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فولتٌة (فرق الجهد) فولت

 : Iتٌار المقاومة
 : Rمقاومة اوم ( ) Ω
القانون العام
* فرق الجهد ٌتناسب طردٌا مع التٌار المار فً موصل عندما ٌكون درجه الحرارة ثابتة

تحدٌد قٌمة المقاومة بالعالقة التالٌة :
R

I
قانون اوم عملٌا
:

المقاومة النوعٌة

 : Lالطول
 : Aمساحة المقطع العرضً

V
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مثال  :مقاومة سلك مستخدم للمكالمات الهاتفٌة تساوي ( )44اوم لكل(  )1كم احسب مساحة المقطع العرضً
وقطر السلك اذا افترضته دائري الشكل  .اذا علمت ان المقامة النوعٌة للسلك هً ( )2×10-8اوم .م .

الحــل:

=A
A = 0.5* 10-6 m2
d2
 الربط على التوالً :

Rt = R1 + R2

R1

1

It = I1 = I2

R2

2

Vt = V1 + V2
 الربط على التوازي :

+
It = I1 + I2
Vt = V1 = V2

=

R2

R1

IT

=A
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مثال :احسب فرق الجهد عبر كل مقامه
 الحل:

= 1A

RT= R1+R2

2Ω

Ω RT=2+8=10

8Ω

=

2

= IT

1 = 2V

V1= IT R1 = 2

8 = 8V

V2= IT

R2=1

1

مثال:احسب بٌن النقطتٌن (  ( A ,B؟

الحـــل:

RT = 2 + 18 = 20 Ω
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=

=4Ω

R = 4 + 8 = 12 Ω

 -1للتٌارات :المجموع الجبري للتٌارت فً اي لحظه فً مفترق ما ٌساوي صفر
I2
I1 - I2 - I3 + I4 =0

I3

I1
I4

 -2للفولتٌات  :فً دائره مغلقه بكون الجموع الجبري للفولتٌات حول الدائره فً اٌه لحظه ٌساوي صفر
E1 - E2 = V1 + V2 - V3 - V4
R2 I2
R1 I1

R3 I3
E2

1

R4 I4

مثال :احسب التٌار  Iفً المقاومة ؟ باستخدام قانون كٌرشوف :

E
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التٌار المتناوب

التٌار المستمر
I

I

I

دورة واحدة

T

1

T

التٌار المستمر :
تٌار ٌسٌر باتجاه ثابت دائما وبنفس القٌمة اما التٌار المتناوب فهو التٌار الذي ٌسٌر باتجاه ما لوقت ما ثم
ٌعكس باالتجاه نتٌجة لتغٌر اتجاه مصدره التٌار مع الزمن  .واذا كان تغٌر تٌار الفولتٌة دوران فً مجال
مغناطٌسً بشكل ٌعٌد نفسه خالل نفس الزمن سٌحسن تلك الكمٌة بالكمٌة الدورٌة.

تولٌد الفولتٌة المتناوبة :
ٌتم تولٌد الفولتٌة المتناوبة باحدى الطرٌقتٌن:
 .1تدوٌر ملف فً مجال مغناطٌسً.
 .2من خالل مجال دوران مجال مغناطٌسً فً الملفات.
وتعتمد قٌمة الفولتٌة المتولدة على عوامل هً:
 .1عدد لفات الملف.
 .2قوة المجال المغناطٌسً.
 .3سرعة دوران الملف.
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نفرض ان الملف ٌتكون من عدد  Nمن الملفات ٌدور فً مجال مغناطٌسً بسرعة  1اومٌكا ()w
وزاوٌة نصف قطرٌة ٌالثانٌة .
ملف

X

wt
Y

مجال مغناطٌسً

وٌنتج اكبر فٌض عندما ٌنطبق الملف على المحور  Xوٌنتج اقل فٌض عندما تنطبق على المحور  Yوطبقا لقانون
فراداي فأن قوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة فً الملف تعرف بمعدل تغٌر الفٌض المغناطٌسً مع الملف عمودٌا .
t



= Em sin 2

= Em sin wt = Em sin 2 ft 

E=Em sin

T

حٌث ان N= 2t×f :
التردد

1
t

 f

=F

W=2

حٌث ان  : F :هو التردد وهو عدد الدوران لكل ثانٌة ووحدته هٌرتز . HZ
 : Tهو الزمن الدوري اي الزمن الذي تستغرقه الكمٌة المتناوبة لتكوٌن دورة واحدة.
 : Emهً اعظم قٌمة للفولتٌة المتولدة
Em

العالقة بٌن التردد وسرعة الدوران وعدد ازواج االقطار هً كما ٌلً:

np
60

f 
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مثال  :ماكنة تحتوي على قطبٌن (زوج واحد من االقطاب) تستخدم لتولٌد قــوة دافعة كهربائٌة ذات تــردد
 f= 50 HZاحسب سرعة الدوران .

n 1

 50H Z 

60

np

f 

60
n  50H Z  60
r . p .m

n  3000

ٌ مكن الحصول على اكبر سرعة دوران عندما ٌكون (زوج واحد من االقطاب) وٌقل عند زٌادة عدد
االقطاب.
 القٌمة الفعالة للتٌار المتناوب او الفولتٌة المتناوبة (جذر متوسط التربٌع).
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القٌمة العظمى للفولتٌة

2

حٌث ان  Root mean : r :متوسط الجذر
 Squre : Sالتربٌع
Vr.m.s

I
Ir.m.s

 تكون  Imاكبر ما ٌمكن عندما ٌنطبق على المحور  Xوٌكون اصغر ما ٌمكن عندما ٌمر على المحور .Y
 ونتٌجة لهذا ٌجب ان نذكر ان دوائر التٌار المتناوب اكثر استخداما من دوائر التٌار المستمر النها اسهل
من حٌث النقل والسٌطرة واالستهالك وتطبٌقاته كثٌرة فً الحٌاة العملٌة ومتنوعة كما فً استخدامه فً
االضائة مثال ووسائل المواصالت مثل المترو والقطارات والمحركات الكهربائٌة -االجهزة المنزلٌة -
االفران الكهربائٌة – التأسٌسات والمصاعد .
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تقنٌة الكهرباء
قسم تقنٌات المٌكانٌك
ولكن ال ٌمكن االستغناء عن دوائر التٌار المستمر فً الدوائر االلكترونٌة مثال فً اجهزة السٌطرة واجهزة
الحماٌة .

الكهرومغناطٌسٌة :
المجال المغناطٌسً -:هو الحٌز المحٌط بموصل ٌمر فٌه تٌار كهربائٌوالمجال عبارة عن مجموعة من الخطوط
الوهمٌة اما اتجاه خطوط المجال (الخطوط الوهمٌة) فٌعرف باستخدام قاعدة الكف الٌمنى.
ولو وضعننا بوصلة فً هذا الحٌز (داخل خطوط المجال المغناطٌسً)
فأن ابرة البوصلة ستنحرف وسبب هذا االنحراف
هو ما ٌسمى بال المغناطٌسً

موصل

الفٌض المغناطٌسً:
وٌرمز له بالحرف



ووحداته الفٌض (. )wb
=B.A

حٌث ان  : B :هً كثافة الفٌض ووحداته (



)t
موصل

 :Aمساحة المقطع
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التٌار الدوامً:
اذا كانت المادة الموصلة محاطة بفٌض مغناطٌسً تحت قوة دافعة كهربائٌة فً موصل مسببا وجود تٌار
ٌدور فً موصل ٌسمى التٌار الدوامً بسبب فقده فً الطاقة حسب العالقة :
2

2

A . B n .f
p

p e

التٌار الثالثً الطور :
وٌستخدم بكثرة وذلك للمٌزات التالٌة :
 .1كفائته اكثر من كفائة نظام االحادي الطور .

ٌ .2حتاج الى اسالك معدنٌة اقل لٌنتج نفس السعة.
 .3كلفة االنتاج اقل من الطور الواحد.
 .4تبدأ المحركات الثالثٌة الطور الحركة بسهولة دون الحاجة لوسائل مساعدة لبدء الحركة.
 .5قدرة المحركات ثالثٌة الطور تزٌد بنسبة ما ٌقارب  %54من قدرة الطور الواحد.
 وهنالك نوعٌن من الربط لنظام ثالثً الطور :
 .1الربط النجمً .
 .2الربط المثلث.
والربط النجمً كما فً الشكل :
 .1تسمى النقطة ) )Nبنقطة التعادل او نقطة الصفر .
ٌ .2سمى هذا الشكل نظام ثالثً الطور رباعً السلك.
 .3عند تجهٌز هذا النظام بفولتٌة عبر حمل متماثل
على االطوار الثالثة فأن خط التعادل ٌحمل التٌارات
الثالثة لألطوار الثالثة والتً تكون متساوٌة بالمقدار (ال بسبب ان الحمل متماثل ) ىولكن مختلفة باالتجاه او
الطور بزاوٌة  °120مما ٌنتج ان ٌكون مجموهما الجبري ٌساوي صفر .

اي ان :

I R  IY  I B  0
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قسم تقنٌات المٌكانٌك
 .4تسمى الفولتٌة بٌن اي طرف وبٌن السلك المحاٌد فولتٌة الوجه .

 .5تسمى الفولتٌة بٌن السلك وسلك اوبٌن اي خطٌن من الخطوط الثالثة فولتٌة الخط.
 .6عالقة فولتٌة الخط بفولتٌة الوجه كما فً المعادلة التالٌة :
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مثال  :فً الشكل التالً ربطت ثالث محاثات كل واحدة تحتوي على مقاومة مقدارها  24 Ωوموفاعلة حثٌة
مقدارها  51Ωبشكل نجمً عبر فولتٌة مقدارها  400 vثالثٌة الطور  .احسب :
 .1تٌار الخط

. IL

 .2معامل القدرة .
 .3القدرة الكلٌة بالكٌلو واط.

قسم تقنٌات المٌكانٌك
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الربط المثلثً :
 .1فً هذا الربط الملفات تكون على التوالً فً حال اي قطع.
ٌ .2سمى هذا النوع من الربط ثالثً الطور ثالثً االسالك.
 .3تغٌر االتجاهات فً الرسم هً االتجاهات الموجبة.
 .4اذا كان الحمل متوازن فأن المجموع الجبري للفولتٌات
ٌساوي صفر.
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 .5اذا فتحت الدائرة فً اي نقطة ال ٌمر فٌها تٌار وتكون فولتٌة طور واحد مساوٌة للقٌمة ومعاكسة باالتجاه
لمحصلة فولتٌات الطورٌن االخرٌن .

عالقة الفولتٌات والتٌارات فً هذا الربط
حٌث ان :

فولتٌة الخط vL

VL=Vph

فولتٌة الطور vPH

مثال:

3I

PH

L 

I

جهزت فولتٌة مقدارها  220Vلحاجة الطور الى حمل متوازن مربوط  .احسب ؟

 .1تٌار الطور .
 .2تٌار الخط.

الحل:

) (R )  (x



) (1 5 )  ( 2 0
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محركات التٌار المتناوب ثالثٌة االوجه  3phوتقسم الى عدة انواع اهمها ماٌسمى المحلركات الحثٌة وهً على
نوعٌن .
 .1محركات حثٌة ذات القفص السنجابً.
 .2محركات حثٌة ذات عنصر التوحٌد.
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والمحركات الحثٌة هً االكثر استخداما وذلك للممٌزات التالٌة :
 .1بسٌطة فً تركٌبها ومتٌنة.
 .2رخٌصة الكلفة.
 .3ذات كفائة عالٌة فً االطوال االعتٌادٌة وال تحتاج الى فرش كاربونٌة مما ٌؤدي الى تقلٌل قٌمة الفقد فً
الطاقة التً تسببها الفرش الكاربونٌة نتٌجة االحتكاك.
 .4معامل القدرة ذو قٌمة عالٌة تناسب عمل االجهزة الكهربائٌة .
 .5تحتاج الى صٌانة قلٌلة .
 .6تبدأ الحركة من السكون وال تحتاج الى محركات لبدأ الحركة وانما الى وسائل بسٌطة لبدء الحركة خاصة
النوع االول ذو القفص السنجابً.

تركٌب المحركات الحثٌة ثالثٌة االوجه:
وتكون من حزٌن وقسمٌن وهما:
 .1العضو الساكن

Startor

 .2العضو الدوار

Rotor

العضو الساكن  :وٌصنع من مادة الصلب السلٌكونً ذو الجودة العالٌة على شكل طبقات او شرائح ملتصقة مع
بعضها وعلى سطحه الخارجً توجد مجاري توضع فٌها ملفات ثالثٌة االوجه تتغذى من مصدر ثالثً وتلف
الملفات لتكون عدد من االقطاب وتعتمد السرعة على عدد االقطاب فعندما ٌراد سرعة عالٌة ٌقلل عدد االقطار
والعكس بالعكس.
وحسب العالقة التالٌة :
حٌث ان  = Ns :السرعة التزامنٌة

120f
p



s

 = Fالتردد
 = ƿعدد االقطاب

العضو الدوار وٌكون:
 .1العضو الدوار نوع القفص السنجابً.
 .2العضو الدوار الملفوف او ( ذو حلقات االنزالق).

N
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العضو الدوار نوع القفص السنجابً:
معظم المحركات الحسٌة لهما عضو دوار من هذا النوع ألنه ابسط االنواع وامتنها وهو عبارة عن جسم
اسطوانً ٌتكون من شرائح او رقائق ملتصقة ببعضها محفورة على الوجه الخارجً مجاري متوازٌة تحمل
الموصالت وهً قضبان من النحاس او االلمنٌوم تربط عند الطرفٌن بواسطة حلقة من النحاس .

مجاري

ملف

رقائق او شرائح
وفً بعض الحاالت ٌكون العضو الدوار مكون من قطعة واحدة على شكل سبائك من االلمنٌوم .

العضو الدوار الملفوف او ذو حللقات االنزالق:
فً هذا النوع الملف الثالثً االوجه ٌكون اقطابا بعدد مساوي ألقطاب العضو الساكن وتوصٌل الملفات داخل
المحرك وتخرج اطراف الملفات الثالثة الى خارج المحرك حٌث توصل الى ثالثة حلقات انزالقٌة معزولة عن
بعضها وموضوعة على محور الدوران وتالمس الملفات فرش كاربونٌة وتوصل هذه الفرش الى مقاومات متغٌرة
ثالثٌة االوجه موصلة بشكل نجمً مما ٌجعل اضافة مقاومات لدائرة العضو الدوار ممكنة خالل فترة بدء الحركة
لزٌادة عزم الدوران االبتدائً مما ٌسهل الحركة فً بداٌة التشغٌل.

طرٌقة عمل المحرك:
 .1اتجاه دوران المجال.
 .2اتجاه فرش المجال.
 .3اتجاه دوران العضو الدوار.

عند تغذٌة ملفات العضو الساكن فً التٌار الكهربائً ٌنشأمجال مغناطٌسً دوار وتقطع خطوط هذا المجال مافات
العضو الدوار المتوقف عن الحركة فتتولد قوة دافعة كهربائٌة فً العضو الدوار هذه القوة تولد تٌارات شدٌدة فً
قضبان الملف المقصولر وٌسلط المجال المغناطٌسً قوة جذب على قضبان العضو الدوار التً ٌسري فٌها التٌار
وتبعا لذلك ٌتحرك العضو الدوار فً اتجاه دوران المجال المغناطٌسً .

قسم تقنٌات المٌكانٌك
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االنزالقٌ :نجذب العضو الدوار الى المجال المغناطٌسً وٌسعى بسرعة دوران مساوي تماما اال انه ٌجب ان
ٌتأخر عن سرعة المجال بنسبة معٌنة واالختالف بٌن سرعة المجال وسرعة العضو الدوار ٌقاس بنسبة مئوٌة
حسب المعادلة التالٌة:

النسبة المئوٌة = -----------------------------------------

مثال :

السرعة التزامنٌة للمجال الدوار

السرعة التزامنٌة للعضو الدوار

1444
954

احسب نسبة االنزالق المئوٌة ؟

الحل :

954 - 1444
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النسبة المئوٌة = %0.05 = %×-------- = ------------------- = -------------------------------------
1444

1444

بدء الحركة :
عندما ٌوصل المحرك بالتٌار الكهربائً ٌدور المجال المغناطٌسً مسببا قوة دافعة كهربائٌة تولد تٌار حثً
شدٌد فً ملف العضو الدوار ٌنتج عنه بدء حركة الدوران للعضو الدوار وٌكون تٌار البدء عالٌا ٌبلغ حوالً ()6-8
مرات من التٌار االسمً مما ٌسبب خفوت فً االنارة وقت التشغٌل وهو وقت قصٌر جدا ولذلك ٌفضل توصٌل
المحركات بدائرة منفصلة عن االنارة .

طرق بدء الحركة :
هنالك عدة طرق لبدء حركة المحركات منها :
 .1بدء الحركة بواسطة التوصٌل الكهربائً المباشر مع استخدام مسعرات ذات سعة بٌن (قوة واحدة ونصف
الى مرتٌن ونصف بقدر التٌار االسمً او التٌار المقتن) .
 .2بدء الحركة بواسطة مفتاح ( Star ستار دلتا)  Y - وتكون الفولتٌة للتوصٌل بالستار موقفة
.
بمقدار (  ) 3مرة بقدر فولتٌة الربط بالدلتا 
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 .3بواسطة بادء حركة للعضو الساكن وٌتكون هذا البادئ من ثالث مجموعات من المقاومات المنفردة تتصف
كل واحدة منها باحد الوجوه الثالثة وعند بدء الحركة تنفصل هذه المقاومات بالتدرٌج وبشكل بطًء.
 .4بدء الحركة بواسطة محول وفً االعضاء الدوارة نوع القفص السنجابً ذات الدوران العالً ٌوصل
محول لبدء الحركة خاص قبل الملف العضو الساكن وٌقلل فولتٌة الشبكة الى الثلث عن طرٌق هذا المحول
حتى ان المحرك ٌدور باقل فولتٌة ممكنة وبمجرد ان ٌعمل المحرك الى سرعته المتعارف علٌها ( االسمٌة
او المتممة) ٌوصل مباشرتا بالفولتٌة الكاملة للشبكة وال نستخدم هذه الطرٌقة عملٌا مع المحركات ذات
القدرات المنخفضة .
 .5بواسطة مفتاح الطرد المركزي حٌث ٌدور المحرك بدون حمل اي ٌبدأ الدوران بدون اتصال بالماكنة التً
ٌحركها وذلك فً اقصر وقت وبدون مساعدة اخرى وبالسرعة الكاملة .

وقاٌة المحركات:
من وسائل حماٌة المحركات ماٌلً:
 .1المصهرات (الفٌوزات) :وهً اقدم وسائل الحماٌة المستخدمة ضد التٌارات العالٌة الغٌر مسموح بها فً
الموصالت والدوائر الكهربائٌة وٌتكون من مادة موصلة مناسبة تكون على شكل سلك بمقطع رفٌع جدا
ٌنصهر عند مرور تٌار اكبر من التٌار المتمم بسبب ارتفاع درجة حرارته وذلك بذوبانه وقطع الدائرة
الكهربائٌة.
معدل التٌار  :هو اقصى تٌار ٌقطع المصهر تحمله لفترة محدودة ودون التاثٌر على مكوناته.
تٌار المصهر  :هو اقل تٌار ممكن ان ٌعمل على رفع درجة حرارة المصهر وإذابته.
معامل االنصهار :هو النسبة بٌت تٌار الصهر الى معدل التٌار .

معامل االنصهار = ----------------------

انواع المصهرات :
 .1المصهرات القابلة للتسلٌك.
 .2المصهرات الخرطوشٌة  :وهً سرٌعة وسهلة التركٌب وٌنكون من انبوبة مختومة من نهاٌتها بغطائٌن
معدنٌٌن وٌمتد سلك المصهر داخل االنبوبة بٌن الغطائٌن وملحوم بهم.
 .3مصهرات ذات سعة القطع العالٌة  :وٌتكون هذا النوع من انبوب من السٌرامٌك على جانبٌه غطائٌن
معدنٌٌن ذات توصلة جٌدة وٌصنع سلك المصهر من الفضة النقٌة وٌمأل داخل االنبوب بالسلٌكا .
 .4مصهرات االمان  :وتستخدم لحماٌة توصٌالت المحركات من الحرارة العالٌة لتتحمل شدة التٌار العالٌة
عند بدء الحركة .
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النوع الثانً من وسائل الحماٌة  :فهً القواطع :
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وتسمى بالقواطع االتوماتٌكٌة وعملها توصٌل وفصل الدائرة وهً عبارة عن مفتاح كهرومغناطٌسً ٌعمل عن
بعد او ه ً ذات شدة فصل راعنا من توصٌل بدون فاصل زمنً كبٌر وٌنقطع التٌار منها اذا قل جهد ملفها عن
. %50

 .1المحركات الحثٌة احادٌة الوجه المشطور:
فً هذا النوع من الملفات تكون مقاومة الملفات الرئٌسٌة قلٌلة والمفاعل الحثً عالً بٌنما تكون ملفات البدء
على العكس حٌث تكون المقاومة عالٌة والمفاعلة الحثٌة قلٌلة وتمكن زٌادة مقاومة ملف البدء اما لربط مقاومة
عالٌة على التوالً مع مقاومة البدء او اختٌار سلك نحاسً رفٌع ذو مقاومة عالٌة ٌستخدم كملف ابتدائً.

 .2المحركات الحثٌة احادٌة الوجه ذات مكثف البدء:
وٌوضح عادة خارج المحرك كوحدة منفصلة تصل سرعة المحرك ما ٌقارب  4775من السرعة الكاملة فأن
مفتاح الطرد المركزي ٌفتح دائرة المكثف وملف البدء عن الربط مع المصدر وٌبقى الملف الرئٌسً فقط مربوط
مع المصدر.
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اذا حدث قطع فً احد التوصٌالت الثالثة فً المحرك الحثً للتٌار الثالثً االوجه عند اذن ٌواصل المحرك
دورانه اما اذا فصل االتصال عن المحرك وتمت اعادته بعد توقف فأن المحرك ال ٌبدأ دورانه ذاتٌا دائما ٌبدأ
الدوران بوجود عامل مساعد خارجً والسبب هً عدم بدء الدوران هو ان ملف العضو الساكن فٌه المحرك
الثالثً االوجه عند توصٌله بوصلتٌن ف قط ٌكون بمثابة ملف ذو وجه واحد ٌسري فٌه تٌار ال ٌولد مجال دوار وفً
كال الربطٌن (الستار او الدلتا) اذا حدث قطع فأن الملفات الثالثة تكون اما على شكل ملفٌن مربوطٌن على التوالً
او مختلط فً حالة ربط الدلتا وعند اذن تكون الملفات الثالثة على
فً حالة ربط (ستار) او على شكل ربط
شكل ملف ذو وجه واحد وال ٌمكن تولٌد اي مجال دوار ذو وجه واحد اال اذا تم تحرٌكه بسرعة كاملة ولذلك فأن
المحركات الحثٌة احادٌة الوجه تكون من نفس االجزاء للمحركات الثالثٌة االوجه وهً :
 .1العضو الساكن  :وٌحمل ملفات تحمل تٌار لوجه واحد.
 .2العضو الدوار ٌضاف لهما.
 .3مفتاح الطرد المركزي  :وذلك لفصل ملفات البدء التً
احادٌة الوجه الى انواع وذلك حسب طرٌقة بدء الحركة .

لغرض بدء تشغٌل المحرك وتقسم المحركات

وهً :
 .1المحركات ذات الوجه المشطور.
 .2المحركات ذات مكثف البدء.
 .3المحركات ذات القطب المبلل.
وقد تم التطرق لنوعٌن االول والثانً فً المحاضرات السابقة .

