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 انمحاضشج االونى

 1/ تىٍح مكائه انتٍاس انمستمش:

٠ؼشف اٌٌّٛذ ثأٔٗ ِبوٕخ دٚاسح رؾٛي اٌطبلخ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌٝ غبلخ وٙشثبئ١خ. اِب اٌّؾشن ف١مَٛ      

 ثؼىظ ٘زا اٌؼًّ, اٞ ٠ؾٛي اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌٝ غبلخ ١ِىب١ٔى١خ .

ٌِٛذا اَ عٛاءا وبٔذ ( 1.3ٚ)( 2.1( ٚ )1.1رزشوت ِبوٕخ اٌز١بس اٌّغزّش اٌّٛظؾخ فٟ اٌؾىً )

( ٠ٚؾزًّ اٌؼعٛ Rotor( ٚعضء ِزؾشن اٚ دٚاس )Statorِؾشوب ِٓ عضئ١ٓ سئ١غ١١ٓ عضء صبثذ )

( ٚاٌزٟ رٛظغ ػبدح ؽٛي الطبة Field coilاٌغبوٓ ػٍٝ اعضاء سئ١غ١خ رزّضً فٟ ٍِفبد اٌّغبي )

(Poles( ِْصٕٛػخ ِٓ سلبئك اٌصٍت ِٚضجزخ ثّغب١ِش ِغ اٌّمش )Yoke( ًاٚ ا١ٌٙى )Frame )

( ٚوزٌه وشاعٟ اٌزؾ١ًّ Brushing Rigging( )اٌفؾّبداٌزٞ رضجذ ِؼٗ وزٌه رشو١جخ اٌفشػ )ٚ

(Bearing ٠ٚضٚد ا١ٌٙىً ثمبػذح اٚ سوبئض ٌٍزضج١ذ. ٠ٚزىْٛ اٌؼعٛ اٌذٚاس اٌزٞ ٠طٍك ػ١ٍٗ ػبدح )

( ِٓ سلبئك اٌصٍت اٌّؼضٌٚخ ثؼعٙب ػٓ ثؼط ٚرؾزٛٞ ػٍٝ صمٛة ٌىٟ رغزمجً Armatureإٌّزظ )

 ئف إٌؾبع١خ اٌّؼضٌٚخ.اٌٍفب

( ٚاٌزٞ ٠ؾًّ ثبالظبفخ اٌٝ رٌه اٌّؼذي ٠Shaftؾًّ ٌت اٌؼعٛ اٌذٚاس ػٍٝ ػّٛد االداسح )

(Commutator اٌزٞ رٍؾُ ا١ٌٗ ٔٙب٠بد ٌفبئف اٌذٚاس. ٠ٛظغ اٌّؼذي ثؾ١ش ٠ّىٓ ٌٍفشػ اٌىبسث١ٔٛخ )

ثٌٍٛت )ٔبثط( ( ٠ٚعغػ ػبدح ػٍٝ اٌفشػ اٌىبسث١ٔٛخ Segmentsثزالِظ لطؼبرٗ ) اْ رغٍظ

(Spring ٌٖىٟ ٠زٍذ رالِظ ِٕزظُ ث١ٕٙب ٚث١ٓ لطؼبد اٌّؼذي ٚعٕزٕبٚي ثبٌزفص١ً وً ِٓ ٘ز )

  االعضاء وً ػٍٝ ؽذٖ.

 

 

 (3.3اٌؾىً )
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 (1.3اٌؾىً )

 

 

 (1.3اٌؾىً )
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 :(Field Polesاقطاب انمجال ) 11.

٠زىْٛ ٌت اٌمطت ِٓ سلبئك اٌصٍت اٌّؼضٌٚخ راد عّه ٠مشة ِٓ اٌٍّّزش اٌٛاؽذ ٌٚٙب خٛاؿ       

( Rivitsِغٕبغ١غ١خ ع١ذح ٚرشؿ ٘زٖ ٌشلبئك ِغ ثؼعٙب اٌجؼط ٚرضجذ ثٛاعطخ ِغب١ِش خبصخ )

ػٓ غش٠ك صمٛة خالي ٘زٖ اٌشلبئك ٠ٚىْٛ غٛي اٌشل١مخ اٌٛاؽذح ِغب٠ٚب رمش٠جب ٌٍطٛي اٌّؾٛسٞ ٌٍت 

اٌذٚاس ػبدح. ٠صٕغ ٌت اٌمطت ثؾ١ش ٠ىْٛ اٌغضء اٌزٞ رٍف ؽٌٛٗ ٍِفبد اٌّغبي را ِغبؽخ ِمطغ 

طت صغ١ش ٔغج١ب ٌٚىٓ اٌغضء ٠ٛاعٗ اٌؼعٛ اٌذٚاس ٠ىْٛ را ِغبؽخ ِمطغ اوجش ٚرطٍك ػ١ٍٗ ؽزاء اٌم

(Pole-Shoes ٛٚرٌه ٌىٟ ٠غّؼ ٌخطٛغ اٌمٜٛ اٌّغٕبغ١غ١خ ثأْ رغطٟ ِغبؽخ اٚعغ ِٓ اٌؼع )

 اٌذٚاس. ٠ّضً اٌغطؼ اٌؼٍٛٞ ِٓ ؽزاء اٌمطت سفب رغزٕذ ػ١ٍٗ ٍِفبد اٌّغبي.

 ٚ٘زا اٌزشو١ت اللطبة اٌّغبي ٠فعً ػٍٝ غ١شٖ ٌؼذح اعجبة:

ٌصغش ِغبؽخ ٌت اٌمطت فٟ رٛف١ش فٟ و١ّخ إٌؾبط اٌّغزخذِخ فٟ ٍِفبد اٌّغبي    ) -3

 إٌّطمخ اٌزٟ فٛق ؽزاء اٌمطت(

 ١خ ٔز١غخ ٌض٠بدح ِغبؽخ ِمطغ ؽزارم١ًٍ ِؼبٚلخ اٌفغٛح اٌٙٛائ١خ ٌخطٛغ اٌمٜٛ اٌّغٕبغ١غ -1

 اٌمطت  )اٌّؼبٚلخ رزٕبعت ػىغ١ب ِغ ِغبؽخ ِمطغ اٌّغبس اٌّغٕبغ١غٟ(

 ١ٙىً اٌغّبػ ٌزغ١ّغ وً ِٓ اٌمطت ٚاٌٍّفبد ِؼب لجً رضج١ذ االٚي ِغ اٌ -1

 ( صٛسح ٌٍت اٌمطت اٌّىٛٔخ ِٓ سلبئك اٌصٍت اٌّشصٛصخ اٌٝ ثؼعٙب.٠4.3ٛظؼ اٌؾىً )

 ( صٛسح ٌٍت اٌمطت ِغ ٍِف اٌمطت إٌؾبعٟ ٚؽزاء اٌمطت.٠5.3ٛظؼ اٌؾىً )

 

 (4.3اٌؾىً )
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 (5.3)اٌؾىً 

 

 (:Field Windingمهفاخ انمجال ) 12.

ٌزى٠ٛٓ اٌزذفك اٌّغٕبغ١غٟ ٠ٍف ؽٛي وً لطت ٍِف اٚ ٍِفبْ اؽذّ٘ب ِٓ عٍه سف١غ ٠زؾًّ     

ِٓ عٍه ع١ّه ٔغج١ب ٠زؾًّ ر١بسا وج١شا ٔغج١ب ٚرغّٝ االٌٚٝ ثٍّفبد ر١بسا صغ١شا ٔغج١ب ٚاالخش 

 اٌزٛاصٞ ٚاٌضب١ٔخ ثٍّفبد اٌزٛاٌٟ 

لبٌت ٠زٕبعت ِغ ٌت اٌمطت ٍِٚفبد اٌّغبي ثصٛسح ػبِخ ػجبسح ػٓ عٍه ٔؾبعٟ ِؼضٚي ٠ٍف ػٍٝ 

 ٚؽغت اٌّٛاصفبد اٌّطٍٛثخ صُ ٠ٛظغ فٟ ِؾٍٗ ؽٛي ٌت اٌمطت

اٌّبوٕخ ِبوٕخ رٛاصٞ. ٚرشثػ ٍِفبد اٌزٛاٌٟ ِغ  رشثػ ٍِفبد اٌزٛاصٞ ػٍٝ اٌزٛاصٞ ِغ إٌّزظ ٚرغّٝ

 إٌّزظ ٚرغّٝ اٌّبوٕخ ِبوٕخ رٛاٌٟ.

 (5.3, ) (1.1ِشوجخ. الؽع اٌؾىً )ٚارا اؽزٛد اٌّبوٕخ ػٍٝ إٌٛػ١ٓ ِٓ اٌٍّفبد ع١ّذ ِبوٕخ 

 (:Inter Polesاالقطاب انثٍىٍح ) 113

ٟ٘ ػجبسح ػٓ الطبة صغ١شح اٌّمطغ ثبٌّمبسٔخ ِغ الطبة اٌّغبي اٌزٟ عجك االؽبسح ٌٙب         

ٚرٛظغ ثبٌعجػ فٟ ِٕزصف اٌّغبفخ ث١ٓ االلطبة اٌشئ١غ١خ ٌٚزٌه رغّٝ ثباللطبة اٌج١ٕ١خ . ٠صٕغ 

ثؾ١ش ٠أخز ؽىال ِغزمشا  ٠ٚزشرت ِغ اٌّمشْ ِغ اٌغٙخ راد ِغبؽخ اٌّمطغ اٌىجشٜ ٌت اٌمطت اٌج١ٕٟ 

اِب اٌٛعٗ رٚ ِغبؽخ اٌّمطغ اٌصغشٜ ف١ٛعٗ ثبرغبٖ اٌذٚاس ٚرزصً ٍِفبد اٌّغٕطخ ٌاللطبة اٌج١ٕ١خ 

 (.6.3ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ِغ ٍِفبد إٌّزظ الؽع اٌؾىً )
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 (6.3اٌؾىً )

 

 

 

 (7.3اٌؾىً )
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 انمحاضشج انثاوٍح

 (:Brushesانفشش) 114

اٌفؾّبد اٚ اٌفشػ اٌىشث١ٔٛخ رزىْٛ ِٓ خ١ٍػ ِبدح اٌىبسثْٛ )اٌفؾُ( ِٚغؾٛق ِبدح ِٛصٍخ      

ِٚبدح ساثطخ ِم٠ٛخ ٚرصٕغ ثأؽىبي ِخزٍفخ ٚغبٌجب ِبرىْٛ ِغزط١ٍخ  )ِضً ِبدح إٌؾبط اٚ اؽذ عجبئىٗ(

اٌؾىً رضجذ اٌفؾّبد داخً ؽبٍِخ اٌفؾّبد اٌّشرىضح )اٌّغزٕذح( ػٍٝ ا١ٌٙىً اٌخبسعٟ اٚ االغط١خ 

اٌغبٔج١خ رغٍظ اٌفؾّبد ػٍٝ لطغ اٌّجذي ٚرعغػ ػ١ٍٙب ثصٛسح ِٕبعجخ ٌعّبْ اعزالَ اٌز١بس 

( , 3.3ٚاٌؾىً ) اٌّزصٍخ ثمطغ اٌّجذي ٚٔمطٙب اٌٝ اٌذائشح اٌخبسع١خ. اٌىٙشثبئٟ ِٓ ٍِفبد إٌّزظ

 ( ٠ٛظؼ اٌفشػ اٌىبسث١ٔٛخ.9.3( ,)8.3(, )1.3)

 

 (8.3اٌؾىً )

 

 (9.3اٌؾىً )
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 (:Armature Coreنة انمىتح ) 115

ٚ٘ٛ اؽذ االعضاء اٌشئ١غ١خ ٌٍغضء اٌذٚاس فٟ اٌّبوٕخ ٠ٚزبٌف ِٓ ؽشائؼ ِٓ الشاؿ اٌفٛالر اٌخبؿ   

ِشصٛصخ ػٍٝ ثؼعٙب اٌجؼط ( رمش٠جب ِمطٛػخ ثؾىً دائشٞ 0.5mm( عّه )راد ٔفبر٠خ ػب١ٌخ)

ِؼ١ٓ  ٌزؾىً فٟ إٌٙب٠خ ٌت اعطٛأٟ ٠ٛعذ ػٍٝ عطؾٗ اٌخبسعٟ اخبد٠ذ صمٛة غ١ٌٛخ ثؼّك

ِٚؾغٛة ٚرٚ ؽىً خبؿ ؽغت رصؾ١ؼ اٌّبوٕخ ٌؾًّ اٌّٛصالد اٌىٙشثبئ١خ )اٌٍّفبد إٌؾبع١خ 

 ٕبد.اٌّؼضٌٚخ ػٓ ثؼعٙب اٌجؼط(. ٠ٚٛعذ ػبدح صمت فٟ ِشوض االعطٛأخ ألِشاس ِؾٛس االع

( داخً االخبد٠ذ اصٕبء دٚسأٙب ؽٛي ِؾٛس اٌّٛصالد اٌىٙشثبئ١خفبئذح ٌت إٌّزظ ٘ٛ ٌؾًّ اٌٍّفبد )

االعٕبد فٟ اٌّغبي اٌّغٕبغ١غٟ ٌاللطبة وّب اْ ٌت إٌّزظ ٠ؾىً دائشح ِغٕبغ١غ١خ راد ٔفبر٠خ ػب١ٌخ 

م١ًٍ اٌز١بساد ِٚؼبٚلخ ل١ٍٍخ. ٚعجت صٕغ اٌٍت ِٓ الشاؿ اٌصٍت اٌّشصٛصخ اٌٝ ثؼعٙب ٟ٘ ٌز

 ( ٠ٛظؼ ٌت إٌّزظ31.3ٚاٌؾىً ) اٌذٚاِخ )االػصبس٠خ( اٌّزٌٛذح ف١ٙب.

 

 

 ٌت إٌّزظ :( 10.1اٌؾىً )
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 (:Armature Windingمهفاخ انمىتح ) 36.

( ِزصٍخ ِغ ثؼعٙب ٌزؾىً ٍِفبد Conductorsرزىْٛ ٍِفبد إٌّزظ ِٓ ِٛصالد وٙشثبئ١خ )  

ِؼضٌٚخ ػٓ ثؼعٙب اٌجؼط ٚػٓ اٌٍت اٌؾذ٠ذٞ رزصً اٌٍّفبد ِغ ثؼعٙب اٌجؼط ثٛاعطخ لطغ 

اٌّٛؽذ ٌزؾىً دائشح وٙشثبئ١خ ِغٍمخ رعّٓ اٌؾصٛي ػٍٝ اػٍٝ ل١ّخ ٌٍمٛح اٌذافؼخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّزٌٛذح 

اٌىٙشثبئ١خ ػٕذ ػًّ اٌّبوٕخ وٌّٛذ اٚ اٌؼضَ عٛاءا وبٔذ ٌِٛذا اٚ ِؾشوب ؽ١ش رزٌٛذ ف١ٙب اٌمٛح اٌذافؼخ 

ٔٙب٠بد ٘زٖ اٌٍّفبد ِغ لطؼبد ٚرٛظغ ٘زٖ اٌٍّفبد فٟ صمٛة ٌت إٌّزظ ٚرٍؾُ ػٕذ ػٍّٙب وّؾشن. 

 (.33.3وّبِٛظؼ فٟ اٌؾىً ).اٌّجذي

 

 

 

 

 

 (33.3اٌؾىً )
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 (: Commutatorذل )ثانم 117

 ٠Hardجٕٝ اٌّؼذي )اٌّٛؽذ( ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌمعجبْ إٌؾبع١خ اٌّغؾٛثخ ٌض٠بدح صالدرٙب )   

Drawn( رغّٝ لطؼبد )Segments عفٕٟ( ٌٚٙب ِمطغ ( ًاٌؾىWedge Shaped ٚثٙب )

( رؼضي وً لطؼخ 1-20( ػٕذ االغشاف ٌٍزضج١ذ ٚوّب٘ٛ ِٛظؼ فٟ اٌؾىً )Vِغش٠بْ ػٍٝ ؽىً )

اٌّغبٚسح ٌٙب ثؼبصي ِٓ اٌّب٠ىب ٚرشؿ اٌمطغ ٚاؽذح ثغبٔت االخشٜ ِىٛٔخ اٌّؼذي ٚاٌزٞ ٠ؼضي ػٓ 

ػٓ ِؾٛس االعٕبد )االداسح( ثٛاعطخ اعطٛأخ ػبصٌخ ِٓ اٌّب٠ىب. رشؿ لطغ اٌّؼذي ٚرضجذ ِغ 

( اٌّٛعٛد فٟ غشف وً V( رؼؾك فٟ اٌّغشٜ )Vثؼعٙب اٌجؼط ػٓ غش٠ك ؽٍمز١ٓ ػٍٝ ؽىً )

 ٠ج١ٓ ِؼذال ثٛظؼٗ إٌٙبئٟ.( 31.3ٚ )( 12.1لطؼخ. اٌؾىً )

 

 

 

 (31.3اٌؾىً )
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 (31.3اٌؾىً )

 انمحاضشج انثانثح

 

ٌٍزؼشف ػٍٝ أٛاع ٚاعب١ٌت اٌٍف اٌّخزٍفخ الثذ ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ ثؼط اٌّصطٍؾبد اٌعشٚس٠خ 

 اٌزب١ٌخ:

 اوىاع انهف: /2

 (Lap Windingاٌٍف االٔطجبلٟ ) -أ

 (Wave Windingاٌٍف اٌزّٛعٟ ) -ة

ّٚ٘ب إٌٛػبْ اٌشئ١غ١بْ ٌٍّفبد إٌّزظ ٠ّٚىٓ اٌز١١ّض ث١ّٕٙب ثؼذح غشق اٚظؾٙب ٠ؼزّذ ػٍٝ و١ف١خ 

  (Simple Wave Windingثمطغ اٌّؼذي. ففٟ اٌٍف اٌزّٛعٟ اٌجغ١ػ )ٍّف رٛص١ً غشفٟ ٌٍ

اٌٍّف ثمطؼزٟ ِؼذي رجؼذاْ ػٓ ثؼعٙب ثّغبفخ ِغب٠ٚخ رمش٠جب ٌٍّغبفخ ث١ٓ لطج١ٓ ٌّٙب رزصً ٔٙب٠زب 

 دسعخ وٙشثبئ١خ رمش٠جب. 161اٌمطج١خ ٔفغٙب اٞ 

( رزصً ٔٙب٠زب وً ٍِف ثمطؼزٟ ِؼذي Simple Lap Windingٌٚىٓ فٟ اٌٍف االٔطجبلٟ اٌجغ١ػ )

 ١ٓ.رِزغبٚس
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 اوىاع مكائه انتٍاس انمستمش:/  3

 صالصخ أٛاع ػبِخ ٌّىبئٓ اٌز١بس اٌّغزّش ٟٚ٘:رٛعذ 

 ِىبئٓ اٌزٛاصٞ -3

 ِىبئٓ اٌزٛاٌٟ  -1

 ِىبئٓ ِشوجخ -1

٠ٚز١ّض وً ٔٛع ػٓ االخش ثبٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زٌٛذ ف١ٙب اٌّغبي. فأرا رٌٛذ اٌّغبي فٟ ٌفبئف اٌّغبي ٠غٍػ 

صٍخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػ١ٍٗ فٌٛز١خ اٌخػ ٔفغٙب رغّٝ اٌّبوٕخ ِبوٕخ رٛاصٞ. ٚارا رٌٛذ اٌّغبي فٟ ٌفبئف ِز

ِغ إٌّزظ اٞ اْ اٌزذفك إٌبرظ ٠ؼزّذ ػٍٝ ر١بس اٌؾًّ اٚ ر١بساٌّصذس فأْ اٌّبوٕخ رغّٝ ِبوٕخ رٛاٌٟ. 

٠ّش ٚارا رٌٛذ اٌّغبي فٟ ٌف١فز١ٓ اؽذاّ٘ب رمغ ػ١ٍٙب اٌفٌٛز١خ اٌىبِٕخ ٌٍّصذس اٚ ِغب٠ٚخ ٌٙب ٚاالخشٜ 

ٕخ ِشوجخ. ٚرؼزّذ فٟ رص١ٕفٙب ا٠عب ػٍٝ غش٠مخ ثٙب ر١بس إٌّزظ اٚ ر١بس اٌخػ فأْ اٌّبوٕخ رغّٝ ِبو

 رغز٠خ ٍِفبد ِغبٌٙب اٌّغٕبغ١غٟ ؽ١ش رمغُ ِىبئٓ اٌز١بس اٌّغزّش اٌٝ ٔٛػ١ٓ سئ١غ١١ٓ:

 ِىبئٓ راد اٌزغز٠خ إٌّفصٍخ ٌٍّفبد االلطبة. -3

 ِىبئٓ راد اٌزغز٠خ اٌزار١خ ٌٍّفبد االلطبة. -1

 ِىبئٓ راد اٌزغز٠خ اٌزار١خ اٌّزٛاص٠خ - أ

 غز٠خ اٌزار١خ اٌّزٛا١ٌخِىبئٓ راد اٌز - ة

 ِىبئٓ راد اٌزغز٠خ اٌزار١خ اٌّشوجخ  - ط

 انمكائه انمىفصهح انتغزٌح: 131

ٟٚ٘ اٌّىبئٓ اٌزٟ ٠زُ رغز٠خ ٍِفبد االلطبة اٌىٙشِٚغٕبغ١غ١خ ثبٌز١بس اٌىٙشثبئٟ فٟ ِصذس ِٕفصً   

  (.3.1وّب فٟ اٌؾىً )

 

 (3.1اٌؾىً )
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 مكائه انتٍاس انمستمش راخ انتغزٌح انزاتٍح نمهفاخ االقطاب: 21311

ِغ ٟٚ٘ اٌّىبئٓ اٌزٟ ٠زُ رغز٠خ ٍِفبد الطبة ِغبٌٙب ػٓ غش٠ك سثػ اٌٍّفبد ػٍٝ اٌزٛاصٞ    

اغشاف إٌّزظ فأْ وبٔذ اٌّبوٕخ رؼًّ ػًّ اٌٌّٛذ رزُ رغز٠خ ٍِفبد اٌّغبي فٟ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ 

ارا وبٔذ اٌّبوٕخ رؼًّ ػًّ اٌّؾشن رزُ رغز٠خ ٍِفبد اٌّغبي فٟ اٌّصذس إٌّزغخ فٟ اٌٌّٛذح, اِب 

 اٌّغٍػ ػٍٝ اغشاف ِٕزظ اٌّؾشن.

 ِىبئٓ اٌز١بس اٌّغزّش راد اٌزغز٠خ اٌزار١خ اٌّزٛاص٠خ - أ

M

 

 (1.1اٌؾىً )

 

 ِىبئٓ اٌز١بس اٌّغزّش راد اٌزغز٠خ اٌزار١خ ٔٛع اٌّزٛاٌٟ - ة

 

 (1.1اٌؾىً )
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 مكائه انتٍاس انمستمش راخ انتغزٌح انزاتٍح انمشكثح: 31212

 ٚرىْٛ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ: 

( ٚرؼزّذ ػٍٝ اٌز١بس اٌّبس فٟ Long-Shunt( اٚ رٛاصٞ غ٠ًٛ )Short-Shuntاِبرٛاصٞ لص١ش )

ٌفبئف اٌزٛاٌٟ. فأرا ٚصٍذ ٌفبئف اٌزٛاٌٟ ثؾ١ش ٠ّش ثٙب ر١بس اٌخػ  ٠غّٝ اٌّبوٕخ ِشوت لص١ش 

 رٛاصٞ.

 اِب ارا ٚصٍذ ٌفبئف اٌزٛاٌٟ ثؾ١ش ٠ّش ثٙب ر١بس إٌّزظ رغّٝ اٌّبوٕخ ِشوت رٛاصٞ غ٠ًٛ. 

 ِبوٕخ ر١بس ِغزّش راد رغز٠خ رار١خ فٟ ٔٛع اٌّشوت اٌزٛاصٞ اٌط٠ًٛ  - أ

 

 (4.3ٌؾىً )ا

 

 ِبوٕخ ر١بس ِغزّش راد رغز٠خ رار١خ فٟ ٔٛع اٌّشوت اٌزٛاصٞ اٌمص١ش - ة

 

 

 (5.3اٌؾىً )
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 ٠ٚمغُ وً ٔٛع ِٓ أٛاع اٌّىبئٓ اٌّشوجخ اٌٝ صالصخ الغبَ ؽغت ربص١ش ٍِفبد اٌزٛاٌٟ:

 (: Comulative Compoundِشوت رشاوّٟ ) - أ

٘زا إٌٛع رؼطٟ ٍِفبد اٌزٛاٌٟ ِغبال ِغٕبغ١غ١ب فٟ ٔفظ ارغبٖ اٌّغبي اٌّغٕبغ١غٟ ٌٍّفبد فٟ 

 اٌزٛاصٞ  فؼٕذ ص٠بدح ر١بس ِغبي اٌزٛاٌٟ رظٙش ص٠بدح ٍِؾٛظخ فٟ خطٛغ اٌّغبي اٌّغٕبغ١غ١خ ٌٍّغبي

 اٌّؾصً ِّب ٠ؼًّ ػٍٝ ص٠بدح ل١ّخ اٌمٛح اٌذافؼخ اٌىٙشثبئ١خ

 (:Linear Compoundِشوت ِغزٛٞ ) - ة

رؼطٟ ٍِفبد اٌزٛاٌٟ ِغبال ِغٕبغ١غ١ب ٠ؼًّ ػٍٝ رؼ٠ٛط إٌمصبْ فٟ خطٛغ اٌّغبي ٔز١غخ 

 ٌٍّؤصشاد اٌّخزٍفخ.

 (:Differential Compoundِشوت رفشلٟ ) - ط

اٌٝ رؼًّ ٍِفبد اٌزٛاٌٟ ػٍٝ اظؼبف اٌّغبي اٌّغٕبغ١غٟ إٌبؽئ ػٓ ٍِفبد اٌزٛاصٞ ِّب٠ؤدٞ 

 اٌّؾصً. ٔمصبْ خطٛغ اٌمٜٛ اٌّغٕبغ١غ١خ ٌٍّغبي 

 

 أ                           ة                       ط

 ِشوت رفشلٟ-ِشوت ِغزٛٞ ,ط-ِشوت رشاوّٟ , ة-(: أ6.3اٌؾىً )
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 انمحاضشج انشاتعح

 :فاقٍذ فً مكائه انتٍاس انمستمشمان 4/

 ف اٌّفبل١ذ فٟ اٌّىبئٓ اٌىٙشثبئ١خ اٌٝ صٕف١ٓ ّٚ٘ب: رصٕ

 إٌّزظغجت دٚساْ ٕزظ ثر -اٚال

 غجت ِشٚس اٌز١بس فٟ اعضاء اٌّبوٕخ اٌّخزٍفخ رٕزظ ث -صب١ٔب

( ٚاالخشٜ رغّٝ اٌّفبل١ذ Rotational Lossesاٌذٚسا١ٔخ )ثبٌّفبل١ذ  رغّٝ اٌّفبل١ذ االٌٚٝ

إٌؾبع١خ ٚوّب ِٛظؼ فٟ اٌزغ١ّخ فأْ اٌّفبل١ذ اٌذٚسا١ٔخ رؼزّذ ػٍٝ عشػخ دٚساْ إٌّزظ 

اٌّفبل١ذ اٌىٙشثبئ١خ فٟٙ رزغ١ش ثزغ١١ش اٌز١بس اٌّبس فٟ اٌؼٕبصش اٌىٙشثبئ١خ ٚالرزغ١ش االثزغ١١ش٘ب. اِب 

 ِضً ٌفبئف إٌّزظ ٌٚفبئف اٌّغبي ٚرالِظ اٌفشػ.

 انمفاقٍذ انذوساوٍح:  اوال:

 رمغُ اٌٝ :

رؾًّ اؽزىبن وشاعٟ اٌزؾ١ًّ ٚاؽزىبن اٌفشػ ٚاؽزىبن اٌٙٛاء ٚرؼزجش  :مفاقٍذ االحتكاك - أ

 ِفبل١ذ االؽزىبن ِفبل١ذ ١ِىب١ٔى١خ ٔبرغخ ػٓ اٌذٚساْ.

اْ فمذ اٌزخٍف١خ ٠ؼٛد ٌٍّغبالد اٌّغٕبغ١غ١خ ٌٚىٕٗ ٔبرظ فٟ دٚساْ إٌّزظ ٌٚزٌه  فقذ انتخهفٍح: - ة

وضبفخ اٌزذفك ٚعشػخ إٌّزظ ِٚمذاس ادسط ظّٓ اٌّفبل١ذ اٌذٚسا١ٔخ. ٠ؼزّذ اٌفمذ اٌزخٍفٟ ػٍٝ 

فٟ اٌؾذ٠ذ اٌّٛعٛد فٟ إٌّزظ ٚال٠ؼزّذ ػٍٝ ِبارا ِبوبْ إٌّزظ ِىٛٔب ِٓ سلبئك اَ ال.

اٌضبثزخ ٔغج١ب فبْ اٌفمذ اٌٌّٛذاد اٌزٟ عشػزٙب صبثزخ رمش٠جب ِٚؾشوبد اٌزٛاصٞ راد اٌغشػخ 

ٚاٌّؾشوبد اٌّشوجخ ٚاٌزٟ  اٌزخٍفٟ صبثذ رمش٠جب ػٕذ رغ١ش اٌؾًّ, اِب فٟ ِؾشوبد اٌزٛاٌٟ

رؼزّذ ف١ٙب اٌغشػخ ػٍٝ اٌز١بس ثذسعخ اوضش فبْ فمذ اٌزخٍف١خ ٠زغ١ش ثذسعخ اٚظؼ ِغ رغ١ش ر١بس 

 اٌؾًّ.

اي ق. د.ن رٕزظ فٟ رٌٛذ لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ فٟ ٌت إٌّزظ ٚرؤدٞ ٘زٖ :فقذ انتٍاساخ انذوامٍح   - ط

فمذ فٟ اٌطبلخ ٚاٌزٟ رظٙشوزٌه ػٍٝ ؽىً  اٌٝ رذفك ر١بساد دٚا١ِخ فٟ ٌت إٌّزظ ِّب٠ٕزظ ػٕٙب

ؽشاسح ؽ١ش اْ اٌز١بساد اٌذٚا١ِخ ربخز ِغبسا ِٛاص٠ب ٌؼّٛد االداسح فبْ اٌطش٠مخ إٌّطم١خ ٌزم١ًٍ 

ػب١ٌخ فٟ ِغبساد اٌز١بساد اٌذٚا١ِخ ٚ٘زا ٠زبرٝ ثصٕغ  ٘زا اٌفمذ ٘ٛ ػٓ غش٠ك ادخبي ِمبِٚخ

ٛس١ٔؼ. ٚرؼزّذ ل١ّخ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّفبل١ذ اٌٍت اٌؾذ٠ذٞ فٟ سلبئك رؼضي ػٓ ثؼعٙب اٌجؼط ث

 ػٍٝ وضبفخ اٌزذفك ٚعشػخ اٌذٚساْ ٚعّه ٌشلبئك ٚالرؼزّذ ػٍٝ ٔٛػ١خ اٌّبدح اٌّغٕبغ١غ١خ.
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 انمفاقٍذ انىحاسٍح:ثاوٍا:

رؾذس ػبدح ػٕذِب ٠ىْٛ ٕ٘بن ر١بس ِبس فٟ دائشح ٔؾبع١خ. رؾزًّ ٘زٖ اٌّفبل١ذ ػٍٝ ِفبل١ذ 

 ( ٚػٍٝ ِفبل١ذ اٌّغبي إٌؾبع١خ اٌزٟ رؾزًّ ػٍٝ:     *Raإٌّزظ ٚل١ّخ )

 ِفبل١ذ ِغبي اٌزٛاصٞ -3

 ِفبل١ذ ِغبي اٌزٛاٌٟ -1

 ِغبي االلطبة اٌج١ٕ١خ -1

 اٌٍفبئف اٌّؼٛظخ ارا وبٔذ ِٛعٛدح -4

( اِب ٌفبئف اٌّغبالد If . V)   ٚ ل١ّزٗ  اْ فمذ ِغبي اٌزٛاصٞ صبثذ رمش٠جب ٚال ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌؾًّ

 ػٍٝ ِشثغ ر١بس إٌّزظ ؽ١ش أٙب رزصً ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ِؼب. اٌّزجم١خ فٟٙ رؼزّذ ِجبؽشح

 :ٚرؼزّذ ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخٕ٘بن ٔٛع ِٓ اٌّفبل١ذ ٠صؼت ؽغبثٗ ٠غّٝ ثبٌّفبل١ذ اٌؾبسدح ػٕذ اٌؾًّ 

 رؾٖٛ اٌّغبي إٌبرظ ِٓ سد فؼً إٌّزظ -3

 افزمبس اٌزٛص٠غ إٌّزظُ ٌٍز١بس ث١ٓ اٌّغبساد اٌّزٛاص٠خ اٌّزؼذدح -1

 ِغبؽخ ِمطغ اٌّٛصً خبصخ ارا وبْ وج١شا  -1

 ر١بس اٌمصش ٌٍٍّف اصٕبء ػ١ٍّخ اٌزؼذ٠ً -4

%( ِٓ اٌمذسح 3رمذس اٌّفبل١ذ اٌؾبسدح رمذ٠شا رمش٠ج١ب ؽ١ش ِٓ اٌؼت ؽغبثٙب ثذلخ. ٚرفشض ػبدح )

ف١ٙب رم١ٕزٙب ٚاؽذ و١ٍٛ ٚاغ. اِب ٌٍّىبئٓ اٌصغ١شح فزًّٙ اٌّفبل١ذ اٌؾبسدح اٌخبسعخ ٌٍّبوٕخ ػٕذِب ٠ىْٛ 

 ػٕذ ؽغبة اٌىفبءح.

 انمحاضشج انخامسح

 انكفاءج:/ 5

 كفاءج انمىنذ:   115

رؼشف وفبءح اٌٌّٛذ ثبٔٙب إٌغجخ ث١ٓ اٌمذسح اٌىٙشثبئ١خ اٌخبسعخ اٌٝ اٌمذسح ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌذاخٍخ. ٚثٕبءا 

  :ػٍٝ رٌه فأْ اٌىفبءح وٕغجخ ِئ٠ٛخ ٟ٘

 اٌمذسحاٌخبسعخ

اٌمذسحاٌذاخٍخ
   *111 

 ؽ١ش اْ:

 اٌمذسح ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌذاخٍخ = اٌمذسح اٌىٙشثبئ١خ اٌخبسعخ+ اٌّفبل١ذ
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فأْ اٌىفبءح ثبٌّبئخ = 
اٌمذسح اٌخبسعخ

اٌمذسحاٌخبسعخ  اٌّفبل١ذ
 *111  

 

 ٠ّٚىٓ وزبثخ اٌّؼبدٌخ اٌغبثمخ ٌٍىفبءح ثص١غخ اخشٜ ٚػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 -1)اٌىفبءح ثبٌّبئخ = 
اٌّفبل١ذ

اٌمذسحاٌخبسعخ  اٌّفبل١ذ
)  *311  

 

 مثال:

اَٚ, ِمبِٚخ إٌّزظ  315فٌٛذ , ِمبِٚخ اٌزٛاصٞ  151و١ٍٛ ٚاغ,  31ٌِٛذ ر١بس ِغزّش رٛاصٞ رٞ 

 ., اؽغت وفبءح اٌٌّٛذ ػٕذ اٌؾًّ اٌزبَٚاغ 541اٌؾبسدح اَٚ, اٌّفبل١ذ  1.4ٚااللطبة اٌج١ٕ١خ ِؼب 

   انحم:

   
      

   
      

    
   

   
          

             

 فمذ إٌّزظ:

                          

                      فمذ ِغبي اٌزٛاصٞ:

                   

 (540Wاٌّفبل١ذ اٌؾبسدح  )

=540+500+705=1745W 

 اٌىفبءح ثبٌّبئخ :
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%85.34( =3- 
    

          
*)311  

 

 كفاءج انمحشك: 215

اٌّؾشن أٙب إٌغجخ ث١ٓ اٌمذسح ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌخبسعخ اٌٝ اٌمذسح اٌىٙشثبئ١خ اٌذاخٍخ رؼشف وفبءح        

 وٕغجخ ِئ٠ٛخ ٠ّٚىٓ وزبثخ ٘زا اٌزؼش٠ف ثبٌصٛسح اٌزب١ٌخ:

اٌىفبءح ثبٌّبئخ = 
اٌمذسح اٌخبسعخ ثبٌؾصبْ    

اٌمذسح اٌذاخٍخ ثبٌٛاغ
*111 

 ( 746تانحصان * انمفاقٍذ + انخاسج ؽ١ش اْ اٌمذسح اٌذاخٍخ ثبٌٛاغ = )

 ٠ّٚىٓ وزبثخ اٌىفبءح:

 -1)اٌىفبءح ثبٌّبئخ = 
اٌّفبل١ذ ثبٌٛاغ

اٌخبسط ثبٌؾصبْ     اٌّفبل١ذ ثبٌٛاغ
 *)111 

 مثال:

 فٌٛذ, ارا اػط١ذ اٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ: 111ؽصبْ,  15اؽغت اٌىفبءح ٌّؾشن ِشوت غ٠ًٛ رٞ 

  Ώ 335 =Rsh ِمبِٚخ ِغبي اٌزٛاصٞ 

 Ra=0.18 Ώِمبِٚخ إٌّزظ ٚااللطبة اٌج١ٕ١خ 

 Rser = 0.03 Ώِمبِٚخ ِغبي اٌزٛاٌٟ 

 Ώ31.88 اٌّفبل١ذ اٌؾبسدح ػٕذ اٌؾًّ اٌزبَ= 

 92Aاٌز١بس اٌّغؾٛة فٟ اٌّصذس = 

 انحم: 

 -1) اٌىفبءح =
اٌّفبل١ذ

لذسح االخشاط اٌّفبل١ذ
) *111 

 اٌّفبل١ذ = اٌّفبل١ذ إٌؾبع١خ + اٌّفبل١ذ اٌؾبسدح

                         =                        اٌّفبل١ذ إٌؾبع١خ 
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Ia=92-2=90A  

                  Pv=       * (0.18+0.03) + (   *115=2161w 
 1363+3188اٌّفبل١ذ اٌى١ٍخ = 

                  =w   1149 

 -3ارْ اٌىفبءح ثبٌّبئخ =)
    

             
 * )311 

 μ=85.36%                                       :ارْ 

 

 انمحاضشج انسادسح
 مثال: 

ِمبِٚخ , ( 250Vغشاف )ال( ٚفٌٛز١خ ا195Aؽًّ ثز١بس ِمذاسٖ ) ٌِٛذ ر١بس ِغزّش رٛاصٞ ٠غزٞ

( 950W( , ِفبل١ذ اٌؾذ٠ذ ٚاالؽزىبن )Ώ1.11ٍِفبد إٌّزظ )( , ِمبِٚخ Ώ51ٍِفبد اٌّغبي )

 :اؽغت

 ق.د.ن اٌّؾزضخ - أ

 اٌّفبل١ذ إٌؾبع١خ - ة

 (B.H.Pلذسح االدخبي ا١ٌّىب١ٔى١خ ) - د

 اٌىفبءح - س

                                                         انحم:

           

         

   
  

   
 
   

  
 =    

                

                      

  اٌّفبل١ذ إٌؾبع١خ
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                      51*   

              

 : (B.H.Pلذسح االدخبي ا١ٌّىب١ٔى١خ )

 

 اٌّفبل١ذ اٌضب٠ٛٔخ 
Pc=950watt 

Ploss=Pc+Pv 

         = 950+2050 

         = 3000w 

Pin= Pout+Ploss 

Pout=      

Pout= 250*195= 48750 W 

Pin=48750+3000=51750 W 

 اٌمذسح اٌذاخٍخ ثٛؽذح اٌؾصبْ:

B.H.P= 
             

   
 

          = 
     

   
= 69.4  

 اٌىفبءح:

μ= 
    

   
 

 = 
     

     
 * 100 

 =       

 مثال:

.  (500r.p.m( موصل , سرعة المولد )778عدد الموصالت الكلٌة )اقطاب,  8مولد توازي ذو 

اللف تموجً, مقاومة المنتج  , (v.12( وكانت فولتٌة االطراف )5.21ٌغذى حمل مقاومً مقداره )

(Ra=0.24Ώ) ( مقاومة ملف التوازي ,R=250Ώ)   ًاحسب القوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة ف

 المنتج, التدفق لكل قطب.
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 =     

                
  

   
 

   

   
    

            

           

                         

    
  

  
  

 

  
  

  

        
 

 
  

   

  
  

           

 مثال:

وٌبر,  .222قطب ٌولد موصل وكان كل  125مولد تٌار مستمر ذو ستة اقطاب, لفائف منتجه ذات 

 لذا كانت الموصالت:

 دورة/ 5822متصلة بستة مسارات, احسب الفولتٌة المتولدة اذا كانت سرعة المنتج  - أ

 دقٌقة 

 متصلة بمسارٌن متوازٌٌن, كم ٌجب ان تكون السرعة لتولٌد الفولتٌة نفسها؟  - ب
 

  - أ
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  - ب

          
 

 
  

 

  
      

                    

 المحاضرة السابعة

 :(No Load Magnetization Curveمنحنى المغناطٌسٌة )الالحمل( ) 6/ 

 ملً فً  بعض  االحٌان  منحنى   التشبع الالح  منحنى المغنطة  على ٌطلق            

(Saturation Curve)  ( وٌمثل العالقة بٌن ال ق. د. ك المحتثة فً المنتجEo)   عند الالحمل

وتٌار المغنطة عند سرعة دوران معٌنة وهو ٌمثل فً الواقع منحنى المغنطة لمادة االقطاب وله 

 دائما الشكل نفسه لكل انواع المولدات سواءا اكانت منفصلة او ذاتٌة االثارة.

 تعٌٌن منحنى الالحمل:

ٌتم الحصول على منحنى الالحمل او اختٌار الدائرة المفتوحة لمولدات االثارة الذاتٌة سواءا         

كانت توازي او توالً بالطرٌقة نفسها. تفصل لفائف المجال من اطراف المنتج. وٌتم تغذٌتها فً 

 (.1.6مصدر خارجً بتٌار مستمر كماهو مبٌن فً الشكل )

 

 (1.6الشكل )

( عن طرٌق مقاومة   فولتمٌتر ٌغٌر بتٌار المجال )ٌدار المولد بسرعة ثابتة وٌوصل مع طرفٌه 

متغٌرة موضوعة فً دائرة المجال. ٌعطً االمٌتر قٌمة تٌار المجال والفولتمٌتر قٌمة الجهد المتولد 

( )ابتداءا من الصفر( تأخذ قراءة الفولتٌة لكل قٌمة من القٌم وبهذا نحصل   عند الالحمل. وبزٌادة )

 ((.521 (bكما فً الشكل )على منحنى الالحمل 
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( صفرا نتٌجة لوجود المغناطٌسٌة   المنتج حتى عندما ٌكون )تتولد ال ق.د.ك المحتثة فً لفائف 

المتبقٌة فً االقطاب. وهذا هو سبب عدم ابتداء المنحنى من الصفر وٌالحظ ان الجزء االول من 

قاومة الجزء الحدٌدي عند كثافات المنحنً ٌعتبر عملٌا خطا مستقٌما وهذا الواقع نتٌجة لصغر م

الهوائً والتً تعتبر  التدفق المنخفض ومن ثم فان المقاومة الكلٌة هً تقرٌبا مقاومة التٌار المار

(. اما عند كثافات التدفق   ( ٌتغٌران خطٌا مع قٌم )Eoثانوٌة وعلٌه فان التدفق الناتج وبالتالً )

( ولكن   حٌث تستمر ال ق. د.ك فً الزٌادة مع زٌادة ) العالٌة فان العالقة التصبح خطا مستقٌما

بمعدل متناقص الى ان ٌصل المنحنى الى حالة التشبع والتً عندها الٌقابل زٌادة تٌار المجال زٌادة 

ملحوظة ومن ثم التصبح المعاوقة الكلٌة مساوٌة لمعاوقة المسار الهوائً فقط بل مضافا الٌها 

 معاوقة الجزء الحدٌدي.

 كٌفٌة تعٌٌن المقاومة والسرعة الحرجتٌن: 7/

لتعٌٌن المقاومة الحرجة عند سرعة معٌنة ٌرسم منحنى الالحمل عند هذه السرعة من المعلومات 

المعطاة ثم ٌرسم من نقطة االصل خط مماس للجزء االبتدائً من منحنى الالحمل كما فً الشكل 

(1.7.) 

 

 (527الشكل )



25 
 

 (Rcوبمٌل هذا الخط ٌعطً المقاومة الحرجة ) (Ocالخط )

( ٌرسم منحنى الالحمل ثم ٌرسم خط المجال   لتعٌٌن السرعة الحرجة عند مقاومة مجال معٌنة )

( , 0,0( وٌتم رسم خط المجال عن طرٌق تعٌٌن نقطتٌن ال على التعٌٌن مثل )  للمقاومة )

مستقٌم حتى ٌقطع منحنً الالحمل وبذلك نحصل على ( ثم ٌتم وصٌل النقطتٌن بخط           )

  (Kخط المجال ولتعٌٌن السرعة الحرجة ٌقام فً اي نقطة )

 

 المحاضرة الثامنة

 بناء الفولتٌة وشروط تولٌدها فً المولدات )نوع التوازي(: 8/

عندما ٌدار التوازي الى سرعته االعتٌادٌة بدون تحمٌل اطرافه نجد انه فً بعض االحٌان        

تظهر الفولتٌة على طرفٌه وفً احٌان اخرى التظهر. فً الحالة االولى استطاع المولد ان ٌبنً 

ً الفولتٌة المطلوبة. اما فً الحالة الثانٌة فلم ٌستطع وذلك الن هناك شروطا ٌجب توفرها اوال لك

ٌبنً مولد التوازي الفولتً, فاذا اختل احد هذه الشروط عجز المولد عن بناء الفولتٌة. قبل التحدث 

عن هذه الشروط دعنا نتحدث عن مٌكانٌكٌة عملٌة بناء الفولتٌة. فاذا اخذنا مولد توازي ٌدور عند 

مع طرفً السرعة االعتٌادٌة وطرفاه مفتوحان. وبفرض ان طرفً لفائف المجال غٌر متصلٌن 

المنتج فسوف تظهرعلى طرفً المنتج ق. د.ك تناظر المغناطٌسٌة المتبقٌة فً االقطاب. فاذا وصل 

ومن طرفا لفائف المجال مع المنتج كونا دائرة مغلقة من لفائف المنتج ولفائف المجال على التوالً. 

ه فً لفائف المجال فاذا كان ٌمر بدورثم فان ال ق. د.ك المتولدة عن المغناطٌسٌة المتبقٌة تولد تٌارا 

فق الفجوة الهوائٌة وبالتالً التدفق الناتج عن هذا التٌار ٌساعد التدفق المتبقً ادى ذلك الى زٌادة تد

زٌادة ق .د.ك المحتثة فً المنتج وبدورها تزٌد من تٌار المجال وتعاد هذه الدورة فٌزداد تدفق 

د.ك الى ان ٌصال الى حالة اتزان تستقر عندها المجال وهكذا ٌزداد كل من تٌار المجال وال ق. 

 الفولتٌة الظاهرة على طرفً المنتج.

 التمام عملٌة بناء الفولتٌة البد من توفر عدة شروط:

ٌجب ان ٌكون هناك مغناطٌسٌة متبقٌة وكافٌة فً االقطاب فالٌبنً المولد الفولتٌة اذا كانت  - أ

فولت ٌجب ان تكون قٌمة التدفق  5.1-551لالمغناطٌسٌة المتبقٌة غٌر كافٌة. ففً مولدات ا

فولت وهذا ٌعنً ان الماكنة الجدٌدة التً لم  52و 5المتبقً بحٌث تنتج فولتٌة تتراوح بٌن 

تستخدم من قبل او التً فقدت مغناطٌسٌتها لعدم استخدامها لمدة طوٌلة ٌجب ان تمغنط 

ون المنتج فً وضع بمجال منفصل عن طرٌق مصدر خارجً وتتم هذه العملٌة عندما ٌك

 السكون عن طرٌق توصٌل طرفً المجال لعدة ثوانً مع مصدر تٌار مستمر او بطارٌة.
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ٌجب ان تكون مقاومة المجال اقل من المقاومة الحرجة للسرعة المستخدمة وتعرف   - ب

المقاومة الحرجة بانها المقاومة الكلٌة فً دائرة المجال التً اذا نقصت مقاومة المجال عنها 

. ٌقصد عملٌة بناء الفولتٌة اما اذا زادت مقاومة المجال عنها التتم عملٌة بناء الفولتٌةتتم 

. وبناءا علٌه ٌجب التاكد من عدم بمقاومة دائرة المجال والمقاوم المتغٌر واسالك التوصٌل

وجود توصٌالت سائبة من شانها ان تؤدي الى فتح المجال, كماٌجب ان ٌكون تالمس 

 معدل تالمسا جٌدا حٌث ان التٌار المغذي لدائرة المجال ٌمر عبر الفرش.الفرش مع سطح ال

 

ٌجب ان تكون سرعة الدوران عالٌة بمافٌه الكفاٌة بماٌناسب مقاومة مجال التوازي   - ج

المستخدمة. وعموما فلكل مقاومة مجال توجد سرعة حرجة وتعرف بانها السرعة التً اذا 

 اء الفولتٌة واذا نقصت عنها التتم عملٌة البناء.زادت سرعة المولد عنها تتم عملٌة بن

 

تساعد  التًالصحٌح الذي ٌولد ق.د .ك  تجاهالواخٌرا ٌجب ان ٌكون اتجاه الحركة هو ا  - د

  المغناطٌسٌة المتبقٌة والتعاكسها.

 

 

 

 :خواص مولدات التٌار المستمر  9/

محدد فأن قوة دافعة كهربائٌة عند دوران المنتج فً مولدات التٌار المستمر ضمن حقل مغناطٌس 

 ستحتث فٌه ٌمكن التعبٌر عنها كماٌلً:

  
   

  
  

 

 
    Volt………2(525) 

 ( : عدد ازواج االقطابP)      حٌث: 

              (N):  سرعة دوران المنتج دورة/دقٌقة 

 (: المجال المغناطٌسً الرئٌس من االقطاب ) 

 عدد المسارات المتوازٌة  :( ) 

 (Z):  عدد موصالت المنتج 

 ثابتة لهذا تؤول المعادلة السابقة الى:  (A.Z.Pوفً اي ماكنة تكون المقادٌر )

E=NK  
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 مقدار ثابت Kحٌث: 

 وكذلك:

   …2(.25)  E=        

 وفً حالة تثبٌت السرعة تصبح ال ق.د.ك :

   E=   

 اي ان: 

         

 ولكن:

                            ……22(325) 

خواص مولدات التٌار المستمر عند ثبات  نستخرج منحنٌات مختلفة تمثل   (,3.ومن المعادلتٌن )

 السرعة وهذه الخواص تشمل:

 (  العالقة بٌن ق. د.ك وتٌار التغذٌة ) -خواص الالحمل  -5

 (.  العالقة بٌن جهد االطراف وتٌار االثارة ) -خواص الحمل  -.

 (.  ( وتٌار الحمل )  العالقة ٌن الفولتٌة ) -خواص الخرج   -3

 (.  ( وتٌار المنتج )  العالقة بٌن تٌار االثارة ) -خواص تنظٌم الجهد  -5

 

 المحاضرة التاسعة

 

 خواص مولدات التغذٌة المنفصلة: .91

ملف مستقل ٌربط الى الحظنا ان المجال المغناطٌسً لمولدات التغذٌة المنفصلة ٌتكون بواسطة 

  ( مستقل كمافً الشكلd.c( والى مصدر )Field Regulatorمقاومة متغٌرة تسمى منظم االثارة )

   (1-9.) 



28 
 

 

 ( مولد التغذٌة المنفصلة5-9الشكل )

 

  :خواص الالحمل 9.2

ان منحنى التمغنط للمولدات بشكل عام ٌوضح شكل العالقة بٌن الجهد المتولد فً حالة الالحمل      

وبٌن التٌار المار من ملف االثارة عند ثبوت السرعة. ٌسمى هذا المنحنى عبر نهاٌتً ملف المنتج 

 ( او منحنى الدائرة المفتوحة. ٌستحصل على خواصSaturation Curveاٌضا بمنحنى االشباع )

( الذي ٌقوي المجال المغناطٌسً مسببا زٌادة مستمرة من ال   الالحمل للمولد  بتغٌر تٌار االثارة )

ق. د.ك المتولدة وٌكون الجزء االول من هذا المنحنى على شكل خط مستقٌم ٌدل على عدم تشبع 

 (.2.9الدائرة المغناطٌسٌة , انظر الشكل )

 

 (2.9الشكل )
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( عند وصول تٌار االثارة الى Steady Stateالى حالة االستقرار ) المحتثةوتصل ال ق.د .ك 

 ( بسبب تشبع الدائرة المغناطٌسٌة.   Maxالذروة )

 خواص الحمل : .93 

ان تاثٌر رد فعل المنتج فً مولدات التٌار المستمر ٌقلل جزئٌا ال ق. د. ك, وبما ان تٌار       

( التً     ( فان زٌادة االول ٌرفع من مقدار الفولتٌة المفقودة )  ( ٌساوي تٌار النتج )  الحمل )

 بدورها تؤثر على صافً الفولتٌة الظاهرة عبر المنتج اي :

  

                                       

 ( ان هبوط ق.د .ك بسبب:5وٌتضح من المعادل )

 (Eo-Eرد فعل المنتج ) - أ

 (    المنتج والهبوط الحاصل )مقاومة  - ب

 (.329) اص الحمل, الحظ الشكل( تسمى خو  ( و)  والعالقة الناتجة بٌن )

 

 

 (:خواص الحمل329الشكل )
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 خواص الخرج: 9.4

لما كانت دائرة االثارة مستقلة عن المنتج والتتاثر بتغٌر الحمل الخارجً لهذا عند ابقاء تٌار      

االثارة والسرعة ثابتٌن فٌتوقع ان ٌبقى جهد الخرج مستقرا عند تغٌر الحمل. اال ان هبوط الفولتٌة 

كلما ازداد لخرج على مقاومة المنتج ورد فعله ٌزداد مع زٌادة تٌار الحمل مماٌؤدي الى هبوط جهد ا

( ٌمثل هذه الخواص اال ان ق.د.ك المتولدة داخلٌا تعبر AB( والمنحنً )1.4.9تٌار الحمل, الشكل )

 عنها المعادلة:

                                                              

 

 

 (1.4.9الشكل )

 

اضافة  ( اي ان هذا المنحنً ٌنتج منAC)وهذا التعبٌر ٌعطً ماٌسمى بالخصائص الداخلٌة للمولد 

 (.525)( كما فً الشكل AB( الى جهد الخرج )ODهبوط الفولتٌة على مقاومة المنتج )

عكس مولد التوازي ٌكون الجهد المتولد فً حالة الالحمل اعلى قٌمة ممكنة. بما ان ملفً المنتج 

فان تٌار الحمل الذي  (2.4.9)لشكل واالقطاب المغناطٌسٌة ٌشكالن دائرة متوالٌة واحدة كمافً ا
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تاثٌر رد فعل المنتج فان منحنً  مقدار الجهد المحتث وعند اهمال ٌمر فٌها ٌكون واحدا وبعتمد علٌه

 .(3.4.9)ال ق.د.ك المحتثة ٌشبه الى حد كبٌر منحنى التمغنط الحظ الشكل 

 

 (: مولد االثارة المتوالٌة2.4.9الشكل )

 

 (3.4.9الشكل )

ان هبوط الفولتٌة نتٌجة رد فعل المنتج وهبوطها على المقاومات الداخلٌة تقلل من مقدار جهد الخرج 

(. ٌالحظ ان المنحنً ٌرتفع الى ان ٌصل 4.4.9( كما فً الشكل )ACالذي ٌتغٌر حسب المنحنً )
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التدرٌجً ثم الهبوط الحاد وعلٌه فالتغٌٌر عن فولتٌة الخرج عند اهمال لحالة التشبع ثم ٌبدأ بالهبوط 

 رد فعل المنتج ٌصبح كما ٌلً:

                                           

( او جهد E( الذي ٌمثل  ق.د.ك المحتثة داخلٌا )AF( المنحنً )AC( مع )ADوٌمثل الخط )

 الالحمل.

 

 (4.4.9الشكل )

 المحاضرة العاشرة

 خواص المولدات المركبة: /01

خواص مولد الثارة المركبة هً تشكٌلة مختلطة من خصائص مولد التغذٌة المتوالٌة         

والمتوازٌة. وتوجد بشكل عام طرٌقتان لربط ملف التوالً نسبة الى ملف التوازي. الطرٌقة االولى 

عندما ٌكون المجال المغناطٌسً المتكون من ملف التوالً مساعدا لمجال ملف التوازي وتسمى هذه 

ٌقة بالربط التراكمً والطرٌقة الثانٌة عندما ٌكون مجاالت التوالً والتوازي متعاكسان وتسمى الطر

 بالربط التفاضلً.
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ان مولد التغذٌة المركبة الذي ٌولد فولتٌة خرج ثابتة التتغٌرمن حالة الالحمل وحتى الحمل الكامل 

ام ما تدعى بحالة التعوٌض اي ان ملف التوالً ٌعوض عن هبوط الفولتٌة فً ملف المنتج بشكل ع

(. اما فً حالة التعوٌض 1.10الكامل وتكون خصائصه مسطحة او مستوٌة كماهو مبٌن بالشكل )

الزائد ٌزداد الخرج مع زٌادة غٌر الكامل فان جهد الخرج ٌهبط مع زٌادة تٌار الحل وفً التعوٌض 

 الحمل .

 

 (: مولد االثارة المركبة1.10الشكل )
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 (: خواص المولد المركب252.الشكل )

المركبة ٌتطلب عدد لفات مناسب فً ملف لذا فان التعوٌض المناسب والمالئم لمولدات االثارة 

التوالً وتصمم المولدات عادة بزٌادة التعوٌض مع اضافة منظم معٌن على التوازي مع ملف 

 ( حٌث ٌمكن بواسطة الحصول على درجة التعوٌض المطلوبة.53-5التوالً كما فً الشكل )

 (1.10)اضافة الى ماتقدم ٌمكن ربط ملف التوازي فً هذا النوع من المولدات كما فً الشكل 

( مع   ( والطرٌقة الثانٌة فً حالة ربط )  ( مع )  وتدعى بالتوازي القصٌر حٌث تربط )

االنسبة مئوٌة ضئٌلة ( وتسمى بالتوازي الطوٌل ولما كان تٌار ملف التوازي صغٌر والٌشكل   )

 تٌار الحمل فالٌوجد فً الواقع اهمٌة كبٌرة الي من الطرٌقتٌن ٌجب اتباعها عند الربط. من
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 المحاضرة الحادٌة عشر

 رد فعل المنتج فً مكائن التٌار المستمر:/ 11

 اثناء دراستنا لهذا الموضوع سنجٌب على التساؤالت االتٌة:      

 ماهو رد فعل المنتج  -5

 ماهً اثار رد فعل المنتج  -.

 كٌف نعالج اثار رد فعل المنتج  -3

 ولقد تعرفنا فٌما سبق على كٌفٌة بناء الفولتٌة على اطراف المولدة حٌث ٌتطلب:

 وجود مجال مغناطٌسً -5

 موصالت تقطع هذا المجال حٌث ٌتولد بها ق.د.ك  -.

 ولكن عند تحمٌل مولدات التٌار المستمر ٌمر تٌار كهربائً فً ملفات المنتج وقٌمة هذا التٌار هً:

=       (8للف االنطباقً )
  

 
    

=      ( 9للف التموجً )
  

 
    

 : تٌار المنتج    حٌث ان :

          P  :عدد االقطاب 

 : تٌار المسار المتوازي             

 فً حالة اللف االنطباقً :

   Pعدد المسارات المتوازٌة= عدد االقطاب = 

 فً حالة اللف التموجً:

 .المسارات المتوازٌة =  عدد

( فً الموصالت المختلفة للمنتج تاثٌرات مغناطٌسٌة حول هذه   وٌنشأ عند مرور التٌار )

الموصالت )حسب قاعدة الٌد الٌمنى( وتاثٌرات هذا المجال المغناطٌسً الجدٌد لملفات المنتج ٌعرف 

 .(Armature Reactionبرد فعل المنتج )
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تفاعل المجال المغناطٌسً الناشئ عن ملفات المنتج مع المجال وحسب قانون لنز ٌنتج من 

المغناطٌسً االصلً فً المولدة عزم دوران مضاد لعزم دوران االلة المحركة التً تقوم بامداد 

( وٌكون التوازن بٌن عزم الدوران المضاد الذي ٌسبب Prime Moverااللة بالحركة المٌكانٌكٌة )

ور التٌار فً الموصالت وبٌن عزم الدوران المحرك الذي تعطٌه رد فعل المنتج الناشئ عن مر

 االلة المحركة هو االساس فً عملٌة تحوٌل الطاقة المٌكانٌكٌة الى طاقة كهربائٌة.

(+    المجال 1.11محصلة المجال المغناطٌسً= مجموع المجال المغناطٌسً لالقطاب االصلٌة )

 (2.11المغناطٌسً لملفات المنتج شكل )

 

 

   : المجال (.) (255.)الشكل  ,لالقطاب االصلٌة : المجال المغناطٌسً(5) (5255)الشكل

 المنتجالمغناطٌسً الناتج عن مرور تٌار ملفات 

ولدراسة اثار رد فعل المنتج باالضافة الى انه ٌنتج عزما للدوران مضاد لعزم دوران المحرك 

االبتدائً للمولد فان رد فعل المنتج ٌعمل على اعادة توزٌع خطوط الفٌض المغناطٌسً على طول 

رى اي الخطوة القطبٌة فتصبح مزدوجة على احدى ناحٌتً حذاء القطب وقلٌلة على الناحٌة االخ

 انها مزدوجة عند النهاٌة الخلفٌة لحذاء القطب وقلٌلة عند النهاٌة االمامٌة 
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 كٌفٌة معالجة االثار الناتجة عن رد فعل المنتج:/ 02

راٌنا كماسبق انه تنشا بعض الصعوبات عن ازاحة الفرش مثل حدوث شرارة بٌن قطع        

المعدل وفً معظم المكائن الحدٌثة تبقى الفرش فً موضعها العادي عند محور التماثل الهندسً 

( وٌؤخذ تاثٌر رد فعل المنتج فً االعتبار بعمل حساب محور التعادل المغناطٌسً للمجال الرئٌسً)

 51بٌن  ٌة اضافٌة من االمبٌر لفة تضاف الى لفائف المجال الرئٌس حٌث تتراوح نسبة االضافةكم

فً المائة حسب مقدار التشبع. كما ٌمكن تقلٌل تشوه المجال فً المكائن الحدٌثة بقدر اكبر  1.الى 

 بطرق اخرى منها زٌادة المقاومة المغناطٌسٌة الطراف احذٌة القطب او باستعمال اللفائف

 واالقطاب البٌنٌة.

 :(Compensating Windings) الملفات التعوٌضٌة/ 01

من المرغوب احٌانا تقلٌل تشوه شكل المجال المغناطٌسً الذي ٌسببه رد فعل المنتج        

المغناطٌسً  بالفعل( مع خطوط اقطاب المجال( وهذا ٌكون من الضروري   )المركبة العمودٌة )

لمعادلة تٌارات المنتج بقدر االمكان على امتداد خطوة القطب. وتستعمل لهذا الغرض الملفات 

موصالت التعوٌضٌة وهً ملفات تسري داخل اخادٌد موجودة فً اوجه االقطاب وٌوصل نصف 

صف هذه الملفات الموجودة فً الجهة الٌمٌن من وجه القطب على سبٌل المثال على التوالً مع ن

الموصالت الموجودة فً الجهة الٌسرى مع وجه القطب المجاور حٌث تصبح اتجاهات التٌارات فً 

هذه الوصالت مضادة التجاهات التٌارات فً موصالت المنتج الموجودة اسفلها والمواجهة لها 

(. والحصول على تعوٌض كامل عند جمٌع االحمال توصل 253.( و )5253كماهومبٌن فً الشكل )

 الملفات على التوالً مع المنتج.هذه 

 

 (5253الشكل )
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وفً حالة غٌاب هذه الملفات وعند تعرض مكائن التٌار المستمر لالمال المفاجئة سوف تحتث 

ق.د.ك داخل ملفات المنتج )بسبب تغٌرات تٌار الحمل المفاجئة( تكون من الشدة بحٌث لها القدرة 

عمل دائرة قصر على ملفات المنتج. وملفات بعلى كسر العازل بٌن قطع الموجة المجاورة 

 التعوٌض تستعمل فً المكائن الكبٌرة النها تشغل حٌزا وتزٌد من كلفة صنع الماكنة.

بل ٌكفً  وعموما فلٌس من الضروري تعوٌض رد فعل المنتج على امتداد كل خطوة القطب

الغرض ملف ضٌق  تعوٌض رد الفعل فً منطقة محور التعادل المغناطٌسً فقط وٌستخدم لهذا

 كماسٌأتً شرحه فٌمابعد. (Inter Pole)ملفوف على القطب البٌنً 

 

 (: مخطط ٌوضح اللفائف المعوضة 253.الشكل )

 المحاضرة الثانٌة عشر

 :تشغٌل مولدات التٌار المستمر على التوازي/ 04

واحد كبٌر السعة تجهز محطات تولٌد القدرة عادة بعدة مولدات متوسطة السعة بدال من مولد      

قادر على التغذٌة عند فترات االحمال العظمى. والسباب كثٌرة ٌكون من الضروري ربط اكثر من 

 مولدة لتغذٌة الحمل منها:
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 المرونة فً تجهٌز الطاقة ) حاالت العطل والصٌانة( -5

 تشغٌل المحطة  باعلى   وذلك بتشغٌل الوحدات الالزمة حسب الحمل -.

 اجراء اعمال الصٌانة  -3

 تنفٌذ اعمال التوسٌع -5

 

 

 عند ربط المولدات ٌجب مالحظة ماٌلً:

 فولتٌة االطراف ٌجب ان تكون متساوٌة للمولدات المراد ربطها على التوازي -5

  ربط االقطاب المتشابهة مع بعضها   -.

 

 اوال: تشغٌل مولدات التوازي على التوازي:

 

 (1.14الشكل )
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( على .مع الحمل العمومً وٌراد توصٌل المولد رقم )ٌبٌن الشكل اعاله مولد تٌار متصل مسبقا 

 ( على التوازي كما ٌلً:.التوازي معه. وتتم عملٌة توصٌل المولد رقم )

( عن طرٌق المحرك االبتدائً الى ان تصل الى السرعة المقننة وتكمل .ترفع سرعة المولد )

( الى 2تٌار المجال للمولد القادم )(. ٌعدل S1( على التوازي مع المفتاح )Vالدائرة بوضع فولتمٌتر )

( هو جهد الحمل العمومً نفسه 2ان ٌقرأ الفولتمٌتر صفرا. وٌعنً ذلك ان جهد االطراف للمولد )

(. تحت هذه الظروف فأن المولد 2( مع المولد )1( وبذلك ٌتوازى المولد )S1وحٌنئذ ٌغلق المفتاح )

( تساوي جهد الحمل. 2ان ق. د. ك للمولد ) ( الٌعطً والٌاخذ تٌارا من الحمل العمومً حٌث2)

( وفً هذه V( ٌعطً تٌارا للحمل البد من زٌادة ال ق.د.ك له عن جهد الحمل )2ولجعل المولد )

  ( ٌساوي:2الحالة الخارج من المولد )

 …(5) =
   

   
    

تقوٌة مجال  (. ان زٌادة ال ق. د.ك تتم عن طرٌق.( مقاومة دائرة المنتج للمولد )  حٌث )

 (.   التوازي )

 مثال :

امبٌر( فاذا كانت مقاومتا المنتج  822مولدا توازي وصال على التوازي لتغذٌة حمل مقداره )

( اوم على الترتٌب وال ق.د.ك المحتثة من احد المولدٌن 12( و).222والمجال لكل منهما هً )

ذى الحمل ثم اوجد القدرة الخارجة ( فولت , اوجد عند اي جهد ٌغ52.فولت ومن االخر )) 2..)

 .من كل مولد بالكٌلوواط

 الحل:
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 ٌوضح الشكل مخطط ربط المولدٌن:

 (Vافرض ان جهد االطراف )

   (= 5التٌار الخارج من المولد )

   ( = .التٌار الخارج من المولد )

  للمولد                                                       

   
 

  
 

   (   
 

  
)   للمولد                                        

  (   
 

  
)                 

 ( نحصل على :.( من المعادلة )3وبطرح المعادلة )

                

 نحصل على: (5( و)5من )

 

        

        

 :(V( نحصل على ).( فً المعادلة )  بتعوٌض قٌة )

  (    
 

  
)           
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 عشرثالثةالمحاضرة ال

 مثال:

( فولت ٌعمالن على التوازي, عند الالحمل تعطى الماكنة 220مولدا تٌار مستمر فولتٌة كل منهما )

بٌنما تعطً  فولت(2..تعطً )  (35Aوعند تٌار حمل مقداره ) (72.)االولى فولتٌة مقدارها

( امبٌر 12فولت فً حالة الالحمل وعند تٌار حمل مقداره )( 82.الماكنة الثانٌة فولتٌة مقدارها )

( 12فً تغذٌة حمل مقداره )( فولت احسب مقدار التٌار التً تشارك به كل مولدة 2..تعطً )

 امبٌر واحسب قدرة الخرج لكل مولدة تحت هذه الظروف.

G1: 

Voltage drop for 35A=270-220=50A 

 V/A   =
  

 
     Voltage drop/ Amper=

  

  
 

G2: 

Voltage drop for 50A=280-220=60A 

 V/A   =1.2 Voltage drop/Amp=
  

  
 

Let V= bus bar voltage 

          
 

 
      

           
 

 
      

V=270 - (
  

 
)         For G1 

    For G2 V=280 - (1.2)    

 =280 -  1.2    270 - (
  

 
)    
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 مثال:

 2000Aمولدتا تٌار مستمر ذات تغذٌة متوازٌة تعمالن على التوازي تجهزان تٌار حمل مشترك=

G1:    =0.04 Ώ ,    =25 Ώ,   =440 V 

G2:    =0.025 Ώ ,    =20 Ώ,   =420 V 

 اٚعذ لذسح وً ِبوٕخ ػٕذ ٘زا اٌؾًّ

. 

 اٌؾً:
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 عشر رابعةالمحاضرة ال

 

 وظشٌح عمم محشكاخ انتٍاس انمستمش:  /15

اٌّؾشن اٌىٙشثبئٟ ثصفخ ػبِخ ػجبسح ػٓ ِبوٕخ رمَٛ ثزؾ٠ًٛ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌٝ غبلخ        

١ِىب١ٔى١خ رظٙش ػٍٝ ؽىً ؽشوخ دٚسا١ٔخ ٠ّىٓ اعزالِٙب ِٓ ِؾٛس اٌذٚساْ ؽ١ش ٠زُ االعزفبدح ِٕٙب 

رٌه. ٚػًّ اٌّؾشن ٠ؼزّذ فٟ ِغبالد اٌؾ١بح اٌّخزٍفخ وأداح ِعخخ اٚ ِشٚؽخ اٚ ِخشغخ اٚ غ١ش 

ٍٝ اعبط أٗ ارا ٚظغ ِٛصً ؽبًِ ٌٍز١بس فٟ ِغبي ِغٕبغ١غٟ فبْ لٛح ١ِىب١ٔى١خ عزؤصش ػ١ٍٗ فٟ ػ

 ارغبٖ لبػذح فٍّٕه ١ٌٍذ ا١ٌغشٜ ٚل١ّخ ٘زٖ اٌمٛح رؾذد ثبٌؼاللخ:

         نٌوتن         

 B            ؽ١ش اْ: وضبفخ اٌف١ط اٌّغٕبغ١غٟ:          

 m:                    Lغٛي اٌّٛصً ثبي 

 I            اٌز١بس اٌّبس فٟ اٌّٛصً ثبالِج١ش:

 

اختالف بٌن مولدات التٌر المستمر ومحركات التٌار المستمر اي ان ومن حٌث التركٌب الٌوجد اي 

نفس ماكنة التٌار المستمر ٌمكن استخدامها كمولد وكمحرك وكما ان فً المولدات مولد توازي 

مركبة نجد اٌضا فً المحركات محركات توازي ومحركات توالً ومولدات توالً ومولدات 

 ومحركات مركبة.

( ٌوضح جزء من ماكنة متعددة االقطاب وعند تغذٌة مجالها بالتٌار وامداد موصالت 1.15والشكل )

المنتج بتٌار من المصدر الرئٌس ٌنتج عن ذلك قوة تمٌل الى ادارة المنتج. وبفرض ان موصالت 

والموصالت الموجودة   (Xتحمل تٌار خارج على مستوى الورقة ) Nتحت القطب  المنتج الموجودة

وبتطبٌق قاعدة فلمنك للٌد الٌسرى ٌمكن اٌجاد اتجاه القوة   (.تحمل تٌارا داخل ) Sتحت القطب 

موضوع فوق كل موصل ومن الشكل ٌمكن ان  المؤثرة على كل موصل وهو موضح بسهم صغٌر

والتً تحاول ادارة المنتج فً اتجاه عكس عقارب الساعة  Fقوة  نرى ان كل موصل ٌؤثر علٌه

 وهذه القوى مجتمعة تنتج عزوما للدوران ٌسبب ادارة المنتج.
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 (:جزء من ماكنة متعددة االقطاب155.الشكل )

بعكس التٌار  ( بالمحرك هً نفسها كما فً المولدCommutatorونالحظ ان وظٌفة الموحد )

( ٌبٌن 251.بالموصالت المراره من قطب الى اخر لٌنتج عزم مستمر وموحد االتجاه. والشكل )

كٌفٌة حدوث فعل الحركة فً موصل ٌحمل تٌار كهربائً داخل مجال مغناطٌسً حٌث ٌوضح 

المجال المغناطٌسً لالقطاب الرئٌسٌة وهو كمانرى موزع بكثافة منتظمة. ( A.251,الشكل )

( ٌوضح المجال المغناطٌسً الناتج من مرور تٌار فً موصالت المنتج. اما B.251 ,شكل )وال

المنتج على المجال االصلً بكٌفٌة حدوث القوة فٌوضح تأثٌر المجال الناتج من   (C,2.15الشكل )

 الدافعة المٌكانٌكٌة
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 (2.15الشكل )

حٌث ٌمكن تشغٌل ماكنة التٌار  ذكرنا انه الٌوجد فرق بٌن المحرك والمولد من حٌث التركٌب

 المستمر كمولدة او كمحرك ونالحظ االتً:

 فً حالة المولدة ٌتطلب وجود:

 مجال مغناطٌسً - أ

 حركة )من محرك ابتدائً(  - ب

حتىى ٌنىتج ق.د.ك باتجىاه معىٌن حسىب قاعىدة الٌىد الٌمنىى لفلمنىك وهىذه ال ق.د.ك تمىرر تٌىار حٌىىث 

للمولىدة الىى القطىب الموجىب لقضىبان التوزٌىع امىا فىً حالىة ٌكون اتجاه التٌار مىن القطىب الموجىب 

 المحرك:

ٌمر التٌار من القطب الموجب للقضبان )الشبكة( فً اتجاه القطب الموجب للمحىرك عنىدها سىتتغذى 

ملفات المجال بالتٌار وٌمر تٌار فىً موصىالت المنىتج حٌىث تنىتج القىوى المسىببة لعىزم الىدوران اي 

 (.3.15تجاهها ٌحدد بقاعدة الٌد الٌسرى الحظ الشكل )نحصل على طاقة دورانٌة ا
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 (3.15الشكل )

 

 محرك تٌار مستمر                                      مولد تٌار مستمر

 قاعدة فلمنك للٌد الٌسرى                             قاعدة فلمنك للٌد الٌمنى

 حٌث:

  
    

   
                                                       

    

   
          

                                                                      

                                                                    

( )هبوط     فعة الكهربائٌة العكسٌة وسوف نتحدث عنها بالتفصٌل فٌمابعد, )( القوة الدا  حٌث )

( ٌوضح اتجاهات كل من التٌار والقوة 155.الجهد( الفقد فً مقاومة موصالت المنتج والشكل )

 الدافعة الكهربائٌة داخل الماكنة.
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 (: الماكنة كمحرك وفٌها الطاقة المٌكانٌكٌة4.15الشكل )

 

 الخامسة عشر المحاضرة

 عزم الدوران: 16/

تبعد عن  Fاو الحركة الدورانٌة حول محور ما لقوة معٌنة مقدارها  اللوىعزم الدوران هو قابلٌة 

 (.1251( الشكل )rمركز الدوران مسافة عمودٌة مقدارها )

T=F*r (N-m)………2(56.1) 

 حٌث:

   =T عزم الدوران     

                =Fالقوة المؤثرة

 =r               المسافة العمودٌة بٌن خط تاثٌر القوة ومركز محور الدوران
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 (1.16الشكل )

   (  2* المسافة ) Fالشغل المنجز خالل دورة من قبل القوة 

F*2 r …………2(16.2) 

But: 

T=F*r 

 *T)    (= الشغل خالل دورة واحدة

 *N)    (T .....     (16.3) من الدورات خالل ثانٌة واحدة= Nالشغل لعدد 

 But: 

 W…….(16.4)=(   ) السرعة الزاوٌة   

 Power developed= TW Watt……2(16.4) 

   Power=T*    
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 :   عزم دوران المنتج 17/ 

 ( لٌظهر قدرة مقدارها:N rpm( ٌدور بسرعة )  هو عزم الدوران المنشأ فً منتج المحرك )

                      

                          

               

    
      
   

            

But:    

   
    

   
         N=rpm 

   
    

 
         

 

  
=rps 

    
      
   

            

  AZ, P, 2 , قٌم ثابتة:  

          

 هو مقدار ثابت: Kحٌث 
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 :(T Shaft Torqueعزم عمود الدوران ) 18/

عزم الدوران الظاهر )المتوفر على العمود الدوار( هو العزم الذي ٌمكن استعماله النجاز       

عمل متغٌر وهو مقدار القدرة الحصانٌة التً ٌمكن الحصول علٌها باستعمال عزم دوران المحور 

 (.B.H.Pالدوار وٌسمى بال )

  
                                           

                     

                         at the shaft 

      

   
= B.H.P 

 مثال:

موصل متراكب ذو لف انطباقً عندما ٌسحب  152فولت به  2..محرك توازي ذو اربعة اقطاب, 

حصان وكان تٌار المجال امبٌر واحد ومقاومة  721امبٌر من المصدر ٌعطً قدرة مٌكانٌكٌة  .3

 ملً وٌبر احسب: 32اوم وتدفق القطب  2221لفائف المنتج 

 سرعة المحرك - أ

 (N-mالعزم المتولد ) - ب

 الحل :
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:                   (a) 

                                      

            
    

   
 

                
               

    
 

         N=805 rpm   

عزم الدوران=
القدرة بالواط

   

  

  

 متر -نٌوتن =66.4    

 عشرخامسةالمحاضرة ال

 :(Power Stagesقدرة الخرج )/ 19

التالً مراحل توزٌع القدرة داخل محرك التٌار المستمر حٌث تتحول الطاقة  الشكلٌبٌن 

 الكهربائٌة الى طاقة حركٌة تظهر على عمود االدارة.
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 مثال:

فولت, مقاومة 12.كٌلو واط , 52المعلومات التالٌة لمولد مركب مستوي طوٌل متوازي ذي 

واط,  152اوم, المفاقٌد الشاردة  2221اوم , مقاومة التوالً  225اوم, مقاومة المنتج  5.1التوازي 

 ند الحمل التام, احسب كفاءة المولد ع .هبوط تالمس الفرش عند الحمل التام =

 الحل:

 

 

   
      

   
     

    
   

   
    

            

  
                     

 فقد مجال التوالً:
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Series Field Cu Loss =   
     

                  

=88 W 

 مجال التوازي:فقد 

Shunt Field Cu Loss=       

  =2*250= 500W 

 فقد تالمس الفرش

           

 المفاقٌد الشاردة

                 

 المفاقٌد الكلٌة

Total Losses =                        

Pin=10000+1917=11917W 

 كفاءة الحمل التام

μ    
     

     
     

 

 المنحنً ٌبٌن شكل العالقة بٌن الكفاءة وتٌار الحمل 



55 
 

 

 عشرسادسةالمحاضرة ال

 الكهرومغناطٌسٌة:القدرة / 20

 لورجعنا الى معادلة جهد المحرك المشار الٌها سابقا:

          

 (  بضرب طرفً المعادلة فً )

           
                 

 وهً معادلة القدرة للمحرك حٌث ٌمثل:

    القدرة الداخلة الى المنتج     

  المحرك الى قدرة مٌكانٌكٌة على محور االدارة القدرة المستفادة التً تتحول داخل

     

                                            القدرة المفقودة فً مقاومة موصالت المنتج          
     

 اقصى قدرة كهرومغناطٌسٌة: من معادلة القدرة: الحالة عند

                   

 القدرة المٌكانٌكٌة( هً    حٌث )
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 عند اقصى قدرة:

    

   
   ………………2(.0.4) 

          ………22(.0.5) 

اي انه للحصول على اقصى قدرة كهرومغناطٌسٌة ٌجب ضٌاع نصف جهد المصدر على شكل  

 محركات التٌار المستمر فً الصناعة.خسائر نحاس للمنتج. وهذا سبب من اهم اسباب عدم انتشار 

        ……………(.0.6) 

 

 
                   

 :(Motor Characteristicsخصائص المحركات ) / 21

لقد تبٌن مماسبق ان هناك عالقات تربط عزم الحمل وتٌار المنتج ومن هنا وجب دراسة هذه        

حدة. تسمى هذه العالقات بخصائص المحرك وٌمكن العالقات لكل نوع من انواع المحركات على 

 تقسٌمها الى :

 (    خاصٌة ) -العالقة بٌن سرعة وتٌار المنتج

 (     خاصٌة ) -العالقة بٌن العزم الكهرومغناطٌسً وتٌار المنتج

 (    خاصٌة ) -العالقة بٌن السرعة والعزم الكهرومغناطٌسً

 محرك على حدة الى ان:وجدٌر بالذكر هنا قبل ان ننتقل الى دراسة خصائص كل 

 العزم الكهرومغناطٌسً ٌتناسب طردٌا مع حاصل ضرب التدفق وتٌار المنتج  - أ

                  
 تتناسب عكسٌا مع التدفق زطردٌا مع ال ق.د.ك المحتثة.السرعة   - ب
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 عشر سابعةالمحاضرة ال

 

 خصائص محرك التوازي:0220

( هً الدائرة المكافئة لمحرك التوازي تحت ظروف التحمٌل وهنا ٌتغٌر التدفق 52.5الدائرة )      

 :( حسب المعادلة   ( كدالة فً تٌار مجال التوازي ) )

                   

 

 

 (52.5الشكل )

 

 :(    خاصٌة سرعة وتٌار المنتج ) 2.21

ٌوضح المنحنً االتً تغٌر سرعة محرك التوازي كدالة لتٌار المنتج مع ثبوت جهد            

المصدر وذلك لثالث قٌم مختلفة لتٌار المجال. ان زٌادة تٌار المنتج تزٌد من تاثٌر رد فعل المنتج 

المنتج ومجموع هبوط الفولتٌات ولهذه الكمٌات تاثٌر مضاد على سرعة المحرك. ان زٌادة رد فعل 

 تضعف من الفٌض فً الفجوة الهوائٌة فتزداد السرعة حسب المعادلة:

   
 

 
 

( ومن ثم تقل السرعة حسب نفس العالقة Eاما زٌادة مجموع هبوط الفولتٌات فتضعف من )

 : )2.5.(( فً الشكلaالسابقة.وعلٌه بزٌادة تٌار المنتج تتغٌر سرعة المحرك المنحنً )
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(2.5.الشكل )  

تعادل تاثٌر رد فعل المنتج وهبوط الفولتٌات بعضها البعض تقرٌبا تظل السرعة ثابتة مع  اما اذا

 (a) ومن العادة. (bتغٌر تٌار المنتج وحسب المنحنً )

 

 خصائص محرك التوالً: 1220

 ( الدائرة المكافئة لمحرك التوالً تحت ظروف التحمٌل.32.5ٌوضح الشكل )

 

 (32.5الشكل )
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 المجال هونفس تٌار المنتج فً حالة محرك التوالًحٌث ان تٌار 

        

 

 (:    خاصٌة سرعة وتٌار المنتج ) 4220

( انه عندما ٌكون التدفق 52.5ٌوضح الشكل بٌن سرعة المحرك وتٌار المنتج وٌالحظ )       

 صغٌرا عند قٌم منخفضة لتٌار المنتج فان السرعة تبعا للعالقة:

(   
 

 
تكون عالٌة الى الحد الذي ربما تدمر الماكنة نفسها ولهذا فانه الٌنبغً مطلقا ( ٌجب ان 

توصٌل محركات التوالً عند حاالت الالحمل, هذا فٌما عدا المحركات ذات القدرة الحصانٌة 

( فسنجد ان      ( هً عالقة قطاع زائدي وحٌث ان )   المنخفضة. اي ان العالقة بٌن )

وعلى العكس من حالة محرك التوازي والذي ٌعتبر ذو مع تٌار المنتج كبٌرا جدا التغٌر فً السرعة 

 سرعة ثابتة تقرٌبا.

 

 

 

 (52.5الشكل )
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 عشرمنةالمحاضرة الثا

 (     خاصٌة عزم وتٌار المنتج: ) 1220

                 

 (      ) عند التٌارات المنخفضة تكون 

     
           

عندما تكون الماكنة مشبعة ٌكون التدفق ثابتا تقرٌبا. وٌزداد العزم خطٌا مع تٌار اما 

 (12.5المنتج كما موضح بالشكل )

 

 

 (12.5الشكل )

 

 :(/N  خاصٌة العزم/السرعة ) 1220

( وهً انه .1.2ٌمكن الحصول علٌها من الخاصٌتٌن السابقتٌن وهً موضحة بالشكل )

 تكون السرعة عالٌة وهكذا.عندما ٌكون العزم منخفضا 
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 (12.5الشكل )

 خصائص المحرك المركب: 1220

ٌوضح الشكل التالً الدائرة المكافئة لهذا النوع من المحركات تحت ظروف 

 التحمٌل وٌمكن تطبٌق كل المعادالت السابقة الخاصة بالعزم والسرعة مع مالحظة ان :

       ,       

       

 وواضح من الشكل ان لهذا المحرك ملفات مجال توالً 



62 
 

 

 ( )أ(7.21الشكل )

 Longأ( ٌسمى عندئذ مركب طوٌل توازي )7.21 فاذا وصل هذا المحرك مثلما فً الشكل )

Shunt Comound Motor وهناك طرٌقة اخرى لتوصٌل المحركات المركبة وهً مبٌنة )

 (Short Shunt Compound Motorب( وٌسمى محرك قصٌر توازي    ) 7.21بالشكل )

 

 (ب( )7.21الشكل )
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( هو تٌار المنتج بٌنما أن التوصلٌتٌن واضح فالتٌار المار فً ملف التوالً فً الشكل )والفرق بٌ

ٌساوي تٌار المنتج مضافا الٌه تٌار ( هوتٌار الخط والذي بالتٌار المار فً الملف نفسه فً الشكل )

التوازي. كما انه فً الشكل )أ( نرى ان الجهد على طرفً ملف التوازي هو نفسه جهد المصدر 

بٌنما الجهد على طرفً ملف التوازي فً الشكل )ب( هوجهد المصدر مطروح منه هبوط الجهد 

 على ملف التوالً.

اذا كان اتجاه القوة الدافعة المغناطٌسٌة لمجال التوالً بحٌث تساعد القوة الدافعة المغناطٌسٌة لمجال 

قوتان الدافعتان التوازي قبل ان المحرك مركب تجمٌعً ومن ناحٌة اخرى اذا تفاوتت ال

سمً المحرك بالمركب التفاضلً. تجمع منحنٌات المغناطٌسٌتان لملفً مجال التوالً والتوازي 

خصائص المحرك المركب التجمٌعً بٌن منحنٌات محرك التوازي ومحرك التوالً وٌستخدم هذا 

ل التوالً وٌكون الحمل عرضة للتالشً كلٌة مثالمحرك حٌث ٌتطلب التشغٌل خصائص محرك 

ادارة االت القطع والتً تقطع ثم تتوقف عن القطع من حٌن الخر. ونظرا لوجود ملف التوازي فلن 

 تصبح السرعة عالٌة لدرجة كبٌرة.

 

 

 (82.5الشكل )
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اما فً المحرك المركب التفاضلً ٌقل التدفق مع زٌادة الحمل على المحرك بفعل ملف 

هذا ان تزٌد السرعة بنفس المقدار التً التوالً الذي ٌعاكس ملف التوازي وٌنتج عن 

تقل به نتٌٌجة لتاثٌر الحمل لذا تظل سرعة المحرك تقرٌبا ثابتة. وربما تزداد فً بعض 

 االحٌان نظرا للعالقة:

 

 
   

 

 عشر تاسعةالمحاضرة ال

 

 بدء الحركة )تشغٌل( محركات التٌار المستمر:/ 22

صفرا لكون   (  فً اللحظة التً ٌبدا عندها المحرك بالحركة تكون ال ق.د.ك العكسٌة )     

 المنتج ساكنا وحسب المعادلة:

   
     

  
 

( وبزٌادة سرعة المحرك   ٌكون التٌار لحظة البدء عالٌا جدا مالم تضف مقاومة تعوض غٌاب )

( وفً النهاٌة عندما ٌكون المحرك قد وصل   تزداد )ٌمكن قطع جزء فً المقاومة تدرٌجٌا حٌث 

 الى سرعته االعتٌادٌة تكون المقاومة قد فصلت تماما فً دائرة المنتج.
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 (: كٌفٌة اضافة مقاومات البدء لثالث انواع من المحركات..الشكل )

 

دائرة المنتج لثالث ( كٌفٌة ربط المقاومات االضافٌة التى تحد من تٌار البدء فً ..ٌوضح الشكل )

انواع من المحركات. فً جمٌع الحاالت ٌجب ان تكون مساحة المقطع العرضً للمادة المستعملة 

فً هذه المقاومات بالقدر الكافً لتحمل القٌمة العظمى للتٌار اثناء الفترة الزمنٌة التً تبقى فٌها 

( ثم aذراع المقابل للحركة عند )الدائرة هذا اضافة الى انه ٌجب بدء حركة المحركات حٌث ٌكون ال

عندما ٌعمل المنتج بسرعته التامة. وٌمكن بدء حركة   (bٌحرك تدرٌجٌا الى ان ٌصل الى )
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( حصان لتوصٌلها مباشرة الى 5/3المحركات الصغٌرة جدا والتً تكون قدرتها عادة التتجاوز )

المحرك وذلك لالسباب  المصدر دون االستعانة بمقاومة اضافٌة ودون التسبب فً اي ضرر فً

 التالٌة:

مقاومة ومفاعلة المحركات عالٌة نسبٌا بحٌث تستطٌع ان تحد من تٌار البدء الى قٌم لٌست  - أ

خطرة )تجدر االشارة الى ان مفاعلة المحركات التؤخذ فً االعتبار عند دراسة الحالة 

 عابرة(.المستقرة لمكائن التٌار المستمر لكون بدء تشغٌل المحركات ٌعتبر حالة 

تكون هذه المحركات صغٌرة فان عزم قصورها صغٌر ولهذا فان سرعتها تزداد مماٌقلل   - ب

 فً خطورة تأثٌر التٌار اذا دام فترة طوٌلة.

 .تٌار بدئها اللحظً غٌر كافً الحداث اضطراب فً تنظٌم جهد المصدر  - ت

 

 بوادئ الحركة لمحركات التوازي والمحركات المركبة:  /21

المحركات عادة باحجام وانماط مناسبة الستخدامها مع محركات التوازي تصنع بوادئ 

والمحركات المركبة. ووظٌفتها الرئٌسٌة هً الحد من التٌار فً دائرة المنتج اثناء فترة البدء او 

 .التعجٌل وهً دائما مقننة عند القدرة الحصانٌة نفسها والجهد مثل المحرك

  عشرونالمحاضرة ال

 

 (Speed Control of D.C Motorsالتحكم فً سرعات المحركات: )   /24

 العوامل التً تتحكم فً سرعات المحركات:

 فً المعادلة التً تعطً سرعة المحرك:

  
   ∑        

   
 

 هناك ثالث طرق لتنظٌم سرعته:

التدفق ( او تحكم Field Controlتغٌر التدفق لكل قطب وتسمى هذه الطرٌقة تحكم المجال ) (5

(Flux Control.) 

 Controlتغٌٌر مقاومة دائرة المنتج وتسمى هذه الطرٌقة تحكم مقاومة المنتج ) (.

Armature Resistanceاو باختصار تحكم المنتج ) (Armature Control.) 
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ولشرح هذا   (Voltage Controlتغٌٌر الجهد المسلط على المنتج وتسمى تحكم الجهد ) (3

حركات الى مجموعتٌن االولى تشمل محركات التوازي ومحركات بالتفصٌل سوف نقسم الم

 التغذٌة المنفصلة والمحركات المركبة التجمٌعٌة والمجموعة الثانٌة هً محركات التوالً.

 

التحكم فً سرعات محركات التوازي او التغذٌة المنفصلة و المركبة  /21

 التجمٌعٌة:

 تحكم المجال: 1.25 

الطرق للتحكم فً السرعة وذلك بواسطة وضع مقاومة فً دائرة وهو ابسط وارخص       

او )المنفصل( حٌث ان تٌار المغنطة فً دائرة المجال صغٌر فأن الفقد   المجال التوازي

النحاسً فً المقاومة الموضوعة فً دائرة المجال ٌكون صغٌرا. وعلٌه فأن هذه الطرٌقة ذات 

لبٌنٌة حٌث ٌستخدم التدفق الرئٌسً لتحسٌن عملٌة كفاءة عالٌة فً المكائن عدٌمة االقطاب ا

النه ربما ٌؤثر اضعاف التدفق الرئٌسً اكثر من  .:5التعدٌل, ٌمكن زٌادة السرعة تقرٌبا بنسبة 

ذلك على عملٌة التبدٌل. حٌث قد ٌنقص رد فعل المنتج فً كثافة  التدفق عند اطراف االقطاب 

اما فً المكائن ذات االقطاب البٌنٌة فنسب السرعة الى درجة اقل مماٌتطلبه التعدٌل الجٌد. 

لكل تغٌٌر معٌن فً التدفق )عن طرٌق  5:1او  5:1القصوى الى السرعة الدنٌا الشائعة هً 

( . 1.25تٌار مجال التوازي( ٌوجد ازاحة محددة فً خواص السركت كماٌتضح فً الشكل )

رعة )وهو نسبة التغٌٌر فً السرعة عن (. اماتنظٌم الس مع ثبوت )(       نذكر هنا ان )

عزمٌن مختلفٌن منسوبة الى احدى هاتٌن السرعتٌن( فٌتاثر قلٌال بهذه الطرٌقة للتحكم فً 

السرعة. تنطبق هذه الحقٌقة على محركات المغنطة المنفصلة والمتوازٌة بصورة عامة. 

كان مجال التوالً صغٌرا اماالمحركات المركبة التجمٌعٌة فتنطبق علٌها فقط فً حالة ما اذا 

 بالنسبة لمجال التوازي وعموما تستخدم هذه الطرٌقة مع محركات التوازي.

 

 (52.1الشكل )
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  عشرونالالواحدة و المحاضرة

 تحكم المنتج: 2.1.

تستخدم هذه الطرٌقة اذا ما ارٌد خفض سرعة المحرك القل من السرعة عند الالحمل حٌث ان 

ٌمكن تغٌٌر الجهد على طرفً المنتج بواسطة وضع مقاومة جهد المصدر عادة ماٌكون ثابتا فان 

 (.2.1.متغٌرة على التوالً مع المنتج كماهومبٌن فً الشكل )

 

 (2.1.الشكل )

( زاد Assistance Controlالمتغٌرة والتً تسمى المقاومة المتحكمة )كلمازادت المقاومة 

هبوط الجهد علٌها وقل فرق الجهد على طرفً المنتج. فتقل ق.د.ك المحتثة فٌه ومن ثم تقل 

( تغٌٌر السرعة مع العزم الكهرومغناطٌسً 2.1.( وٌوضح الشكل ) السرعة نظرا لثبوت )

ة ٌالحظ ان تاثٌر المقاومة االضافٌة عند االحمال الصغٌرة لقٌمتٌن مختلفتٌن للمقاومة االضافٌ

ضعٌفا. ولهذا فان هذه الطرٌقة تجعل تنظٌم السرعة من الالحمل والمل التام كبٌرا. وفً ناحٌة 

اخرى تقل كفاءة المحرك اذا مااستخدمت هذه الطرٌقة فً تغٌٌر السرعة. نظرا لزٌادة الفقد 

اٌضا فً الشكل انه عند حمل معٌن مقاومة االضافٌة ٌالحظ النحاسً فً دائرة المنتج ٌوضح ال

( وصلت على التوالً مع المنتج Rكلما زاد الهبوط فً السرعة لنفرض ان مقاومة قٌمتها )

( عند حمل معٌن    ( لناخذ تٌار المنتج )         بحٌث اصبحت مقاومة دائرته هً )

 ( اذا:  الحمل )( اما السرعة عند ال عندما تكون سرعته )
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 حٌث الدلٌل ٌعنً الالحمل ٌالحظ انه قد فرض ان التدفق فً الحالتٌن لم ٌتغٌر 

 

  
 

        

         
          

 ( نجد ان:(Vبالنسبة الى    (       وباهمال المقدار )

 

  
      

      

 
           

( ٌمكن اٌجاد تٌار المنتج 2.1.وهذا ٌفسر العالقة القرٌبة فً الخطٌة الموضحة فً الشكل )

(       الذي تصبح السرعة عنده صفرا فً المعادلة السابقة ومنها نجد ان هذا التٌار ٌساوي )

 (32.1هو اقصى تٌار وٌسمى تٌار االٌقاف كماموضح فً الشكل )

 

 

 (32.1الشكل )


