيارات المتناوبة )أ فولتياتتحويل ال دوائرعادة في ثنائيات تستخدم ال 

ات الثنائيكذلك تستخدم  ,(AC/DC Power Supply(, كما هي الحال في مصادر التغذية )DCمستمرة )

-Voltage) فولتيةتحديد ال وائر( وفي دVoltage Multiplier Circuitالجهد ) مضاعفات وائرفي د

LimitingCircuits), فولتيةتنظيم ال دوائر وكذلك في (Voltage-Regulator Circuit.) 

                                                          Forward Biasمامياأل نحيازاإل  1-3-2

للثنائي في   (P )الموجبةلى القطعة شبه الموصلة إفي هذه الطريقة يوصل القطب الموجب للبطارية  

 .(9–1كما موضح بالشكل )  (N ),حين يوصل القطب السالب للبطارية بالقطعة شبه الموصلة السالبة

ستنزاف فتتجه االلكترونات نحو القطب عندما تزداد فولتية المصدر عن الصفر فولت تضيق منطقة اإل

قطب السالب للبطارية فيسري تيار كهربائي الموجب للبطارية بينما تنجذب الفجوات موجبة الشحنة نحو ال

                                                           مامي تكون قليلة. نحياز األعند توصيله باإل ن مقاومة الثنائيإونستنتج من ذلك 

 

 

 

 

 االنحياز االمامي 9–1شكل 



العلوم الصناعية                               الميكاترونكس                                       المرحلة األولى          

 

42 
 

                                                             Reverse Biasالعكسينحيازإلا2-3-2 

والقطب    N – Type في هذه الطريقة يوصل القطب الموجب للبطارية بالقطعة شبه الموصلة السالبة      

لكترونات نحو القطب الموجب . تندفع اإلP- Typeالسالب للبطارية بالقطعة شبه الموصلة الموجبة 

ن مقاومة أي أ ,لقطب السالب للبطارية فال يسري تيار كهربائي في الدائرةللبطارية وتنجذب الفجوات نحو ا

سوف  تصال بين القطعتينلكترونات والفجوات حول منطقة اإلالثنائي تكون عالية جدا , وبسبب تجمع اإل

 مع القطب الموجب للبطارية وتنجذب نحو القطب السالب Nتتنافر الفجوات القليلة جدا  الموجودة في النوع 

مع القطب السالب متجهة نحو القطب الموجب   pوتتنافر االلكترونات القليلة جدا  الموجودة في النوع  

نحياز عند زيادة اإل وهذا يسبب مرور تيار قليل جدا  في الثنائي عند توصيله باالتجاه العكسي. ,للبطارية

التساهمية فيمر تيار يدعى بتيار  صرةالعكسي يكون الجهد الكهربائي للفولتية العكسية كافيا  لكسر اآل

نكسار ( وتدعى قيمة الفولتية التي تنتج تيار االنهيار بفولتية اإل(Avalanche Currentنهياراإل

Breakdown Voltage) 2 - 10)) (, الحظ الشكل 

 

 

 

 

 

 نحياز العكسياإل  11–1شكل 

 Diode Characteristics                                            ثنائيخواص ال 3-3-2

( منحني خواص الثنائي شبه الموصل الذي يمثل العالقة بين التيار والفولتية عندما 11–1يبين الشكل ) 

مة لى قيإمامي نحياز األمامي واالنحياز العكسي. عندما تصل فولتية اإلنحياز األباإل يكون الثنائي موصال  

ذا كان إ 0.3Vذا كان الثنائي مصنوع من السيليكون و إ 0.7Vكبر من جهد الحاجز وتصل هذه القيمة أ

كلما تزداد   (IF)ماميتجاه األالثنائي مصنوع من الجرمانيوم, وهذا سوف يسبب زيادة بمرور تيار باإل

ويمكن استخراج مقاومة الثنائي يمن للمنحني. ( ويمكن مالحظته في الجزء األ(VFمامي  نحياز األفولتية اإل

 تية:مامية من العالقة الرياضية اآلاأل

F

F
B

I

V
r
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 منحني الخواص للثنائي 11–2شكل 

ن تيار االنحياز العكسي يكون قليال  وال أنحياز العكسي للثنائي ومنه نالحظ ويمثل المنحني منطقة اإل 

نحياز العكسي تجاه العكسي. وعندما تصل قيمة فولتية اإلطرفي الثنائي باإل( على (Vr يتأثر بزيادة الفولتية

تجاه واصر التساهمية فيزداد التيار باإلتتكسر األ (Break Down)نهيار لى قيمة معينة تسمى بفولتية اإلإ

 لى قيمة كبيرة جدا . إ( فجأة (Irالعكسي 

 Diode Types                                                              الثنائينواع أ 4-3-2

ن تعرفنا على تركيب وخواص الثنائيات وهي عبارة عن مكونات صلبة مصنوعة من مواد شبه أبعد  

( التي يمكن صنعها من بلورات N- Type( والنوع )P- Typeموصلة وتتكون من طبقتين من النوع )

ن خصائصها إولذا ف ,لى آخرإو السيليكون وطريقة توصيل هاتين الطبقتين تختلف من ثنائي أالجرمانيوم 

 ستعمال نذكر منها مايلي:نواع الشائعة اإلومن األ .وطريقة ومكان استعمالها تتغير حسب صنعها ونوعها

 Tunnel)الثنائي النفقي  –( Zener Diode )ثنائي زينر -   ( General Diode)(المقومعام )ثنائي  

Diode)  شوتكي ثنائي( Schottky Diode)-   الثنائي السعوي( Varactor  Diode ) -  ثنائي االنبعاث

( 11–1الحظ الشكل ) ,( Photo Diode ) الثنائي  الضوئي –( Light Emitting Diode)الضوئي 

 الثنائيات. نواع مختلفة منأالذي يوضح 

 

 

 

 

 مختلفة من الثنائياتنواع أ 2-12شكل  

  iodeDZener                                                  ثنائي الزينر        2-3-4-1

( (P( وNن نسبة الشوائب في القطعتاين )أعتيادي عدا يتكون ثنائي الزينر من نفس مكونات الثنائي اإل 

الشاوائب ياؤثر علاى عمال وخاواص الثناائي وخاصاة ن زياادة إ عتيادي.كثر من نسبتها في الثنائي اإلأتكون 

ساتمرار فاي زياادة الفولتياة العكساية علاى ولكان اإل ,نحياز العكسي فيبدي مقاومة عالية جادا  عند توصيله باإل

, وتسمى الفولتية التاي تتغيار فيهاا إطرفيه تؤدي  لى هبوط  مقاومته بشكل مفاجىء وكبير فيمر به  تيار عال 
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ويبقى فرق  ( Break Down Voltage)  نهيارلى قيمة قليلة بفولتية اإلإمقاومة الثنائي من قيمة عالية جدا  

ن مقاادارها يتوقااف علااى نساابة الشااوائب فااي إو .الجهااد علااى طرفااي ثنااائي الزيناار خااالل فتاارة االنهيااار ثابتااا  

 خواصه. منحني ئي الزينر و( الذي يوضح رمز ثنا13 -1الحظ الشكل ) ,القطعتين المكونتين للثنائي

 

 

 

 

 

 

 خواصه نحنيالزينر وم ثنائي رمز 2-13شكل 

همية كبيرة أنحياز العكسي ولهذه الخاصية للعمل في منطقة اإل ساسا  أالزينر تم تصميمه  ن ثنائيإف ذا  إ 

رتفاع من اإل نه ممكن الحفاظ على فولتية متناوبة معينةأ( نجد 2- 14في تطبيقات الزينر فلو الحظنا الشكل )

 لى فولتية مستمرة.إدائرة حماية وتنظيم للفولتية المتناوبة المحولة و أفوق مستوى معين 

 

 

 

 

 

 

 زينر تطبيقات ثنائي 2- 14شكل 

 (1-2) مثال

 قيم حدود الفولتية الخارجة. ( موضحا  2-15شارة الخارجة للدائرتين المبينتين بالشكل )ارسم شكل اإل

 

 

 

                               

 دائرة عمل ثنائي الزينر 2 -15شكل 
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 تي:( اآل2 - 16االشاره الناتجة واضحة بالشكل )

 

 

 

 

 يمثل شكل اشارة الخرج من الزينر 2 -16شكل 

 Light Emitting Diode (LED)  &IR  Diode نبعاث الضوئياإل ثنائي 2-3-4-2

نها أال إ(, Pnالمتصالت ) ثنائيشبه يعنصر له طرفان و وه( LEDsالباعث للضوء ) الثنائين إ 

كبر من أ( LED) ـ(. عندما يكون جهد مصعد الIR) شعة تحت الحمراءأو أصدار ضوء مرئي مصممة إل

ما أ ,صدار الضوءإلى المهبط ويتم إيمر من المصعد  ن تيارا  إ( فV 2.2لى إ V 0.6جهد مهبطه بحوالي )

( اليمرر واليصدر ضوء. LED) ـن الإكثر ايجابية من المصعد فأي المهبط أ, ذا كانت القطبية معكوسةإ

 .وشكله العام المصدر للضوء الثنائي( رمز 2-17يبين الشكل )

 

 

 

 

 المصدر للضوء الثنائي وشكل رمز 2 -17شكل 

التي ة محددة اللون )فوتونات ذات لون خاص( وذلك بعكس المصابيح العادية ءضاإ( LED) ـيعطي ال 

لوان الشائعة التي تصدرها لوان تتداخل مع بعضها لتعطي اللون االبيض, واألتعطي فوتونات متعددة األ

انظر  (.IRشعة تحت الحمراء )لى األإضافة باإل صفر هذا طبعا  خضر واألحمر واألهي األ  LEDsـال

 .(2 - 18الشكل )

 

 

 

 

 LEDs ـلوان الشائعة التي تصدرها الاأل 2 - 18شكل 
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ات ءضاإلى إوكذلك بعض التطبيقات التي تحتاج  ,داللة ءةضاإعطاء عادة إل  LEDsـتستخدم ال 

شعة تحت الحمراء فتستخدم كعناصر ات المصدرة لألالثنائيما أ ,(شارة دراجة مثال  إضعيفة )كاضواء 

وكذلك في تحديد مسار الروبوتات  ,التحكم عن بعد كما في جهاز التحكم بالتلفزيون مثال   دوائرمرسلة في 

ن يكون أشارة المرسلة ممكن . والعنصر المستقبل لإل( لتالفي العوائقMobile Roboticsالجوالة )

 لإلشارة رة االستقبال وفقا  ئمرسل ويغير بذلك تيار دا  LEDيستجيب لتغيرات ضوء  ضوئيا   ترانزستورا  

كما هو  IF الثنائيعالقة خطية مع مقدار التيار المار بترتبط ب LEDن شدة الضوء الصادر من إ المرسلة.

 (.2 - 19واضح بالشكل )

 

 

 

 

 

 

 LEDثنائيخاصية  2 - 19شكل 

 Photo Diode                                                      الضوئي  الثنائي 2-3-4-3

ذا تم إلى تيار كهربائي. إات الضوئية هي عناصر ذات طرفين تحول الطاقة الضوئية )الفوتون( الثنائي 

ولكن وعند  ,الثنائيرة ئفي الظالم اليمر تيار في دا الثنائيالضوئي مع بعض ووضع  الثنائيوصل طرفي 

لى إلتيار صغير ويضخ التيار من المهبط عبر السلك  يصبح مصدرا   الثنائين هذا إف ,الثنائية ءضاإ

 الضوئي. الثنائي( رمز 2 - 20المصعد. يبين الشكل )

 

 الضوئي الثنائيرمز  2 -20شكل 

تصاالت شعة تحت الحمراء التي تستخدم في اإلات الضوئية عادة لكشف نبضات األالثنائيتستخدم  

نذار جهزة اإلأالضوء )مثل مقياس الضوء في الكاميرات وفي  دوائر مقاييس في يضا  أكما توجد  ,الالسلكية

 تيارية خطية. -نها ذات استجابة ضوئيةوذلك أل ,وغيرها(
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                                                             VAR Diodeالسعوي الثنائي 2-3-4-4

ات يعمل كمتسعة متغيرة بتغير الثنائينواع أ( هو نوع من 2 -21السعوي المبين بالشكل ) الثنائي 

 وهو يعمل باالنحياز العكسي. ,الفولتية على طرفيه

 

 

 

  

 

 

 السعوي الثنائي 2 - 21شكل 

 (.2 - 22كما مبين بالشكل ) ,حيث تقل قيمة سعة المتسعة بزيادة الفولتية العكسية

 

 

 

 

 

 

 السعوي الثنائيخاصية  2 -22شكل 

ات في دوائر التنغيم كالموجودة في التليفزيون لتحديد ووضع التردد الثنائييستخدم هذا النوع من  

( Schottky Diodeشوتكي ) ثنائيات لم يتم التطرق لها مثل الثنائيخرى من أنواع أوتوجد  المطلوب.

يستخدم بالتطبيقات التي  V 0.3مامي وفولتية انحيازه نحياز األيعمل باإل ثنائي(. وهو 2 -23المبين بالشكل )

 و ترددات سريعة.ألى عمليات فتح وغلق سريعة إتحتاج 

 

 

 

 (Schottky Diodeشوتكي ) ثنائي  2- 23شكل 
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                                                   Diode Applicationsالثنائيتطبيقات   2-3-5 

ل الجهد المتناوب التي تحو   (Rectifier Circuits) التوحيدو أ التقويم دوائرات في الثنائيتستخدم  

(AC )إ( لى جهد مستمرDC),  تي:أكما يوفي تطبيقات عديدة  يضا  أات الثنائيكما تستخدم 

                                 Half Wave Rectifier موجة حد( نصف)مو   ممقو   2-3-5-1

تجاه كما في لى تيار مستمر موحد في اإلإتحويل التيار المتناوب  يه )التقويم( يقصد بعملية التوحيد       

نود للثنائي دناه الذي يوضح استعمال الثنائي في دائرة التوحيد لنصف الموجة .حيث يتصل طرف األأالشكل 

خالل النصف الموجب  ,بمصدر الجهد المتناوب ويتصل الطرف الثاني الكاثود بمقاومة الحمل (الثنائي)

ويكون لمرور التيار خالل مقاومة الحمل,  مامي ويسمحأنحياز إلموجة جهد الدخل يكون الثنائي في حالة 

ما عند وصول الجزء السالب من إ .ذا اعتبرنا الثنائي مثاليا  إلى جهد المصدر إالجهد على المقاومة مساوي 

ن إوبالتالي فبمرور التيار خالل مقاومة الحمل, اليسمح نحياز عكسي حيث إالموجة فيكون الثنائي في حالة 

وضح اإلشارة الداخلة ي (2 – 24الشكل ) نصاف الموجات الموجبة فقط.أشكل الخرج سيكون على شكل 

 ةالنها تقوم بإخراج نصف الموج ةنصف موج . وهذه الطريقة في التقويم تسمى تقويمالثنائيوالخارجة من 

 خر.صليه. وإلغاء للنصف اآلاأل

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة توحيد نصف موجة 2 - 24 شكل

                                          Full Wave Rectifierحد الموجة الكاملةمو   2-3-5-2

حد موجة كاملة مع محولة ذو نقطة وسطية حيث تشترك قيمة الجهد بين يبين مو   (2 –25)الشكل 

خالل  .(D2)والثنائي  (D1)طراف الملف الثانوي المتصل مع الثنائي أالنقطة الوسطية وكل طرف من 

على لى الطرف األإالنصف الموجب لموجة الجهد تكون قطبية الجهد في النقطة الوسطية موجبة بالنسبة 

مامي أفي حالة انحياز  (D1)وبالتالي يكون الثنائي  ,سفللى الطرف األإللملف الثانوي وسالبة بالنسبة 

 لى مقاومة الحمل.إو (D1) فيمر التيار خالل الثنائي, في حالة انحياز عكسي (D2)والثنائي 

طراف الملف الثانوي سوف أن قطبية الجهد على إما خالل النصف السالب لموجة الجهد المتناوب فأ 

لى إعلى وموجبة بالنسبة لى الطرف األإتنعكس ليكون جهد النقطة الوسطية للملف الثانوي سالبة بالنسبة 

مامي فيمر أنحياز إفي حالة  (D2)الثنائي نحياز عكسي وإفي حالة  (D1)سفل ويكون الثنائي الطرف األ

 . (16-1الحظ الشكل ) ,لى مقاومة الحملإو (D2)التيار خالل الثنائي 

 

 

 

 

 

http://www.qariya.com/electronics/half_wave.htm
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 ومقاومة الحمل D1خالل الثنائي  التيارمرور   2 – 25شكل 

 

 

 

 

 

 ومقاومة الحمل  D2خالل الثنائي  التيارمرور  2 - 26 شكل

 المتردد الداخلة هي دائرة تقويم التيار شارةإأما الطريقة الثانية واألكثر كفاءة والتي تستفيد من كامل  

 نفس " للحصول على ثنائيات" أربع والمتكونة من القنطرةاستخدام وضح طريقة ي شكلوال ,كاملة ةموج

 (.2 -27الحظ الشكل ) ,النتيجة المطلوبة

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة توحيد الموجة الكاملة باستخدام القنطرة 2 - 27شكل 

 Clipping Circuit                                                     قصدائرة  2-3-5-3 

رة ئوتستخدم هذه الدا ,وهي نوعان )قص توالي وقص توازي( ,قص وائر( د2-28تعطى في الشكل ) 

لتوليد موجات  يضا  أكما تستخدم , خرى من الضرر بسبب الجهود الزائدةرة األئعادة لحماية عناصر الدا

 شكال خاصة.أب

http://www.qariya.com/electronics/full_wave.htm
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 قصوائرالد 2 -28شكل 

                                                   Clamping Circuitالتسلق دائرة 2-3-5-4  

ير شكل الموجة االصلي. إلى مستوى مستمر مختلف مع تغشارة التسلق تقوم برفع مستوى اإلرة ئن داإ    

 .(2 -29كما هو واضح بالشكل ) ,الثنائيوكون دائرة التسلق من مقاومة ومتسعة تت

 

 

 

 

 

 دائرة التسلق 2 - 29شكل 

يكون الثابت الزمني  نأحيث يجب  Cوالمتسعة  Rلى عملية اختيار قيم المقاومة إنتباه اإل مهم جدا   

(t=RC كبير بما فيه الكفاية لضمان عدم تفريغ المكثف من الفولتية بشكل لحظي عندما يكون )في  الثنائي

 . الثنائيق ربط مختلفة لدوائر التسلق باستخدام ائ( طر 2 - 30حالة عدم توصيل. يوضح الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثنائيق ربط مختلفة لدوائر التسلق باستخدام ائطر 2 -30شكل 
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                                                                        Transistorالترانزستور 4-2

  مقدمة

تستخدم الترانزستورات  نآلاحد أهم عناصر أشباه الموصالت التي تم اكتشافها. وأيعتبر الترانزستور   

مصادر  وائرتنظيم الجهد, ود وائرود ,االهتزاز وائرالتضخيم ود وائرلكترونية كداإل وائرغلب الدأفي 

التحكم وخاصة عندما يتم استخدام تيار  وائروكذلك في د ,(IC) المتكاملة وائروكذلك في بناء الد ,التغذية

وقد ساعدت عوامل  مختلفة. كمفاتيح الكترونية يضا  أصغير للتحكم بتيار كبير. كما تستخدم الترانزستورات 

 كثيرة مثل صغر حجمه وسهولة تصنيعه وقلة كلفته واستهالكه القليل للطاقة على انتشاره بشكل واسع.

 تركيب الترانزستور 2-4-1

مفصولة  ,يتركب الترانزستور الثنائي القطبية من ثالثة مناطق شبه الموصلة المطعمة بالشوائب 

  Baseالقاعدةو  Emitterبالباعث كما هو موضح بالشكل وتسمى هذه المناطق  P-N بوصلتين من نوع

التي تربط منطقة   Pnالوصلة ,pnp ,npnكما ويوجد نوعان من الترانزستور هما  , Collectorالجامعو

ي تربط منطقة القاعدة ومنطقة الجامع توالوصلة ال ,الباعث –القاعدة تسمى وصلة  الباعثومنطقة  القاعدة

. Bوالقاعدة بالحرف   Cوالجامع بالحرف E كما ويرمز للمشع بالحرف ,الجامع –القاعدة تسمى وصلة 

 (.2 -31الحظ الشكل )

 

 

 

 طراف الترانزستور الثنائي القطبية بنوعيهأ  2- 31شكل 

 Transistor Biasing                                            انحياز الترانزستور 2-4-2

 نحياز العكسيواإلالباعث  –عدة القالوصلة  دائما   مامينحياز األاإلن أنالحظ  (2 -32من الشكل ) 

 عندما يكون في وضع تشغيل كمكبر. ,ومن كال النوعين للترانزستور, الجامع –عدة القالوصلة 

 

 

 

 

 

 

 NPN – PNPيوضح انحياز الترانزستور نوع  2 -32 شكل
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ستنفاذ و منطقة اإلأستنزاف لى الباعث يجعل هذه الحالة منطقة اإلإمن القاعدة  مامينحياز األاإلفي  

وفي  لى اتساع منطقة االستنزاف بينهما.إلى الجامع يؤدي إمن القاعدة نحياز العكسي اإلو ,بينهما تضيق

نتشار بسهولة من خالل لكترونات وتستطيع اإلتكون زيادة كبيرة في عدد اإل  nمنطقة الباعث من النوع 

حيث تصبح حامالت   pما منطقة القاعدة ذات النوع أمامي. نحياز األذات اإل الباعث–القاعدة وصلة 

مامي .في منطقة القاعدة يكون عدد نحياز األقليلة كما في الثنائي عندما يكون في حالة اإل وجبةمالالشحنة 

وتتحد  الباعث –القاعدة لكترونات تندفع من وصلة من اإل ن نسبة قليلة جدا  إولهذا ف فيها محدود جدا   الفجوات

 (.33 – 1الحظ الشكل ),القاعدةمع الفجوات المتاحة في 

 

 

 

 

 

 

 مبدأ عمل الترانزستور 2 -33شكل 

ن إ .جدا   تيار القاعدة الصغيرتندفع خارج توصيل القاعدة وتشكل  لكترونات المتحدة القليلة نسبيا  اإل 

لى منطقة إلى منطقة القاعدة الضيقة, التتحد ولكن تنتشر إلكترونات المندفعة من الباعث معظم اإل

ستنزاف بين القاعدة والجامع, وفي هذه المنطقة يحدث انجذاب بفعل المجال الكهربائي المتكون من قوة اإل

لكترونات يونات السالبة والموجبة نتيجة االنحياز العكسي لوصلة القاعدة والجامع, تتحرك اإلبين اآلالتجاذب 

 ,تيار الجامعلى الطرف الموجب لمنبع الجهد للجامع وتشكل إخالل منطقة الجامع خارجة من خالل الجامع 

نحياز األمامي لوصلة القاعدة الباعث يتم عن طريق الجهد ن اإلأنالحظ  (2 –34) كما في الشكل

 –وعندما تكون وصلة القاعدة     الجامع عن طريق الجهد  –واالنحياز العكسي لوصلة القاعدة    

نحياز األمامي وبذلك يكون الجهد بين القاعدة مامي تعمل كثنائي في حالة اإلأنحياز إالباعث في حالة 

 .فولت 1.7 للجهد والباعث مساويا  

    =0.7Volt 
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 انحيازات الترانزستور 2 - 34شكل 

 ت الترانزستورالعالقة بين تيارا 5 -2

حيث يتبع اتجاه تيار الباعث نفس مسار السهم   pnp ،npn( يبين الترانزستور نوع2 -35الشكل ) 

 وتياري القاعدة والجامع باالتجاه العكسي. ,الموجود على الرمز الخاص بالترانزستور

   وتيار القاعدة    يساوي مجموع تياري الجامع   ن تيار الباعث أدناه الذي يوضح أمن الشكل 

  =  +   

 

 

 

 

 NPN - PNPتيارات الترانزستور نوع  2 – 35شكل 

 Transistor Types                                              نواع الترانزستورأ 2-5-1

نواع مختلفة من الترانزستورات, وتختلف الترانزستورات عن بعضها بمواصفاتها التيارية أتتوفر  

خر اليملك هذه الميزة, والتحكمية, فبعض الترانزستورات تمتلك ميزة التحكم التياري المتغير, وبعضها اآل

و على بوابته, أجهد على قاعدة الترانزستور  سلطالترانزستورات تكون عادة في حالة قطع حتى يوبعض 

جهد على قطب التحكم. وعندما يكون  سلطخر فبالعكس يكون في حالة عمل حتى يما البعض اآلأ

لى إة يمر تيار عبر الترانزستور ولكن مقدار هذا التيار يختلف من حال (onالترانزستور في حالة عمل )

جهد على رجل التحكم وبنفس  سليطلى تإخرى. تحتاج بعض الترانزستورات كي تصبح في حالة عمل أ

على طرف التحكم, بينما يكفي مسلط الوقت البد من مرور تيار في طرف )رجل( التحكم مع وجود الجهد ال

التحكم المطلوب موجب ن جهد أخرى, كما أنواع أجهد على طرف التحكم كي يعمل الترانزستور في  سليطت

 خرى.أنواع أنواع وسالب في في بعض األ

( Bipolar Transistorsساسية للترانزستورات هي عائلة الترانزستورات ثنائية القطبية )العائالت األ 

(. الفرق FETs( والتي يرمز لها بشكل مختصر)Field-Effect Transistorsوالترانزستورات الحقلية )

ما ألى تيار استقطاب في الدخل, إن الترانزستورات ثنائية القطبية تحتاج ألعائلتين هو ساس بين هاتين ااأل
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لى تيار في الدخل, وتعتمد الترانزستورات إالتحتاج  لى جهد, وعمليا  إفتحتاج فقط  FETـترانزستورات ال

ثنائية القطبية في عملها على حركة نوعي حوامل الشحنات )االلكترونات والثقوب( ولذلك تسمى 

عملها على حركة نوع واحد من  أية فتعتمد في مبدقلما الترانزستورات الحأترانزستورات ثنائية القطبية, 

عتبار ممانعة دخلها إالحقلية التستهلك تيارفي الدخل, لذلك يمكن ن الترانزستورات أحوامل الشحنات. بما 

(Input Impedance  عالية جدا ) ن قطب التحكم للترانزستور الحقلي لن أوهذا يعني      , من مرتبة

ي تاثير على مصادر القيادة الذي يقود الترانزستور الحقلي. في الترانزستورات ثنائية القطبية أيكون له 

كما  من دارة القيادة فيؤثر ذلك على ديناميكية عمل دارة القيادة. صغيرا   يستهلك طرف التحكم تيارا  ن أيمكن 

 كما وتعمل في مجال الترددات العالية. Switching)) تكون له سرعة تفعيل عالية FETن ترانزستور أ

 

 Bipolar Junction Transistor -BJT            ثنائي القطبية ترانزستور 2-5-1-1

 ( مبينا  NPN( و )PNPبنوعيه ) BJTنموذجين لترانزستور ثنائي القطبية  (2- 36الشكل )يبين     

 رموزها المتعارف عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 BJTنموذجين لترانزستور ثنائي القطبية  2-36شكل 

 ات المكافئة لكل نوع من الترانزستورين.     الثنائي( 2 - 37جل تصور عمل الترانزستور يبين الشكل )أومن 

 

  

 

 

 

 

 رينوات المكافئة لكل نوع من الترانزستالثنائي 2 - 37شكل 
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 بنوعيه ثالث مناطق اشتغال وهي: BJTر ولترانزستا

 (.Cutoff Regionمنطقة القطع ) .1

 (.Saturation Regionمنطقة الشباع ) .2

 (.Active Regionالمنطقة الفعالة ) .3

 ( مناطق اشتغال الترانزستور والرموز المكافئة لكل منطقة.2-38الشكل )يبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناطق اشتغال الترانزستور والرموز المكافئة لكل منطقة 2 - 38شكل 

فولتية لجامع الترانزستور المثالي والتي يمكن الحصول  -خصائص التيار يضا  أعاله أيوضح الشكل  

 (.2 - 39من خالل الربط المبين بالشكل ) عليها عمليا  

 

 

 

 

 

 فولتية -( الربط العملي للحصول على خصائص التيار2 - 39الشكل )

 

 الترانزستور ربط 2 - 39شكل 

ال وهي خاصية القاعدة بثبوت أخرى للترانزستور أنستطيع الحصول على خاصية  يضا  أومن الشكل  

 –( عالقة تيار القاعدة بفولتية القاعدة 2 - 40والتي توضح كما بالشكل )(    الباعث ) –فولتية المجمع 

 الباعث.
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 الباعث –عالقة تيار القاعدة بفولتية القاعدة  2 - 40شكل 

 (.2-41وهذا واضح بالشكل )  BJTروخر هو اتجاه التيارات لكل نوع لترانزستالشئ المهم اآل

 

 

 

 

 

 

 اتجاه التيارات لكل نوع لترانزستور 2-41شكل 

                       Field Effect Transistor FET تأثير المجال ترانزستور 2-5-1-2

ستور ز. ترانمواد شبة الموصلةمن عبارة عن عناصر مصنوعة  ((FETثير المجالأترانزستورات ت 

FET كما هو الحال في ترانزستور الـ  ,سيلة جهد وليس وسيلة تيارو(BJT )ن الجهد هو الذي يقوم أي أ

 ,D(Drain) والمصّرف  S(Source)طراف هي المصدرأبعملية السيطرة. ويتكون من ثالثة 

 لكال النوعين وهما:  G(Gate)والبوابة

 P –Channel)  , ترانزستور ذو القناة الموجبة(N –Channel FET) ترانزستور ذو القناة السالبة 

FET)  ( 41-1كما موضح في الشكل). 

فعند تسليط جهد كهربائي على البوابة يحدث مجال كهربائي في القناة الحاملة للتيار ويحصل تغير في  

نحياز العكسي بين البوابة والقناة ازداد المجال الكهربائي وبالتالي قل وكلما زاد جهد اإل حجم الممر للتيار.

 أي أن( Source-DrainCurrentف )والمصرّ  صدرالقناة وبذلك يقل التيار المار بين الم حجم المرور في 

 .فوالمصرّ  صدرالعالقة عكسية بين جهد البوابة والتيار المار بين الم
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 FETتاثير المجال ترانزستور  2-42شكل 

 تية: اآل خصائصبالFET ويمتاز ترانزستور تاثير المجال 

 .وحصانة لألشعاع ومأميكا  199 إلىتصل  دخول عالية جداا له مقاومة  .1

 اإلشارةاستقرارية لمراحل الدخول في مكبرات  أكثرولذلك يكون   BJTقل ضوضاء من الـأ .2

 الصغيرة.

 .BJT  من الـ أكثرالعمل ضمن استقرارية حرارية  باستطاعته .3

 

 MOSFETترانزستور 2-5-1-3

وكثيرة االستخدام وهي  ا  واسعة االنتشار جد (2-43الشكل )كما في  MOSFETن ترانزستورات إ 

 .FET ترانزستوات هما تشبا  نوع

 

 

 

 

 MOSFETترانزستورات   2-43شكل 

ولكن  الترانزستورات يتغير التيار الذي يمر فيها, هعندما يطبق جهد صغيرعلى بوابة هذ 

(, 100MΩالممانعة عن) هذ تزيد هذإ في طرف البوابة, ا  لها ممانعة دخل عالية جد FETترانزستورات

رتفاع ممانعة إويعود سبب  .التستهلك تيارات في طرف البوابة MOSFETن ترانزستورات أيعني  اوهذ

لى استخدام مادة من العازل مكون إلى هذه القيم إ MOSFET)مقاومة( دخل طرف البوابة لترانزستورات 

بين  ا  وهو سعة صغيرة جد هلمقاومة الدخل العالية هذ وهناك ثمن وكسيد معدني فوق منطقة البوابة,أمن 

بسبب  MOSFETنواع ترانزستورات أذا تكونت شحنات ساكنة كثيرة على بوابة بعض إ, فةالبوابة والقنا

 FETلى تخريب الترانزستور إن تعبر البوابة وتؤدي أن الشحنة المتراكمة يمكن إو التعامل معها فألمسها 

ولكن ليس كل  ثير,أمصممة لتكون محمية من هذا الت MOSFETمن نوع  FET)بعض الترانزستورات 

سباب االيام وذلك لأله هذ نواع الترانزستورات استخداما  أكثر أهي  MOSFETن ترانزستورات إ .نواع(األ

 :التالية
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 .للتيار في طرف الدخل اا استهالكها المنخفض جد –1

 .ة تصنيعهالسهو –2

 .للطاقةاستهالكها المنخفض  –3

 استخدام الترانزستور كمفتاح الكتروني

هم تطبيقات الترانزستور في الدوائر االلكترونية ألكتروني من إيعتبر تشغيل الترانزستور كمفتاح      

 .التشبعوالقطع  حيث يعمل الترانزستور في منطقة منها, الرقميةوخصوصا 

ن الترانزستور في ألكتروني حيث يوضح الشكل إ( )أ( يوضح عمل الترانزستور كمفتاح 2-44الشكل ) 

 حالة, وتمثل هذه الحالة كمفتاح في ماميأانحياز ليست في حالة  الباعث –القاعدة ن وصلة ألالقطع منطقة 

في  الباعث–القاعدة ن وصلة ألالتشبع في منطقة الترانزستوريعمل  خر من الشكل ) ب (في الجزء اآل .فتح

لى التشبع وتمثل هذه الحالة بمفتاح إ تيار الجامع, وتيار القاعدة عالي بما يكفي لوصول ماميأ نحيازإحالة 

 .حالة غلقفي 

 

 

 

 

 

 

 

 لكترونيإيوضح استخدام الترانزستور كمفتاح  2 –44شكل 

 Voltage and Current Amplifiers            مكبرات الفولتية ومكبرات التيار 2-6

وذلك حسب الطريقة المربوط بها الترانزستور.  ,و التيارأن يستخدم الترانزستور كمكبر للفولتية أيمكن  

 .(2- 45الشكل )في ردنا تكبير الفولتية يتم ربط الترانزستور كما مبين أذا إ فمثال  

 

 

 

 

 

 

 مكبر للفولتية 2- 45شكل 

مكان الحصول مجال محدود حيث باإل ( يكون ذلك ضمنinلزيادة الفولتية الداخلة )و عالهأمن الشكل  

-Collectorالباعث ) -مجال محدد يحدده العالقة بين فولتية الجامع ( ضمنoutعلى فولتية خارجة )

Emitter Voltage.مع تيار القاعدة وهكذا ) 

 (.2- 46فنربط الدائرة كما في الشكل ) ,ردنا استخدام الترانزستور كمكبر للتيارأذا إما أ
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 استخدام الترانزستور كمكبر للتيار 2- 46شكل 

للفولتية  ( مساوية تقريبا  inن الفولتية الداخلة )إاشتغال الترانزستور ف مبدأهنا واضح من الشكل وحسب  

( ولكن التيار الداخل للقاعدة يمكن تكبيره حسب الربح الخاص بالترانزستور المعني  outالخارجة )

 (.Emitterالباعث )للحصول على التيار الخارج من 

 Connection Methods Transistor                     ق ربط الترانزستورائطر 2-7

وكما موضح هنا بالتفصيل  ,ق ربط عديدة وكل منها له هدف معين وتطبيقات معينةائللترانزستور طر 

 تي:اآل

 ( Common Baseربط القاعدة المشتركة ) .1

شارتين الداخلة والخارجة الترانزستور بحيث تكون القاعدة مشتركة بين اإلفي هذه الطريقة يتم ربط   

مامي بين وصلة )الباعث نحياز األ( اإل  (VEEيجهز مصدر التيار المستمر . (أ 47–1كما موضح بالشكل )

لى القاعدة بينما يجهز مصدر التيار إويصبح الباعث سالب بالنسبة   NPNلى القاعدة( للترانزستور إ

لى إلى القاعدة( فيصبح الجامع موجب بالنسبة إنحياز العكسي بين وصلة )الجامع ( اإل(VCCالمستمر 

  .القاعدة

 

 

 

 

 مكبر القاعدة المشتركة  أ 47–1شكل  

 وتمتاز دائرة مكبر القاعدة المشتركة بما يلي: 

 . Ω ( 300 – 100)مقاومة الدخول قليلة تتراوح بين  -1

 .KΩ(500 – 100)المقاومة الخارجية عالية وتتراوح بين  -1

 ربح الفولتية يكون عاليا  ويساوي: -3
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 ب( 47 -1الحظ الشكل ) شارة الداخلة.شارة الخارجة  بنفس طور اإليكون طور اإل -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Common Baseربط القاعدة المشتركة ) ب 2- 47شكل 

  (Common Emitterربط الباعث المشترك ) .2

كما موضح  ,شارتين الداخلة والخارجةفي هذا المكبر يكون باعث الترانزستور مشتركا  بين اإل 

ما مقاومة أ ,مامي بين الباعث والقاعدةنحياز األبتحديد تيار اإل (RB) (. تقوم المقاومةأ 48–1بالشكل )

فولتية متغيرة على طرفيها تمثل لى إ( فتعمل على التغير في تيار الجامع المار خاللها   (RLالحمل 

المستمر في  (VBB)على منع مرور تيار البطارية  (C1)شارة الخارجة. تعمل المتسعة فولتية اإل

بمنع  (C2)لى قاعدة الترانزستور. تقوم المتسعة إشارة بالمرور شارة في حين تسمح لإلمصدر اإل

 شارة الخارجة.مرور التيار المستمر مع اإل

 

 

 

 

 

 

 أ  مكبر الباعث االمشترك 48–1شكل  

 ويمتاز هذا المكبر بما يلي:

 . kΩ ( 100 – 300)مقاومة الدخول عالية وتقع في حدود  -1

 . kΩ ( 40 – 5)المقاومة الخارجية قليلة تقع بين  -1

3-  .  ربح الفولتية عال 
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 . βdcويساوي    (150 – 50 )ربح التيار عال  ويقع بحدود  -4

الحظ  ,درجة 181شارة الداخلة بزاوية مقدارها مختلفا  عن طور اإلشارة الخارجة يكون طور اإل -5

 .ب( 48 – 1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 Common Emitter)ربط الباعث المشترك ) ب2-48 شكل 

 (Common Collectorربط الجامع المشترك ) .3

كما موضح  ,شارتين الداخلة والخارجةيوصل الترانزستور بحيث يكون الجامع مشتركا  بين اإل 

ويصبح مصدر  ( RE )لى طرف الباعث إ(. تنقل مقاومة الحمل من طرف الجامع أ 49–1بالشكل )

ن الجامع متصل إشارة وهذا يعني بالنسبة لإل (Short)( في حالة دورة قصر  (VCCالتيار المستمر 

 باالرضي. 

 

 

 

 

 

 أ  مكبر الجامع المشترك 49–1شكل  

بمايلي: المشترك  يمتاز مكبر الجامع  

 (. KΩ ( 800 – 150مقاومة الدخول فيه عالية جدا  وتقع بين  -1

 (. KΩ ( 5 – 0.2المقاومة الخارجية قليلة في حدود  -1

OBEiن   قل من الواحد( ألأربح الفولتية فيه قليل ) -3 VVV  

للسيليكون   0.7Vوهي  VBEهملنا أذا إعن الفولتية الخارجة ف VBEن الفولتية الداخلة تزيد بمقدار أي أ

 ن ربح الفولتية يساوي واحد تقريبا . أن الفولتية الخارجة سوف تساوي الفولتية الداخلة وهذا يدل على إف

 . βdcيكون ربح التيار في هذا المكبر عاليا  ويساوي   -4
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 ب(. 49-1الشكل ) ,شارة الداخلةشارة الخارجة عن طور اإلي اختالف في طور اإلأاليحدث  -5

 

 

 

 

 

 

 

 (Common Collectorربط الجامع المشترك ) ب 2 -49شكل 

 التمثيل الرقمي أنظمة 8-2

 هناك طريقتان لتمثيل أي كمية وهما: نظمة التمثيل الرقمي أفي  

 ( الطريقة التماثليةAnalog ) 

 ( الطريقة الرقميةDigital) 

ولكن ماهو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو نفس الفرق بين الساعة العادية )ذات العقارب( والساعة  

الرقمية. كما نعلم أن الوقت يتغير باستمرار والساعة العادية تعكس هذا التغير في الوقت بحركة العقارب 

كل درجة تمثل ثانية أو  ,أما الساعة الرقمية فال يكون التغير فيها مستمرا  وإنما على درجات .المستمرة

 إذا  الفرق بين الكميات التماثلية والكميات الرقمية هو ببساطة هاتين المعادلتين:  دقيقة.

 مستمر  =التماثلية 

  = غير مستمر)درجة درجة( الرقمية

 .الثنائيةق لتمثيل الكميات باألرقام من أهمها الطريقة ائعدة طرفي عالم التكنولوجيا يوجد هناك  

 الثنائية. ولكي نفهم هذه الطريقة سوف نشرح الطريقة العشرية لكي تسهل علينا فهم الطريقة

                                                                      Decimalالعشري لنظاما1-8-2 

 كلنا نعرف الطريقة العشرية ألننا نستخدمها في حياتنا اليومية وفيها نستخدم عشرة أرقام  هي: 

9 ، 1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8  ،0  

  بهذه األرقام يمكن أن نمثل أي كمية بطريقة اآلحاد والعشرات و المئات ...الخ 

10
3

 10
2

 10
1

 10
0

 

=1000 =100 =10 =1 

   Binary                                                                               الثنائي نظامال2-8-2

)في  1ولذلك سميت بالثنائية ونقول أن قاعدتها هي  1و  1في الطريقة الثنائية يوجد رقمان فقط وهما:  

فعلنا  ا. تماما  كم؟كيف يمكننا تمثيل أي كمية باستعمال القاعدة الثنائية (. إذا  11الطريقة العشرية القاعدة هي 

 كما هو موضح.  11بدال  من  1سابقا  في الطريقة العشرية ولكننا هذه المرة سنستعمل القاعدة 
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2
3 2

2
 2

1
 2

0
 

=8 =4 =2 =1 

 

 :ثنائيال نظامإلى ال ريشعال نظامرقام من اللتعرف كيف نحول األ (2-1) نظر جيدا  للجدولأواآلن 

 لى الثنائيإالتحويل من النظام العشري  (1 – 2جدول )

2
3
 = 8 2

2 
= 4 2

1 
= 2 2

0 
 المقابل باألرقام العشرية 1 =

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 2 

0 0 1 1 3 

0 1 0 0 4 

0 1 0 1 5 

0 1 1 0 6 

0 1 1 1 7 

1 0 0 0 8 

1 0 0 1 9 

1 0 1 0 10 

1 0 1 1 11 

1 1 0 0 12 

1 1 0 1 13 

1 1 1 0 14 

1 1 1 1 15 

 هو الرقم العشري المعادل لهذا الرقم الثنائيما 1 0 1 0 1 1 0 1

 مثال

(2-2) 

 

  
 

  2
7
+0

6
+2

5
+2

4
+0

3
+2

2
+0

1
+2

0
 الجواب 

   = 1+0+4+0+16+32+0+128 = باألرقام العشرية 181

  للرقم الثنائيماهو الرقم العشري المعادل  سؤال: 1 1 0 1 1

 الجواب 27  
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ولكن تذكر  واحدو صفرفي عالم األنظمة الرقمية تتم معالجة المعلومات بالطريقة الرقمية الثنائية أي  

 تعني اآلتي:  وإنمادائما  أن صفروواحد هذه التعني األرقام المعروفة 

 0 تعني ل

 1 تعني نعم

   وهذه بعض المعاني األخرى والتي تصب في نفس المفهوم:

 1  0 

 خطأ صواب

توهجم  مطفأ 

 منخفض مرتفع

. فإذا توهجولتقريب ذلك تخيل المفتاح الكهربائي حيث يمكن أن يكون في إحدى حالتين إما مطفأ أو م 

     الرقمي. الواحدفيمثل هذا  وهجا  تالرقمي وإذا كان م الصفر كان مطفأ فيمثل هذا

 مالحظة مهمة: في الدوائر اإللكترونية تم التعارف على اآلتي:

فولت 9.8فولت و  9أي جهد بين   0 

فولت 5فولت و 2أي جهد بين   1 

 فولت غير مستخدمة. 2فولت و  9.8د بين  فولتيةالحظ أن ال

                                                                 Octal Systemالثمانيالنظام 3-8-2 

الرموز المستخدمة في هذا  ,(8لكترونية أساسه العدد )نظمة المستخدمة في الحاسبات اإلوهو من األ 

  .( مثال على إعداد النظام الثماني 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 1 , 1 , 1النظام هي  )

(110.013)8       ,    (203.62)8    ,     (721.5)8   ,    (0.513)8 

  لى مراتبهإ( 113.65)8حلل العدد   (3-2) مثال

 الجواب

(203.65)8=  3 × 8
0   

+  0 × 8
1  

+ 2 × 8
2   

+ 6 × 8
-1   

+ 5 × 8
-2 

 

=3 ×1   +  0 × 8 +  2 × 64 + 6 × 1/8 + 5 × 1/64 

  Hexadecimal System                                        النظام السادس عشري 4- 2-8

( أي إن عدد الرموز 16لكترونية أساسه العدد )نظمة المهمة المستخدمة في الحاسبات اإلوهو من األ       

 رمز وهي: 16المستخدمة في تشكيل أعداد النظام هي 

F) , E , D , C ,  B ,  A ,  9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1, (0  

 ومثال على أعداد بالنظام السادس عشري :

(2D6.F3)16    ,    (10011.1)16   ,   (FFF) 16   ,   (0.257)16 

 إلى مراتبه 16(3A1.7F) حلل العدد  (4-2) مثال

(3A1.7F)16 =  1 × 16
0   

+  10 × 16
 1
  +  3 × 16

 2   
+  7 × 16

 -1   
+   15 × 16

 -2
 

                  =   1 × 1+  10 × 16   +  3 × 256 +  7 × 1/16 +  15 × 1/256   
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تساوي في النظام  (F ---  A)عند مقارنة الرموز السادس عشرية بالنظام العشري فان الرموز مالحظة :

 .( 10 --- 15)العشري 

 

 البوابات المنطقية 2-0

لكترونية إوالبوابة هي دائرة ن البوابات الرقمية هي مكونات البناء األساسية لأللكترونيات الرقمية إ 

والبوابات الرقمية األساسية هي بوابة العاكس في المخرج  1,0( في المدخل وتنتج volt (5,0ي أ 1,0تأخذ 

NOT   بوابةAND  بوابةNAND  بوابةOR  بوابةNOR  وبوابات XORوXNOR  وتنجز كل واحدة

( رموز كافة البوابات 2 - 50يبين الشكل ) .من هذه البوابات عملية منطقية تختلف عن البوابات األخرى

 المنطقية المعروفة.

 

 

 

 

 

 رموز البوابات المنطقية  2 -50شكل 

                                                                         AND GATE ()و بوابة 1-9-2

أكثر. تكون لهذه البوابة  أونوع أساسي من البوابات ولها خرج واحد ومدخلين  (( ANDبوابة )و( 

 واحد آنلجميع مداخل البوابة في  إشاراتفي حالة واحدة فقط وهي عندما تكون هناك  (Y) خرج إشارة

 (.51 – 2لحظ الشكل ) ،(1عندما تكون جميع المداخل في حالة أي)

 

 

 ANDبوابة رمز  2 - 51شكل 

 الخاص بهذه البوابة هو( 1 – 1بالجدول ) الموضحن جدول الحقيقة إو

 ANDجدول الحقيقة للبوابة   1 – 1جدول رقم  

Y B A 

9 

9 

9 

1 

9 

9 

1 

1 

9 

9 

1 

1 

 



العلوم الصناعية                               الميكاترونكس                                       المرحلة األولى          

 

66 
 

 أليكان جهد الدخول  (. إذا PNP) نوع بوابة )و( باستعمال الترانزستورات ( يبين 51–1) الشكل 

( shortيكون بحالة قصر ) الترانزستورالقاعدة لذلك  –ن ثنائي الباعث إ( ف1) صفرا   A,B من المتغيرات

تكون القاعدة  –ن ثنائيات الباعث إ( ف1) بقيمة A,Bكان جهد الدخول لجميعها  إذا أما. Y=0يكون الخرج و

جهد موجب  ويكون ذ أن Yوبذلك لن يسري تيار في المقاومة مما يؤدي بالمخرج  Open في حالة فتح

Y=1. 

 

 

 

 

 ANDلبوابة  دائرة الترانزستور المكافئة 2-52شكل 

                                                                         OR GATEأوبوابة 2-9-2 

في هذا النوع من البوابة سيكون هناك إشارة خرج عندما  .و أكثرأ دخاالنإو( لها خرج واحد وأبوابة ) 

 (A),Bو( ذات مدخلين هما أ( يبين بوابة من نوع )53-1الشكل ) و أكثر.أشارة دخول واحدة إتكون هناك 

 .خرج الدائرة (Y)بينما يمثل 

 

 

 OR بوابةرمز  2 - 53الشكل 

  :الخاص بهذه البوابة هو (3 – 1)ن جدول الحقيقة الموضح بالجدول  إو

 جدول الحقيقة 3 -1جدول رقم  

Y B A 

9 
1 
1 
1 

9 
1 
9 
1 

9 
9 
1 
1 

 

 A,Bقايم للادخول  ذات NPNبواباة )أو( باساتعمال الترانزساتورات مان ناوع يمثال ( 54 – 1الشكل ) 

يكااون الاادخل  . وعناادما(Y=0) أيضااا   ( للترانزسااتورات يكااون الخاارج واطئااا  1) عناادما يكااون الاادخل واطئااا  

 . أيضا   يكون خرج الدائرة عاليا   لترانزستور واحد أو أكثر )الجهد( عاليا  
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 ORدائرة الترانزستور المكافئة لبوابة  2-54شكل 

 NOT GATE (                                الدائرة المنطقية ) ل ( )بوابة نفي3-9-2 

عكاس . تعمال هاذه البواباة علاى أيضاا  ولها مدخل واحد وخرج واحاد  أساسيةى أخربوابة  أوهذه دائرة  

(. الادائرة 1( يكاون الخارج )1) دخولن كاان الاإ( و1يكاون الخارج ) ( 1اإلشارة الداخلة فإذا كان الادخول )

 .NPNمن نوع  ترانزستورتؤدي المهمة المذكورة باستعمال  أن( يمكن 55-2المبينة في الشكل )

 

 

 

 

 

  NOTدائرة الترانزستور المكافئة لبوابة 2 – 55شكل 

( إليصال الترانزستور إلى حد اإلشباع سوف يمر A=1) إذا كان جهد اإلدخال عاليا  من الشكل نالحظ  

. أما إذا كان Y=0)أي الخرج  واطئا ) ارضي أي صفر فولت( Y)يصبح الطرف RL تيار في المقاومة 

الفولتية ن أل ويصبح الخرج عاليا   RL( فال يعمل الترانزستور وال تيار في المقاومة  A=0)  اإلدخال واطئا  

ألنها  ,ميت هذه البوابة )ال( أو )نفي(( س  Y=1 )(  (VCCواألرضي يساوي الفولتية Y)بين الطرف )

 .(56 -2كما في الشكل ) NOTتعكس اإلدخال. يرمز لبوابة 

 

 

 

 NOTرمز البوابة  56-2شكل 
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 (4 – 1)الحظ الجدول عملية النفي  A( فوق المتغير -تعني اإلشارة )
 جدول الحقيقة (4 – 1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 NAND GATE                                                             المنطقية )نفي و(  الدائرة 2-9-4

عمل هذه البوابة هو عكس عمل البوابة )و( التي سبق ذكرهاا. يمكان بنااء هاذه البواباة باتجااه بواباة  إن 

 . (57-2)و( مع بوابة )نفي ( كما هو مبين الشكل )

 

 

 

 

  NANDالدائرة المنطقية  57–2شكل 

 يوضح عملها: (5 – 1) الجدول

 NANDعمل الدائرة المنطقية  ( 2 – 5)جدول 

Y A . B  B A 

1 

1 

1 

9 

9 

9 

9 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

9 

1 

1 

 ن عمل البوابتين متعاكس.أقارن هذا الجدول مع الجدول المماثل لبوابة )و( ليتضح لك ب

 (. 58–2الموضح بالشكل ) يرمز لهذه البوابة لالختصار بالرمز

 

 

 

 

 NANDرمز للبوابة المنطقية   58–2شكل  

 .يكون للبوابة أكثر من مدخلين أنيمكن  وهنا أيضا  

  NOR GATE                                            و( أنفي )الدائرة المنطقية  5-9-2

و( أي إنها ) نفاي( عمال بواباة )أو(. يمكان بنااء هاذه أن عملها هو عكس عمل بوابة )إيدل اسم البوابة  

كماا هاو  ,للبواباة )نفاي( يكاون خارج البواباة )أو( دخاوال   و( ماع البواباة )نفاي( بحياثأالبوابة باتحاد بواباة )

 .(59-2موضح في الشكل )

 

 A 

1 9 

9 1 
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 NORالدائرة المنطقية   59 –2شكل  

 يوضح عمل هذه البوابة  (2 - 6)الجدول 

 NORعمل بوابة   2 – 6جدول 

 

Y   A+B B A 

1 

9 

9 

9 

0 

1 

1 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

9 

1 

1 

 

متعاكس. يرمز لهذه البوابة  البوابتينعمل  نجد أنو( أمع الجدول المماثل لبوابة )وبمقارنة هذا الجدول  

 كثر من مدخلين.أن يكون لهذه البوابة أويمكن ( 60–2لموضح بالشكل )لالختصار بالرمز ا

 

 

 

 

 NORرمز للبوابة المنطقية  60-2شكل 

  Boolean Algebra                                             الجبر البوليني       10-2

, وليست هنالك مشكلة بعدد 1و أ 0ما أحتمال قيمتين وهما إي عملية في المنطق ينتج عنها فقط أن إ 

 تي:قليلة وكاآل أمانت كثيرة كالثنائية المضافة سواء  األرقام

 

 

 

 :تيةوهو ليس بالشيء المشابه لجبر االعداد الحقيقية اآل
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عدد بالرقم  أينه حاصل ضرب أالحقيقية هو فقط في عملية الضرب, حيث  األعدادالتشابه الوحيد مع جبر 

 يكون نفسه وكاالتي: 1عدد بالرقم  أيوحاصل ضرب  0يساوي  0

 

 

 

الثنائية يسمى بالجبر البوليني, وللجبر البوليني  لألرقامبالنسبة للعمليات الحسابية  أعالهن ما ذكر إ 

 قواعد وكما يلي:

 وبدون تغيير. األصلمع الصفر يكون نفس  رقمي أن جمع إ

 

 مع الواحد يساوي واحد. رقمي أمجموع 

 

  رقم ثنائي مع نفسه يساوي الرقم نفسه أي إضافة

 

 مجموع متغير مع مقلوبه يساوي واحد.
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 به بالواحد ينتج المتغير نفسه.ري متغير بالصفر يساوي صفر وضأفي عملية الضرب, حاصل ضرب 

 

 ضرب المتغير في نفسه ينتج المتغير نفسه.

 

 ضرب المتغير في مقلوبه يساوي صفر.

 

 (5-2) مثال

 تي:المثال يوضح تمثيل دائرة رقمية تقوم بعملية ضرب مجموع تعبيرين كاآل
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 (6-2) مثال

 لجمع تعبيرين مختلفين دائرتين

 الدائرة االولى:

 

 الدائرة الثانية:

 

 Karnaugh Map                                            كارنوف      خارطة 11-2

ن العملية ستكون كبيرة إرقمية ف ئرةتطبيق الجبر البوليني لتبسيط دا أردنا إذانه أة ظمن المهم مالح 

الرقمية وبسهولة. وهذه  وائرما, ولهذا السبب تم وضع ما يسمى بخارطة كارنوف لتبسيط الد نوعا  ومعقدة 

 تي:طة كارنوف بالشكل اآلرخا إيضاحالخارطة ممكن تمثيلها بجدول الحقيقة. ويمكن 
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 تي:بالنسبة لجزء الخارطة اآل

 

 Z = f(A,B) = A B’+ ABن الدالة المرسومة هي:        إف

له قيمتان  B, ولنفس المجموعة المتغير ن كال الواحدين تم جمعهما سويا  ألى الخارطة نالحظ إشارة باإل 

True  ,Fuels وحسب قانون الخارطة يختصرB يويبقA   الذي يملك فقط قيمتان من نوعTrue .نه أي أ

 ي متغير يحمل قيمتين مختلفتين.أو حذف أفي خارطة كارنوف يتم اختصار 

 تي:عاله من تبسيط الجبر البوليني كاآلأويمكن تفسير 

 

 

 

 

خذ مثال توضيحي يبين استخدام كل من الجبر البوليني وخارطة كارنوف في اختصار الدائرة أن لنواآل

 تي:أنشائها من خالل جدول الحقيقة وكما يإالمنطقية المطلوب 
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 (6-2) مثال

 التعبير الجبري البوليني

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logic Gate Matching                                   الدوائر المنطقية  توافق 12-2

نما يتم إلكترونية المعقدة والدوائر المنطقية هو ليس بالشيء المعقد كما في الدوائر اإل وافقن تإ 

 األجزاءما بالبحث على إالدائرة المنطقية المعقدة ويكون ذلك  ألجزاء األنسبوببساطة من خالل االختيار 

ات الثنائين الدوائر المنطقية كذلك هي عوائل كألى نفس العائلة الرقمية )حيث إالرقمية للدوائر التي تنتمي 

ن لكل عائلة مقادير وقيم محددة من الفولتيات والتيارات القصوى التي أوالترانزستورات وغيرها( حيث 

ثناء تشغيل الدائرة الرقمية أصولها تتعامل معها وكذلك ما يسمى بالتحصين ضد الضوضاء الممكن ح

ن بعض العوائل للدوائر المنطقية تتعامل مع تيارات خرج إالمكونة من عدة دوائر منطقية. وكمثال على ذلك 

نتباه الحذر خرى لكي تربط السابقة معها وهكذا. فيجب اإلأمعينة ال تتناسب مع تيارات دخل عوائل منطقية 

 دوائررة تناسب بين الئلكترونية تصميم دااإل وائرقمية وليس كما في الدرة الرئالدا ألجزاءباالختيار 

 المطلوب ربطها.

من المفيد عدم استخدام عدة عوائل منطقية عند بناء منظومة منطقية ألسباب عديدة منها اختالف  

المستويات المنطقية للدخل والخرج, واختالف جهود التغذية وكذلك اختالف إمكانيات المخارج على قيادة 

د استخدام دوائر متكاملة لى االختالف في سرعات العمل فعنإمداخل الدوائر المنطقية التالية هذا باإلضافة 

نه في بعض األحيان يكون استخدام إبطيئة مع دوائر متكاملة سريعة تظهر مشكلة توقيت في الدائرة, إال 

 .دوائر متكاملة من عوائل مختلفة إجباريا  

متوفرة  إلى استخدام دوائر متكاملة معينة ال تتوفر إال في إحدى العوائل )كذاكرة مثال   قد تضطر أحيانا   

وهذا النوع من الربط شائع االستخدام  TTLما باقي الدوائر المنطقية فهي من عائلة أ CMOSمن عائلة 

  Relaysواألحمال الخارجية مثل المرحالت CMOSتستخدم كأداة ربط بين دائرة  TTLن تكون دائرة أك

مكن تأمينها من دوائر ال تؤمن التيارات الالزمة لتشغيل الحاكمة والتي م CMOSوذلك كون دوائر 

TTL.) 
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                                              Integrated Circuitsالدوائر المتكاملة 13-2

( هي عبارة عن مجموعة دوائر الكترونية مصغرة Integrated Circuitsن الدوائر المتكاملة )إ 

مختلفة من الترانزستورات وحسب نوع الدائرة المتكاملة, الشكل  أعدادومدمجة مع بعضها ومؤلفة من 

 ( يبين شكل دائرتين متكاملتين مختلفتين.2 -61)

 

 نان مختلفتان متكاملتادائرت 2 -61شكل 

بالدوائر ذات  ء  من الدوائر ذات الحجم الصغير وانتها ء  صناف مختلفة للدوائر المتكاملة ابتداأتوجد  

 تي:أوكما ي الحجم الكبير جدا  

(: وتشمل الدوائر المتكاملة من Small Scale ICs  SSIالدوائر المتكاملة ذات الحجم الصغير ) .1

 NAND( يوضح دائرة 2-62الشكل ) (.…,AND, OR, NOT, NAND, NORنوع )

 .المتكاملة

 

 

 

 

 

 

 المتكاملة NANDدائرة  2 - 62شكل 

(: وتشمل الدوائر المتكاملة Medium Scale ICs  MSIالدوائر المتكاملة ذات الحجم المتوسط ) .1

( يوضح دائرة 2 -63الشكل ) .(.…,ADDER, Multiplexer,Decoder, Encoderمن نوع )

 (.74LS93 Counterعداد )
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 (74LS93 Counterدائرة عداد ) 2 -63شكل 

 

الدوائر المتكاملة من نوع (: وتشمل  Large Scale ICs  LSIالدوائر المتكاملة ذات الحجم الكبير) .3

(Processors, programmable memomry,…...) 

 

( وتشمل الدوائر Very Large Scale ICS  VLSI) الدوائر المتكاملة ذات الحجم الكبير جدا   .4

 (.2 - 64نظر الشكل )أ (.Micro-Controllersالمتكاملة من نوع )

 

 

 

 

 

 

 

  

 VLSI الكبير جدا  دوائر المتكاملة ذات الحجم  2- 64شكل 
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 لفصل الثانيسئلة  اأ

 شباه الموصالت؟ وماهي المواد التي تصنع منها.أ: ماذا نعني ب 1س

 : عرف الثنائي البلوري ) الثنائي( وماهي خواصه. 1س

 للثنائي. تجاه العكسيمامي واإلتجاه األباإل: بين بشكل تفصيلي ما هوالمقصود  3س

 المختلفة واشرح كل واحد منها بالتفصيل مع ذكر الرموز الخاصة بها.نواع الثنائيات أذكر أ:  4س

وضحها بالتفصيل من خالل  حدى تطبيقات الثنائي الشائعة,إموجة كاملة هي  أو: مقوم نصف موجة, 5س

 الرسومات؟

 : ارسم مخطط توضح من خالله دائرة القص. 6س

 : اشرح عمل دائرة الحماية من الحالة العابرة. 7س

 نواعه من حيث اتجاه التيار.أف الترانزستور وماهي : عر8س

 ومالفرق بينها؟ ,نواع المتعارف عليها للترانزستورات: ماهي األ 9س

 مع الرسوم. ذكر تطبيقين للترانزستور موضحا  أ:  11س

 ق ربط الترانزستور وضحها بالتفصيل.ائ: ماهي طر 11س

 .عمل كل مرحلة استقرارية موضحا  لدائرة مجهز قدرة مع مرشح و  رسم مخططإ 11س

 1 0 0 1 1 0 0 1 لرقم الثنائيلماهو الرقم العشري المعادل : 13س 

 طريقة عمل كل منها بالتفصيل. نواع المحتلفة للبوابات المنطقية مبينا  ذكر األإ: 14س 

 استنتج الفرق بين استخدام الجبر البوليني وخارطة كارنوف. :15س 

 ما هي قواعد الجبر البوليني؟ :16س 

 تية:استخدم الدوائر المنطقية لتمثيل المعادلة اآل :17س 

AB+A+BA 
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 خطوط النتاج -الفصل الثالث

Production Lines 

 تمهيد

 تعني  "tronics"اآللية و وتعني "Mecha" متكّونة منMechatronics الميكاترونكس  إّن كلمة

اإللكترونيات, وهو علم تطبيقي لتقنيات ومنتجات متطورة يدمجان اإللكترونيات مع اآلليات بشكل طبيعي 

ومتكامل بين الهندسة الميكانيكية وسيطرة الحاسوب الذكية في عمليات تصميم وتصنيع المنتج الصناعي 

 بشكل مثالي.

صة بإنتاج معين. وهذه المعدات ال وتحوي معامل اإلنتاج عدد كبير من الماكينات والمعدات المتخص

أو محرك احتراق داخلي.  كهربائيا   يمكنها أداء العمل إذا لم يتوفر فيها مصدر القدرة الذي قد يكون محركا  

إن هذه القدرة يجب نقلها أو تحويلها إلى األجزاء العاملة التي تقوم بانجاز العمل. لذلك البد من استخدام 

نجاز العمل في المعامل يتطلب توفر إل تلك القدرة أو تحويلها. نستنتج من ذلك إن إحدى الوسائل الالزمة لنق

عدة عناصر هي مصدر الطاقة ووسيلة نقلها والجزء الشغال الذي يقوم بانجاز العمل إضافة لنوع السيطرة 

 .لكترونيا  إمسيطر عليه  أو آليا   إما أن يكون يدويا   ,على الخط اإلنتاجي

  لمحة تاريخية 3-1

إن السبب الرئيس لتطور خطوط اإلنتاج وتجميع األجزاء هو ظهور مبدأ األتمتة )التشغيل اآللي 

Automation الصناعةفيمكن تسمية  ,على كل شيء يعمل ذاتيا , بدون تدخل بشريالتسمية طلق ت(, و 

وهي  ,التلفزيوني وغيرها البثوأتمتة  إلداريةا والتي تشمل أيضا  أتمتة األعمالباألتمتة الصناعية  اآللية

روبوت كعنصر يستعمل ال إذ .إلنسانا عملية تهدف إلى جعل المعامل أكثر اعتمادا  على اآلالت بدال  من

لكنها ما زالت بحاجة إلى اإلنسان إلكمال عملية اإلنتاج في المعامل والمصانع المختلفة. تهدف  ,رئيس فيها

من اإلنسان بمئات المرات,  أقلووقت أكثر األتمتة إلى زيادة اإلنتاج إذ تستطيع اآللة العمل بسرعة ودقة 

عن انخفاض مستوى  تاج إلى وقت طويل لإلنتاج فضال  ففي السابق وبالرغم من وجود اآلالت لكنها كانت تح

 على يد اإلنسان. منتجالدقة لل

لفتح باب المعبد عن بعد من أقدم المحاوالت إلنجاز نظام مؤتمت  Heroإن طريقة الروماني هيرو 

( بناء Oliver Evans 1784أوليفر إيفانز(استطاع األمريكي  وفق المعايير الحالية. وبعد قرون كثيرة

مع تطور المنظومات المطلوب أتمتتها  .أدوات ميكانيكية لنقل الحبوب باستعمالطحنة حبوب مؤتمتة م

أسلوب مستعمل في وهي  Feedbackوازدياد تعقيدها بدأت الحاجة إلى استعمال التغذية الخلفية )الراجعة( 

أنظمة التحكم األوتوماتيكية الغرض منها التعرف على استجابة النظام المؤتمت من قبل منظومة التحكم 

لغرض متابعة سير العمل وتحسين استجابة المنظومات واستقرارها. ويمكن أن ت عد منظومة التحكم بسرعة 

منظومات المؤتمتة التي استعملت ( أولى الJames Watt 1788المحرك التي اخترعها )جيمس واط 

, Maxwell)على يد )ماكسويل  1868عام واستمر العمل بهذا المبدأ لالتغذية الخلفية,  ينظريات التحكم ذ

من أهم اإلسهامات التي ق دمت إلى التحكم اآللي ذي التغذية الخلفية واألتمتة هي تلك التي قدمها )هازين و

Hazen اآللية المؤازرة إذ طور ما يسمى ب 1934( سنةServomechanismالعالمية  . أما بعد الحرب

فقد تسارع انتشار األتمتة وتطورها بسبب اختراع الحاسوب وتطور التقنيات اإللكترونية واستعمالها  الثانية

 في هذا المجال. وتعتمد معظم المنظومات المؤتمتة اليوم اعتمادا  كليا  على الحاسوب وتطبيقاته.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB
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    Parts of Manufacturing systems                         أنظمة التصنيعأجزاء  3-2

 أنظمة التصنيع الحديثة تتكون من عدة أجزاء, إذ تتألف عادة من:ـ

 ماكينات اإلنتاج ومعداتها واألجهزة ذات الصلة. -1

 نظام إدارة ونقل وحركة المنتج بين عمليات التصنيع والتجميع والشحن. -1

 للتنسيق والسيطرة على المواد السابقة )الفقرة األولى والثانية(.نظام حاسوبي  -3

 عاملة لتشغيل النظام والسيطرة عليه. يأيد -4

        اإلنتاج ومعداتها واألجهزة ذات الصلة ماكينات 3-2-1

عمليا  في جميع أنظمة التصنيع  عمال البسيطة تنجزأغلب العمليات التصنيعية األساسية أو األ

األدوات المساعدة, وتصنف العالقة بين األيدي العاملة  مع استعمالآالت وماكينات  عن طريقالحديثة, 

 لي.اآلتشغيل , واللياآلتشغيل شبه , اليدويالتشغيل ال واآلالت إلى

  Manual Machinesماكينات تعمل يدوياا  (1

ينة توفر الطاقة تتحكـم  األيدي العاملة في هذا النوع من الماكينات أو ت ديرها وتشرف عليها, والماك

التثقيب والخراطة  ماكينةتصنف الماكينات التقليدية مثل , وواأليدي العاملة توفر السيطرة ,لعملية التصنيع

يجب أن تحافظ األيدي العاملة على استمرارية التصنيع واليدوية وآالت القطع اليدوية ضمن هذه المجموعة, 

إنجاز العمليات عليها, فضال  عن تحديد مواقع  طلوبالمواإلنتاج عن طريق استمرارية التجهيز بالمواد 

كما هو  ,العمل عليها وعمليات التحميل والتفريغ لألجزاء, وإنجاز المهام األخرى المرتبطة بعملية التصنيع

 (.1-3)موضح في الشكل

 

 

 مخطط الماكينة التي تعمل يدويا    1-3شكل 

    Semi-Automatic machinesماكينات شبه مؤتمتة  (2

العمل بأمر أو إشراف برنامج سيطرة, واأليدي  ورةتقوم الماكينات في هذا النوع بإنجاز جزء من د

العاملة تقوم بإدارة الماكينة في الجزء المتبقي من دائرة العمل, مثال ذلك ماكينة الخراطة ذات التحكم 

 ورةبرنامج في معظم د ارتهادإيسيطر على ( أو ماكينات إنتاج أخرى قابلة للبرمجة والتي CNCالرقمي )

العمل, لكنها تتطلب يدا  عاملة لتفريغ األجزاء الكاملة وتحميل األجزاء الجديدة في نهاية كل دورة عمل من 

 الجزء المبرمج عليه.
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في هذه الحالة يتطلب حضور األيدي العاملة إلى الماكينة في كل دورة عمل من دون الحاجة إلى 

ة, فمثال  إذا كانت دورة العمل اآللية تستغرق عشر دقائق وعملية التحميل الدورة الكامل خاللوجوده 

 (.1-3عدة ماكينات, كما مبين في الشكل) بينوالتفريغ تستغرق دقيقة واحدة فقط سيتمكن العامل من التنقل 

 

 

 .مؤتمتةاللية أو شبه اآلمخطط للماكينات شبه   1-3شكل 

  Full Automatic Machinesماكينات مؤتمتة كلياا  (3

ة زمنية دالعمل دون الحاجة إلى تدخل اإلنسان لم لىتتميز هذه الماكينات عن سابقاتها بقدرتها ع 

طويلة نسبيا  تتجاوز دورة العمل الواحدة فتدّخل العامل ليس مطلوبا  خالل كل دورة عمل, لكن يتطلب 

 ,تحميل مواد عمل جديدة إلى الماكينة المؤتمتةحضوره بشكل دوري بعد عدد محدد من الدورات, إلعادة 

 (.3-3كما هو موضح في الشكل )

 

 

 .مخطط ماكينات مؤتمتة كلّيا    3-3شكل 

 

( لإلشارة إلى موقع معين في Workstationيستعمل في أنظمة التصنيع مصطلح محطة عمل )

ماكينات آلية, ومحطة  عن طريقالمصنع أو المعمل, إذ أّن بعض العمليات أو المهام المعروفة مسبقا  تنجز 

ددا  يدوية أو م عدات متنقلة,  العمل تكون خليطا  مابين العامل والماكينة, وفي بعض األحيان يستعمل العامل ع 

فنظام التصنيع يمكن أن يتكون من محطة عمل , إنتاج محددة في الموقع وفي هذه الحالة ال توجد ماكينة

واحدة أو أكثر, والنظام الذي يحتوي على عدد من المحطات يسمى خط اإلنتاج أو نظام التجميع أو خلية 

 على آلية العمل. الماكينة أو أي تسمية أخرى اعتمادا  
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  Production Line Parts           أجزاء الخط النتاجي                         3-3

 داخلساسية األتصنيعية الفعاليات العديد من ال يتطلب تنفيذ نهائيلتحويل المواد األولية إلى المنتج ال

نت جات  يكون تصنيعتشغيل المعمل أو المصنع  وعندالمصنِع,  بشكل منفصل لكل منها أو بشكل مستمر, الم 

 وفي ما يأتي أهم فعاليات المصنع:ـ 

 عمليات اإلنتاج )عمليات التصنيع والمعالجة والتجميع(. .1

 عمليات مناولة ونقل وحركة المنتج بين عمليات التصنيع والمعالجة والتجميع والخزن. .1

 الخزن المؤقت. .3

 التقييس والفحص والتفتيش. .4

 التنسيق والتحكم. .5

عملية  أثناءالفعاليات الثالث األولى هي الفعاليات الفيزياوية والتي تكون بتماس مع المنتج علما  أن 

 .تصنيعه

 

  Processing and Assembly Operation             عمليات التصنيع والمعالجة والتجميع 3-3-1

إضافة قيمة معينة للمنتج,  خاللها عملية تغيير أو تبديل للشكل والخواص والمظهر لقطعة العمل يتم

تحريك ونقل المنتج من عملية إلى العملية التي تليها في السلسلة التصنيعية ويجب تقييس وفحص  مما يوجب

عمليات مناولة ونقل وحركة للمنتج بين عمليات  توجدوأحيانا   ,المنتج للحصول على أفضل جودة ممكنة

لكنها مطلوبة إلكمال المعالجات  ,يف قيمة للمنتجالمعالجة والتجميع وعمليات الفحص بحيث ال تض

عمليات و عمليات التصنيعهما  إلى نوعين أساسيين نتاجعمليات اإل تقسم, والضرورية وعمليات التجميع

 .(4-3شكل ), الالتجميع

 عمليات التصنيع ( أ

إلى حالة متقدمة تكون أقرب إلى الصيغة النهائية للمنتج,  بتدائيةتحويل المواد األولية من حالتها اإل

مسيطر عليها من قبل طاقة  باستعمال لشكل الهندسي والصفات والمظهر,لتغيير  منقيمة معينة  بإضافة

أما تشمل الطاقة الميكانيكية, الحرارية, الكهربائية, والكيميائية. والتي  الماكينات واآلالت واألدوات المختلفة

للسيطرة على الماكينات واإلشراف على العمليات ولتحميل  عملمطلوبة أيضا  لكنها تستفقة البشرية الطا

عمليات التصنيع تنجز على مواد العمل فإن بصورة عامة و وتفريغ األجزاء قبل كل دورة عمل وبعدها

للتطبيق على المواِد الم جّمعِة وخير مثال على ذلك هو  ةعمليات قابلهذه البصورة منفصلة ولكّن بعضا  من 

ّجمع وملحوم لسيارة.   طالء هيكل م 

ما كناتج عرضي طبيعي مثل إزالة المواد إ ,أغلب عمليات التصنيع تولد نفايات أو ضائعات

ع  التالفة المعدنية عند التشغيل الميكانيكي مثل )عمليات التثقيب أو الخراطة أو القطع(, أو بسبب الِقط 

وأكثر من عملية تصنيعية تتم عادة لتحويل المواد األولية للصيغة النهائية للمنتج. تنجز العمليات , عرضيا  

عن طريق سلسلة صناعية محددة مسبقا  للوصول للشكل والمواصفة المطلوبة والمعروفة عن طريق 

 التصاميم والمواصفات.

, والطاقة تسلط تضخ للمعالجةالمواد األولية , فنيعلعملية التص ا  عام ا  نموذج( 5-3يوضح الشكل )

عن طريق اآلالت أو الماكينات واألدوات لتحويل المواد األولية إلى منتج نهائي يخرج من العملية 

 التصنيعية.
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 .تصنيف عمليات اإلنتاجمخطط   4-3شكل 

 مخطط لعمليات التصنيع   5-3شكل 

 وهي:ـتوجد ثالث تصنيفات للعمليات التصنيعية 

  Shape Processesأولا: عمليات إنتاج الشكل    

  Properties Improvement Processesالخواص ثانياا: عمليات تحسين 

  Surface Treatmentالسطحية ثالثاا: المعالجة  

 

 



العلوم الصناعية                               الميكاترونكس                                       المرحلة األولى          

 

83 
 

 الشكل انتاج : عمليات أولا 

ثنين معا  أو أي شكل آخر من أشكال هذه العمليات بتسليط قوة ميكانيكية أو طاقة حرارية أو اإل تتم

ق لتصنيف هذه العمليات. ائ, وهناك عدة طرWork Pieceالطاقة لتغيير الشكل الهندسي لقطعة العمل 

 -ائق هي:والتصنيف المستعمل هنا مبني على حالة المادة األولية, ويشمل أربعة طر

 Solidificationتدعى عمليات السباكة في بعض األحيان بعمليات االنجماد  : Casting السباكة (1

Processes  وهي من العمليات المهمة في عمليات التصنيع, وتشمل المواد المعدنية وكذلك اللدائن

إذ تكون المواد األولية بشكل سائل أو , Moldingوالزجاج وتسمى العملية لتلك المواد بالمقالبة 

صب بطريقة معينة لتتدفق في تجويف قالب الصب إذ تبرد ومن ثم تتجمد لتأخذ شكال  شبه سائل وت

ق السباكة عديدة ومختلفة تعتمد على حجم قطعة العمل وتعقيد الشكل ائوطر, مشابها  لتجويف القالب

 ق السباكة الرملية, السباكةائوكذلك نوع المادة فضال  عن الدقة المطلوبة للمسبوكة, ومن هذه الطر

 لسباكة بالطرد المركزي.او بالضغط, السباكة بالشمع المفقود, سباكة الرغوة المفقودة,

تتم عمليات التشكيل المختلفة للمواد األولية بحالتها الصلبة وفي أغلب الحاالت  : Formingالتشكيل (1

وع تجاوز مقاومة الخضتإذ يتم تشكيلها عن طريق تسليط قوى ضغط  ,تكون المواد األولية مطيلية

وعمليات التشكيل تتضمن  ,للمادة. ولزيادة المطيلية واللدونة للمادة يتم بالغالب تسخينها قبل التشكيل

ويتضمن هذا التصنيف عمليات األلواح المعدنية  ,الدرفلة, البثق, الحدادة, سحب األسالك, والثني

 .مثل عمليات السحب والسحب العميق للصفائح, والتشكيل واالنحناء وغيرها

 منها عالية( والتي تزالالصالدة غير الالمواد األولية الصلبة )ذات  : تشغلMachiningالتشغيل  (3

عمليات شمل تورايش( للحصول على النموذج بالشكل الهندسي المرغوب الالمادة الفائضة )

ط. وتنجز العمليات باستعمال أدوات قطع حادة أكثر التجليخ, والقش ,التفريز, التثقيب ,ةالخراط

وهناك عمليات تشغيلية أخرى تعرف بالعمليات غير المألوفة  ,الدة وقوة من مادة قطعة العملص

المادة بل تعتمد على تقنيات  وإزالةتستعمل األدوات التقليدية في القطع  تقليدية( ألنها الال)غير 

أو الطاقة  حديثة باستعمال الليزر, الحزم االلكترونية, التآكل الكيمياوي, والشرارة الكهربائية

 .يةئالكهروكيميا

 ,المادة األولية في هذه الطريقة على هيأة مسحوق: Powder Metallurgyمساحيق المعادن  (4

والتقنية الرئيسة تتضمن كبس المسحوق في تجويف تحت ضغط عال  لجعل المسحوق يأخذ شكل 

مفيد, ولهذا يتم زيادة الستعماله في تطبيق  يفتقر الجزء المضغوط إلى المقاومة الكافيةوالتجويف, 

مما يؤدي إلى  ,مقاومته عن طريق تسخينه إلى درجة حرارة أدنى من درجة حرارة االنصهار بقليل

ترابط الحبيبات الفردية مع بعضها البعض. وتستعمل هذه العمليات خصوصا  عند خلط مواد ذات 

ط مادة الكرافيت درجة انصهار عالية مع مادة ذات درجة انصهار واطئة ومثال على ذلك خل

نزالقية الحلقات اإل)درجة انصهار عالية( مع معدن البراص )درجة انصهار واطئة نسبيا ( لتشكيل 

 )المحامل(.

 ثانياا: عمليات تحسين الخواص

وتشمل برز عمليات تحسين الخواصية لقطع العمل. أئتصمم لتحسين الخواص الميكانيكية أو الفيزيا 

والتي تتضمن تأثير لدرجات الحرارة المتغيرة لعمليات تقوية أو   Heat Treatmentالمعالجة الحرارية 

تقسية أو تصليب المعادن والزجاج, وعمليات تحسين الخواص في أغلب األحيان ال تؤثر في الشكل 

 الهندسي للقطعة المعمول عليها.
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 ثالثاا: المعالجة السطحية 

, طالء وترسيب الغشاء الرقيق, واألسطح , معاملةالتنظيفالمعالجات السطحية عمليات  وتشمل

ية إلزالة الزيوت واألوساخ والشوائب األخرى من ئايالعمليات الميكانيكية والكيمويشمل التنظيف و

السطحية تشمل عمل ميكانيكي مثل التنظيف بالفرشاة وبالهواء أو بسوائل  عاملةعملية الم ,األسطح

عملية الترسيب أما يوني. آلاية مثل االنتشار والترسيب ئيزياتنظيف معينة أو بالرمل, وعمليات ف

وهناك عدد من  ,ي لتكوين طالء فائق الرقةئتتضمن ترسيب البخار الطبيعي وترسيب البخار الكيمياف

تم استعمالها لصناعة معادن أشباه الموصالت )أكثرها شيوعا  السليكون( في يعمليات المعالجة السطحية 

 .نية المتكاملة المايكروالكترونيكالدوائر اإللكترو

 

  عمليات التجميع ( ب

قطعتين أو أكثر إلنتاج  ربطهي عملية والنوع األساس الثاني لعمليات اإلنتاج هي عمليات التجميع 

إذ يتم ربط جزأين منفصلين أو أكثر لتكوين  ,مكون جديد يطلق عليه الجزء المركب أو المركب الثانوي

 قطعة جديدة. مكونات القطعة الجديدة تربط مع بعضها أما بصورة مؤقتة أو شبه دائمية. 

 تجمع األجزاء عن طريق تكوين رابط ال, عملية الربط الدائمي تشمل اللحام, االلتصاق التراكبي

رة بكثرة إذ تربط قطعتين أو أكثر مع بعضها البعض يمكن فصله بسهولة. طرائق التجميع الميكانيكي متواف

استعمال الروابط المسننة مثل ) البراغي والصاموالت والمسامير( هي كبرابط يمكن فتحه بصورة مناسبة 

 . ق التقليدية المهمة في هذا التصنيفائمن الطر

 

 Handling Processes                                                       عمليات المناقلة 3-3-2

مطلوبة في معظم  وسائل مناولة ونقل وحركة وتخزين قطع العمل بين العمليات والمعالجات, تكون

خطط اإلنتاج, إذ يقضي المنتج مّدة زمنية في المناولة والتنقل والخزن أطول من مّدة المعالجة أو التصنيع. 

مواد والمنتجات النهائية, إذ تقضي مّدة زمنية لاالعمِل في المعمل يتمثل بنقل وحركة وخزن زمن أغلبية 

في التصنيع )قطعة العمل على الماكينة(, وفي معظم المعامل  يستثمر% 5% والزمن المتبقي 95بنسبة 

 الوقت المتبقيأما  أقل من نصف زمن التصنيعتكون نسبة وقت العمل الفعلي )التشغيل( على الماكينة 

ة العمل من الماكينة, لهذا فإّن هذه النسبة المئوية الضئيلة للوقت الفعلي التحميل والتفريغ لقطع يففيصرف 

المستغرق للعمل على الماكينة توضح لنا وبشكل جلي أن معظم الوقت يكون لعمليات المناقلة والحركة 

 للمواد بين خطوط اإلنتاج فضال  عن وقت التحميل والتفريغ من الماكينة.

على المخططين والمصممين لعمليات اإلنتاج أن تكون تصاميمهم لمبنى مما تقدم أعاله يتبين أنَّ  

المعمل أو المصنع وتوزيع خطوط العمل وطريقة تنقل المواد وتحميلها على الماكينات بشكل يؤدي إلى 

يمكن فضال  عن االسلوب العلمي المدروس في  التقليل من حركة مواد العمل والزمن المستغرق لها بأقل ما

 ن المواد لغرض تقليل كلف اإلنتاج.طريقة خز
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 -وهي: متنوعة وعديدةوالتي تخضع للمناقلة ن المواد المستعملة في عمليات اإلنتاج إ 

 واد األولية )الخام(مالRaw Materials  

 األجزاء الجاهزة المشتراةPurchased Components  

 الق طع في أثناء عملية التصنيع    Work-in-Progress 

 )البضائع الم صنعة )المنتجاتFinished Goods  

  مواد التغليفPackaging Materials 

 ,دد العمل مواد الصيانة   Maintenance. Repair. and Toolsالتصليح, وع 

في حركة وتعبئة وخزن المواد من تسلمها وخزنها  المتكاملةنظام مناولة المواد الشبكة الداخلية يعد 

في المخازن ومن ثـ ّم حركتها بين محطات العمل ولغاية شحن المنتجات النهائية, وإرسالها إلى الزبائن 

والمستهلكين. إنَّ مناولة وحركة المواد يجب أن تدرس جميع العوامل المؤثرة في تحريك وتعبئة وخزن 

وهي كما  ,الك عدد من األسس تستعمل في تصميم عمليات مناقلة ومناولة الموادهن, والمواد وبصورة شاملة

 يأتي:ـ 

 المحافظة على مسارات بسيطة )بصورة مستقيمة وبدون انحراف وتراجع(. .1

 تقليل الجهد البشري. .1

 حركة المواد الثقيلة والكبيرة في أقصر الطرق. .3

 تقليل عدد مرات المناقلة لنفس المادة. .4

 المواد يجب أن تكون مرنة وتؤمن سرعة منتظمة للنقل.وسائل مناولة  .5

 المحافظة على معدل ثابت في انسيابية المواد. .6

 المحافظة على كميات ساندة من المواد بصورة متقدمة لكل عملية. .7

 م عدات النقل المتحرك يجب أن ت حمل تحميال  كامال . .8

 تحريك المواد إلى العملية التالية بأقصى سرعة ممكنة. .9

 إعطاء العمال المشغلين أعمال مناولة ونقل للمواد.عدم  .11

     Material-Handling Equipments                               معدات مناقلة المواد  3-3-2-1

م عدات مناولة ونقل المواد تستعمل لحركة المواد وقطع العمل المذكورة سابقا  داخل المعمل, أو 

 عدات مناولة المواد وأهمها هي كما يأتي:توجد أنواع مختلفة وعديدة من م  المخزن, أو أي محطة أخرى. 

 Automated Transfer Devicesأجهزة النقل اآللية    .1

   Containers and Hand Cart الحاويات والعربات اليدوية .1

 Conveyorsالناقالت  .3

 Turntablesالدّوارة المناضد  .4

  Pipelinesخطوط األنابيب  .5

 Industrial Trucksالصناعية الشاحنات  .6

  Hoists and Cranes الرافعات والمصاعد .7

 Automated Guided Vehicles  العربات المسيرة والمؤتمتة .8

  Rail-Guided Vehiclesالعربة الموجهة عن طريق السكة .9

                         Roboticsالروبوت    .11
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 ( يوضح أمثلة لٌمعدات حركة ونقل المواد.6 – 3والشكل )

 

 أمثلة لٌمعدات حركة ونقل المواد   6-3شكل 

  تشكيالت نماذج مناولة ونقل المواد 3-3-2-2

ك ل شركة إنتاج تعتمد نظام معين يفي بم تطلبات اإلنتاج ويحقق فأنظمة اإلنتاج متعددة ومختلفة, 

نظام التصنيع  عد  وي  الهدف المرسوم من ناحية اإلنتاجية والموثوقية لمرحلة معينة من مراحل تطور الشركة. 

يتميز هذا النظام إذ  المرن من أنظمة اإلنتاج المهمة التي تعتمدها الشركات التصنيعية في الوقت الحاضر

الحرية والمرونة الفائقة في حاالت التغيير المطلوب بالعملية اإلنتاجية فيما إذا كان التغيير متوقعا  أو حتى ب

 .غير متوقع
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 -:هناك حالتان للمرونة في نظام اإلنتاج المرن وهي 

 لها القابلية في تغيير حاالتها لتصنيع أنواع جديدة من المنتجات.التي الماكينات  .1

 لها القابلية بالتغير الكبير في حجم اإلنتاج ونوعيته.  التي مسالك اإلنتاج )الروتين(  .1

لغرض الوصول وتحقيق نظام اإلنتاج المرن تتطلب تشكيالت معينة من نماذج مناولة ونقل المواد 

نيفها إلى المختلفة. أغلب تشكيالت النماذج الموجودة في أنظمة التصنيع المرنة في الوقت الحاضر ممكن تص

, خلية روبوت متمركز, ومفتوحالحقل ال ,سلمي, الحلقي, المستمرالنموذج ال من النماذج هي خمسة أصناف

 ة في هذه النماذج.لمعأنواع م عدات نقل المواد المست (1-3) يوضح الجدولو

 

 نماذج وأنظمة مناولة ونقل المواد  1-3جدول 

 
 

الماكينات ونظام المناولة والنقل مرتبة على خط تكون في حالة النموذج المستمر : نموذج خطي مستمر -1

مع واآلتية في تسلسل واضح محطة العمل مستقيم, وفي أبسط حاالتها ت قدم األجزاء من محطة عمل إلى 

 (.7-3كما هو مبين في الشكل ) ,غالبا  ما ينتقل باتجاه واحد دون الرجوع ,الشغل

 

 مستمر لمناولة ونقل المواد نموذج  7-3شكل 
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تكون المحطات مرتبة في حلقة محفوظة بواسطة أجزاء نظام المناولة والنقل في  :نموذج حلقي -1

 (.8-3الشكل نفسه كما هو موضح في الشكل )

 

 

 نموذج حلقي لمناولة ونقل المواد  8-3شكل 

ل مي -3 الحلقة الواحدة بها عدد من محطات ساللم بين المقاطع الخطية, وقد تكون شكل حلقة ب: نموذج سٌّ

إمكانية ن هذه الساللم تزيد من عدد المسالك بحيث تكون هناك إ(. 9-3العمل منصوبة فيها, الشكل )

نه يحتاج إلى إمن مميزات هذا النموذج , ومن ماكينة إلى أخرى دون الحاجة إلى نظام نقل ثاني لالنتقال

الجاذبية في تحريك ونقل المواد وخصوصا  الثقيلة منها مساحة أرض صغيرة كما ويستفاد من عامل 

  وبذلك سيتم تقليل االزدحام في نظام المناقلة واختصار الوقت في تحريك المواد بين المحطات.

(, 11-3الشكل ), محطات عمل جانبية بضمنهاعدد من الحلقات والساللم : نموذج حقل مفتوح - 4

ع من األجزاء وق طع العمل, وعدد من الماكينات مختلفة األنواع, واس طيفهذا النموذج مالئم لمعالجة و

 ويمكن تحديد األجزاء بتوزيعها إلى مختلف المحطات اعتمادا  على أي منها متوافر في البداية.
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ل مي لمناولة ونقل المواد  9-3شكل   نموذج سُّ

 

 

 نموذج حقل مفتوح لمناولة ونقل المواد  11-3شكل 
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الروبوتات الصناعية , وت واحد أو أكثر كنظام لنقل الموادويستعمل روب: متمركزخلية روبوت  -5

( والتي تجعله مالئم بشكل جيد لمناولة ونقل األجزاء الدائرية Grippersيمكن أن تُّعد مع ماسكات )

إذ يتم   ,غالبا  ما يستعمل لمعالجة األجزاء ذات الشكل األسطواني أو القرصي ,والروبوت المتمركز

شكل ال ,نصب الماكينات حول روبوت متمركز في الوسط يقوم بنقل المواد من ماكينة إلى أخرى

(3-11). 

 

 

 خلية روبوت متمركز  11-3شكل 

    Storage Systems                                                                أنظمة الخزن 3-3-3

ْبدو من المستحيل بالرغم من الرغبة العامة لتقليل خزن  المواد التصنيعية لتقليل الك لف اإلنتاجية, ي 

سوف يؤدي إلى زيادة الوقت وعدم ف, وإال هتجنب صرف المواد والعمل على عمليات اإلنتاج في الوقت نفس

لذلك يفضل للمنتجات أن تقضي بعض الوقت في المخزن أو مركز التوزيع قبل  ,نتظام العملية التصنيعيةإ

لى المستخدم النهائي, على هذا األساس يجب أن تضع الشركات اإلنتاجية اعتبارات معينة تجهيزها إ

 ق المالئمة لخزن المواد والمنتجات قبل وخالل وبعد التصنيع.ائللطر

ق ائطروق الخزن التقليدية ائطر رئيسين هماق الخزن ومعداتها يمكن أن تصنف إلى صنفين ائطر 

خزين ضخم )خزن عناصر أو مواد في مساحات طوابق مفتوحة( وعلى شكل األولى تتضمن  ,الخزن اآللية

العمال المواد في إذ يضع بشكل أوسع  عملةق الخزن التقليدية مستائبصورة عامة طر ,رفوف ومجرات

صممت أنظمة الخزن اآللية لتقليل أو اختصار العمل اليدوي في حين المخازن ويسترجعونها من المخازن. 

 .شبه مؤتمتةأو آلية  نظمةفإما تكون تلك األ الوظائفالذي يشمل هذه 
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   Unitizing Equipment                                                    ُمعدات التوحيد  3-3-3-1

 ـ:إن مصطلح م عدات التوحيد يشير إلى

 .الحاويات المستعملة لخزن مواد موحدة في أثناء التحريك والنقل 

  مستعملة لتحميل وتعبئة الحاويات.ٌمعدات 

 الحاويات تحتوي على صناديق, سالل, أسطوانات, وبراميل 

ت عّد الحاويات مهمة جدا  في نقل المواد بكفاءة كوحدة تحميل بدال  من حمل المواد الموحدة 

صانع بشكل موسع في اإلنتاج والتوزيع. أغلب الم عملالفرش والحاويات تستف ,)المتشابهة( بشكل منفصل

رش. تسهيالت معينة يجب أن لنقل األحمال على الف ومراكز التوزيع تستعمل عربات أو رافعات شوكية

توضع بشكل قياسي على نوع خاص وحجم خاص من الحاويات فيما لو استعمل النقل اآللي, أو م عدات 

ممت تحتوي على ففم عدات التحميل والتعبئة ما إ, الخزن لنقل األحمال للتحميل اآللي للحاويات رش ص 

ممت لتف ريغ الحاويات الكارتونية من الكارتونية وشرائح بالستيكية ملفوفة ألجل التحميل والتفريغ والتي ص 

( 11-3, ويوضح الشكل )رش. أنواع أخرى من ماكينات اللف والتعبئة مشمولة بهذا الصنف من الم عداتالف

 بعضا  من تلك المعدات. 

 

 م عدات التوحيد بعض من  11-3شكل 

    Systems Identification                                          أنظمة التعريف والتتبع  3-3-3-2

نقل المواد يجب أن يتضمن الحفاظ على تتبع المواد المنقولة أو المخزونة, عادة يمكن أن يوضع 

عنوان على المادة المنقولة أو المعبئة أو وحدة التحميل التي تعرفها بشكل صحيح, أغلب العناوين وأكثرها 

التي يمكن قراءتها بسرعة  Bar Codeعمومية المستعملة في الوقت الحالي هي عبارة عن شفرة شريطية 

, الغذائية المستعملة في خزن المواد هاقارئات الشفرات, وهي التقنية البسيطة نفس عن طريقوبشكل آلي 

 Identification Radio( وتعني: RFIDوهناك تقنية تعريف أخرى مختلفة وجديدة ومهمة هي )

Frequency .تعمل بالترددات الراديوية 
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 Temporary Storage                                                     ت المخزن المؤق 3-3-3-3

المخزن المؤقت , فخطوط اإلنتاج المؤتمتة يمكن أن ت صمم بحيث تحتوي مخازن للخزن المؤقت

موقع في خط اإلنتاج يمكن أن يجمع ويخزن بصورة مؤقتة األجزاء قبل االستمرار أو المواصلة الحقا  في 

العمليات الصناعية, المخزن المؤقت يمكن أن يعمل يدويا  أو آليا , في الحالة اآللية يتكون الخزن المؤقت من 

آلية تتقبل األجزاء من مجرى علوي في المحطة الصناعية, ومكان لخزن األجزاء, وآلية تجهيز األجزاء 

ة الخزن والذي يتمثل بعدد ق طع للمجرى أسفل المحطة الصناعية. العامل الرئيس للمخزن المؤقت هو سع

العمل القادر على احتوائها. المخازن المؤقتة يمكن أن تقع بين كل زوج من المحطات المتجاورة أو بين 

 (.13-3الشكل ), خطوط المراحل التي تحتوي على محطات متعددة

  

 

 المخزن المؤقت  13-3شكل 

 خطوط اإلنتاج المؤتمتة منها: هنالك عدة أسباب تدعو لستعمال المخازن المؤقتة في

إذ أن المخزن المؤقت بين المراحل لخط اإلنتاج تسمح لمرحلة واحدة  :لتقليل تأثير توقف محطة العمل -1

 باالستمرار بالعمل في حال كون المرحلة األخرى خاضعة للتصليح.

ثم تغذي آليا  األجزاء ممكن أن ت جمع في وحدة تخزين  :لتوفير مستودع م جهز للقطع للخط الصناعي -1

 إعادة التحميل. خاللخط التصنيع السفلي. وهذا يساعد في استمرارية عمل النظام 

 توفير مكان لوضع المخرجات للخط الصناعي. -3

يسمح بوقت إضافي للمعالجة أو أي تأخير في الوقت للعمليات األخرى, وقت المعالجة مطلوب في  -4

ن المؤقت مصمم لتوفير الوقت الالزم النتهاء بعض العمليات كالطالء أو تطبيقات اللصق. المخز

 المعالجة قبل تزويد األجزاء للمحطة السفلى.

صلة  اتتقليل اختالف وقت الدورة على الرغم من كونها ليست مشكلة في الخطوط المؤتمتة إال أنها  ذ -5

 بخط اإلنتاج اليدوي لكون اختالف وقت الدورة  صفة من صفات أداء العامل المتالزمة. 
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     nd TestingaInspection                                                    اربالفحص والخت 3-3-4

الغاية من الفحص وتكمن , Quality Controlهو من نشاطات السيطرة النوعية  التحقق والفحص

على سبيل المثال يتم فحص األبعاد الحقيقية للجزء ف ,بيان مدى مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المطلوبةل

 ضمن السماحات المشار إليها في الرسم الهندسي للجزء المعني. والتأكد من كونهاالميكانيكي 

 

نتج النهائي بدال  من األجزاء المستقلة المكونة لهذا  االختبارأما  فهو يتعلق بالمواصفات الوظيفية للم 

نتج, نتج ويتم التأكد بمطابقة جميع المواصفات الفنية ويضمن  ,لى سبيل المثالعالم  يتم الفحص النهائي للم 

عدة لهذا الغرض.  عمله وحسب التصاميم المُّ

 

إنَّ مصطلح الفحص يشير إلى نشاط تحري المنتج, : Inspection Fundamentals أساسيات الفحص

يتم تعريفها  والتي ,ها مطابقة لمواصفات التصميمأو المواد الخام إليجاد فيما لو أن ,أشباه المركبات أجزائه,

نتج نفسه. عن طريقوتحديدها   م صمم الم 

  

إّن خطوات الفحص يتم وضعها على المادة المفردة مثل : Inspection Procedure الفحصخطوات 

نتج نهائي وهي كما يأتي :  جزء, أو م 

 ض المادة للفحص.يعرت(: وتعني Presentationالعرض )  -1

(: تدقق المادة على هيئتها غير المشكلة, ويتضمن التدقيق قياس األبعاد أو أية Examinationالتدقيق ) -1

نتج.  أمور أخرى في الم 

كانت المادة مطابقة للمواصفات إن يعتمد على الفحص إذ أّن صناعة القرار تّبين  :(Decision)القرار  -3

( أي أّن المادة إما أن تكون مقبولة أو Binaryأبسط حاالت القرار تتضمن قرارات ثنائية ) ال ؟القياسية أم 

( والتي تعني وضع المادة Gradingمرفوضة, وفي أعقد الحاالت ممكن أن يتخذ القرار طابع التدريج )

 , أو غير مقبولة(.  A   ,Bالمواصفة من درجة  بأكثر من مواصفة قياسية واحدة )مثال  

مثال  القبول أو الرفض للمادة أو تصنيف المادة  ,(: البد للقرار أن ينتج عنه فعال  معينا  Actionالفعل ) -4

, وممكن أن يكون الفعل بتصحيح عملية اإلنتاج الختصار العيوب المستقبلية التي مالئمةإلى أكثر الدرجات 

 يمكن أن تحدث.

 

اإلنسان القائم بالعمل )التي يشار إليها بالتحقق أو إن خطوات الفحص بشكل تقليدي تتم عن طريق 

الفحص اليدوي( ولكن نظم الفحص اآللي أصبحت تستعمل بشكل أوسع وذلك كون تقنيات الحاسوب 

في بعض حاالت اإلنتاج يتم إنتاج مادة واحدة  وتطويرها بشكل كبير لهذا الغرض. والمتحسسات تم تحسينها

نات أو النماذج القابلة للتعديل وخطوات الفحص ت طبق فقط على المادة فقط مثال  )نوع واحد من الماكي

خطوات الفحص ت كّرر إّما على كل المواد في المنتج فالواحدة(, وفي حاالت أخرى مثل اإلنتاج الكمي 

واحد مأخوذ  Sample( أو على نموذج Screening%, بعض األحيان يسمى عرض كامل 111)فحص 

يمكن استعماله فقط على مادة واحدة فالفحص اليدوي أما  المواد )فحص نموذجي(.بشكل اختياري من بين 

أو نموذج من بين مجموعة مواد أو عدد كبير تم فحصها بينما الفحص المؤتمت شائع االستعمال لفحص 

 اإلنتاج الكمي. من% 111
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الفحص خالل التدقيق بعض األحيان تحصل أخطاء في خطوات :  Inspection Accuracy  دقة الفحص

المواد المطابقة للمواصفات يتم تصنيفها بشكل غير صحيح على أنها غير  وخطوات اتخاذ القرار فمثال  

مطابقة يتم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها مطابقة للمواصفات. هذان المطابقة للمواصفات والمواد غير 

 .TYPE IIو   TYPE I  النوعان من األخطاء يسميان نوع:

 

هما الفحص  نوعين علىتقنيات الفحص يمكن تقسيمها : Inspection Technology الفحص التقني

 تماسي. الغير والفحص تماسي ال

في فحص التماس يكون هناك تماس فيزيائي بين المادة المفحوصة وجهاز القياس ومثال على ذلك 

يوجد  الفبينما في الفحص غير التماسي  عملية فحص أبعاد القطع المنتجة عن طريق أخذ قياساتها يدويا  

أداة تماس فيزيائي ومثال على ذلك عملية فحص وجود الشقوق في المعادن عن طريق الموجات  ةهنالك أي

 الصوتية ففي هذه الحالة يكون الفحص بعدم التالمس مع الجزء المراد فحصه.

 

بالنسبة ألجهزة  ,(Digitalالرقمي)و(, Analogالتماثلي ) ,هنالك طريقتان أو أداتان للفحص

القياس التماثلية تكون مخرجاتها تماثلية بمعنى أن اإلشارة الخارجة من الجهاز تتغير بشكل مستمر مع 

المتغير المطلوب قياسه. عندما تستعمل أجهزة القياس التماثلية في السيطرة على العمليات فإن إخراجها العام 

ن إت التحكم الحديثة وأجهزة التحكم تعتمد على الحاسوب الرقمي فعبارة عن إشارة فولتية. وبما أن عمليا

-Analogإشارة الفولتية البد من تحويلها إلى إشارة رقمية باستعمال ما يسمى )المبدل التماثلي إلى رقمي )

to-Digital Converter.) 

د محدد من بالنسبة لجهاز القياس الرقمي فهو يعطي إشارة خرج رقمية وهذا معناه أنه يعطي عد

اإلشارة  نإالمقابلة للمتغير المطلوب قياسه على اعتبار أن عدد القيم الخارجة الممكنة محدود,  متزايدةالقيم ال

( في سجالت خزن Parallel Bitsالرقمية ممكن أن تكون مجموعة من األرقام الثنائية المتوازية )

(Memory Register( أو سلسلة من النبضات )Pulses الممكن ).عدها 

  

  Calibration                                                                           المعايرة 3-3-4-1

من دقة قراءات جهاز القياس  التأكديجب تعيير أجهزة القياس بشكل دوري, والمعايرة مقصود بها         

قراءات قياسية, على سبيل المثال لمعايرة مقياس حرارة )ثرموميتر( يجب أن يكون الفحص مع بالمقارنة 

بقراءته في ماء نقي ومغلي وتحت الضغط الجوي القياسي الذي به تكون درجة الحرارة معلومة ومساوية 

 درجة سيليزية.100  إلى 

  ةتقنيات الفحص التماسي (1

ميكانيكي أو أي جهاز آخر والذي يقوم بالتماس مع المادة إن هذه التقنية تتضمن استعمال مجس 

المطلوب التحقق منها, والغرض من المجس هو قياس أو ضبط المادة بطريقة ما. وبطبيعة الحال فحص 

ن هذه التقنيات تستعمل بشكل واسع إوعليه ف ,التماس غالبا  ما يتعامل مع بعض األبعاد الفيزيائية للمادة

ص في إنتاج المواد المعدنية, وكذلك إن فحص التماس يستعمل أيضا  في فحص الدوائر بالمصانع وبشكل خا

الكهربائية مثال على ذلك استعمال جهاز األوميتر لقياس قيمة مقاومة كهربائية وأيضا  استعمال جهاز قياس 

ماس مبدأ تقنيات فحص الت, ويكون الضغط )مقياس بوردان( لفحص ضغط الهواء في إطارات السيارات

 هو:
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 الفحص التقليدي وأجهزة القياس. -1

 ماكينات فحص االحداثيات والتقنيات المرافقة لقياس األبعاد الميكانيكية. -1

 بعاد من أجل قياس خصائص األسطح مثل التموجات والخشونة.ألاسلوب خاص في أجهزة قياس إ -3

 (.PCBوألواح الدوائر المطبوعة )بوردات( )( ICمجسات التماس الكهربائية لفحص الدوائر المتكاملة ) -4

 تقنيات الفحص غير التماسي (1

ق الفحص غير التماسية تستعمل حساسات موضوعة على مسافة معينة من الجسم أو المادة ائطر

غير وبصرية  وعليه فإن تقنيات الفحص غير التماسية تصنف إلى صنفين ,لقياس الهيأة أو الشكل المطلوب

 .بصرية

تقنيات الفحص البصرية تستعمل الضوء إلجراء عملية القياس. أكثر األنواع المهمة بالتقنيات 

بصار الماكينة هو وجود أدوات إبصار في الماكينة نفسها مثل إبصار الماكينة والمقصود بإالبصرية هي 

 كثير(. الموجات فوق الصوتية وغير ذلك إرسالالدايودات الضوئية, أجهزة  )كاميرات المراقبة,

تقنيات الفحص غير البصري تستعمل الطاقة بدال  من الضوء إلتمام الفحص, وهذه تتضمن مجاالت 

 كهربائية مختلفة, إشعاعات )تختلف عن الضوء(, موجات فوق الصوت.

وهذه المميزات  ةللفحوصات غير التماسية مميزات تجعلها مختلفة عن تقنيات الفحوصات التماسي

 تشمل:

 تجنب العطل أو التخريب لألسطح المطلوب فحصها.  -1

 عدد مرات الفحص أسرع بكثير.  -1

ي كمل الفحص على خطوط اإلنتاج دون الحاجة إلى أجزاء أو وسائط نقل أخرى على عكس الفحص  -3

 التماسي الذي يتضمن استعمال أجهزة خاصة لنقل أدوات القياس. 

% وذلك لكونها سريعة التكرار وتقلل الحاجة ألجهزة 111متة وبنسبة أنه أكثر قبوال  بالفحوصات المؤت -4

 النقل الثانوية.

 

     تقنيات القياس التقليدية 3-3-4-2

تقنيات القياس التقليدية تستعمل أجهزة يدوية لألبعاد الخطية مثل الطول والعمق والقطر بشكل جيد 

 طويلكقياس الزوايا والخطوط المستقيمة. تعطي أجهزة القياس ّقيم ألشكال المادة المعنية. يأخذ القياس زمن 

ل ويمكن استعماله في عمليات بعض هذه األجهزة يكون محمو ولكن يجهز بمعلومات كاملة عن شكل المادة.

 اإلنتاج وبعضها اآلخر يكون منصوبا  وبعيدا  عن العمليات.

ّسنت مؤخرا  بواسطة اإللكترونيات الرقمية, بحيث يتم تحويل القيمة  سهولة ودقة القياس لألجهزة ح 

ه اإلشارة تكون المطلوب قياسها )درجة الحرارة, الضغط, القوة, السرعة, ....الخ( إلى إشارة كهربائية وهذ

إذ ت كّبر وت ّحول إلى صيغة رقمية يمكن قراءتها, على سبيل المثال:  ,عادة  إشارة ضعيفة تحتاج إلى تكبير

المقاييس الدقيقة الحديثة متوافرة مع شاشات رقمية من أجل القياس وهذه األجهزة سهلة القراءة مما يقلل من 

 DIGITAL تقليدية. مثال على ذلك: القدمة الرقمية األخطاء البشرية الناتجة من أجهزة القياس ال

VERNIER CALIPIER ( 14-3المبينة في شكل.) 
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 القدمة الرقمية   14-3شكل 

 

 Coordination and Control                                                   والتحكمالتنسيق  3-3-5

)مثل  واإلدارةالتنسيق والتحكم في التصنيع يتضمن جميع الترتيبات التي تسبق عمليات التجميع 

المستعملة في الخط اإلنتاجي( وجميع الترتيبات الالحقة مثل التحكم بمستويات المعالجة  الماكيناتتحديد نوع 

معالجة  عن طريقون ذلك لغرض الحصول على أداء معين معد مسبقا  والحصول على الجودة العالية, ويك

 المدخالت التي تمثل القيم المقاسة.

التحكم بمستويات المعمل يتضمن استعمال فعال للمعمل, صيانة المعدات, ونقل المواد في المصنع, 

عن طريق العامل أو التحكم اآللي عن طريق الماكينة(, منتجات البيع,  وأسلوب التحكم )مثل التحكم اليدوي

 على ديمومة العمل في المصنع وبأقل التكاليف. الجدول ويبقى محافظا  ألفضل نوعية في 

ق ائالسيطرة على اإلنتاج في المعمل تمثل نقطة رئيسة بين العمليات الجارية في المصنع وطر

 معالجة البيانات التي تخص المنتج.
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 الثالث سئلة الفصلأ

 

 عدد أنظمة التصنيع واشرحها باختصار.( 1س 

 صحح الخطأ إن وجد:ـ ( 1س 

 اآلالت التي تعمل يدويا : يتم التحكم أو إشراف اآللة عليها. .1

 اآلالت الشبه آلية أو شبه المؤتمتة: تقوم بإنجاز جزء من دائرة العمل بأمر وإشراف األيدي العاملة. .1

 عمليات التصنيع تجمع جزأين أو أكثر إلنتاج مكون جديد يطلق عليه الجزء المركب. .3

 هي عملية صب المعادن وعملية تشكيل اللدائن والزجاج. يات التشكيلعمل .4

النموذج الحلقي عبارة عن حلقة بساللم بين المقاطع الخطية من الحلقة التي بها محطات عمل  .5

 موضوعة.

نتج مّدة زمنية في المناولة والتنقل والخزن أطول من مّدة وفي معظم خط .6 ط اإلنتاج يقضي الم 

 يع.المعالجة أو التصن

 إشرح بالتفصيل عمليات التجميع في الخطوط اإلنتاجية.( 3س 

 م عدات التوحيد., التحقق والفحص, التنسيق والتحكم عرف المصطلحات اآلتية:ـ( 4س 

 عدد  أسباب استعمال الخزانات المؤقتة في الخطوط اإلنتاجية.( 5س 

 :هامأل الفراغات اآلتية بما يناسب( إ6س 

 -----------سلوب مستعمل  في أنظمة إ:هي عبارة عن  Feedbackالتغذية الخلفية )الراجعة(  -1

 ------------------ي تّحكم بالماكينات التي تعمل يدويا   -1

 ---------تدعى عمليات السباكة في بعض األحيان بعمليات  -3

 -------و  -----------و  -------عملية المعالجة السطحية تشمل عمل ميكانيكي مثل  -4

 الماكينات ونظام المناولة والنقل مرتبة في خط مستقيم. --------------في حالة  -5

 -------المستعملة في الوقت الحالي هي عبارة عن وأغلب العناوين وأكثرها عمومية  -6

الستمرار أو هو موقع في خط اإلنتاج يمكن أن يجمع ويخزن بصورة مؤقتة األجزاء قبل ا -------- -7

 المواصلة الحقا  في العمليات الصناعية.

 .المطلوبة ------------ـ الغاية من الفحص هو لبيان مدى مطابقة المنتج لل -8
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 رابعالفصل ال

 األجزاء الرئيسة للخط النتاجي

Main Parts of Product Line 

    تمهيد

نجاز الغرض ما يحتويها إل هذا الفصل األجزاء الرئيسة للخط اإلنتاجي والتي غالبا   يتضمن

ومن أهم األجزاء تلك هو المحرك )االحتراق الداخلي والكهربائي( ومبدأ حركته  ,إلنتاجاالمطلوب منه وهو 

ألحزمة ا, وكذلك عد من وسائل نقل الحركة في تلك الخطوطوأجزائه الرئيسة, إضافة ألعمدة اإلدارة التي ت  

عليها في  ما يكون الخط اإلنتاجي معتمدا   الناقلة والتروس والسالسل من الوسائل واألجزاء التي غالبا  

عد الحدبات من التطبيقات التي يمكن االستفادة منها في تنظيم الحركة المؤقتة أو المتزامنة )كما حركته, وت  

للموقفات وفواصل الحركة التي تتحكم في حركة الخطوط هو الحال في محركات االحتراق الداخلي( إضافة 

   الناقلة ضمن الخط اإلنتاجي.

     Engine                                                                           المحرك 4-1

الطاقة : ومن أشكال الطاقة المستعملة, جهاز يقوم بتحويل أشكال الطاقة المتنوعة إلى طاقة حركية

والطاقة  ,والطاقة الكهربائية )في المحركات الكهربائية( ,الحرارية )كما في محرك االحتراق الداخلي(

وهنالك كذلك المحركات النفاثة والصاروخية المستعملة في  ,(المستعملة في المحرك البخاري)البخارية 

جهازا  صغيرا  يقوم بوظائفه داخل ساعة يد  ويتنوع حجم وسعة المحركات تنوعا كبيرا , فقد يكون الطيران,

 بالقدرة. أو محركا  ضخما  يمد قاطرة ثقيلة

ويقصد به المحرك الذي يستعمل الوقود السائل في اشتغاله إذ يّحول : Normal Engineالعادي المحرك  

الحتراق الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية, بحرق الوقود إما في داخل المحرك فيسمى حينذاك بمحرك ا

ويشيع استعمال محركات االحتراق الداخلي في , الداخلي أو في خارجه فيسمى بمحرك االحتراق الخارجي

 الوقت الحاضر كالمحركات التي تستعمل وقود البنزين وكذلك التي تستعمل زيت الغاز )الديزل(.

 

 Internal Combustion Engine                             محركات الحتراق الداخلي  4-1-1

محرك االحتراق الداخلي هو محرك يحترق فيه الوقود والمادة المساعدة لالحتراق )المادة 

عادة ما تكون الهواء داخل حيز محكوم يطلق عليه غرفة االحتراق, وناتج هذا التفاعل غازات والمؤكسدة( 

واألمر الرئيس الذي يميز محرك  ,مددبدرجات حرارة عالية وبضغط كبير نسبيا , وي سمح لهذه الغازات بالت

االحتراق الداخلي هو أن الشغل المفيد تبذله الغازات الحارة المتمددة التي تضغط مباشرة لتسبب حركة 

 أجزاء المحرك الصلبة, وذلك بالضغط على المكبس أو الجزء الدوار أو حتى بتحريك المحرك بأكمله.

ا  يستعمل لإلشارة إلى المحركات ذات المكبس مصطلح "محرك االحتراق الداخلي" كان دائم 

( التي يحدث فيها االحتراق على نحو متقطع. ومع ذلك, Reciprocating Piston Enginesالترددي )

 فإن المحركات ذات االحتراق المستمر مثل المحركات التوربينية الغازية وأغلب الصواريخ هي أيضا  

 محركات احتراق داخلي. وسنتطرق باختصار لعمل كل من محركي البنزين والديزل. 
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 محرك البنزين ( أ

الذي يتم فيه إشعال وهو مصطلح يستعمل للداللة على محرك االحتراق الداخلي يعمل بوقود البنزين 

 لمحرك.ل ( يبين مقطعا  يوضح األجزاء الرئيسة1-4خليط الوقود والهواء بواسطة شرارة, الشكل )

 
 أجزاء محرك البنزينيبين مقطع   1-4شكل 

الحاصلة في عملية قد يكون المحرك ذو شوطين أو ذو أربعة أشواط, وسنعرض األشواط األربعة   

 وكما يأتي:نتاج القدرة الميكانيكية, إاالحتراق الداخلي و

األسطوانة( إلى األسفل, : يسحب خليط الوقود والهواء نتيجة حركة المكبس )داخل شوط السحب (1

)انخفاض في الضغط(, فيفتح صمام الدخول ليمر الخليط المكون من الوقود  فيحدث التخلخل

ية ابينما يكون صمام الخروج )العادم( مغلقا  وينتهي شوط السحب بوصول المكبس لنه ,والهواء

 .الشوط الذي يتحرك فيه المكبس ضمن األسطوانة

ية شوط السحب إلى أعلى امن النقطة التي كان قد وصلها في نه: يتحرك المكبس شوط الضغط (1

نقطة ممكن أن يصلها المكبس ضمن األسطوانة, ضاغطا  بذلك الخليط ورافعا  درجة حرارته نتيجة 

 ن في حالة الضغط يكونان مغلقين.يالضغط, مع المالحظة بأن الصمام

بإرسال شرارة االشعال, بتوقيت وقوة  عند نهاية الشوط السابق تقوم شمعة االشتعال شوط القدرة: (3

ونتيجة للضغط وتوافر  معينين مع المالحظة بأن الصمامان في شوط القدرة يكونان مغلقين أيضا  

ية شرارة( يحدث االشتعال الذي ينتقل اعوامل االشتعال من )هواء + بنزين + ضغط وفي النه

ى سطح المكبس فتقوم بدفعه إلى بسرعة بين جزيئات الخليط مولدا  قوة ضغط كبيرة مؤثرة عل

أقصى مدى لألسفل, وهذا الشوط يسمى بالشوط الفعال أو شوط القدرة ألن المحرك يعتمد في عمله 

على القوة التي يولدها شوط القدرة وبذلك تنتقل الحركة الدورانية عبر ذراع التوصيل إلى المحور 

 الرئيس )عمود المرفق(.

قدرة, يرتفع المكبس إلى األعلى, مع فتح صمام الخروج سامحا  بعد انتهاء شوط ال شوط العادم: (4

 ياه إلى الهواء الخارجي.إبخروج العادم المتولد عن احتراق الخليط, طارحا  

ية شوط العادم تكون قد تمت دورة األشواط األربعة وعملية االحتراق كاملة في المحرك, إذ اوبنه

نه يتكون من عدد من األسطوانات, أي أنه دائما  تكون أحد يأخذ المحرك استمرارية الحركة المتسلسلة أل

 المكابس في حالة قدرة واألخرى في سحب وآخر في دفع وآخر في ضغط وهكذا.
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 Diesel Engineمحرك الديزل   ( ب

وهو ذو كفاءة , يقوم بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوقود )زيت الغاز( إلى طاقة حركية 

 Compression) نضغاطمحرك البنزين. وتأتي الزيادة في الكفاءة من ارتفاع نسبة االأعلى من كفاءة 

Ratio إلى  118أما البنزين فيتراوح ما بين  ,1115إلى  1114( في محركات الديزل إذ تتراوح ما بين

ة , وبذلك فال يحتاج محرك الديزل إلى شمعنضغاطمع نسبة اال تتناسب كفاءة المحرك طرديا  , إذ 1111

احتراق لتوليد الشرارة بل يتم اشتعال الوقود تلقائيا  من خالل نظام لحقن خليط الوقود والهواء ونتيجة ارتفاع 

 يترتب عليه ارتفاع درجة الحرارة وصوال  إلى الحد الالزم الشتعاله. ذيضغط الخليط ال

 مميزات ومساوئ محرك الديزل )بالمقارنة مع محرك البنزين( 

مقارنة بمحرك البنزين, لنفس حجم المحرك يكون محرك الديزل ذو قدرة وعزم ذو كفاءة عالية  .1

 دوران أعلى.

كما أن الطاقة الكامنة فيه أعلى من  ,ي ّعد وقود الديزل ذو تكلفة منخفضة مقارنة بباقي أنواع الوقود .1

 الطاقة الكامنة في وقود البنزين.

يجبر المصمم على زيادة حجم  1115إلى إن نسبة الضغط العالية في محركات الديزل والتي تصل  .3

 ووزن المحرك مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار محركات الديزل نسبيا .

تستعمل محركات الديزل بكثرة في المعدات التي تحتاج قدرة وعزم عاليين, على سبيل المثال  .4

كات الديزل تجعل مولدات الكهرباء ذات السعات العالية واآلليات الكبيرة. وبسبب الكتلة الكبيرة لمحر

من التعجيل التسارعي للمحرك قليال  مقارنة بمحرك البنزين مما يقلل من الرغبة في استخدامها في 

 ( األشواط األربعة لمحرك الديزل. 1-4)التطبيقات التي تحتاج للتسارع. ويبين الشكل 

 

 

 األشواط األربعة لمحرك الديزل  1-4 شكل
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 محركات الحتراق الخارجي 4-1-2

محرك االحتراق الخارجي هو محرك حراري إذ ي سّخن مائع ما خارج المحرك عن طريق عملية 

خرى بالحرارة ويولد ألى إمن حالة هذا المائع يتحول  وأفيتمدد  -أي من مصدر خارجي -احتراق خارجية 

ثم  ,انكماشه نكمش وتتغير حركة المحرك معطاقة حركية ت فّعل آلية المحرك, بعد ذلك يتم تبريد المائع في

 تعاد العملية مرة أخرى في دورة مكررة لتشغيل المحرك.

سائل في المحرك البخاري الذي  عادة ما يكون المائع المستعمل غازيا  كما في محرك "ستيرلينغ" أو

لة في القطارات إذ ومثال على ذلك في المحركات القديمة المستعم يعمل بالبخار المضغوط لتوليد الحركة

ي ولّد البخار باستعمال غرفة احتراق خارجية تستعمل فيها مادة الفحم كوقود ألجل تحويل الماء إلى البخار 

 .دارة المحرك ومن ثم العجالتإل عن ؤوالمس

          Motor Electric                                                                  الكهربائيالمحرك  4-1-3

ية القرن التاسع عشر باكتشاف المغانط الكهربائية. ففي عام ابدأ تطوير المحركات الكهربائية في بد

م, اكتشف الفيزيائي الدنماركي هانز كريستيان أورستد أن السلك الذي يمر فيه تيار كهربائي يولد 1811

التاسع عشر, أوضح الفيزيائي األمريكي جوزيف . وفي أواخر العشرينيات من القرن ا  يمغناطيس حوله مجاال  

هنري أنه يمكن ابتكار مغناطيس كهربائي أكثر قوة بلف عدة طبقات من األسالك المعزولة حول قطعة من 

يكل فارادي بالعديد من التجارب التي تضمنت ام قام الكيميائي الفيزيائي اإلنجليزي م1831وفي عام  ,الحديد

وفي إحدى التجارب, قام بتدوير قرص نحاسي بين قطبين مغناطيسيين على هيأة  مغانط وتيارات كهربائية.

حدوة حصان. وعملت هذه المعدات مولدا  بسيطا , إذ ولدت جهدا  كهربائيا  بين المركز وحافة القرص 

ض فارادي مركز القرص وحافته لجهد كهربائي بينهما حينما كان القرص في حالة  النحاسي. ثم عرَّ

فبدأ القرص بالدوران, كانت هذه اآللة البسيطة أول محرك كهربائي, ولكنها لم تكن ذات قوة كافية السكون, 

لتقوم بعمل مفيد, وكانت غير مجدية على اإلطالق. ولكن على الرغم من ذلك كان فارادي قد أسس بها مبدأ 

ائي خالل موصل بوجود وهو أن الحركة المستمرة يمكن إنتاجها بإمرار تيار كهرب -المحرك الكهربائي 

 مجال مغنطيسي قوي.

م, ظهر أول محرك تيار مستمر ناجح تجاريا , إذ عرضه مهندس كهربائي بلجيكي 1873وفي عام 

نا, وقدم جرام أيضا  حافظة من شأنها تحسين كفاءة المحركات والمولدات ي دعى زينوب ثيوفيل جرام في في  

اخترع مهندس صربي األصل يدعى نيقوال تسال محرك التيار م, 1888وفي عام  الكهربائية البدائية.

ّور  كثير من المحركات الكهربائية المتقدمة.ال تالمتناوب. وفي بداية القرن العشرين, ط 

وفي العقد األول من القرن العشرين, أجرى العديد من المهندسين والمخترعين تجارب على 

من الدوران تنتج مثل هذه المحركات موجة كهرومغناطيسية تستطيع  المحركات الكهربائية الخطية. فبدال  

مباشرة تسيير عربة. وأصبح استعمال المحرك الخطي أكثر شيوعا  بفضل العمل الرائد للمهندس الكهربائي 

 أيريك ليثويت في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

 

 المحرك الكهربائيتعريف  4-1-3-1

المحركات الكهربائية جزءا  مهما  وأساسيا  في تمويل الخطوط اإلنتاجية بالطاقة الحركية فهي  عد  ت  

تستعمل في إدارة البكرات والتروس والمراوح والسالسل فضال  عن أذرع النقل واألحزمة الناقلة عموما . 

 وكما يأتي:أجزاء وعمل المحركات الكهربائية بصورة مفصلة وومن المناسب التعرف على أنواع 

 

 



العلوم الصناعية                               الميكاترونكس                                       المرحلة األولى          

 

102 
 

 مبدأ عمل المحركات الكهربائية 4-1-3-2

المحرك يتذكر الطالب في دراسته السابقة )المرحلة المتوسطة( وفي موضوع الكهرومغناطيسية, 

بوجود مجال مغناطيسي وبحسب النظرية قدرة ميكانيكية  الذي هو آلة تحول الطاقة الكهربائية إلى الكهربائي

يان التيار في س" ر  حوله عدد من خطوط القوى المغناطيسية في صورة مجال  لك فإنه يتولدعند س 

ميكانيكية. وتشغل  إلنجاز عمل. وتستعمل المحركات الكهربائية لتْشغيل عدة آالت وم عدات" مغناطيسي

 المعدات التي تسهِّل العمل داخل األدوات الميكانيكية, والروبوتات, وأيضا   أنواع شتى من المحركات

 .المصانع

حينما يمر تيار كهربائي في سلك موصل موضوع في مجال مغناطيسي ومتعامد على اتجاهه فإن 

أ( وهذه  -3-4السلك يتحرك إما لألعلى أو لألسفل بحسب اتجاه مرور التيار وذلك يتضح من الشكل )

سلك إلى الحركة سببها قوة كهرومغناطيسية عمودية على كل من التيار والمجال المغناطيسي تقوم بدفع ال

 ب, ج(.  - 3-4إذ أن محصلة الفيض المغناطيسي تنخفض كلما اتجهنا إلى أعلى, الشكل ) ,أعلى

 

 

 القوى الكهرومغناطيسية  3-4شكل 

تصنف المحركات الكهربائية تبعا  لمصدر التغذية, فهناك محركات تعمل بالتيار المستمر ومحركات 

تعمل بالتيار المتردد )المتناوب(, ومنها أحادية الوجه )الطور( تستعمل تيارا  كهربائيا  أحادي الطور 

Single phase    وثالثية األطوارThree Phase  وعزم بدء كبير في حين وتمتاز األخيرة بذاتية الحركة

تحتاج المحركات من النوع األول إلى وسيلة لبدء حركتها, وتستعمل في التطبيقات الصغيرة بينما تستعمل 

 محركات ثالثية األطوار في األحمال الكبيرة.

 محركات التيار المستمر ( أ

المستمر يسير باتجاه المصدر الشائع لقدرة المحرك هو التيار المستمر "من البطارية ". وألن التيار 

واحد, فإن محركات التيار المستمر تعتمد على مبدالت ذات حلقات مشقوقة لتعكس اتجاه سريان التيار, 

وهناك ثالثة أنواع رئيسة من محركات التيار المستمر وهي: محركات توالي, توازي, وم ركبة. واالختالف 

 ثابت والجزء الدوار.الرئيس فيما بينها هو في ترتيب الدائرة بين الجزء ال

على  : يتصل كل من ملفات الجزء الدوار وملفات الجزء الثابت كهربائيا  ( محركات التوالي1)

التوالي, ويسري التيار في محركات التوالي خالل ملفات )المغنطة ( للجزء الثابت ومن ثم ملفات الجزء 

الدوار. وعندما يسري التيار بهذا الترتيب يزيد من قوة المغانط وتبدأ محركات التوالي العمل سريعا , حتى 

 من سرعة المحرك. وإن كانت تعمل على حمل ثقيل على الرغم من أن هذا الحمل سيقلل
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ل كل من الجزء الدوار والثابت كهربائيا  على التوازي. ويسري جزء ( محركات التوازي2 ) : ي وصَّ

من التيار خالل المغناطيس بينما يسري الجزء اآلخر خالل الجزء الدوار, ويلف سلك رفيع حول مغناطيس 

مغناطيسي بهذه الطريقة مقاومة للتيار, المجال عدة مرات من أجل زيادة المغناطيسية. وينشئ المجال ال

 من حمل المحرك. وتعتمد قوة التيار ودرجة المغناطيسية تبعا  لذلك على مقاومة السلك بدال  

ويعمل محرك التوازي بسرعة ثابتة بغض النظر عن الحمل, ولكن إذا كان الحمل كبيرا  جدا  تحدث 

 مشاكل للمحرك عند بدء التشغيل.

كَّب مجاالن مغناطيسيان متصالن بالجزء الدوار, أحدهما كبة( المحركات المر3) ر  : للمحرك الم 

على التوالي واآلخر على التوازي, وللمحركات المركبة مميزات كل  من محرك التوالي ومحرك التوازي, 

 إذ يسهل بدء تشغيلها مع حمل كبير وتحافظ على سرعة ثابتة نسبيا  حتى ولو زاد الحمل فجأة.

 تيار المتردد )المتناوب(محركات ال ( ب

ال تحتوي معظم محركات التيار المتردد على مبدالت, ألن التيار يعكس نفسه تلقائيا . وفي بعض 

تلك المحركات, يسري التيار القادم من المصدر الخارجي إلى األجزاء المتحركة من المحرك وبالعكس, 

من حلقات منفصلة. وتستقبل معظم هذه  عبر مجموعة من الفرش تعمل متصلة بحلقات انزالق بدال  

. ويسمى الموصل الدوار في المحركـات القدرة من مخـارج الكهـرباء. ويعكـس التيار اتجاه سريانه تلقائيا  

محرك التيار المتناوب عادة بالجزء الدوار. أما الجزء الساكن )الثابت( الذي يشمل على مغناطيس المجال 

 نا  باسم الجزء الساكن.وملفات المجال فيشار له أحيا

 

    نظرية عمل محركات التيار المتردد 4-1-3-3

يعتمد عمل محركات التيار المتردد على التفاعل المتبادل بين مجالين مغناطيسيين متعاكسين, 

أحدهما في عضو ثابت واآلخر في عضو حر الحركة مما يسفر عنه دوران هذا الجزء. ويتولد مجال الجزء 

لمرور تيار متردد في ملفاته بطريقة تجعل أقطاب هذه الملفات متغيرة ويسمى بالمجال الدوار الثابت نتيجة 

(Rotating field أما المجال اآلخر المعاكس فيتولد إما بالحث المغناطيسي في ملفات الجزء الدوار, أو ,)

 نتيجة لمرور تيار مستمر في ملفاته يغذى من مصدر تيار خارجي .

محركات التيار المتناوب سهلة الصنع, ومريحة في االستعمال وال تحتاج إلى مبدالت, وتشمل  

 معظم محركات التيار المتناوب الشائعة محركات حثية ومحركات متزامنة.

 
 المحركات الحثية  (1

يتكون العضو الدوار في المحرك الحثي من قلب حديدي أسطواني به فتحات في جانبه الطولي. 

قضبان من النحاس في هذه الفتحات وت ربط بحلقة نحاسية سميكة في كل طرف, وال يتصل الجزء وتثبت 

الدّوار بمصدر التيارالكهربائي, بل يسري التيار المتناوب حول ملفات المجال في الجزء الثابت ويولد مجاال  

ه مجال مغناطيسي آخر. مغناطيسيا  دوارا , ويولد بالحث مجال مغناطيسي في الجزء الدوار مما ينتج عن

ويتفاعل المجال المغناطيسي الناشئ من الجزء الدوار مع المجال المغناطيسي اآلتي من الجزء الساكن, 

 مسببا  حركة الجزء الدوار.
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    المحركات المتزامنة (2

التيار يولِّد  الجزء الساكن في المحرك التزامني مجاال  مغناطيسيا  دوارا . ولكن الجزء الدوار يستقبل 

( بدال  من اعتماده على المجال المغناطيسي الناشئ من ردد)مت كهربائي الخارجيالمن مصدرالتيار  ةمباشر

الجزء الساكن لتوليد تيار كهربائي. ويتحرك العضو الدوار بسرعة ثابتة متزامنة مع المجال الدوار للجزء 

متناوب الناشئ من الجزء الساكن. وإذ إن الساكن. وتتناسب السرعة مع التردد الذي ينعكس به التيار ال

التردد ثابت دائما  فإن المحركات التزامنية, مثلها مثل محركات التيار المركبة, لها سرعة ثابتة حتى في 

عد مثالية لألجهزة التي تتطلب توقيتا دقيقا  طاقة أقل, وت   وجود حمل متغير, وتستهلك تلك المحركات أيضا  

 ودورانا  هادئا .

 

 Universal Engines                                                    المحركات العامة 4-1-3-4

تصنع المحركات العامة بحيث تعمل إما على التيار المستمر وإما على التيار المتناوب, ويستعمل 

ل ويشبه تكوينه األساس تصميم محرك التوالي ذي التيار  بدِّ المستمر. ففي حالة التيار المحّرك العام الم 

المستمر, تعمل وكأّنها محرك تيار مستمر على التوالي. وإذا استعمل التيار المتناوب تنعكس األقطاب 

المغناطيسية للجزء الدوار ولملفات المجال مع انعكاس تردد التيار مثال على ذلك المحركات الكهربائية 

 ط التجميع.المستعملة إلدارة بعض األحزمة الناقلة في خطو

 

 محركات أحادية الوجه 4-1-3-5

تّعد هذه المحركات مصدر القوة الرئيس ألغلب عناصر الخطوط اإلنتاجية البسيطة نظرا  لعدم 

 ,حاجتها إلى وسيلة لبدء حركتها, وعندما تصل سرعتها المقررة فإنها تعمل تماما  كالمحركات ثالثية األوجه

إذ أن الطبيعة المتغيرة للتيار المتردد تغير من قطبية الملفات في الدورة الواحدة وفيما يأتي شرح مبسط لهذه 

 األنواع:

 ومةامحرك ذو ملف بدء الحركة عالي المق ( أ

هذا النوع من أقدم محركات الوجه الواحد, جزءه الدوار من النوع القفصي إذ يحتوي على  عد  ي   

لنحاسية تشبه القفص متصلة مع بعضها البعض من الطرفين بواسطة حلقتين من مجموعة من القضبان ا

النحاس وتتخذ تلك القضبان مكانها في جسم الجزء الدوار الذي يصنع من رقائق الحديد المطاوع المجمعة 

سطوانيا  فيه مجاري طولية توضع بها تلك القضبان, ويأخذ الجزء الدوار أ مع بعضها البعض لتأخذ شكال  

مكانه داخل الجزء الثابت بحيث يفصل بينهما خلوص صغير يسمح بالدوران الحر, أما الجزء الثابت فيتكون 

إذ تصنع الملفات الرئيسة من سلك سميك له مقاومة صغيرة  ,ن أحدهما رئيس واآلخر لبدء الحركةيمن ملف

في زاويتي وجهي التيار في  بينما يصنع ملف البدء من سلك رفيع عالي المقاومة مما يؤدي لحدوث اختالف

الملفين فينتج عن ذلك ما يشبه المجال الدوار الذي يساعد على بدء حركة الجزء الدوار, وعندما تصل 

% من سرعة الحمل الكامل يقوم مفتاح مرحلة بدء الحركة بفصل ملف البدء من 75سرعة المحرك إلى 

 (.4 -4كما هو مبين في الشكل ) ,ام للمحركاتعد هذا النوع العدائرة الجزء الدوار فتزداد سرعته وي  
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 الجزء الثابت والجزء الدوار في المحرك الكهربائي 4 -4شكل 

 لمحرك ذو مكثف بدء الحركةا ( ب

لزيادة عزم المحرك في بداية التشغيل  ,(5-4يستعمل في هذا النوع من المحركات مكثف, الشكل)

اوي ويتم فصله من الدائرة يويركب في دائرة الجزء الدوار وعادة ما يكون هذا المكثف من النوع الكيم

% من سرعة الحمل الكامل بفعل مفتاح طرد مركزي أو م رّحل 75بعد وصول سرعة المحرك إلى 

(Relay). 

 

 ذو مكثف كهربائي  محركأجزاء   5-4شكل 

هناك أنواع أخرى كثيرة من المحركات أحادية الطور أو ثالثية األطوار ال مجال للتوسع في 

 عرضها في هذه المرحلة.
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                         Drive Shafts ( Axles)                                (محاورالدوران)أعمدة اإلدارة  4-2

في منتصف القرن التاسع عشر, لإلشارة إلى محور يقاد من و محور الدوران أظهر تعبير عمود 

حزام ليدور ماكينة ويرتبط به قطار تروس لتشغيل آلية معينة ومن ثم شاع استعمال التعبير ليشمل أعمدة 

دارة لإلشارة إلى ية القرن التاسع عشر استعمل تعبير عمود اإلاالدوران الرئيسة في القاطرات, وفي نه

ية القرن العشرين صار اط بين المحور القالب )عمودالمرفق( وبين المحور الخلفي وفي بدالمحور الذي يرب

عمود الدوران يطلق على المحور الذي يقوده ترس من خالل مفصل للربط في السيارة المشتغلة بالبخار. 

 األقراص –بكرات األحزمة  –وتحمل األعمدة والمحاور أجزاء الماكينات المختلفة مثل التروس 

وغيرها المثبتة بها أو التي تدور عليها تبعا  لحركة األعمدة والمحاور لتنقل القوى من جزء إلى  ,االحتكاكية

( عمود إدارة متصل بالجزء 6-4آخر, ولألعمدة والمحاور استعماالت وتطبيقات عديدة ويبين الشكل )

 الدوار لمولد كهربائي.

 

 محطة توليدعمود دوران لمولد كهربائي في   6-4شكل 

  المواد المستعملة لصنع األعمدة ومحاورالدوران 4-2-1

تصنع أعمدة ومحاور ماكينات اإلنتاج ومكائن االحتراق الداخلي واآلالت ذات القدرات الكبيرة من 

مواد تتميز بمواصفات معينة مثل المتانة ومقاومة الِكالل العاليتين وكذلك تقبلها للمعامالت الحرارية بهدف 

زيادة مقاومة التآكل الناتج عن االحتكاك, فضال  عن قابليتها الجيدة بتصنيعها بطريقة التشغيل. ويتوقف 

اختيار المواد التي تصنع منها األجزاء الميكانيكية المختلفة على مدى تحمل هذه المواد لالجهادات المختلفة. 

اور, إذ يتميز بقابليته الجيدة للتشغيل فضال  لذلك يستعمل الصلب الكربوني )الفوالذ( في صنع األعمدة والمح

الالزمة له إلعطائه خواص ميكانيكية وصالدة عالية, كما يستعمل الصلب  عن إجراء المعامالت الحرارية

السبائكي في صنع األعمدة والمحاور ذات التحميل العالي والذي يجري معاملته بمختلف أنواع المعامالت 

رالقالبة )األعمدة المرفقية( من صلب المطروقات أو المسبوكات وكذلك من الحرارية, كما تصنع المحاو

 حديد الزهر العالي المتانة, وتتميز هذه المواد بالمتانة الكافية والمقدرة العالية على إخماد االهتزازات.

 

 األشكال التصميمية لألعمدة والمحاور     4-2-2

واقع الغرض من هذه األجزاء وظروف تجميع  تتخذ األشكال التصميمية لألعمدة والمحاور من

تصمم األعمدة والمحاور في العادة , والوحدة, وتختلف تسمية كل منهما بحسب وظيفة العمل القائم به ونوعه

بصورة قضبان ذات مقطع دائري بأقطار متدرجة مختلفة, وأبسط األعمدة والمحاور هي التي تصنع 

صعوبة تثبيت األجزاء  دادعد من األمور النادرة, إذ تزالتي ت  سطوانية ذات قطر واحد وأبصورة قضبان 

تنقسم األعمدة من حيث الشكل , والمركبة عليها, كما تجعل عمليات فّك وتجميع الوحدة أكثر تعقيدا  

 يأتي: لى ماإوالتصميم لتناسب نقل القدرة )الحركة( لجميع المتطلبات 
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سطواني المستقيم من أبسط أنواع العمود األي ّعد : Cylindrical Shafts سطوانيةأأعمدة  -1

إنتاجه من األمور النادرة إذ يزيد من صعوبة تثبيت األجزاء المركبة عليه, كما لكن األعمدة و

تجعل عمليات الفك والتركيب أكثر تعقيدا  لعدم احتوائه على زوايا وتخصرات تثبيت أو أخاديد كما 

 موجود في األنواع األخرى.

األعمدة ذات أقطار أو تكون : Conical Graded Shaftsمخروطية  محاور بتدريجات -2

كمحاور دوران ) كمحور لبعض آالت التشغيلتستعمل لتطبيقات معينة تدريجات مخروطية 

 , تمتاز هذه المحاور بسهولة تثبيت األجزاء المركبة عليها.(المخارط

 بامكانيةاألقطار المتدرجة  تتيح تلك: Graded Diameters Shafts محاور بأقطار متدرجة -3

 .األقطارتلك  تثبت الركائز والتروس المختلفة على 

حمل مجموعة أقطار غير تور امح يه: Crank Shafts المحاورالقالبة واألعمدة المرفقية -4

وعمود المرفق أحد أالقالب  مركزية أي بمحاور مختلفة تقع حول المحور األساس, ويّعد المحور

الدوران. ويستعمل عمود المرفق في جميع محركات االحتراق الداخلي والمكابس أنواع محاور 

 .الترددية لتحويل الحركة المستقيمة الترددية إلى حركة دورانية أو بالعكس

سطواني موجود به مجموعة حدبات )كامات( بيضاوية أعمود : Cam Shaft ت عمود الحدبا -5

األعمدة ذات الحدبات من الصلب العالي الجودة بدقة الشكل بعدة مواضع باتجاهات مختلفة. تصنع 

تستعمل بجميع , وفائقة, صممت الستعمالها لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة ترددية

 الت االحتراق الداخلي للتحكم في حركة فتح وغلق الصمامات.آ

 ائلة قابلة للحركة,بأوضاع م , وتركبباألعمدة التلسكوبية وتسمى أيضا  : األعمدة المتداخلة -6

تستعمل األعمدة المتداخلة لنقل الحركة بين األجزاء التي تقع محاور دورانها في أوضاع منحرفة, 

تغير فيها المواضع النسبية بين هذه المحاور في أثناء عمليات تكما تستعمل في الحاالت التي 

 التشغيل.

باألعمدة المسننة وهي عبارة عن محور  أيضا   دعىوت: Splined Shaftsلمحاورذات الخاديد  ا -7

سطواني محفور على سطحه الخارجي عدة أخاديد طولية تعمل بمثابة مجاري خوابير لنقل عزم أ

 خاديد من الداخل بنفس الشكل.أخر مقابل لها, ذو آالدوران بعد تعشيقها مع جزء 

 ألعمدة ومحاور الدورانلآلية الحركة  4-2-3

كثير من التطبيقات وأهمها نقل القدرة على شكل عزم دوراني, وتتنوع  تستعمل أعمدة اإلدارة في

فإما أن تكون تلك األعمدة محاور  ,أشكال وأحجام )أقطار وأطوال( تلك األعمدة بحسب التطبيق المطلوب

للحركة تثبت عليها األجزاء الدوارة أو تقوم بنقل القدرة بين مجموعة األجزاء الميكانيكية كأن تكون من  

ندوق التروس إلى الوحدات اإلنتاجية في خطوط اإلنتاج أو التجميع الرئيسة التي تتطلب مقدارا  معينا  من ص

 قدرة المحرك وعلى مسافة معينة من هذا المحرك.

ويحتاج في الغالب إلى وجود دعامات في أرضية المعمل من  وأحيانا  ما يكون عمود اإلدارة طويال  

تولد اهتزازات ناتجة عن سوء تمركزه ومن ثم تؤدي إلى فشل أو تحطيم أجزاء أجل تثبيته بإحكام كي ال ت

( Bearings( من كراسي تحميل )Supports. وتتكون المساند )هاالمجاورة لالماكينات الوحدة اإلنتاجية أو 

يل طوكونه تصمم بحسب الحالة الميكانيكية, وفي أحيان أخرى يتكون العمود من قطعتين أو أكثر في حالة 

 (.7-4وكما هو مبين في الشكل ) ,نسبيا  أو عدم وقوع الحمل على استقامة مع مصدر الحركة
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 عمود دوران بنهايات مفصلية  7-4شكل 

     األعمدة والمحاور المجوفة 4-2-4

تنتج األعمدة والمحاور لتكون مصمتة أو مجوفة. وقد لجأت المصانع أخيرا  إلى إنتاج األعمدة 

المجوفة التي انتشر استعمالها في شتى المجاالت الهندسية, وأقرب مثال هو استعمال األعمدة والمحاور 

 -:منهافوائد العمدة المجوفة العديد من , ولألالت التشغيل مثل مكائن التفريز ومكائن الخراطةآالمجوفة ب

 التقليل الملموس في الكتلة, مع االحتفاظ بنفس ظروف العمل. .1

 المختلفة لآللة من خالل مرور الزيت بتجويف األعمدة والمحاور.انزالق األجزاء  .1

  .تثبيت أجهزة التحكم الدقيق داخل تجويف األعمدة والمحاور وخاصة في آالت التشغيل اآللية .3

 إمكانية تثبيت القطع الطويلة المراد تشغيلها, كما هو الحال في أعمدة دوران مكائن الخراطة. .4

 Shaft Journals                                             واألعمدة المحاور  مرتكزات 4-2-5

األعمدة( تمثل مواضع تحميل المحاور  كراسي) واألعمدة وتسمى أيضا   مرتكزات المحاور

واألعمدة, تختلف المرتكزات من حيث أشكالها وأوضاعها واستخداماتها, ويمكن تمييز بعضها البعض من 

توجد المرتكزات , إذ أو من خالل اتجاه القوى المؤثرة فيها)في األطراف أو الوسط( موضعها على األعمدة 

 وغيرها كل مصمم لحالة اسناد محددة. المرفقية والمخروطية والكروية وذات الحلقات

   Converting Belts                                            )السيور(  األحزمة الناقلة 4-3

تستعمل لنقل وعكس الحركة الدورانية من عمود آلخر يبعد عنه بمسافة كبيرة نسبيا ,  وسيلةاألحزمة   

تم األمر المحافظة على نسبة نقل حركة دقيقة بينهما ويمكن بواسطة األحزمة نقل الحركة , حينما ال ي ح 

المحاور المتوازية بالسرعة نفسها أو بسرعات مختلفة باستعمال بكرات بسيطة, أو بكرات مدرجة تثبت بين 

ويكون الحزام على شكل حلقة مغلقة مصنوع من مادة مرنة تستعمل لربط اثنين أو , والمتقاطعة والمتعامدة

أكثر من محاور الدوران )والتي ال يشترط أن تكون على استقامة( بطريقة ميكانيكية سلسة وبدون 

المثبتة على تلك  (Pulleysواسطة البكرات )نقل الحركة الدورانية والقدرة بين محاور الدوران بل ضوضاء,

ور وتدور معها, ويتم النقل "بكفاءة" من مصدر الحركة, بالتفافها على بكرات تدورها باالتجاه نفسه أو االمح

بعكسه, وبعدد دورات )سرعات( مختلفة تعتمد على قطر تلك البكرات ومعامل االحتكاك بين الحزام وسطح 

 .(8-4البكرة, الشكل )
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 التفاف الحزام الناقل حول البكرات   8-4شكل 

 يعتمد مقدار القدرة المنقولة على العوامل اآلتية:و

 سرعة الحزام. .1

 مقدار الشد الموضوع به الحزام على البكرة. .1

 قوس التماس بين الحزام والبكرة الصغيرة. .3

 الظروف التي يستعمل بها الحزام. .4

 

 Belts Types & Specification                                 ومواصفاتهاأنواع األحزمة  4-3-1

تستعمل البكرات المتعددة األشكال واألحزمة المختلفة التي تناسبها على وفق المسافات بين محاور 

بحسب الشكل الهندسي لمقاطعها إلى يمكن تقسيم األحزمة و ,البكرات, وقوى الشد وعزوم اللَّيِّ المنقولة

 هي:و(, 9-4شكل )الأربعة أقسام, كما مبين في 

قطاع الحزام المسطح على شكل مستطيل وينتج من مواد مختلفة :  Flat belts الحزام المسطح .1

. وأنواع األحزمة المسطحة ولمسافات طويلة نسبيا   لتتناسب والقدرات المختلفة لنقل الحركة الدورانية

 كاآلتي :هي 

ّد من أجود أنواع األحزمة, ولها مقدرت :األحزمة الجلدية -أ  على الشّد. ةع 

تصنع من عدة طبقات, الطبقة االحتكاكية تصنع من جلد مدبوغ بالكروم, أو  :األحزمة شبه مطاطية -ب

تخفيض من أنسجة من األقمشة المكسوة بكلوريد الفينيل مما يتيح التصاق الحزام جيدا  على البكرة, و

االنزالق إلى حد كبير, أما الطبقة الوسطى فإنها تصنع من النايلون على شكل عدة أشرطة متالصقة 

فوق بعضها البعض أو متجاورة, أو تصنع من خيوط مجدولة من البوليستر مما يزيد من متانة الحزام 

 ويميزه بتحمله قوة شد عالية, وقابلية جيدة للثني.

تتميز هذه األحزمة بنقل الحركة الهادئة بدون  :ألقمشة القطنية والصوفيةاألحزمة المصنوعة من ا -ج

 ارتجاجات, ومن ثم فإنها تفضل إلدارة المخارط الدقيقة, ومحاوردوران ماكينات التجليخ الداخلي.

يكون مقطعه دائريا  وهو قليل االستعمال لكثرة انزالقه, : The Rop  Belt  الحزام المستدير .2

 العزوم المنخفضة كما هو الحال بمكنات الخياطة. ويستعمل في نقل

يكون مقطعه على شكل شبه منحرف ويحتاج إلى بكرات :  V- beltsالحزام اإلسفيني المقطع  .3

يسمى , ومتخندقة بشكل إسفيني وهو شائع االستعمال في المصانع والماكينات لقلة حدوث االنزالق فيه

( درجة. ينتج بشكل مغلق بدون وصالت أو  36 – 31) (, زاويته مقدارها  Vأيضا بالحزام حرف ) 

المحاط بالمطاط  ستمد الحزام متانته من مواد تكون بعدة طبقات من النسيج المخيطي المتينوي,لحام

إن شكل المقطع يزيد من معامل االحتكاك لكبر مساحة التماس بين  ,فضال  عن غالف شبه مطاطي

 .الحزام والبكرة
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 الثالثة لألحزمة الناقلةاألنواع  9-4شكل 

 مواصفات وحسابات األحزمة 4-3-2

على الرغم من كونها رخيصة وبسيطة فإنها تساعد على حماية الماكينات من الحمل الزائد والتعطل 

وتقلل من االهتزازات, ويمكن فصلها وتركيبها بسهولة, تتحدد مواصفات الحزام بالمادة المصنع منها, 

صيانة معقدة ويمكن  الطول, الشكل, ومساحة المقطع إضافة لحجم السن ) في األحزمة المسننة(, وال تحتاج

 منهذا النوع أن درجة سيليزية. فضال عن  85أن تعمل في درجات حرارة تتراوح بين الصفر المئوي و 

وسائل نقل الحركة يتسم بالمرونة وبقلة الضوضاء الناجمة عن دورانها وتمنع زيادة الحمل أكثر من الحد 

زاء المتكاملة من هذه الوسائل ال يكلف كثيرا  المسموح به نظرا  لحدوث االنزالق وكذلك فإن تصليح األج

 ويتم بسهولة.

 (. 11-4ويمكن حساب طول الحزام بالمعادلة اآلتية وحسب االختصارات المبينة بالشكل )  

 

 مختصرات لتمثيل الحزام  11-4شكل 

       Lb = ((dp + dm) 1.5708 ) + (2 lc )     

 إذ أن: 

L b  ,نج(إ: طول الحزام )ملم 

 dp ,نج(إ: قطر البكرة المقادة )ملم 

 dm ,نج(إ: قطر بكرة المحرك )ملم 

 lc ,نج(إ: المسافة بين مركزي البكرتين )ملم 

 



العلوم الصناعية                               الميكاترونكس                                       المرحلة األولى          

 

111 
 

 المعادلة اآلتية:بولحساب السرعة الخطية للحزام نستعين 

V = π dm nm / 2400  

 إذ إن:    

V م/ثا( : السرعة الخطية للحزام( 

nm )سرعة المحرك )دورة/دقيقة : 

 

لزم متطلباتها, )ألسباب تيعمل بسرعة أكبر بكثير مما  آلة تشغيلالمحرك الكهربائي الذي يدير 

تتعلق بقواعد علم الكهرباء(, لهذا السبب يوضع بين المحرك واآللة جهاز لنقل الحركة باألحزمة وظيفته 

انتقال الحركة بين تخفيض السرعة, وتسمى نسبة نقل الحركة بينهما هي نسبة تخفيض السرعة. كما يمكن 

ن إاألعمدة المختلفة بتساو  أو بزيادة السرعة, فإذا تساوى قطر البكرة القائدة مع قطر البكرة المنقادة ف

 .111السرعة المنقولة بينهما تكون متساوية أي بنسبة  

اد, علما  يمكن التعبير عن سرعة نقل الحركة بارتفاع أو انخفاض السرعة بين العمود القائد والعمود المنق

 بأنه قد يحدث انخفاض طفيف في سرعة البكرة المنقادة بسبب انزالق الحزام.

 

وبكرة منقادة  Driverعند نقل حركة دائرية من بكرة قائدة  Velocity Ratioويعبر عن نسبة السرعة 

Drivenمن العالقة اآلتية :, (11-4شكل ), ال 

Vr = N1/N2 = d2/                                                               مع إهمال سمك الحزام   

 :ان إذ 

Vr    نسبة السرعة أو نسبة نقل التخفيض 

N1   ( عدد دورات البكرة القائدة في الدقيقةr.p.m  ) 

N2   ( عدد دورا ت البكرة المنقادة في الدقيقةr.p.m) 

d1     القائدة بالم قطر البكرة( ليمتراتmm) 

d2     المنقادة بالمقطر البكرة( ليمتراتmm) 

 

 

 

      

          

 

 

 

 

 نقل حركة بسيطة باألحزمة  11-4شكل  
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 Working Mechanism of Belts                                        آلية عمل األحزمة 4-3-3

 األحزمة تصنع ,الحاصل بين سطح الحزام وسطح البكرةيعتمد مبدأ عمل األحزمة على االحتكاك 

%, نتيجة حدوث ظاهرة االنزالق, ويمكن 95اللدائن إذ تتراوح كفاءة النقل بحدود  أو األلياف أو الجلد من

تقليل االنزالق بواسطة استعمال األحزمة المسننة أو إضافة بكرة وسيطة لزيادة الشد في الحزام, وفي حالة 

الكبيرة تحتاج إلى مساحة مقطع سير كبيرة مما يستعاض عنه بعدد من األحزمة بمجموعها تقابل القدرات 

لب أو البولستر لمادة األحزمة )المطاط ( لزيادة متانتها.  المساحة المطلوبة, ويمكن إضافة ألياف من الص 

( Timing Beltsن )وتوجد أنواع من تصاميم األحزمة تستعمل للتطبيقات الخاصة كاألحزمة ذات األسنا

وكذلك  المستعملة في نقل الحركة المرتبطة بزمن ثابت ال يسمح باالنزالق إذ تكون البكرات مسننة أيضا  

أخاديد( التي تقابلها بكرات بنفس الشكل )تحتوي على األخاديد( لضمان كفاءة  6-5األحزمة ذات األخاديد )

 -عن طريق المعادلة الرياضية اآلتية:ك حساب القدرة المنقولة من محريتم و أكبر في النقل.

 

 إذ إن: 

P )القدرة المنقولة )كيلو واط : 

T )عزم المحرك )نيوتن. متر : 

π  3.14: النسبة الثابتة 

عتبار نوع ت ّصمم مواصفات كل من الحزام والبكرات تبعا  للقدرة المطلوب نقلها, مع األخذ بنظر اإل

وبيئة العمل )زيوت, رطوبة, أتربة( ونوع الحمل )متردد, صدمات, المحرك )كهربائي, احتراق داخلي( 

منتظم(, وعند التوصل إلى مساحة المقطع المناسب يتم التفكير في إيجاد عدد الصفوف األفضل واختيار 

قل أالتي ربما تكون   ,أقطار البكرات المناسبة للسرعات المنقولة مع التقيد بزاوية التفاف الحزام حول البكرة

درجة والتي توفر فرصة لحدوث االنزالق, مع األخذ بنظر االعتبار الجانب االقتصادي من حيث  181 من

  المادة المصنعة وعدد األحزمة.

 

 1-4مثال 

 .أوجد نسبة السرعة أو نسبة التخفيض، mm 125 هاقطرتنقل الحركة لبكرة  mm 250بكرة قطرها 

 

 الحل: 

 

Vr = d2/d1 = 125/250 =1/2 

 111نقل الحركة أو نسبة زيادة السرعة هي :      . نسبة..
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  2-4مثال 

أوجد عدد لفات  mm 140وقطر البكرة المنقادة  r.p.m 210وسرعتها  mm 250بكرة قائدة قطرها 

 .البكرة المنقادة في الدقيقة

 الحل:

 

 N1 × d1 = N2 × d2  

 N2 = N1 × d1 / d2 

      = 210 × 250 /140 = 375 r.p.m 

  3-4مثال 

والمسافة ،  r.p.m 210وسرعة البكرة القائدة  r.p.m 375وسرعتها  mm 140بكرة منقادة قطرها 

 .. أوجد قطر البكرة القائدة وطول الحزامmm 260بين البكرتين 

 الحل:

 

 N1 × d1 = N2 × d2  

 d1 = N2 ×d2 / N1 

      = 375 * 140 / 210 = 250mm 

L( طول الحزام ) = ((dp + dm) 1.5708 ) + (2 lc ) 

L=((250+140)×1.5708)+(2×260)=1132.6 mm 

 حسابات نقل الحركة المزدوجة باألحزمة

تحمل البكرات  في إدارة معظم اآلالت. ,(11-4)شكل , التستعمل وسائل نقل الحركة المزدوجة باألحزمة

 أرقاما  زوجية. Drivenفردية, كما تحمل البكرات المنقادة  أرقاما   Driversالقائدة 

 

 

 وسائل نقل الحركة المزدوجة باألحزمة  11-4شكل  
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 ويعبر عن نسبة السرعة الكلية لنقل الحركة المزدوجة باألحزمة بالمعادالت التالية:

Vr = N1×N3 / N2×N4  = d2×d4 / d1×d3 

.
.
.  Vr = N1 / N4  = d2×d4 / d1×d3 

 :أن إذ

Vr   النسبة الكلية للسرعة 

N1    عدد ( لفات البكرة القائدة األولى في الدقيقةr.p.m) 

N2    ( عدد لفات البكرة المنقادة األولى في الدقيقةr.p.m) 

N3    ( عدد لفات البكرة القائدة الثانية في الدقيقةr.p.m) 

N4   ( عدد لفات البكرة المنقادة الثانية في الدقيقةr.p.m) 

d1     قطر البكرة القائدة األولى بالمل( ليمتراتmmويرمز لها برقم ) 1. 

d2     ( قطر البكرة المنقادة األولى بالملليمتراتmmويرمز لها برقم ) 1. 

d3     ( قطر البكرة القائدة الثانية بالملليمتراتmmويرمز لها برقم ) 3. 

d4     ( قطر البكرة المنقادة الثانية بالملليمتراتmmويرمز لها برقم ) 4. 

 

 

  4-4مثال 

أّن (، 13-4شكل )ال ،وجد بمجموعة نقل مزدوجة باألحزمة

واقطار   r.p.m    =N1 250سرعة البكرة القائدة األولى 

 ، d4= 80mm ،d3= 200mm ،d2= 150mmالبكرات 

d1= 300mm:أوجد اآلتي . 

أ ( النسبة الكلية للسرعة )نسبة نقل الحركة المزدوجة 

 باألحزمة(.

 المنقادة األخيرة في الدقيقة.ب( سرعة دوران البكرة 

 

 13-4شكل  

 الحل: 

a)   Vr =  d2×d4 / d1×d3 

          = 150 × 80 / 300×200 = 1/5 

 511النسبة الكلية للسرعة أو نسبة الزيادة في سرعة نقل الحركة المزدوجة باألحزمة هي :    

b)    Vr = N1 / N4   

       1/5 = 250 / N4   

         N4 = 5 × 250 = 1250 r.p.m  
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 5-4مثال 

  ،األحزمةوساطة وجد بمجموعة نقل مزدوجة ب

ان سرعة البكرة القائدة األولى  (،14-4)شكل ال

300 r.p.m  N1  وسرعة البكرة المنقادة

 d3وأقطار البكرات 1000r.p.m  N4األخيرة

180mm ، d2 120mm،d4 90mm أوجد ،

 اآلتي:

)نسبة نقل الحركة  أ ( النسبة الكلية للسرعة

 المزدوجة باألحزمة(.

 ب( قطر البكرة القائدة األولى بالملليمترات.

 14-4شكل  

 الحل:

a)   Vr = N1/N4  = 300 / 1000 = 3/10 

 10:3النسبة الكلية للسرعة أو نسبة الزيادة في سرعة نقل الحركة المزدوجة باألحزمة هي :    

b)   Vr = d2×d4 / d1×d3 

     3/10 =120 × 90 / d1 × 180  

      d1 = 10 × 120 ×90 / 3×180 = 200 mm 

 Gears                                                                              التروس  4-4

يتكون الترس البسيط من و , الترس أداة نقل الحركة الدائرية والقدرة من جزء في اآللة إلى آخر

عجلة أو قرص بنتوءات تسمى األسنان على طول الحافة الخارجية. وتعمل التروس دائما  في ازدواج إذ 

ولكل ترس محور في مركزه. ويتصل محور , تتشابك أسنان أحد الترسين مع أسنان الترس اآلخر )تتعشق(

القدرة يدير معه  وعندما يدور المحور المتصل بمصدر, أحد التروس بمصدر للقدرة, كالمحرك الكهربائي

ترسه الذي يقوم بإدارة الترس اآلخر في االتجاه المعاكس. ويؤدي هذا إلى دوران محور الترس اآلخر ليقوم 

 بعمله.

تستعمل مواد أخرى كالبرونز والبالستيك في صناعتها. قد تصنع معظم التروس من الفوالذ, ولكن 

عليها باردة في أثناء الدوران. وتصمم أسنان التروس وعادة  ما تزّيت التروس بالزيت أو الشحم للحفاظ 

 بتقوسات خاصة للتقليل من االحتكاك والتذبذب والضجيج.
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 أنواع التروس  4-4-1

تي تحرك عقارب لوتتدرج من تروس دقيقة كال ,تصنع التروس بأحجام متعددة, وتتباين استخداماتها

أما أنواع التروس من حيث  ,في ناقالت النفط العمالقة تي تحرك مروحة الدفعلالساعة إلى تروس كبيرة كال

 الشكل فهي:

 Spure Gearsتروس مستقيمة )عدلة(  – 1

 Helical Gearsتروس حلزونية ) مائلة (  – 1

 Bevel Gearsتروس مخروطية  - 3

 Worm Gearsتروس دودية  -4

  Racks Gearsتروس جريدية  -5

, سرعات بطيئة, سرعات تروس: سرعات بطيئة جدا   وتصنف التروس كذلك من حيث السرعة إلى

 .  ا  ممجموعة من التروس األكثر استخدا (15-4متوسطة وسرعات عالية. وتبين النماذج في الشكل )

 

 بعض أنواع التروس   15-4شكل 
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 آلية عمل التروس  4-4-2

مختلفة من اآللة من تستعمل التروس لزيادة أو تخفيض سرعة الدوران والعزوم, فتمكِّن أجزاء 

العمل بسرعات وعزوم مختلفة, يكون أحد الترسين في كل زوج من التروس أصغر من اآلخر. كذلك يسمى 

أحد الترسين )بالقائد(, واآلخر )المقاد(, ويكون بينهما أحيانا  ترس, الغرض منه توحيد اتجاه الدوران, 

 (. 16-4ويسمى بالترس الوسيط أو العاطل, الشكل )

 

 التروس المعشقة  16-4 شكل

سن فإن النسبة  61  المقادالترس سن و  11فعلى سبيل المثال, إذا كان عدد أسنان الترس القائد  

دورات, لذلك عندما يدير الترس  3, ويدور الترس الكبير دورة واحدة عندما يدور الترس الصغير 311هي 

ر الثلثين, ولكنه يضاعف عزم التدوير الصغير الترس الكبير, فإنه يقلل من سرعة الدوران بمقدا

(Torque ثالثة أضعاف. وفي هذه الحالة, يعرف الترس الصغير بأنه ترس التخفيض. وعندما ي ِدير )

نه يزيد سرعة الدوران ولكنه يخفض عزم التدوير. وتحدد نسبة عدد إالترس الكبير الترس الصغير, ف

لترس الكبير السرعات النسبية لكل ترس, ومقدار عزم األسنان في الترس الصغير إلى عدد األسنان في ا

 التدوير المنقول من ترس إلى آخر.

والعالقة الرياضية اآلتية تبين كيفية احتساب عدد دورات التروس في أثناء نقل الحركة باالعتماد على   

 عدد األسنان:

   
  

  
 

  

  
             

            

 :نأ إذ 

Vr   .نسبة نقل الحركة 

T1   .عدد أسنان الترس القائد 

T2   .عدد أسنان الترس المنقاد 

N1   ( عدد دورات الترس القائد في الدقيقةr.p.m). 

N2   ( عدد دورات الترس المنقاد في الدقيقةr.p.m). 
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  Gears Train                                                             قطار التروس   4-4-3

يتكون قطار التروس من ترسين أو أكثر على عدة محاور للحركة مرتبطة مع بعضها بشكل 

الغرض منه لتثبيت أعمدة ومحاور الدوران وتصنع أنواع  ,متسلسل ضمن حاوية تسمى صندوق السرعات

أخرى من التروس لهذا الغرض تسمى بالتروس المركبة بمختلف األحجام وعدد األسنان لغرض الحصول 

 (.17-4)شكل العلى سرعة وعزم مختلف كناتج نهائي لكل ترس. كما في 

 

 قطار التروس والتروس المركبة  17-4شكل  

 حسابات نقل الحركة بمجموعة تروس مركبة 

( في أكثر أنواع آالت 18-4)شكل في الكما هو موضح  ,عادة ما تستعمل مجموعة تروس مركبة

 زوجية. فردية, كما تحمل التروس المنقادة أرقاما   التشغيل واإلنتاج. تحمل التروس القائدة أرقاما  

 

 مجموعة تروس مركبة  18-4شكل  

مع حالة نقل الحركة بالتروس, كما تتشابه معادالت كل  لسيورالعالقة في حالة نقل الحركة باتتشابه 

منهما, ويمكن الوصول إلى ذلك باستبدال أقطار البكرات بعدد أسنان التروس, ويمكن إيجاد النسبة الكلية 

 لنقل الحركة بمجموعة تروس مركبة من خالل العالقة التالية:
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 إذ أن:

Vr   النسبة الكلية لنقل الحركة أو نسبة السرعة 

T1   عدد أسنان الترس القائد األول 

T2   عدد أسنان الترس المنقاد األول 

T3   عدد أسنان الترس القائد الثاني 

T4   عدد أسنان الترس المنقاد الثاني 

N1   ( عدد دورات الترس القائد األول في الدقيقةr.p.m) 

N2   ( عدد دورات الترس المنقاد األول في الدقيقةr.p.m) 

N3   ( عدد دورات الترس القائد الثاني في الدقيقةr.p.m) 

N4   ( عدد دورات الترس المنقاد الثاني في الدقيقةr.p.m) 

 6-4مثال 

 35و  39، 35، 25، 49، 29، 49، 25أسنان تروسه كما يلي صندوق تروس ذو أربعة سرعات، عدد 

 على التوالي، المطلوب حساب نسبة التخفيض لهذا الصندوق.

 

 -الحل:
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  7-4مثال 

دورة /دقيقة ونسبة التخفيض في التروس للسرعات كما في المثال  4999حصان عند   299محرك قدرته 

نيوتن.متر(، أوجد العزم عند كل سرعة، إذا علمت أن العزم  159السابق فإذا كان عزم المحرك يساوي )

M   .يتناسب عكسيا مع نسبة التخفيض 

                                                                                     الحل:  
    

   
    

M1 = 150×(3.2) = 480 (N.m) 

M2 = 150× (2.24) = 336 (N.m) 

M3 = 150 × (1.87) = 280.5 (N.m) 

M4 = 150 × (1) = 150 (N.m) 

 

 8-4مثال 

 40وعدد أسنان الترس المنقاد  ،r.p.m 240سن وسرعة دورانه  129إذا كان عدد أسنان ترس قائد 

 .سن. أوجد سرعة دوران الترس المنقاد في الدقيقة

 

 الحل:

T1 × N1 = T2 × N2 

120 × 240 = 40 × N2 

.
.
. N2 = 120 × 240 / 40 = 720 r.p.m  

 
    0-4مثال 

 . أوجد600r.p.mسن وسرعته  59سن وعدد أسنان الترس المنقاد  199إذا كان عدد أسنان ترس قائد 

 اآلتي :

 .أ( سرعة دوران الترس القائد في الدقيقة

 .ب( نسبة السرعة أو نسبة التخفيض

 

 الحل:

a)   T1 × N1 = T2 × N2 

     100 × N1 = 50 × 600 

.
.
.   N1 = 50× 600 / 100 = 300 r.p.m  

b)   Vr = T2 / T1 = 50 / 100 = 1/2 

.
.
  111نسبة نقل الحركة أو نسبة زيادة السرعة هي:       .

 

 



العلوم الصناعية                               الميكاترونكس                                       المرحلة األولى          

 

121 
 

   19-4مثال 

ونسبة نقل الحركة  r.p.m 600سن وسرعة دوران الترس المنقاد  199إذا كان عدد أسنان ترس قائد 

 . أوجد اآلتي: 2:1)نسبة السرعة بينهما( هي 

 .أ( سرعة دوران الترس القائد في الدقيقة

 .المنقادب( عدد أسنان الترس 

 الحل:

a)    Vr = N1 / N2 

  111 = N1 / 600 

     1/1 = N1 / 600 

.
.
.   N1 = 600× 1 / 2 = 300 r.p.m  

b)    T1 × N1 = T2 × N2 

      100 × 300 = 600 × T2 

.
.
.   T2 = 100 × 300 / 600 = 50 teeth  

 

   11-4مثال 

في مجموعة تروس مركبة والموضحة 

(، إذا كان عدد أسنان 10-4شكل )في ال

سن،  129( هي 1،3التروس القائدة )

سن. وعدد أسنان التروس المنقادة  89

سن وسرعة  69سن،  59هي  2،4

دوران الترس القائد األول 

800r.p.m أوجد سرعة دوران .

 .الترس المنقاد األخير

 

 

 19-4شكل 

 الحل:

N1/ N4= T2 × T4 / T1× T3  

800 / N4= 50 × 60 / 120 × 80  

.
.
.   N4 = 800 × 120 × 80 / 50 × 60 = 2560 r.p.m 
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   12-4مثال 

 89(، إذا كان عدد أسنان الترس القائد األول 29-4)شكل في ال في مجموعة تروس مركبة والموضحة

سن. وعدد أسنان التروس المنقادة 

سن على  49سن،  69هما  2،4

التوالي وسرعة دوران الترس 

، 2000r.p.mخير المنقاد األ

. 4:1والنسبة الكلية للسرعة هي 

 أوجد اآلتي:

 أ( عدد أسنان الترس القائد الثاني.

ب( سرعة دوران الترس القائد 

 األول.    

 

 11-4شكل  

 

 

 الحل:

 

a)       Vr = N1/ N4= T2 × T4 / T1 × T3  

      1:4 = 60 × 40 / 80 × T3 

      1/4 = 60 × 40 / 80 × T3 

.
.
.   T3 = 4 × 60 × 40 / 1 × 80 = 120 teeth 

b)      Vr = N1/ N4 

      1/4 = N1 / 2000 

.
.
.   N1 = 2000 ×1 / 4 = 500 r.p.m 
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   13-4مثال 

 1،3،5(، إذا كانت عدد أسنان التروس القائدة 21-4شكل )ال ،تروس 6مجموعة تروس مركبة مكونة من 

سن على  65، 75، 59هي  2،4،6سن على التوالي. وأعداد أسنان التروس المنقادة  29، 25، 26هي 

. أوجد سرعة دوران الترس المنقاد األخير في r.p.m 975التوالي وسرعة دوران الترس القائد األول  

 .الدقيقة

 

 11-4 شكل

 الحل :
 
 

الترس األول سرعة

الترس األخير سرعة
 

ضرب عدد أسنان التروس المنقادة حاصل

ضرب عدد أسنان التروس القائدة  حاصل
 

N1/ N6= T2  × T4 × T6 /  T1 × T3 × T5 

975/ N6= 50 × 75 × 65 / 26 × 25 × 20  

.
.
.   N6 = 975 × 26 × 25 × 20 / 50 × 75 × 65 = 52 r.p.m 

 

   14-4مثال 

 1،3،5(، إذا كان عدد أسنان التروس القائدة 22-4تروس شكل ) 6مركبة مكونة من مجموعة تروس 

سن على التوالي  39، 59هما  2،6وأعداد أسنان التروس المنقادة  ،سن على التوالي 69، 79، 75هي 

. r.p.m 2160وسرعة دوران الترس المنقاد األخير  r.p.m 360وسرعة دوران الترس القائد األول  

 .4عدد أسنان الترس المنقاد أوجد 
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 11-4شكل 

 

 الحل:

N1/ N6= T2 × T4 × T6 /  T1 × T3 × T5 

360/ 2160 = 50 ×  T4 × 30 / 75 × 70 × 60  

.
.
.   T4 = 360 × 75 × 70 × 60 / 2160 × 50 × 30 = 35 teeth 

 

 Chains                                                                           السالسل 4-5

األحزمة, كوجود مواد تمنع استعمالها كالرطوبة  بوساطة الحركة نقل صعوبة عند السالسل تستعمل

في نقل  هي أكثر أنواع السالسل استعماال   (13-4)شكل السطوانية, والحرارة وبخار الزيت. السالسل األ

القدرة الميكانيكية في الخطوط اإلنتاجية, كما هو في الدراجات الهوائية والبخارية والمعدات الصناعية 

تتكون السالسل من حلقات متصلة ببعضها البعض  والزراعية, وذلك لكونها كفوءة وموثوقة وبسيطة.

الناقلة للحركة باآلالت, إذ تكون  تصمم هذه الحلقات بأشكال مختلفة لتناسب قدرة وسرعة األجزاء .مفصليا  

ذات أبعاد ومواد وخواص ميكانيكية بمواصفات قياسية بجودة ودقة عالية. تصنع أجزاء السالسل من 

الصلب الكربوني أو الصلب السبائكي الذي سبق أن تعرض للمعامالت الحرارية للحصول على صالدة 

 ومقاومة عالية للتآكل واالحتكاك.

 

 ةمسننعجلة لة حول سلس   13-4شكل  
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 تركيب السلسلة 4-5-1

 Roller link هناك نوعان من التوصيالت المتتالية في تركيبة السالسل, على شكل صفائح داخلية 

plates  وأخرى خارجيةPin link plates  مع بعضها, كما موضح  اتو الخرزأتجمع المدحرجات

االحتكاك الحاصل بين وصالت السلسلة وأسنان سطوانات تقلل من . إن األ(14-4شكل )بالتفصيل في 

 ت كافي لمجموعة نقل الحركة.يالعجلة الحاملة لها طالما يوجد تنظيف وتزي

 

 سطوانيةالترتيب المثالي لمكونات سلسلة ذات المدحرجات األ  14-4شكل 

)المسافة بين حلقة وأخرى( أو قد   Pitchوتوجد تصاميم للسالسل تختلف من حيث الشكل وطول الخطوة

 تصنع مزدوجة في حالة نقل القدرات الكبيرة.

 

 آلية عمل السالسل  4-5-2

تستعمل في الغالب السالسل في نقل الطاقة للسرعات القليلة واألحمال الكبيرة )عند التزييت الجيد 

تخفض أو تزيد من السرعة تستعمل في السرعات العالية كما في عمود الحدبات للسيارة(, ويمكن أن 

المنقولة بنسبة تصل إلى سبعة أمثال, مع مسافة للنقل تصل إلى أقل من أربعة أمتار, كما يمكن استعمالها 

( وذات قطر أصغر من البكرة )في Sprocketلتدوير أكثر من عمود دوران, يمكن للعجلة المسننة )

 األحزمة( أن تنقل نفس عزم اللي.

التدويرية )عزم الدوران( من العجلة المسننة إلى قوة سحب أو بالعكس, وقد السالسل تحول القوة 

تبدو العجلة المسننة كالترس لكنها تتميز عنه بالشكل فضال  عن أنَّ أسنانها تتالمس )في أثناء الحمل( مع 

نماذج  (15-4)شكل الالعديد من حلقات السلسلة في حين أنَّ التروس تتعشق بسن واحد أو اثنين, وفي 

  متعددة للعجلة المسننة.
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 نماذج من العجالت المسننة  15-4شكل 

بكونها تنقل حركة موقوتة مناسبة وخاصة في خطوط  أو السيور وتتميز السالسل عن األحزمة

اإلنتاج والماكينات )خصوصا المؤتمتة( من أجل ضبط توقيتات عمل الخط اإلنتاجي بدقة متناهية, وعادة ما 

( وذلك لتحمل القوى Stainless Steelتصنع السالسل من معدن الحديد المقسى غير القابل للصدأ )

( 16-4) شكلال ويبينك لتقليل نسبة التآكل التي قد تحصل في أثناء الحركة. المتسببة عن نقل القدرة وكذل

 ق لنقل القدرة.ائآلية تجمع عدة طر

 

 قائآلية لنقل القدرة بعدة طر  16-4شكل 

 Cams                                                                            الحدبات  4-6

على شكل انبعاج في شكل دائري يستعمل لنقل الحركة إلى جزء آخر يسمى الحدبة جزء ميكانيكي 

( ليعطي حركة معينة مرسومة مسبقا" بالتماس المباشر مع الحدبة وتشمل آلية الحركة Followerبالتابع )

 .(17-4شكل )الالحدبة, التابع )أو نظام التابع(, والهيكل الذي يضمهما,  ثالثة عناصر:
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 عناصر الحركة في الحدبة  17-4شكل  

للحدبة استعماالت متعددة ومن الممكن تصميم حركات غير محدودة للتابع إذ يتم فيها تحويل الحركة 

الدورانية إلى حركة خطية ترددية )متذبذبة(, وفي تطبيقات مثل ماكينات النسيج, الحاسبات, آالت الطباعة, 

 جزاء في الماكينات الحديثة.محركات االحتراق الداخلي, وللسيطرة على حركة األ

 

  أنواع الحدبات وأماكن استعمالها 4-6-1

 يمكن أن تصنف الحدبات الدائرية )الالمركزية( بشكل مبسط إلى مجموعتين رئيستين وكما يأتي: 

محور دورانها )الحدبة األسطوانية(, توجد تطبيقات للنوع األول  ىالحدبة التي تحرك تابع يقع في مستو ( أ

و مجرى أ , والتي تتكون من أسطوانة تحتوي على أخدود(18-4)شكل للحدبات مثل الحدبة الصندوقية, 

   محفور في وجهها, وفي أثناء دورانها يدور التابع داخل األخدود بينما الحدبة تدور.

 

 الحدبة الصندوقية  18-4شكل  

, وتحتوي (19-4شكل )الوكذلك الحدبة األسطوانية ت عّد من تلك التطبيقات لذلك النوع من الحدبات, 

 على مجرى حلزوني حول األسطوانة, وتستعمل لتحريك تابع باتجاه مواز  لمحور الحدبة.
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 سطوانيةالحدبة األ  19-4شكل 

عمودي على محور دورانها, وبموازاة وجه الحدبة, وهي أكثر  ىالحدبة التي تحرك تابع يقع في مستو  ( ب

 مختلفة لهذا النوع وتطبيقاتها. أنواع (31-4)شكل الألنواع شيوعا , ويبين ا

 

 أنواع الحدبات ذات التابع العمودي على محورها  31-4شكل 

 

 أنواع التابع  4-6-2

والذي يؤثر في شكل مباشر على عمر اشتغالها, توجد ثالثة أنواع رئيسة لنقطة اتصال التابع بالحدبة   

 -, وكما يأتي:(31-4الشكل )

(: أبسط األنواع وقليل الستعمال لحدوث تآكل The knife edge- Pointالنقطي )الحاد( ) -أ 

 سريع في نقطة تماسه مع الحدبة.

نقطة تالمسه (: هذا النوع ل تحدث فيه مشكلة التآكل لفعل انزلق المدحرج في Rollerالكروي )  -ب 

مع الحدبة، لكن المدحرجات تكون معرضة إلجهاد متغير لختالف األقطار المتغيرة بشكل مستمر 

 بين المدحرج والحدبة وخاصة عند استعمال مدحرجات صغيرة.

(: يحدث فيه التالمس على جانبه المسطح، ونتيجة الحتكاك يحصل Flat Facedالمسطح ) -ج 

 ول.التآكل بنسبة أقل من النوع األ
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 أنواع التابع  31-4شكل 

 

      Cams Work Mechanism of                                             آلية عمل الحدبات 4-6-3

حين تدور الحدبة خالل دورة واحدة, فإنَّ التابع ينفّذ سلسلة من العمليات التي تشمل الصعود,   

التصميم يتم حساب التوقيت المطلوب بموجب عدد الدورات السكون, والنزول باتجاه مركز الحدبة. وعند 

والقطر الستخراج سرعة وتعجيل التابع, ومن الضروري تركيب نابض يقوم بالضغط المستمر على التابع 

 لضمان التماس المستمر مع الحدبة.

لتشغيل لتوضيح آلية عمل الحدبة والتابع نالحظ االستعمال األكثر شيوعا  هو في محركات السيارة 

(, لغرض Camshaftنظام الصمامات بدمج عدد من الحدبات في عمود واحد يسمى عمود الحدبات )

( يوضح طريقة نقل الحركة وآلية عمل 31-4التحكم بدخول الوقود وخروج غازات العادم, والشكل )

 الحدبة.

 

 تحكم الحدبة في نظام حركة الصمامات  31-4شكل 
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 Connecting Rods                                                    أذرع الربط والنقل 4-7

 وغالبا   ,وهي أعمدة تقوم بربط أو توصيل األجزاء الميكانيكية المتحركة لتؤدي وظيفة نقل الحركة

ما تقوم بتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية, وأفضل تطبيق لها في الوقت الحاضر في مكبس 

عن التطبيق القديم ألذرع  تراق الداخلي كمحركات السيارة, وهذا التطبيق مختلف تماما  محركات االح

 التوصيل المستخدمة في الماكينات البخارية والقاطرات. 

 مبدأ عمل األذرع 4-7-1

إن أول تطبيق ظهر لذراع التوصيل في القرن الثالث الميالدي لدى الرومان في الطواحين 

الحركة الدوارة إلى حركة خطية. في القرن الحادي عشر وصف العالم العربي الجزاري والنواعير بتحويل 

نهضة أوربا, فوجد تركيبة  آللية دمجت بين ذراع التوصيل وعمود دوار لماكينة رفع الماء. أما في عصر

( توضح مكبس D. Pisanello 1455) لذراع التدوير وذراع التوصيل في مخططات الرسام االيطالي

وفي القرن السادس عشر, أصبحت  ة مقاد من دوالب مائي يعمل بعمودين بسيطين وذراعي توصيل.مضخّ 

 .أذرع التوصيل شائعة في التطبيقات التقنية المتنّوعة والماكينات

بنقل الحركة  الخمسة(ذرع التوصيل )أ(, تقوم األعمدة و33-4في الماكينات البخارية الثابتة, الشكل)

( لتتحول الحركة Crankshaft) ير المزدوج إلى العجالت التي تعمل كالعمود المرفقمن المكبس ذو التأث

 الخطية للمكبس إلى حركة دورانية للعجالت.

 

 لتوصيللذرع أ خمسة ماكينة بخارية تتحرك بفعل  33-4شكل 

 ألذرعاالمواد التي تصنع منها  4-7-2

التوصيل عادة من الفوالذ, لكن يمكن أن تصنع من في آلية محّركات االحتراق الداخلي, تصنع أذرع  

األلمنيوم )خفة الوزن وقدرة المتصاص الصدمات على حساب المتانة( أو تيتانيوم )قوة وخفة وزن وكلفة 

 عالية( للمحّركات العالية األداء, أو من الحديد الصلب للتطبيقات األخرى مثل الدراجات البخارية.

بشكل مرن في نهايته لكي تتغير الزاوية بينه وبين المكبس بواسطة محور تثبت نهاية ذراع التوصيل  

( أثناء صعود ونزول المكبس ودوران عمود المرفق الذي تتصل به النهاية Gudgeon Pin) المكبس

 لى التزييت المستمر أثناء الحركة.إالكبيرة للذراع, وتحتاج التوصيالت 
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ط والتواء لكل دورة حيث يراعى ذلك عند التصميم يتحمل الذراع اجهادات مختلفة من شد وضغ 

وحسب التطبيق المستخدم له وفي بعض التطبيقات في المحركات تتم صناعة أذرع توصيل مزدوجة, الشكل 

 مقاومة عالية لالنبعاج. ن يكون ذراع التوصيل ذو أ(. ويجب 4-34)

 

 ذراع توصيل مزدوج  34-4شكل 

)الساعد( والنهاية الصغرى )المرتبطة بمصدر الحركة مثل المكبس, يتكون الذراع من جسم الذراع 

( يبين أجزاء ذراع 35-4والنهاية الكبرى مع الغطاء والمرتبطة بالجزء الدوار مثل العمود المرفق. الشكل )

 التوصيل المستخدم في محركات االحتراق الداخلي.

 

 أجزاء ذراع التوصيل  35-4شكل 

      Breaks                                                             )الكوابح(  لموقفاتا 4-8

, إذ بدأت أولى تجارب الكابحات مع بدايات حركة يوتعّد من األجزاء الثابتة في الخط اإلنتاج

والقاطرات فتختلف لعجلة, أما تطبيقاتها الميكانيكية في الخطوط اإلنتاجية, السيارات, الدراجات الهوائية, ا

ل عليه في صنع أنظمة التوقف والتغلب على قوى في بداياتها, وعلى العموم فقد كان االحتكاك هو المعو  

 االستمرارية الناشئة من الحركة الخطية أو الدورانية.
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 .F. W( من قبل المخترع 1911لترا )كبدأت أولى تجارب الكابحات لعجالت السيارات في ان

Lanchester  بقت عمليا  في بداية الخمسينيات من القرن الماضي, إلى أن تطورت أنظمة الكبح لتصبح , وط

في القاطرات, فقد أسست أول شركة للكابحات العاملة بالهواء  لكترونيا . أّماإأنظمة مؤتمتة تدار 

(Westinghouse في بداية القرن العشرين لتحسن من أداء وسرعة القاطرات, وكانت تتضمن مضخة )

سطوانات كبح, وقد تطور نظام الكبح في القاطرات الكهربائية الحديثة أهواء وخزان رئيس وصمامات مع 

لضاغط هواء يعمل بالطاقة الكهربائية يزود المنظومة بالهواء المضغوط, فضال  عن اإلفادة من الطاقة 

في البطاريات, أما في الحرارية المتحررة من االحتكاك في الكبح بتحويلها إلى طاقة كهربائية تخزن 

الدراجات الهوائية فنظام الكبح قد تطور في تقنيات وآليات عمل الكابحات لكنها ومنذ ظهور اإلطار 

 المطاطي لم تتغير من حيث اعتمادها على مبدأ االحتكاك. 

     )الكابح(موقفاتأنواع ال 4-8-1

 في الكبح وكما يأتي:ين من حيث الطريقة المستعملة يتصنف الكابحات إلى نوعين أساس

تكون من أسطوانة تربط بمحور الجزء الدوار )العجلة( ويتم الكبح يو: Drum Breakالكابح األسطواني .1

ليتم الضغط على  والتي تتمدد داخل األسطوانة, (,36-4(, الشكل )Brake Padsوسائد الكبح ) عن طريق

 السطح الداخلي الذي يدور مع العجلة. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 سطوانيةوسائد الكبح في الكابحات األ  36-4شكل 

, يلف حول السطح (37-4) والنوع اآلخر للكابح األسطواني يتكون من حزام احتكاكي, الشكل

الخارجي لألسطوانة, وفي نظام إيقاف األعمدة الدوارة, بوضع أسطوانة على عمود الدوران تحاط 

, دويا  أو هيدروليكيا  أو بمنظومة حركة مسيطر عليها كهربائيا  بوسادة كبح حلقية الشكل يتم تشغيلها إما ي

 وتتعرض الوسائد إلى التآكل مما يستوجب استبدالها دوريا .
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 حزام احتكاكي  37-4شكل 

يتكون من قرص مصنوع من الفوالذ يثبت على محور الدوران :  Disc Break. الكابح القرصي 2

كما مبين في ويكون الكبح بواسطة وسادتين مصنوعتين من مادة احتكاكية تضغطان على جانبي القرص, 

منظومة هيدروليكية  عن طريقاج هذا النوع إلى قوة كبيرة يمكن مضاعفتها يحتوإل (,38-4الشكل )

 استخدام زيت لنقل القوة(. ب)

 

 الكابح القرصي  38-4شكل 

     آلية عمل الكوابح 4-8-2

كمثال على القابض القرصي تم اختيار نظام الكبح لعجلة الدراجة الهوائية ليوضح آلية عمل  

(, يتكون من وسائد للضغط على قرص دوار إليقافه عن الحركة, مع مالحظة 39-4) الكابحات. في الشكل

الوسائد تكون أنعم وأخف من مادة القرص الدّوار, وذلك من أجل أن يكون التآكل إن المادة المصنوع منها 

بسبب االحتكاك فيها وليس في القرص الدوار الذي هو جزء من الماكينة المطلوب إيقاف حركتها. هذا 

ار االحتكاك بين الحذاء والقرص الدّوار يسبب قوة كبح مماسية تؤثر في العمود المربوط عليه القرص الدو

ق ميكانيكية أو بنظام العتالت أو بمنظومة ائومن ثّم يقوم بتقليل الحركة تدريجيا  إلى حد السكون, بطر

 هيدروليكية كما مر آنفا .
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 آلية عمل الكابحات  39-4 شكل

  Clutches                                                                         الفواصل  4-0

عندما يتطلب تغير في السرعات إلجراء  أجهزة نقل الحركة في الخط اإلنتاجي )خصوصا  أحد 

الفاصل جهاز يوفر سهولة توصيل أو فصل زوج من األعمدة المحورية الدوارة, وعادة ما إنتاجي معين(, 

يوضع بين مصدر الحركة وبين األجزاء المتحركة ليسمح بنقل عزم الدوران باتجاه واحد بشكل سلس 

باالعتماد على االحتكاك, كما يسمح بإدارة المحرك بدون حمل )كما في السيارة(. الفواصل الميكانيكية 

 يمكنها تقليل السرعة تدريجيا , وصوال  إليقاف الحركة.

 أنواع الفواصل / آلية الحركة 4-0-1

ولكنها في  ,لها توجد تصاميم وأنواع متعددة للفواصل الميكانيكية تختلف بحسب التطبيق المناسب    

األغلب تعتمد على قرص احتكاكي )أو أكثر( يضغط على قرص )مثبت على المحور المقاد( باستعمال 

 نابض, وفي ما يأتي بعض األنواع شائعة االستعمال للفواصل:

      Positive Clutchالفاصل اليجابي  .1

إذ يعتبر من أبسط أنواع  ,وهو تعبير يطلق على الفاصل الذي ينقل الحركة بدون انزالق )بالتداخل( 

التصاميم إذ ينزلق على جزء من عمود بواسطة ذراع, ولكونه ال يحدث فيه انزالق فال توجد فيه حرارة 

يبين  (40-4ل )متولدة, وال يمكن توصيله عند السرعات العالية لحدوث صدمة عند التوصيل, والشك

 الجزئيين المتقابلين والمتناظرين إذ يتصالن مع بعضهما عند التوصيل. 

 

 فاصل ايجابي  41-4شكل 
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 الفاصل المخروطي      .2

وهو فاصل قرصي يتكون من جزأين لهما سطح مخروطي لنقل عزم الدوران بواسطة االحتكاك,  

ويعّد من الفواصل القرصية ذات الكفاءة العالية وذلك لحدوث تداخل متزايد بين الجزأين  (,41-4الشكل )

مما يزيد من المساحة السطحية لألجزاء المتماسة, ويستعمل في السرعات القليلة وفي الماكينات المترافقة 

 الحركة.

 

 الفاصل المخروطي  41-4شكل 

 الفاصل الحر  .3

, بينما يدور المحور المقاد أسرع من (41-4محورين, الشكل )جهاز لنقل الحركة يفصل بين  

 المحور القائد, يقوم الفاصل بعزل المحور القائد لكي ال يحدث عزم أكبر على مصدر الحركة.

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 الفاصل الحر  41-4شكل 
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    Centrifugal Clutchفاصل الطرد المركزي  .4

يستعمل في ماكينات الخط اإلنتاجي عندما يراد لجزء أن يدور في حالة وصول سرعة دوران جزء  

آخر لسرعة معينة, إذ يستعمل قوة الطرد المركزية للتوصيل بين عمودين مركزيين مع العمود القائد 

اد سرعة دوران فعندما تزد ,المتداخل مع العمود المقاد, والذي يمكن أن تركب عليه سلسلة أو حزام ناقل

, تندفع للخارج )بفعل وزنها( (43-4العمود القائد )المحرك( فإّن األذرع الموجودة داخل الفاصل, الشكل )

وتحرك معها الوسائد االحتكاكية )مرتبة بشكل شعاعي( لتضغط على القرص الخارجي المتصل بالعمود 

ل قوة سحب النوابض لتبطل عمل الفاصل, المقاد لتدويره, فحينما تنخفض سرعة الدوران تعود األذرع بفع

 ولهذا النوع العديد من التطبيقات منها المناشير وقاطعات العشب.

  

                                                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 فاصل الطرد المركزي  43-4شكل                                  

 Hydraulic Clutchالفاصل الهيدروليكي  .5

وله تطبيقات واسعة االنتشار كبديل عن  ,السوائل أو الزيت في نقل القوة الميكانيكيةويستعمل فيه 

الحركة بدون صدمة, ويتكون من السائل  ءالفواصل الميكانيكية في حالة السرعات المتغيرة أو بد

رتبطة مع العمود القائد واألخرى على الهيدروليكي والحاوية مع عجلتين فيها زعانف )كالمروحة( األولى م

العمود المقاد, ويوجد تصميم مناسب لحركة المراوح التي تدار بواسطة حزام تستجيب تلك الفواصل 

للحرارة إذ يفصل بين الجزأين القائد والمقاد بواسطة مادة السليكون السائل يتحكم بكميته صمام ونابض, 

% من سرعة 11بغلق الصمام مؤديا  إلى دوران المروحة بنسبة فعند انخفاض درجة الحرارة يقوم النابض 

لسرعة  محور الدوران, وعند ارتفاع درجة الحرارة يقوم النابض بفتح الصمام ليسمح بمرور السائل مؤديا  

 % من سرعة محور الدوران.91بنسبة 
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  Electromagnetic Clutchالفاصل الكهرومغناطيسي  .6

تشّغل الفواصل الكهرومغناطيسية بشكل كهربائي, لنقل عزم دوران بشكل ميكانيكي. ولهذا النوع  

تطبيقات عديدة في الماكينات والخطوط اإلنتاجية والتي تتطلب نقل حركة فجائية وبنسبة انزالق منخفضة, 

لب الكربوني( مثبت على العمود المقاد يق ابله قرص يحتوي يتكون الفاصل من قرص احتكاكي )من الص 

, يمر فيها تيار كهربائي (44-4( من النحاس )ملف أو أكثر(, الشكل )Field Coilعلى ملف كهربائي )

 (. Rotor( ليقوم بتدوير العمود المقاد )Armatureلتولد قوة مغناطيسية تجذب القرص االحتكاكي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفاصل الكهرومغناطيسي  44-4شكل 
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 الرابع الفصلسئلة أ

 ذكر أنواعه.أ ما المحرك؟ ( 1س

 اذكر أشواط عمل المحرك رباعي األشواط. وّضحها بالتفصيل.( 1س

 ما آلية عمل محرك الديزل؟( 3س

 ما الفرق بين محرك الديزل ومحرك البنزين؟( 4س

 ما المحرك الكهربائي؟ وما آلية عمله؟ وّضحها بالتفصيل.( 5س

 عمود اإلدارة وأماكن استعماله.وضح بالتفصيل مبدأ عمل ( 6س

 وضح بالتفصيل آلية عمل األحزمة الناقلة وأنواعها والفرق بينها.( 7س

 عالم يعتمد مقدار القدرة المنقولة باألحزمة الناقلة؟ (8س

 ما التروس؟ وما أنواعها؟ اذكر آلية عملها. (9س

نقل  ونسبة ( rpm 720منقاد ) سنا  وسرعة دوران الترس ال 111إذا كان عدد أسنان ترس قائد ( 11س

 :أوجد اآلتي  311الحركة )نسبة السرعة بينهما( هي 

 rpm 240سرعة دوران الترس القائد في الدقيقة ؟                               ج/  -أ

  41عدد أسنان الترس المنقاد ؟                                           ج/  -ب

  11,  41,  19,  15,  16يحتوي على مجموعة تروس بعدد أسنان كما يلي: صندوق سرعات  (11س

 )نيوتن.متر(. 111وعزومها إذا كان عزم عمود المحرك  , احسب نسبة التخفيض والسرعات الثالثة18و

 عرف الحدبة واذكر أنواع الحدبات وآلية عملها بالتفصيل.( 11س

 الحدبات؟ما األمور التي يعتمد عليها تصميم عمود ( 13س

 لية عملها؟آما القوابض؟ وما أنواعها و( 14س

وجد أّن سرعة البكرة القائدة  بكرات مثبتة على ثالث محاور, تدور عن طريق حزامين,ربعة ( أ15س

 ,d4=105mm ,d3= 225mm, d2= 175mmوأقطار البكرات , r.p.m 311=N1األولى 

d1=325mm:أوجد اآلتي . 

 1.153أ ( النسبة الكلية للسرعة )نسبة نقل الحركة المزدوجة باألحزمة(.         ج/    

 1194ب( سرعة دوران البكرة المنقادة األخيرة في الدقيقة.                         ج/   

 :تيةأمأل الفراغات اآل (16س  

 ----------يّعد محرك الديزل ذو كفاءة عالية مقارنة بمحرك  -أ  

 ., موضوع بين قطبين --------يتكون المحرك الكهربائي أساسا  من  -ب  

 .الدوران -------عمدة في نقل تستعمل األ  -ت  




