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       Charging circuit(  الدٌنمو)  السٌارة فى الشحن دائرة 

 

 : السٌارة فى الشحن نظام

 الدوائر من ؼٌرها و األنوار و الحقن و اإلشعال نظام فى الكهرباء إلى السٌارة تحتاج 

 نم البد كان السٌارة فى للكهرباء الرئٌسى المصدر هى البطارٌة وألن.  عملها أثناء الكهربائٌة

 . الكهرباء من الكافى بالقدر مشحونة إبقائها و البطارٌة لشحن خاصة دائرة عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكهربائى التٌار تنظٌم و إنتاج على تعمل التى األجزاء من مجموعة من ٌكون الشحن ونظام

 . المحرك عمل أثناء السٌارة فى الكهربائٌة الدوائر وتؽذٌة البطارٌة لشحن الالزم

 :السٌارة فى الشحن نظام من الؽرض

            الحركة بدء محرك لتشؽٌل منها تٌار سحب عند البطارٌة فً المخزنة الكهربٌة الشحنة تعوٌض

 تشؽٌل عند البطارٌة من المسحوب التٌار ٌتجاوز  وقد,   األخرى المختلفة الكهربٌة واألحمال

 ــ شحنها أي – كهربً بتٌار البطارٌة إمداد ٌجب ولذلك.  أمبٌر 111 الحركة بدء محرك

 . العمل بهذا الشحن مجموعة وتقوم , منها المسحوب التٌار عن لتعوٌضها

 :الشحن نظام أجزاء

 : التالٌة األجزاء من الشحن دائرة تتكون 
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 . الكهربائٌة الطاقة تولٌد على ٌعمل و السٌارة محرك من الحركة ٌؤخذ:  المولد -1

 . البطارٌة شحن لٌةعم تنظٌم على ٌعمل:  المنظم -2

 . للمولد التؽذٌة تٌار تعطى و الشحن عملٌة من المستفٌد الجزء:  البطارٌة -3

 . الدائرة عطل أو عمل على لتدله السائق أمام السٌارة بتابلوه ٌوجد:  الشحن بٌان مصباح -4

 . الشحن دائرة إلكمال الشحن لمنظم الكهربى التٌار ٌعطى( :  الكونتاكت)  اإلشعال مفتاح -5

 . المولد حركة إدارة سٌر -6

  

   السٌارة فى الشحن نظام 

 :المتردد التٌار مولد

 تقوٌم دائرة مع مراحل ثالث من مولد عن عبارة هو الحدٌثة السٌارات فً الكهربً التٌار مولد

 بعمود متصل سٌر بواسطة البكرة تدوٌر وعند. ثنائٌة صمامات ستة من تتكون مدمجة تٌار

ا المؽنطٌس ٌُدار حرك,الم كرنك  اسم علٌها ٌطلق) المراحل ثالثٌة اللفات من ثابتة بمجموعة مار ًّ

 عبارة الحقٌقة فً هو الدوار والمؽنطٌس. Y حرؾ شكل على عادة متصلة وهً( الساكن العضو

 ٌمكن بحٌث الطرٌقة بهذه المولدات ُصممت وقد. دائم مؽنطٌس ولٌس كهربً, مؽنطٌس عن

 عن مستقل بشكل الخرج جهد فً التحكم من للتمكن وذلك المؽنطٌسً, مجالال قوة فً التحكم

 البطارٌة, خالل من بالطاقة( المجال ملؾ) الدوار مؽنطٌس ملؾ تزوٌد وٌتم. الدوار سرعة

 كبٌر مقدار تولٌد أجل من المولد إلى الكهربٌة الطاقة خرج من صؽٌراًّ  مقداراًّ  ٌؤخذ فهو وبالتالً

 حلقات) من زوج عبر الدوار المجال بملؾ الكهربٌة الطاقة توصٌل وٌتم. الخرج طاقة من

. الثابتة الكربون بفرشات ومتصلة العمود على المركز متحد نحو على مركبة نحاسٌة( انزالق

 المولدات من العدٌد هناك. الزنبرك ضؽط بواسطة االنزالق بحلقات بإحكام الفرشات تثبٌت وٌتم

 تشؽٌلها وإٌقاؾ البطارٌة طاقة بتشؽٌل تقوم مدمجة" منظم" ئربدوا مجهزة الحدٌثة الكهربٌة

ا ًٌّ  المولد فً موجودة كانت إذا الدائرة, وهذه. الخرج جهد بتنظٌم الدوار الملؾ ٌقوم لكً تلقائ

. مكانها فً تركت إذا دراستك  وستعوق ضرورٌة ؼٌر ُتعتبر للتجربة, تختاره الذي الكهربً

 أطراؾ إلى للوصول سبٌل وجود من التؤكد إال علٌك ما ,"ملبالكا إزالتها" فً الخٌار ولك

 بعض. تماماًّ  المركب الكهربً المولد بواسطة بالطاقة المجال ملؾ تزوٌد ٌمكنك بحٌث الفرشاة

 فً والسبب. السٌر على السلبٌة التؤثٌرات لتفادي الحركة حرة ببكرة مجهزة الكهربٌة المولدات

 بسبب السرعة فً تقلبات هناك أن حٌث ثابتة, سرعةب المحرك دوران عدم هو ذلك حدوث

 .االحتراق عملٌة

  

  

 :المتردد التٌار مولد تشغٌل نظرٌة
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 مؽناطٌسى قطبى بٌن موصل من لفة وضعنا فإذا المؽناطٌسى بالحث التٌار تولٌد على تعتمد

 قطبٌته تتؽٌر كهربائٌة دافعة قوة اللفة فى ٌتولد أدرناها أو اللفة هذه وحركنا جنوبى و شمالى

 و حلقة بنصؾ طرؾ كل وصلنا إذا لكن و متردد تٌار على نحصل أننا أى(  أ)  الشكل فى كما

(  مستمر)  ثابتا تٌارا تنقل فرشة كل فإن التٌار لنقل الحلقة محٌط على ثابتتٌن فرشتٌن وضع تم

 عضو على لؾت الملفات من كبٌر عدد على بل واحد ملؾ على ٌحتوى ال المولد فإن الواقع وفى

 وتوصل التٌار شدة لزٌادة التوالى على الملفات جمٌع توصل و اإلستنتاج عضو ٌسمى حدٌدى

(  ب)  الشكل و اللفات عدد مع عددها ٌتناسب(  التوحٌد عضو)  نحاسٌة أجزاء فى أطرافها

 الحلقة بإستخدام فرشة كل عند سالبة من بدال موجبة موجة على الحصول ٌتم كٌؾ ٌبٌن

 . التٌار لتوحٌد قةالمشقو

 :المتردد التٌار مولد أجزاء

 (:المغناطٌسٌة األقطاب) الدوار العضو -1

 والجنوبٌة الشمالٌة األقطاب من مجموعة علً وٌحتوي المؽناطٌسً المجال بإنشاء الخاص وهو

 والطرؾ الموجبة بالفرشاة المجال ملفات أطراؾ احد وٌتصل المجال ملفات بٌنهما وٌوضع

 .السالبة لفرشاةبا الثانً

 (:االستنتاج عضو) الثابت العضو-2

 داخلٌة مجارى وبها بعضها عن معزولة الحدٌد من رقائق من مكون اسطوانى ؼالؾ عن عبارة

 هذه اطراؾ على التنبٌه عضو دوران عند وٌنتج. متصلة ملفات ثالث بداخلها تثبت طوٌلة

 .مستمر تٌار الى حوٌلهبت تقوم موحدات على ٌمر.  متردد كهربً تٌار الملفات

 :والمنظم الكربونٌة الفرش -3

 . الدوران محور وعن االخرى عن تاما عزال معزولة حلقة على منها كل وٌرتكز

 :الخلفى الغطاء -4

 .  العمود نهاٌة على ٌركب

 :التٌار موحدات -5

 قوٌمبت تقوم و المؽناطٌسٌة االقطاب ازواج عدد ٌساوى عددها التٌار موحدات من مجموعة

 .المولد من الناتج المتردد التٌار

 

 

 :المولد(  طمبورة) طارة -6
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 السٌرالمركب بواسطة دورانها عند العمود وٌدور, المولد لعمود االمامى الطرؾ على تركب 

 .عمله أثناء المولد لتبرٌد المروحة طارة و المرفق عمود طارة وعلى علٌها

 : المولد عمل طرٌقة

 إلى البطارٌة التٌارمن ٌؤتى للسٌارة التشؽٌل مفتاح فتح عند أنه نالحظ الىالت الشكل إلى بالنظر

 له تسمح ال حٌث الشحن منظم إلى ثم شحن عملٌة التوجد أنه على دلٌال فٌضئ المصباح

 ٌسرى ولكن العكسى التٌار بمرور السماح عدم خصائصها من ألن المولد بدخول الموحدات

 وٌكمل الكربونٌة الفرش طرٌق عن الدوار العضو إلى حنالش منظم عبر المولد إلى التٌار

 .السالب خط إلى سرٌانه

 دوران نتٌجة اإلستنتاج عضو فى تٌار ٌستنتج المحرك ودوران تشؽٌل بعد المولد دوران وعند

 متردد تٌار هو سابقا وضح كما التٌار وهذا المؽناطٌسى المجال خطوط وقطع الدوار العضو

 على قادر مستمر تٌار إلى المتردد التٌار تحوٌل بعملٌة تقوم التى وحداتالم عبر التٌار وٌسرى

 الشحن مبٌن مصباح إنطفاء ٌحدث الحالة هذه وفى البطارٌة إلى التٌار ٌسرى ثم لبطارٌة شحن

 الشحن عملٌة فى بدأ المولد أن على دلٌل وهذا المصباح دائرة عن السالب خط لقطع نظرا

 فٌقوم المولد داخل المستنتج التٌار وٌزداد تماما البطارٌة تشحن المحرك سرعة تزداد وعندما

 .   للسٌارة التشؽٌل ظروؾ حسب الشحن عملٌة وضبط بتنظٌم عندها المنظم

  

 : المنظمات انواع

 ما عادة تكون محددة قٌمة عنند الشحن نظام جهد بتثبٌت المنظم ٌقوم(  الدٌنامو كتاوت) المنظم 

 تٌار فى بالتحكم ذلك وٌتم,  للمحرك المختلفة السرعات عند وذلك (فولت(13.5:  15  بٌن

 .للمولد التؽذٌة

 : الكهرومغناطٌسٌة المنظمات:   أوال

 : التالٌة االشكال باحد وتكون المنؽاطٌسى والمجال السلكٌة الملفات تستخدم التى وهى

 مقٌاس تستخدم تىال الشركات قبل  من وتستعمل:  مفردة بوحدة واحد ملؾ ذات منظمات – ا

 الشحن لمإشر االمبٌر

(  لمبة) مصباح تستخدم التى االنظمة فى وتستعمل:  مزدوجة بوحدة ملفٌن ذات منظمات -ب

 للشحن لمإشر

  فولت مقٌاس تستخدم التى الحدٌثة االنظمة فى وتستعمل:  ثالثٌة بوحدة ملفٌن ذات منظمات -ج

 الشحن لموشر ومصباح

 :   ستورٌةالترانز المنظمات: ثانٌا
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 معظم اتجهت ولقد  المولد ؼالؾ داخل ؼالبا توضح صؽٌر حجم ذات الكترونٌة منظمات وهى

 من لعدد واختصارها حجمها وصؽر عملها لدفة المنظمات من النوع هذا الى الشركات

 . للدوائر الالزمة الوصالت

 

  المستمر التٌار مولد ناتج على السٌطرة

 السرعة زٌادة مع الناتج التٌار زٌادة خاصٌة له المتوازي الربط ذو عنه الكالم سبق الذي المولد

 ال حالة الى ٌصل حتى المولد سرعة زادت كلما التٌار هذا قٌمة تزداد سٌطرة اداة وبدون ,

 ان.  المولد وتلؾ حرارتها درجة رفع الى ٌإدي مما بها المار التٌار تحمل لألسالك معها ٌمكن

 وتقل فارؼة تكون عندها كبٌر تٌار تسحب حٌث شحنها حالة على تمدتع للتٌار البطارٌة حاجة

 . الشحن بزٌادة التٌار قٌمة

 : الثالثة بالفرشة السٌطرة***

 فان مؽناطٌسً مجال خالل الموصالت من عدد على ٌحتوي الذي االنتاج عضو دوران عند

 خطوط تبقى ال طٌسٌةالمؽنا القوة خطوط ان حٌث العالٌة السرع عند المجال فً ٌظهر تشوٌها

 . االقطاب حافات عند تتركز بل مستقٌمة

 الثالثة الفرشة ذو مولد فً المؽناطٌسً االنحراؾ او االنتاج عضو فعل برد ٌدعى التؤثٌر هذا

 الثالثة الفرشة اما وحاملة المعتاد مكانهما فً مرتبطان االصلٌان الفرشتان فرش ثالثة هنالك

 السرع عند ضعٌؾ الفٌض فٌه ٌكون مكان فً وتوضح المجال ملفات الى التٌار بنقل فتقوم

 الفرشة من الناتج التٌار ٌمر االنتاج عضو دوران عند المؽناطٌسً االنحراؾ بسبب العالمة

 العالٌة السرع هذا  السالبة الرئٌسٌة الفرشة الى رجوعا الكهربائً الحمل الى الموجبة الرئٌسة

 الثالثة الفرشة عند للفٌض المؽناطٌسٌة الخطوط عدد ٌقل بٌنما,  للزٌادة الناتجة  الفولتٌة تمٌٌل

 ,  المجال ملفات عند الفولتٌة تقلٌل الى ٌإدي مما

 

  الكهربائٌة الدائرة قاطع

 المولد ٌسمع مما المولد دوران عند البطارٌة مع الدائرة ٌكمل او ٌفاق الكهربائٌة الدائرة قاطع

 الفولتٌة تكون لكً تكفً بسرعة المولد دوران عدم او توقفه عند الدائرة وبفتح البطارٌة بشحن

 . المولد الى البطارٌة شحنة لتسرب منعا البطارٌة فولتٌة تعادل الناتجة
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 المستمر التٌار مولد فً المنظمات

 حد عن تزٌد فال القوة هذه تتحد ان شؤنها من قوتها  لتنظٌم اجهزة السٌارات مولدات مع تستخدم

 من تعمل مؽناطٌسٌة توصٌل مفاتٌح عن عبارة االجهزة وهذه الماكنة سرعة تؽٌر مع معٌن

 .الكهربائٌة الدائرة قاطع جهاز فً شرحها السابق النظرٌة نفس على تشؽٌلها طرٌقة حٌث

 مقاومة ادخال على تعمل اجهزة وهً الفولتٌة تنظٌم اجهزة احدهما نوعان لألجهزة وهذه

 المولد ضؽط تنظم الطرٌقة بهذه وٌتم إخراجها ثم المؽناطٌسٌة اتالملف مع بالتوالً كهربائٌة

 من المولد فولتٌه ارتفاع ٌمنع ٌحدثه لما  تالفٌا الجهاز عنه ٌسبط معٌن حد عن ارتفاعها بحٌث

 على االرتفاع شدٌد ضؽط تحت طاقتها فوق بشحنة البطارٌة لحما او السٌارة لمصباح احتراق

 .صؾ

 اال على تعمل وهً  المولد تٌار تحدٌد اجهزة فهً المولد قوة تنظم زةاجه من االخر النوع اما

  ٌتجاوز

 . الجهاز علٌه ٌضؽط معٌنا حدا المولد تٌار

  والمولد المنظم مجموعة فحص خطوات 

 معدل تظهر هذه األمٌتر وقراءة( 1)شكل البطارٌة الدائرة فً التوالً على امتٌر ٌربط -1

    الشحن

 فصل فً ذكر السابق االسلوب بنفس مٌتر رو الهٌد بواسطة ارٌةالبط حالة تفحص -2

  الحامضٌة البطارٌة

  التالٌة االربعة الحاالت احدى ظهور ٌتوقع اعالء( 2) و( 1) النقطتٌن من -3

  عالً الشحن ومعدل مشحونة ؼٌر بطارٌة - أ

 قلٌل الشحن ومعدل مشحونة بطارٌة - ب

 ًعال الشحن ومعدل مشحونة بطارٌة - ت

 قلٌل الشحن ومعدل مشحونة ؼٌر بطارٌة - ث

  طبٌعتان( ب)و(أ) الحالتان

 العطل سبب لمعرفه ظهورهما عند االختبار فٌنبؽً(ث)و(ت) الحالتان اما

( عالً الشحن ومعدل مشحونة بطارٌة( ثالثا) النقطة من(ت) الحالة اختبار لؽرض -4

 .ةالدائر فً  االمٌتر وضع مع متوسط بسرعة المولد ٌشؽل

5- \ 
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 تشخٌصها وكٌفٌة المولد اعطال

 : الشائعة المولد عٌوب

  ناتج وجود عدم - أ

  البصري الفحص -1

 الفرش تكون فقد بصرٌا والفحص الؽطاء رباط رفع االولى فالخطوة للمولد ناتج وجود حالة فً

 افاذ للؽطاء الداخلً السطح افحص باالتصال قطع وجود او محترق االنتاج عضو او الصقة

 اما الزائد الحمل بسبب التٌار عاكس قضبان للحام انصهار وجود ٌعنً فهذا لحام نقاط وجدت

 مصباح بمساعد باالختٌار وامضً المولد اطراؾ اتصال اقطع ٌرام ما على كل وجدت اذا

 اختبار

 : االرضً االتصال اختبار  -2

 االرضً االتصال اختبر ارضٌاء الموصلة والفرشة التٌار عاكس بٌن اخر عازل او ورقة ضع

 موصل فالمولد المصباح اضاء اذا.  واالطار للمولد الرئٌسة الفرشة بٌن فحص مصباح بواسطة

 اجراء قبل ألرضً المجال سلك اتصال قطع ٌجب الداخل من ارضا المجال حالة وفً ارضا

 االختبار

  المفتوح المجال اختبار -3

 فدائرة المصباح ٌضئ لم اذا.  المولد  مجال واقطاب االنتاج عضو بٌن فحص مصباح ضع

 من المجال اطراؾ اتصال اقطع الداخل من ارضٌا المجال ذي المولد حالة فً مفتوحة المجال

 وطرؾ المتصل ؼٌر الطرؾ بٌن اختبار مصباح بواسطة وافحص ارضٌا الموصلة الفرشة

 .مفتوح فالمجلً المصباح ٌضئ لم اذا المجال

 : القصر دوائر اختبار -4

 . المجال ملفات الى البطارٌة من تٌار ارسل. اوال

 قصر فٌها المجال ملفات كانت فاذا اوقفه ثم قلٌلة لفترة السٌارة محرك بتشؽٌل المولد دور. ثانٌؤ

 احترافه بسبب االسود باللون ٌظهر قصر فٌه الملؾ ان احٌانا دخان منه ٌخرج و الولد ٌسخن

 .المولد تفكٌك عند مالحظة ٌمكن والذي

 

 . العاكس اختبار -5

 وعمود بؤجمعه العضو وبٌن,  وبعضها القطع بٌن القصر  دوائر عن للكشؾ العاكس ٌعتبر

 قطع من متتالٌتٌن قطعتٌن بٌن الجس اصبعا ٌوصل وبعضها القطع بٌن ولالختبار_  المولد

  قصر دوائر وجود عدم على األمٌتر  قراءة عدم وتدل العضو
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 .المفتوحة االنتاج عضو دائرة - أ

 . مستقر ؼٌر او قلٌل ناتج - ب

 الناتج فً زٌادة - ت

 المولد فً كثٌر ضوضاء حدوث - ث

 

 . المنظم ضبط

  المولد او البطارٌة فً خلل اي وجود وعدم مرتخً ؼٌر الحزام ان من تاكد المنظم ضبط عملٌة

 : التٌار قاطع ضبط_ اوال

 : التٌار قاطع ؼلق_ أ

 سبٌل على) معٌن كهربائً حمل ضع االرضً وبٌن للمظلم لمولدا طرؾ بٌن فولتمٌتر ٌربط

 عند قراءة فً هبوط الفولتمٌتر ٌظهر ان ٌجب تدرٌجٌا الماكنة سرعة وارفع( االمامٌة االضوٌة

 . للمنظم المحددة القٌمة مع متوافقا الهبوط هذا  ٌكون ان وٌجب التماس تقاطع ؼلق

 : التٌار قاطع متابع فتح_ ب

 الماكنة شؽل واالرض للمنظم البطارٌة طرؾ بٌن فولتمتر واربط بالمولد البطارٌة اتصال اقطع

 الذي الفولتمتر قراءة الى وانظر تدرٌجٌا سرعتها قلل ثم 311r.pm حوالً الى سرعتها وارفع

 .     فولتٌة عند هذا وٌحدث القاطع متابع فتح عند الصؽر الى ٌشٌر ان ٌجب

 . الفولتٌة منظم ضبط: ثانٌا

 المولد طرؾ بٌن( ( Range 41-1 فولتمتر واربط اوقفه ثم دقٌقة( 1.5) لمدة المولد ؽلش

(GEN )حوالً بسرعة المولد ودور الماكنة شؽل.  واالرض (311r.pm)امبٌر( 6-1) وحمل. 

 . التٌار منظم ضبط: ثالثا

 على ودالموج البطارٌة طرؾ بٌن  امٌتر واربط الفولتٌة منظم تالمس لنقاط قصر تؤثر كون

 . االخرى والملحقات  ضوئٌة كاال كهربائً حمل اضؾ. البطارٌة وبٌن المنظم
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 مولد التٌار المتناوب

مولد التٌار المتناوب هو المولد الذي ٌقوم بتولٌد تٌار متناوب بدال من التٌار المستمر الذي ٌولده 

الكهربائً للسٌارات كما سبق  النوع الذي سبق وصفه ذو عضو االنتاج مع ذلك وبما ان النظام

ذكره بحاجه الى تٌار مستمر فقط فان التٌار المتناوب الذي ٌولد التٌار المتناوب ٌحب تحوٌله 

 اوال الى تٌار مستمر قبل تؽذٌة البطارٌة به.

 قاعدة عمل مولد التٌار المتناوب  -1

 مؽناطٌس كهربائً مثبت على محور ومجهز بتٌار كهربائً لشحنة بالطاقة من

البطارٌة خالل حلقات انزالقٌة وفرش. ملفات العضو الساكن تحوي على صمامٌن 

 ثنائً ومرتبط بالدائرة الكهربائٌة الخارجٌة.

 التركٌب -2

ال ٌستعمل المؽناطٌس على شكل قضٌب فً مولد التٌار المتناوب بل ٌكون على شكل 

س الكهربائً اقطاب مجرئة مرتبة على محور فوق ملفات مؽناطٌس كهربائً المؽناطٌ

مكون من عدة لفات من االسالك وعنده مرور التٌار فً لفاته فؤن مجاال مؽناطٌسٌا قوٌا 

سٌتولد مما ٌإدي بالنهاٌات المستدقة لألقطاب المجزئة لتكوٌن اقطاب جنوبٌة وشمالٌة 

 بالتناوب .

 اسماء اجزاء المولد الظاهر 

 العضو الدوار مع الخابور  -1

 صامولة مع واشر  -2

 االمامً  الؽالؾ -3

 مسمار مع صامولة  -4

 العضو الساكن -5

 سداد محكم- -6

 صمام ثنائً مع الؽالؾ -7

 حامل الفرش -8

 الفرشه السالبة -9

 برؼً -11

 الفرشة الموجبة -11

 رابط   -12

 برؼً  -13

 عازل -14

 عازل -15
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 عازل -16

 واشر -17

 صامولة -18

 واشر -19

 مثبت الصمام الثنائً  -21

 مثبت الصمام التنشٌط الثنائٌة -21

 30الطرؾ  -21

 ثنائٌةطرؾ مثبت صمامات التنشٌط ال -23

 واشر - 24

 عازل-25

 واشر -26

 صامولة -27 

 الصمام الثنائً السالب -28

 اسماء اجزاء المولد الظاهر 

 
 المولد كامل االجزاء  -1

 االطار  - 2

 مسمار ملولب  -3

 حاجز  -4

 كرسً تحمٌل -5

 مسمار ملولب  -6

 بكرة  -7

 صامولة  -8

 ؼطاء  -9

 كرسً تحمٌل  -11

 العضو المحور  -11

 مكثؾ كهربائً  -12

 ؼطاء  -13

 المنظم  -14

 نابض -15

 رشة الف -16

 حامل الفرشة  -17

 العضو الساكن  -18

 مقوم التٌار -19

 االطار    -21
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 *مقارنة  بٌن مولد التٌار المستمر والمتناوب:

نإثر السرعة على مولد التٌار المستمر حٌث تعرض ملفات عضو االنتاج الى قوى الطرد  -ا

 المركزي بسبب اتجاه لؾ ملفاته عمودي على اتجاه الدوران .

الى الوزن كبٌر فً مولد التٌار المتناوب عنها فً مولد التٌار المستمر  نسبة انتاج التٌار -ب

.بالنسبة لمولد التٌار المتناوب عنها فً مولد التٌار المستمر . بالنسبة لمولد التٌار المتناوب ذو 

% عن مولد التٌار المستمر 111مقوم التٌار المبٌت ذو الثالثة مراحل تصل زٌادة الناتج الى 

 فسه الوزن .الذي له ن

لمولد التٌار المتناوب ناتج عالً عند السرع القلٌلة للماكنة بعكس مولد التٌار المستمر وهذه  -ج

 الخاصة مهمه جدآ فً السٌارات الخدمة العامة .

 لمولد التٌار المتناوب تنظم ذاتً للقٌمة القصوى للتٌار . -د

متناوب حٌث ٌمنع سرٌان التٌار بصورة ال توجد حاجة لقاطع تٌار منفصل فً مولد التٌار ال -هـ

 معكوسة بواسطة مقوم التٌار 

 مولد التٌار المتناوب ابسط تركٌبا من مولد التٌار المستمر, علٌه فهو اكثر مالئمة للعمل. -و

 

 المتناوب مولدات التيار 

ٌر طرٌق تؽٌ  المولد هو جهاز ٌحول الطاقة المٌكانٌكٌة إلى طاقة كهربٌة. وهو ٌإدي هذا عن
الفٌض المؽناطٌسً خالل ملؾ. مستحثاًّ بذلك ق. د. ك بٌن طرفً الملؾ ومن الناحٌة النظرٌة 
فإن الفٌض ٌمكن تؽٌٌره إما بتحرٌك مؽناطٌسً بالنسبة للملؾ أو تحرٌك الملؾ بالنسبة 

 للمؽناطٌس. وتحقٌق العملٌة الثانٌة أسهل من الناحٌة التطبٌقٌة وهً عادة ما تستعمل.

عروة من السلك بواسطة مصدر خارجً للطاقة , فً وجود المجال المؽناطٌسً , حٌث تدار 
للمؽناطٌسً. وتستبدل العروة عملٌاًّ بملؾ ملفوؾ حول قلب حدٌدي لكً ٌقوى التؤثٌرات 
وبدوران العروة عملٌاًّ فإن الفٌض الذي ٌتخللها ٌتؽٌر بشكل مستمر. وٌستحدث هذا الفٌض 

إدي هذه إلى تٌار ٌمر فً العروة فً االتجاه المشار إلٌه فً المتؽٌر ق. د. ك فً العروة , وت
 الشكل. وٌمكن استخدام هذا التٌار فً شؽل مفٌد مثل إضاءة بصٌلة مصباح كما بالشكل.

نموذج الستعراض عمل المولد وهو ٌدار بالٌد, وهو مكون من ملؾ دوار ومؽناطٌس ٌحٌط به 
المستطٌل السفلً( , وفرشتان حلقتً االنزالق )ٌفدي هذا المؽناطٌس الكهربً بواسطة الملؾ 

 عل محور الملؾ )اللتان تتصالن بالطرفٌن األحمرٌن(.

والبد أن ٌبذل مصدر الطاقة الخارجً الذي ٌدٌر الملؾ الحد األدنى من الشؽل ضد قوى 
االحتكاك وذلك فً مولد جٌد التصمٌم. على أن البد أن ٌبذل شؽالًّ ما ألن المولد ٌنتج تٌاراًّ 
ٌمكنه بذل شؽل. ونستطٌع إدراك كٌفٌة حدوث التبادل بٌن الشؽل عند المدخل والشؽل عند 
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المخرج , إذ تذكرنا ما ٌحدث لسلك ٌحمل تٌاراًّ فً ملؾ. وحٌث أن السلك ٌمر خالل مجال 
مؽناطٌسً , فإن التٌار ٌتعرض لقوة بفضل المجال المؽناطٌسً. إن هذه القوة تكون فً اتجاه 

الملؾ , وكلما زاد التٌار زادت القوة المعاكسة. وهكذا نرى أن المصدر ٌعاكس دوران 
الخارجً للطاقة علٌه أن ٌبذل شؽالًّ إلدارة الملؾ , وأنه كلما زاد التٌار المسحوب من المولد 
لالستفادة منه فً شؽل مفٌد , كلما زاد الشؽل الذي ٌبذله مصدر الطاقة الخارجً إلدارة الملؾ. 

الطاقة الذي ٌدٌر المولد هو الذي ٌوفر الطافة التً ٌستخدمها تٌار المولد لٌبذل  وبهذا فإن مصدر
شؽالًّ مفٌداًّ. وقد ٌكون أحد مساقط المٌاه أو محركات الدٌزل مثاالًّ على المصدر الخارجً 
للطاقة. ولنفحص اآلن عمل المولد بشًء من التفصٌل حتى نتمكن من معرفة شكل ق. د. ك 

. ٌدور الملؾ 1) عروة بدالًّ من العروة البسٌطة N بتخٌل ملؾ ٌحتوي على التً ٌنتجها. سنبدأ

فً مجال مؽناطٌسً منتظم. وٌالحظ أن أحد طرفً الملؾ متصل  'aa حول المحور

. وتثبت هاتان الحلقتان ــ حلقنا االنزالق ــ جٌداًّ R بٌنما ٌتصل الطرؾ الثانً بالحلقة R بحلقة

ة. وٌتم االتصال بٌن الحلقتٌن الدائرتٌن والطرفٌن الخارجٌن بالملؾ وتدوران معه كوحدة واحد

تنزلقان على الحلقتٌن. وقد تكون الفرشتان عبارة عن شرٌطٌن  'B و B الثابتٌن بواسطة فرشاتٌن

 قصٌرٌن من الصلب الزنبركً فً المحركات البسٌطة للؽاٌة

 

 

 قانون نستخدم ثم للملؾ بالنسبة ΔtΦΔ/ نحسب حٌث كمٌة بطرٌقة الموقؾ بتحلٌل اآلن وسنقوم

 حساب إلى لجؤنا إذا جداًّ  مناسبة الطرٌقة هذه وتكون. المستحثة ك. د. ق لحساب فاراداي

 .الحركٌة ك. د. ق بداللة الموقؾ تحلٌل اختٌار بإمكاننا أن على. والتكامل التفاضل

 

 بحساب وذلك المجال خالل v بسرعة ٌتحرك الذي MN الضلع فً المستحثة ك. د. ق سنحسب

v ┴ ًّالسرعة مركبة وهً , أوال v , مع المتعامدة B أن نجد( ب 2) الشكل إلى بالرجوع v┴ = 

v sin θ الضلع أن وبما MN والمجال B , والسرعة v ┴ك. د. ق فإن بٌنها فٌما تتعامد 

 : ستكون MN فً المستحثة

 اتجاه أن المتحركة الموجبة الشحنات النحراؾ بالنسبة الٌمنى الٌد قاعدة استعمال عند وسندرك

 ثم ومن. PQ الضلع فً p  إلى Q ومن MN الضلع فً M  إلى N من ٌكون المستحث التٌار

 ان ٌالحظ.  MN فً المستحثة ك. د. ق مع تتراكم سوؾ PQ فً مماثلة مستحثة ك. د. ق فإن

 ك. د .ق تستحدث لن ولهذا الملؾ؛ دوران عند المجال خطوط ٌقطعان ال MQ و PN الضلعٌن

 .الضلعٌن هذٌن فً
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 المماسٌة السرعة هً v أن الحظنا إذا , مالءمة أكثر صورة فً المعادلة هذه وضع وٌمكن

 :فإن r  هو الدائرة هذه قطر نصؾ كان فإذا الدوران, محور حول دائرة ترسم وهً M للنقطة

 بوحدات تقاس ω أن للملؾ الدوران تردد هو f و للملؾ الثابتة الزاوٌة السرعة هً w حٌث

 هً θ فالزاوٌة , هذا إلى وباإلضافة. هٌرتز بوحدات f وٌقاس الثانٌة فً قطرٌة النصؾ الزواٌا

 : العالقة حسب باستمرار وتتزاٌد العروة دوران زاوٌة ببساطة

 : تصبح المستحثة ك. د. ق فإن , المناسب التعوٌض إجراء وعد

 النهائٌة نتٌجةال تكون ولذا العروة مساحة سوى لٌست 2ra ولكن

 مرة. N لفة بدالًّ من عروة منفردة فإن ق. د. ك ستكون أكبر N عندما نتعامل مع ملؾ به

وكما هو واضح, فإن ق. د. ك المستحثة فً ملؾ دوار تتؽٌر كدالة جٌبٌة مع الزمن كما ٌبٌن 
ا , حٌث تصل ق. د. ك المستحثة ) او الفولطٌة( إلى قٌمتها القصوى عندم 3)ذلك الشكل )

من المنطقً إذن أن  2πfABN. , وعندئذ تصبح قٌمتها العظمى هً sin 2πf t = 1 ٌكون

الكبٌرة )أي أن الفٌض ٌتؽٌر بسرعة( , وعند  f الفولطٌة القصوى تكون كبٌرة عند قٌم

الكبٌرة ) أي عندما ٌكون الفٌض نفسه كبٌراًّ( , عندما ٌكون عدد اللفات بالملؾ  B و A قٌم

 كبٌراًّ.

 على الصورة البدٌلة التالٌة: (1)ما تكتب المعادلةوكثٌراًّ 

عن القٌمة القصوى لها. ومن الواضح أن  t , V0 عن قٌمة الفولطٌة عند أٌة لحظة V حٌث تعبر

 دورة.  الفولطٌة فً الملؾ الدوار تتؽٌر كدالة جٌبٌة وتعكس اتجاهها مرتٌن فً كل

ر بسرعة زاوٌة ثابتة فً مجال وهكذا ٌصٌر واضحاًّ مما تقدم أن ملؾ السلك الذي ٌدو
مؽناطٌسً , ستتولد عند طرفٌه ق. د. ك مترددة. ولو أن مثل ها المولد هو المستخدم كمصدر 

 مرة كل ثانٌة. 2f , فإن التٌار المار فً المقاوم سٌعكس اتجاه للقدرة فً الدائرة البسٌطة

ع القوى الكهربائٌة إال أن وعادة ما تكون مولدات التٌار المتردد التً تستخدمها شركات توزٌ
نظرٌة ملها األساسٌة هً نفسها. والطاقة المٌكانٌكٌة الالزمة إلدارة الملؾ ٌتم توفٌرها عادة 
 باستخدام توربٌنات بخارٌة أو بقوى اندفاع الماء. وسنتناول بإٌجاز عملٌة تحوٌل الطاقة فً نظام

 من الٌسٌرة القدر فإن , المولد ملؾ خالل تٌار بها ٌمر ال بحٌث مفتوحة الدائرة تكون وعندما

 المجال فإن ,(الملؾ) المولد من تٌار ٌسحب أن بمجرد ولكن. الملؾ إلدارة كافٌاًّ  سٌكون القوة

 إٌقاؾ تحاول بحٌث القوة هذه وتكون للتٌار, الحاملة المولد أسالك على بقوة ٌإثر المؽناطٌسً

 التٌار مقدار على تعتمد المولد بها ٌؽذي تًال المٌكانٌكٌة فالطاقة ثم ومن. الدوران عن الملؾ

 .المٌكانٌكٌة الطاقة من المزٌد ٌتطلب التٌار من المزٌد أن أي. المولد نفس من المسحوب

 ومن. VI ستكون المقاوم إلى تصل التً القدرة فإن v المولد جهد فٌها ٌكون التً اللحظة وفً

 األخرى هً ستكون المولد لتشؽٌل الزمةال المٌكانٌكٌة والطاقة صؽٌرة قٌم عند أنه الواضح

 منه المسحوب الطاقة مقدار على تعتمد المولد لتشؽٌل الالزمة الطاقة أن نرى ثم ومن. صؽٌرة

 وحركة المؽناطٌسً المجال بٌن التفاعل بواسطة كهربٌة طاقة إلى المٌكانٌكٌة الطاقة تتحول إذ

 المواد ملؾ داخل الشحنة
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 :المستمر أنواع مولدات التيار

المولد ذو المغناطٌس الدائم:تكون أقطاب هذا المولد عبارة عن مغناطٌس دائم مصنوع من  -1

الصلب الذي ٌحتفظ بمغناطٌسٌته زمنا طوٌال. و ٌستعمل هذا النوع فى بعض أجهزة القٌاس و 

ات) فً السٌارات ألحداث الشرارة الالزمة آلالت االحتراق الداخلً و فً التلٌفونات و الدراج

 دٌنامو الدراجة(

المولد ذو التغذٌة المستقلة  -المولدات ذات األقطاب المغناطٌسٌة الكهربٌةو ٌنقسم إلً نوعٌنأ - 2

)الخارجٌة(و فٌه ٌتم تغذٌة االقطاب من مصدر كهربائً خارجً كبطارٌة او مولد تٌار مستمر 

لدات التٌار المتغٌر فى اخر و تستخدم هذه الطرٌقة فً المعامل الدراسٌة و فى تغذٌة مغذى مو

محطات القوى الكهربٌة و ٌجب أال ٌنقطع تٌار التنبٌه فجأة الن ملفات التنبٌه تتمتع بمحادثة 

كبٌرة مما قد ٌؤدى إلى ظهور قوة دافعة كهربٌة كبٌرة مستنتجة بالحث الذاتً عن فصل دائرة 

العزل لملفات التنبٌه كما أنها التنبٌه و تشكل هذه القوة الدافعة الكهربٌة خطر كبٌرا على سالمة 

 تؤدى إلى حدوث شرر كهربً شدٌد بٌن المالمسات الجاري فصلها .

المولدات ذات التغذٌة النفسٌة ) الذاتٌة(:تتغذى أقطاب هذه المولدات من نفس التٌار المستمر  -ب

لموجودة من المنتج و تعتمد هذه الطرٌقة فً تغذٌة ملفات األقطاب على المغناطٌسٌة المتبقٌة ا

فً األقطاب نفسها نظرا الن هذه األقطاب تصنع من معادن مغناطٌسٌة تحتفظ بالمغناطٌسٌة 

لمدة طوٌلة . فعندما تدور اآللة المحركة وٌدور معها المنتج تقطع موصالت المنتج خطوط 

المغناطٌسٌة المتبقٌة و على هذا ٌستنتج جهد ضعٌف ٌتناسب مع عدد الخطوط المغناطٌسٌة 

دة ٌعمل على مرور تٌار صغٌر فى ملفات األقطاب فٌعمل على تولٌد خطوط قوى الموجو

مغناطٌسٌة جدٌدة تضاف الى الخطوط التً كانت متبقٌة فتزداد قٌمة الجهد المستنتج و تزداد 

بالتالً قٌمة التٌار المار بملفات األقطاب وتزداد شدة المجال حتى ٌصل تٌار ملفات األقطاب إلى 

 ة إلٌجاد حالة التشبع المغناطٌسً .القٌمة الالزم

 و ٌتم التغذٌة بثالث طرق

 توصٌل ملفات االقطاب بالتوالى مع المنتج و ٌسمى فً هذه الحالة بمولد التوالً -1

 توصٌل ملفات االقطاب بالتوازي مع المنتج و ٌسمى فً هذه الحالة بمولد التوازي. -2

ج و الجزء االخر بالتوازي و ٌسمى توصٌل جزء من ملفات االقطاب بالتوالً مع المنت -3

 فى هذه الحالة بالمولد المركب .

اوال: مولد التوالً:فى هذا النوع من المولدات تتصل ملفات التنبٌه )األقطاب( بالتوالً  -4

مع ملفات عضو االستنتاج و الدائرة الخارجٌة و بذلك ٌمر تٌار الحمل عن طرٌق 

كون مقاومة ملفات األقطاب صغٌرة ) من اجل هذا ٌجب أن ت ((Ie=ILملفات األقطاب

أسالكها كبٌرة المقطع و قصٌرة الطول ( لكً تكون الطاقة المفقودة فٌها صغٌرة و 

نالحظ انه رغم تقلٌل األسالك فى الطول اال اننا نحصل على مقدار االثارة الالزمة 

 ال ٌجادا هو تٌار الدائرة الخارجٌة الذي ٌكون كافٌ ال سالكالن التٌار الذي ٌمر بهذه 

 خواص مولد التوالً: االمبٌر لفات الالزم
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المولد ال ٌعطى جهد و الدائرة مفتوحة حٌث ٌكون تٌار التنبٌه الذي ٌساوى تٌار الحمل  -1

 مساةي للصفر

قد تظهر فولتٌه صغٌرة جدا ) ال تتعدى اربعة فولت ( على اطراف المنتج عندما تكون  -2

 اطٌسٌة المتبقٌة فً االقطابالدائرة مفتوحة و ذلك بسبب وجود المغن

ٌزداد الجهد بزٌادة تٌار الحمل زٌادة بطٌئة حتى درجة التشبع لالقطاب و بعد  -3. 

ذلك اذا زاد الحمل ٌقل الفولت على طرفى الحمل لزٌادة الهبوط فى الجهد نتٌجة رد 

فى  فعل االستنتاج و مفاقٌد اسالك المنتج و الفرش و اسالك التنبٌه و لهذا ٌقل التٌار

 حاالت حدوث القصر

الحمل الحرج للمولد :هو الحمل الذي تتولد عنده قٌمة لرد فعل عضو االستنتاج تسبب  -3

 الزوال الذاتً للمغناطٌسٌةاستخدام مولد التوالً:

 ٌستخدم كمولد مستقل ٌراعى تحمٌلة بصفة مستمرة و منتظمة - أ

 انارة المصابٌح و فً وحدات اللحام بالكهرباء -ب

المستنتجة و فرق الجهد على   E.M.Fفى السكك الحدٌدٌةالعالقة بٌنٌستعمل  -ج

 f) -Ia=ILE=u+Ia(Ra+Rb+Reطرفً المولدتٌار المنتج = تٌار الحمل

voltsحٌثE =  القوة الدافعة الكهربٌة المتولدة, U =  الجهد على اطراف الفرش 

, Ia = تٌار عضو االستنتاج, Ra=  مقاومة عضو االستنتاج,Rb =  ومة مقا

مقاومة ملفات تنبٌه التوالً.اى ان القوة الدافعة الكهربٌة المتولدة  f=-, Reالفرش

= الجهد + تٌار المنتج )مقاومة المنتج+ مقاومة الفرش+ مقاومة ملفات تنبٌه 

التوالً(مولد التوازي :فى هذا النوع من المولدات تتصل ملفات االقطاب بالتوازي 

  Iaلخارجٌة كما فى الشكل التالىاى ان تٌار المنتجمع عضو االستنتاج و الدائرة ا

و   ILٌنقسم الى جزئٌن ٌمر الجزء االكبر الى الدائرة الخارجٌة اى الى الحمل

ٌمر فً ملفات االقطاب و لذلك تصنع ملفات التنبٌه القطاب من   Ieالجزء االصغر

الزمة سلك مساحة مقطعة صغٌرة و عدد لفاته كبٌرة حتى ٌعطى االمبٌر لفة ال

لالثارة.تنظٌم جهد مولد التوازي:وذلك بواسطة التحكم فً تٌار اإلثارة لألقطاب 

حٌث توفر مقاومة متغٌرة بالتوالً مع ملفات التوازي لألقطابخواص مولد 

على طرفى المولد اكبر ما ٌمكن عند حالة الالحمل )   vٌكون الجهد - 1التوازي:

مل كلما زاد تٌار الحمل وذلك نتٌجة ٌقل الجهد على طرفً الح-2عدم التحمٌل (

وجود الجهد فً ملفات عضو االستنتاج و نتٌجة رد فعل عضو االستنتاج و ٌعتبر 

الحمل الحرج :هو قٌمة تٌار  -3هذا المولد ذو جهد ثابت عند حدود معٌنة للتحمٌل

الحمل الذي إذا زاد عن تٌار الحمل ) بتقلٌل مقاومة الحمل ( ٌهبط الجهد و التٌار 

على المنحنى و التً تعرف   bبعدها نحو الصفر و الحمل الحرج هو عند نقطة

استعمال  bبنقطة االنكسار و نالحظ أن الجزء الفعال على المنحنى هو حتى النقطة

ٌستخدم فً  -2ٌستخدم فً محطات القوى الكهربٌة كمغذٌات -1مولد التوازي:

المستنتجة و فرق الجهد  .m.f eٌستخدم فً اإلنارةالعالقة بٌن -3شحن البطارٌات

  على طرفى مولد التوازي :تٌار المنتج = تٌار الحمل + تٌار تنبٌة ملفات التوازي
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 نظام اإلشعال فً المحرك

, هو عملٌة إطالق شرارة على شكل قوس كهربائٌة بٌن قطبً ignition system نظام اإلشعال فً المحرك
احتراق المحرك, تتسبب فً التهاب مزٌج الوقود والهواء المضؽوط فً حجرة  spark plugشمعة اإلشعال 

واحتراقه ومن ثم فً دوران المحرك. وٌستخدم اإلشعال بالشرارة الكهربائٌة فً محركات االحتراق الداخلً 
العاملة بالوقود الخفٌؾ السائل أو الؽازي. ولالستفادة القصوى من طاقة احتراق المزٌج ال بد من إطالق 

رة بقوة كافٌة وفً لحظة معٌنة قبل وصول المكبس إلى نقطة العطالة العلٌا خالل شوط الضؽط وبزاوٌة الشرا
بمهمة تؽٌٌر هذه الزاوٌة لكً تتزامن  advance mechanism جهاز تسبٌق اإلشعال سبق مناسبة. وٌقوم

 [1]مع عمل المحرك فً مختلؾ سرعات دورانه وأحماله.

 اطالق الشرار

 الذي الشرارة, إطالق توتر ٌسمى عالٌاًّ  توتراًّ  اإلشعال شمعة قطبً بٌن الشرارة إطالق ٌتطلب

 صؽٌرة إشعال طاقة مع فولط, كٌلو 15-11 المستقرة الطبٌعٌة المحرك عمل حاالت فً ٌبلػ

 إطالق بٌن والمدة مئوٌة, درجة 1111 إلى الشرارة حرارة درجة وتصل جول, مٌلً 3-11

 المراحل وتشمل جداًّ  كبٌرة بسرعة اإلشعال عملٌة وتتم ثانٌة مٌلً 1.5-1 وتفرٌؽها الشرارة

 :التالٌة الدورٌة

 

 .متواترة نبضات إلى اوتحوٌله الالزمة الكهربائٌة الطاقة اختزان ـ

 .المطلوب العالً التوتر إلى التحوٌل ـ

 .المحرك فً اإلشعال ترتٌب بحسب اإلشعال شمعات على العالً التوتر نبضات توزٌع ـ

 .المناسبة اللحظة فً المزٌج وإشعال الشرارة إطالق ـ

 أن ٌجب كلذل عمله, واقتصاد المحرك أداء مإشرات فً كبٌرة, بنسبة اإلشعال, جودة وتإثر

 إلى المحرك فً الفعال اإلشعال وٌحتاج. العمل فً عالٌتٌن وفعالٌة بثقة اإلشعال نظام ٌتصؾ

 البارد, المحرك تشؽٌل بدء عند والسٌما الشرارة, لتفرٌػ كافٌة ومدة كبٌرة وطاقة عال توتر

 فائض معامل ٌكون قلٌالًّ  المزٌج ٌكون وعندما بار,11- 8 من فٌه الضؽط نسبة ارتفاع وعند

-1 حدود فً متباعدة أقطابها إشعال شمعات استخدام عند وكذلك مم,1.2و 1,1 بٌن الهواء

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83#cite_note-1
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 األسطوانات وعدد العالٌة الدوران سرعات ذوات بالشرارة العاملة المحركات وإن مم,1.2

 فً شرارة 21111 عن ٌقل ال الشرارات من كبٌراًّ  معدالًّ  اإلشعال نظام من تتطلب الكبٌر

 :التالٌة بالعالقة المحرك فً الشرارات تكوٌن معدل ثلوٌم. الدقٌقة

F=τzn/8  حٌث 

τ   =المحرك أشواط عدد. 

Z  =األسطوانات عدد. 

n  =الدوران سرعة. 

 انواع انظمة االشتعال

تؤلؾ منظومات اإلشعال من عناصر متكاملة تضمن تشؽٌل المحرك. وٌوجد نمطان لهذه 
قة التؽذٌة الكهربائٌة, وهما: اإلشعال بمساعدة المنظومات ٌتمٌز أحدهما من اآلخر بطرٌ

المستعمل أساساًّ فً معظم المحركات الرباعٌة  battery ignition system البطارٌات
الذي ٌعمل بال مدخرة  magneto ignition system األشواط؛ واإلشعال المؽناطٌسً

فً الدراجات النارٌة وبعض وٌستخدم فً المحركات الثنائٌة األشواط أو الرباعٌة األشواط, كما 
الجرارات وفً المحركات الؽازٌة ومحركات مجموعات التولٌد الكهربائٌة وفً المكنات المتنقلة 

 .والثابتة

 :وٌوجد أنواع عدة لمنظومات اإلشعال ٌعتمد مبدأ عملها على

أو لدى هبوط شدة التٌار األولً هبوطاًّ حاداًّ,  coil inductive ـ تحقٌق التحرٌض الوشٌعً
لشحنة المكثفة من أجل توفٌر قدرة إشعاٍل  capacitor discharge تحقٌق التفرٌػ السعوي

 .دوري فً الدارة األولٌة

ع للتٌار, أي بوجود مولد نبضات ع للتٌار أو من دون مقطِّ  pulse ـ تحقٌق التماس بوجود ُمقطِّ
generator ب سرعة دوران , من أجل ضمان نبضات التوتر األولً بالمعدل المطلوب بحس

 .المحرك وعدد أسطواناته

والترانزٌستور والثاٌرستور  diode كالثنائٌات semiconductor ـ استخدام أنصاؾ النواقل
 .فً منظومات اإلشعال اإللكترونٌة لزٌادة فعالٌة اإلشعال وجودته

لرفع التوتر األولً للنبضات الكهربائٌة إلى قٌمة  transformer ـ وجود محول تحرٌضً
 .التوتر الثانوي العالً المطلوب إلطالق الشرارة

ـ وجود موزع لنبضات التوتر العالً الكهربائٌة على الشمعات بحسب ترتٌب اإلشعال فً 
 أسطوانات المحرك

 النظم المغناطٌسٌة

عتمد منظومات اإلشعال بالمؽنٌط على وشٌعة خاصة تول د نبضات كهربائٌة متؽٌرة ناتجة من ٌ
ٌ ر التٌار المتولد متناسباًّ مع سرعة سٌالة مؽنطٌسٌة  ارة لعدد من األقطاب. وٌكون تواتر تؽ دو 

دوران المحرك وعدد أسطواناته. وتحتوي منظومات اإلشعال بالمؽنٌط على العناصر األساسٌة 
ع التٌار أو مولد  الموجودة فً منظومات اإلشعال ذوات المدخرة, مثل محول اإلشعال ومقطِّ

د منظومة اإلشعال بالمؽنٌط الترانزٌستورٌة وذوات المكثفة النبضات ذي القطبٌن . كذلك تزو 
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بؤنصاؾ النواقل الضرورٌة كما هو فً منظومات اإلشعال اإللكترونٌة المماثلة ذات المدخرة. 
 .وتعمل وفق مبدئها نفسه

مع  وتتكون الدارات األساسٌة لنظم اإلشعال بالمؽناطٌس من, منظومة اإلشعال بالملؾ التقلٌدٌة
؛ ومنظومة اإلشعال بالملؾ magneto coil ignition system (MCI) المؽنٌط

؛ semiconductor magneto ignition system (SMI) الترانزٌستورٌة مع المؽنٌط
 magneto capacitor discharge ومنظومة اإلشعال بمكثفة التفرٌػ مع المؽنٌط

ignition system (MCDI). 

حكم مع جسم دوار إلنتاج تٌار اإلشعال األول ومحول إشعالمؽنٌط ذو مقطع تٌار ت . 

 .مؽنٌط إشعال ترانزٌستوري

 .مؽنٌط إشعال بتفرٌػ المكثفة

كٌلوفولط فً  14- 8تعطً منظومات اإلشعال بالمؽنٌط توتراًّ عالٌاًّ إلطالق الشرارة فً حدود 
كٌلو فولط فً المنظومات اإللكترونٌة 21-16المنظومة التقلٌدٌة و  

 

 

 

 

 

 

 

 االشتعال بواسطة البطارٌة

 ٌبٌنconventional coil ignition system (CI :) التقلٌدي بالملؾ اإلشعال منظومة
 شمعة قطبً بٌن الشرارة تنطلق. لعملها األساسٌة والدارة المنظومة هذه مكونات 3و 2 الشكالن
 الدارة فً ذاتٌة ضٌةتحرٌ كهربائٌة نبضة لظهور األولً التٌار تماس قطع لحظة فً اإلشعال
 النبضة هذه وتنتقل الثانوٌة, الملؾ دارة فً النبضة توتر فٌرتفع( الوشٌعة) الملؾ من األولٌة
غ حٌث االشتعال فشمعة الموزع إلى  التٌار ٌزداد التماس وصل وعند. شرارة شكل على ُتفر 
 وهكذا ذاتً, تحرٌض الملؾ فً فٌنشؤ التماس ٌقطع ثم معٌناًّ, حداًّ  لٌبلػ األولٌة الدارة فً المار
 مع التفرع على المتصلة المكثفة وتعمل. األولً للتٌار قطع كل عند دورٌاًّ  اإلشعال شرارة تنشؤ
ع  التماس قطع وٌجري. التماس قطبً بٌن تنشؤ أن ٌمكن التً الشرارة اختزان على التٌار مقطِّ

 متناسباًّ  دوراناًّ  ٌدور ذيال الموزع عمود على مركزٌة ال cam( كامة) حدبة دوران مع ووصله
 .المحرك فً المعقوؾ الجذع دوران مع
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 إلى 2111 ٌطلق فولط كٌلو 21 -11 حدود فً ثانوٌاًّ  توتراًّ  التقلٌدٌة المنظومة هذه وتضمن
 .الدقٌقة فً شرارة 18111

 .أسطوانات أربع ذي لمحرك التقلٌدٌة اإلشعال منظومة دارة

 وال الشدٌد, للتآكل ٌتعرضان التماس قطبً أن سٌئاتها من لكن ها,ببساطت المنظومة هذه تمتاز
ع ٌستطٌع  وعدد العالٌة المحرك دوران سرعات فً اإلشعال متطلبات ضمان التٌار مقطِّ

 .التقلٌدي لإلشعال مزدوجة منظومة تستخدم جزئٌاًّ  السٌئات هذه ولتالفً. الكبٌر األسطوانات

 

 transistorized coil ignition system ستورٌةالترانزٌ بالملؾ اإلشعال منظومة ـ
(TCI :)النوع: نوعان ولها الترانزٌستور, والسٌما النواقل أنصاؾ المنظومة هذه وتستخدم 
ع مزود األول  النوع هذا فً التماس ٌتعرض وال ,breaker triggered القْدح تٌار بمقطِّ
 شرارة 21111 ٌبلػ معدالًّ  ٌضمن هوو خالله, من الشدة ضعٌؾ قدح تٌار لمرور الشدٌد للتآكل
ع فال اآلخر النوع أما الدقٌقة, فً  ٌصل عالٌاًّ  معدالًّ  ٌضمن نبضات بمولد ٌزود بل له, تٌار مقطِّ
 الدوران سرعات ذوات المحركات فً باستخدامه ٌسمح مما الدقٌقة, فً شرارة 41111 إلى

 المنظومة لنوعً األساسٌة الدارة 5و 4 الشكالن وٌبٌن. األسطوانات والكثٌرة العالٌة
 .الترانزٌستورٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 \(.تٌار مقطع دون من) نبضات بمولد الترانزٌستورٌة اإلشعال لمنظومة األساسٌة الدارة مخطط
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 .المكثفة بتفرٌػ اإلشعال لمنظومة األساسٌة الدارة مخطط

 الدارة تٌار لوصل الكهربائً المفتاح عمل المنظومة هذه فً األساسً الترانزٌستور ٌعمل
ع من ٌؤتً الذي القاعدة تٌار عمله فً وٌتحكم وقطعه, األولٌة  مولد من أو القدح تٌار مقطِّ

 شرارة وتنشؤ. أسطواناته وعدد المحرك دوران سرعة مع ٌتناسب نحو على دورٌاًّ  النبضات,
 .التقلٌدٌة المنظومة فً كما األولً والتٌار القدح تٌار فً انخفاض أو قطع كل عند اإلشعال

 

 توتراًّ  فتضمن التقلٌدٌة, اإلشعال منظومة سٌئات من تحد بؤنها الترانزٌستورٌة المنظومة تمتاز
 ذوات نواقل أنصاؾ تتطلب لكنها كٌلوفولط, 25 إلى وٌصل المنظومة, هذه فً منه أعلى ثانوٌاًّ 
 .الموثوق عملها لضمان لها, جٌدة تهوٌةو عالٌة جودة

 

capacitor discharge ignition system (CDI :) المكثفة بتفرٌػ اإلشعال منظومة ـ
 وٌبٌن. شحن بدارة دورٌاًّ  تشحن خاصة إشعال مكثفة تفرٌػ مبدأ على المنظومة هذه وتقوم
 .المنظومة لهذه األساسٌة الدارة( 6) الشكل

 

م) بثاٌرستور وتفرٌؽها مكثفةال شحن فً التحكم وٌتم  مفتاح عمل ٌعمل( ترانزٌستوري مقوِّ
ع المنظومة وتجه ز. والتفرٌػ الشحن لدارة كهربائً  إشارة ٌعطً نبضات بمولد أو تٌار بمقطِّ
 فً التوتر, لرفع بمحول المنظومة تزود كما. الشحن دارة وإلى الثاٌرستور بوابة إلى التحكم
 تنطلق كً الموزع خالل من اإلشعال شمعة إلى تصل أعلى ٌمةق إلى المكثفة, تفرٌػ لحظة

 ٌُراوح تقرٌباًّ  ثابتاًّ  عالٌاًّ  توتراًّ  تعطً أنها هذه اإلشعال منظومة مٌزات ومن. المطلوبة الشرارة
 فً شرارة 21111 ٌبلػ أن ٌمكن الذي الشرارة إطالق معدل تؽٌر مع كٌلوفولط 31 و25 بٌن

ع بوجود الدقٌقة  الشرارة وتتمٌز. النبضات مولد بوجود الدقٌقة فً شرارة 41111و التٌار, مقط 
 عنه تقرٌباًّ  مرات خمس ٌقل الذي( ثانٌة مٌلً 1.3) إطالقها زمن لصؽر العالٌة وقوتها بقدرتها
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 لمزٌج المضمون اإلشعال إحداث على قادرة فالشرارة لذلك الملؾ, ذوات المنظومات فً
العمل أحوال ُعبتص   مهما المحرك أسطوانات فً االحتراق .. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكهربائً المكثف

ٌُطلق الكهربائٌة, الدارات مكونات أهم   أحد   على الكهربائً المكثؾ مفهومُ  ٌُعرَّؾ  فً علٌه و

ٌُسمى ,Capacitor اسم اإلنجلٌزٌة اللؽة ا و  تخزٌن أدوات من وهو الكهربائً, عبالمواس أٌضًّ

 الطاقة هذه تخزٌن ٌتم بحٌث الزمن, من محددة لفترة الكهربائٌة الشحنات أو الكهربائٌة الطاقة

 إلى الكهربائٌة الطاقة تخزن التً بالبطارٌة تشبٌهه ٌتم أن وٌمكن كهربائً, مجال شكل على

 ٌخزنها بل كٌمٌائً شكل على الطاقة ٌخزن ال أن ه البطارٌة عن ٌمٌزه وما إلٌها, الحاجة حٌن

ن. الثانٌة من أجزاء خالل فٌه المختزنة الطاقة إطالق لٌتم كهربٌة صورة على  المكثؾ ٌتكو 

 كهربائٌة لشحنة حامالًّ  منهما لوح كل ٌكون بحٌث موصلة, مادة من لوحٌن من الكهربائً

 تكون قد عازلة بمادة اللوحٌن هذٌن بٌن الفصل وٌتم إشارتها, فً ومختلفة مقدارها فً متساوٌة

 وٌسم ى عازلة, كٌمٌائٌة محالٌل استخدام ٌتم قد أو الورق, أو السٌرامٌك أو البالستٌك أو الهواء

ا الكهربائً المكثؾ  فٌسم ى الموصلٌن, اللوحٌن بٌن وضعها ٌتم التً العازلة المادة لنوع تبعًّ

, أو البالستٌكً, المكث ؾ  ً , أو الهوائً, أو السٌرامٌك  المكثؾ عمل مبدأ. الورقً أو الكٌماوي 

د الكهربائً  الشحنات فإن الكهربائً, المكثؾ طرفً على الكهربائً للتٌار مصدر تسلٌط بمجر 

 المادة وجود بسبب تتوقؾ ثم جهتٌه إحدى من المكثؾ تخترق( اإللكترونات) السالبة الكهربائٌة

 فً وٌوجدان الكهربائٌة الدارة ضمن ٌقعان اللذٌن الموصلٌن اللوحٌن بٌن تفصل التً العازلة

 عددها ٌقل   ثم السالب, للطرؾ المقابلة الجهة على تتراكم اإللكترونات فإن لذلك ونتٌجة المكثؾ,

ا اللوحٌن إحدى ٌصبح الطرٌقة بهذه الشحنات تراكم وبسبب اآلخر, الطرؾ فً  واآلخر موجبًّ

ا  إلى ٌتحول فإنه الكهربائً المواسع طرفً على والسالبة الموجبة الشحنات تتراكم أن بعد. سالبًّ

 إلى المكثؾ ٌصل وعندما البطارٌة, إلى ذلك ٌكون ما وأشبه الكهربائً, الجهد لفرق مصدر

 السعة إلى حٌنها ٌصل فإنه طرفٌه على الكهربائٌة الشحنات تخزٌن على قدرته من األعلى الحد
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ا المكثؾ ٌصبح القصوى عةالس إلى وبالوصول المكثؾ, سعة تسمى والتً القصوى,  مشحونًّ

 .الحقًّا منها االستفادةُ  ٌمكن التً الكهربائٌة بالطاقة

 التقلٌدي االشعال نظام شرح

 الً ٌحتاج ال ذاتٌا فٌه االحتراق الدٌزل محرك) البنزٌن محركات فً االحتراق عملٌات تم

 فولت, 45111 إلى المنظومات بعض فً قٌمتها تصل كهربٌة شرارة طرٌق عن(بوجٌهات

 فً األسطوانة داخل المضؽوط والبنزٌن الهواء مخلوط إشعال بدء على الشرارة تلك وتعمل

 اإلشعال أنظمة تصنٌؾ وٌمكننا,كثٌرا اإلشعال منظومات تطورت ولقد الضؽط, شوط نهاٌة

 وأنظمة( ,التقلٌدي) المٌكانٌكً اإلشعال نظام: مجموعات ثالثة إلى السٌارات فً المستخدمة

 اإللكترونٌة اإلشعال وأنظمة السبعٌنٌات, مطلع فً ظهرت التً بموزع اإللكترونٌة االشعال

 سنتناول القادمه السطور وفً. الثمانٌنات مطلع فً ظهرت التً( األسبراتٌر) موزع بدون

 المٌكانٌكً او التقلٌدي االشعال نظام الموجز بالشرح

ببساطه نظام االشعال هو الذي ٌوفر شرارة علً البوجٌه التً تشعل الوقود داخل االسطوانه 

 فٌدفع البستم السفل فتتولد الحركه ولكن كٌؾ ٌتم هذا

 

 اوال كٌف ٌعمل المحرك

 

 

وضحنا من قبل ان فً محركات السٌارات )محركات االحتراق الداخلً( ٌتم استخدام صمامات 

دخول شحنه الوقود )صمام السحب(,وللتحكم فً خروج ناتج االحتراق  )صبابات( للتحكم فً

 : )صمام العادم( وفً المحرك رباعً االشواط تكون دورته كاألتً

( عادم ( حٌث ٌكون ترتٌب العمل فً المحرك كاألتً-اشعال -ضؽط -سحب    

 

 

  شوط السحب

ه شحنه الهواء والوقود ٌكون صمام السحب مفتوح وعندما ٌتحرك المكبس الً اسفل ٌسحب مع

وفً ذلك الوقت ٌكون صمام العادم مؽلقاًّ, وٌؽلق صمام السحب بمجرد وصول المكبس إلى 

عندما ٌكون المكبس فً نهاٌة مشواره أسفل األسطوانة( , وبذلك ٌنتهً   النقطة المٌتة السفلى)

نصؾ لفة الشوط األول . وفى هذه الحالة ٌكون العمود المرفقى )عمود الكرنك( قد أتم .  

 

 

 :شوط الضغط
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ٌضؽط خلٌط الوقود والهواء وترتفع درجة حرارته عندما ٌتحرك المكبس إلى أعلى للوصول  

عندما ٌصل إلى أعلى مشواره داخل  المكبس إلى النقطة المٌتة العلٌا )موضع رأس سطح

لمرفقى قد األسطوانة(, فً حٌن ٌكون الصمامان مؽلقٌن )سحب وعادم(, وعندئذ ٌكون العمود ا

 .أتم لفة كاملة

 

 

 :شوط اإلشعال

فً نهاٌة شوط الضؽط وقبل أن ٌصل المكبس إلى النقطة المٌتة العلٌا بفترة مناسبة تحدث  

وما أن ٌتجاوز المكبس إلى  الشرارة الكهربائٌة فً شمعة االشعال فتإدي إلى إشعال الشحنة ,

المحترقة المتمددة على سطح المكبس مما  النقطة المٌتة العلٌا حتى ٌبدا تؤثٌر ضؽط الؽازات

  .ٌإدي إلى اندفاعه بقوة إلى األسفل باتجاه النقطة المٌتة السفلى

 

 

 :شوط العادم

ٌتحرك المكبس بعد إنجاز عمله إلى أعلى , باتجاه النقطة المٌتة العلٌا , دافعا أمامه الؽازات 

وبمجرد وصول المكبس  لمفتوحالمحترقة لكسحها خارج األسطوانة عن طرٌق صمام العادم ا

, وفى هذه  إلى النقطة المٌتة العلٌا ٌؽلق صمام العادم , وٌفتح فً الوقت نفسه صمام السحب

 . الحالة ٌكون العمود المرفقى قد أتم لفتٌن كاملتٌن, وتبدأ الدورة الجدٌده

 

  اذن فوظٌفة نظام األشعال هً

 

او ٌوفر لمحرك الشرارة الكهربائٌة الالزمة لحدوث االشعال واٌضا ان تكون تلك الشرارة فً 

التوقٌت المطلوب وهو شوط االشعال واٌضا توزٌع الشرارة على اسطوانات المحرك حسب 

  .ترتٌب اإلشعال فً المحرك

 

سوٌا علً بعد ان تعرفنا علً مبدا عمل المحرك واهمٌة ووظٌفة نظام االشعال سنتعرؾ 

 مكونات نظام االشعال التقلٌدي وكٌؾ ٌعمل

التقلٌدي األشعال نظام مكونات  

 التالٌة األجزاء من التقلٌدي اإلشعال نظام ٌتكون

 (.المركم) البطارٌة
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 (. الكونتاكت مفتاح) اإلشعال مفتاح

 (. البوبٌنه) اإلشعال ملؾ

 (. االسبراتٌر) الموزع

 (الكوندنسر) المكثؾ

 (. األبالتٌن) التالمس قاطع

 (. البوجٌهات) اإلشعال شمعات

لبوجٌهاتا اسالك  
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  البطارٌة اوال

 .للمحرك االشعال نظام فٌها وبما السٌارة اجزاء لجمٌع الكهرباء مصدر وهً

 Ignition switch األشعال مفتاح

( إطفاء) إلٌقاؾ عنها وفصله بالبطارٌة االشتعال نظام وصل على ٌعمل كهربائً مفتاح وهو

 بواسطة استعماله وٌتم , مٌكانٌكً بقفل ٌزود معٌن بتصمٌم االشتعال مفتاح وٌصنع. المحرك

 .القفل مع ٌتناسب مٌكانٌكً مفتاح

 Ignition Coil البوبٌنه او االشعال ملؾ

 

 .عال إشعال جهد إلى المنخفض البطارٌة جهد بتحوٌل ٌقوم كهربائً محول عن عبارة وهو

 :ٌلً ما من وٌتكون

 .المعزول المطاوع الحدٌد رقائق من قلب - 1
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 ٌكون و النحاس سلك من المصنوعة اللفات من قلٌل عدد من وتتكون االبتدائٌة اللفٌفة - 2

 .الثانوي الملؾ أسالك قطر من أكبر قطرها

 القطر ذات النحاس أسالك من المصنوعة اللفات من كبٌر عدد من وتتكون الثانوٌة اللفٌفة - 3

 . االبتدائٌة لفٌفةال فوفها وتوضع والمعزولة, الرفٌع

 ثم الحدٌدي القلب حول أوال الثانوي الملؾ ٌلؾ حٌث اآلخر داخل أحدهما الملفان هذان وٌلؾ

 بداٌة توصٌل ٌتم كما.  البطارٌة مع االبتدائً الملؾ توصٌل وٌتم. االبتدائً الملؾ حوله ٌلؾ

 اإلشعال موزع مع متصلة الثانوي الملؾ نهاٌة وتكون االبتدائً الملؾ نهاٌة مع الثانوي الملؾ

 بعض بداخل ٌوجد كما الصورة, فً كما التالمس قاطع مع اطرافه احد وتوصل ,(االسبراتٌر)

 .العالً الجهد ذات الكهربائً التٌار مرور عن الناتجة الحرارة لتبرٌد زٌت اإلشعال ملفات أنواع

 Distributor الشرر موزع او االسبراتٌر

 ٌقوم حٌث الوظائؾ بؤؼلب لقٌامه وذلك اإلشعال لنظام األساس المكون هو الشرر موزع ٌعتبر

 ملؾ فً المتولد العالً التٌار بتوزٌع ٌقوم كما. اإلشعال وملؾ البطارٌة بٌن الدائرة وقفل بفتح

 الدائر العمود بواسطة ذلك وٌتم المناسب التوقٌت فً بدورها كل االشتعال شمعات إلى اإلشعال

 :التالٌة األجزاء من الشرر موزع وٌتكون. الموزع وؼطاء( الشاكوش)  الدوار والعضو للموزع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االسبراتٌر اجزاء

 

  الموزع جسم -1
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  الموزع ؼطاء -2

 ( الشاكوش) الدوار العضو -3

 ( كامة) القطع حدبات -4

 الدائر العمود -5

 ( البالتٌن. )التالمس قاطع -6

 المكثؾ -7

 . المركزي بالطرد التوقٌت منظم -8

 :الكوندنسر او لمكثؾ

 وبذلك البالتٌن فتح لحظة الكهربائً القوس عبر المارة الكهربائٌة الطاقة تخزٌن علً وٌعمل

 الطاقة هذه تفرٌػ وعادة الكهربً القوس شرارة من والتلؾ الحرٌق من التالمس نقاط ٌحمً

 على ٌعمل مما البالتٌن ٌتالمس عندما االبتدائً الملؾ فً التٌار لمرور معاكس اتجاه فً

 .الثانوي بالملؾ التؤثٌر زٌادة وبالتالً التٌار نمو إبطاء

 .بالشمعات الشرارة انعدام أو وضعؾ التالمس قاطع تلؾ لسرعة بالمكثؾ عٌب أي وٌإدي

 :البالتٌن او التالمس قاطع

 التالمس, نقاط وؼلق بفتح وذلك االبتدائٌة اللفٌفة فً التٌار مرور زمن فً ٌتحكم وهو 

 وتقوم الموزع صٌنٌة على وتثبت واألردٌوم البالتنٌوم سبٌكة أو التنجستن من وٌصنع

 واستنتاج االبتدائً الملؾ من الكهرومؽناطٌسٌة الطاقة إلطالق ائٌةاالبتد الدائرة تٌار بتقطٌع

 طرٌق عن متحركة إحداهما قطعتٌن من البالتٌن وٌتكون الثانوي, الملؾ من العالً الجهد

 منظم.الموزع جسم طرٌق عن األرضً مع ومتصلة ثابتة واألخرى الموزع عمود كامة

 المنخفض بالضؽط التوقٌت

 :البوجٌه او اإلشعال شمعة

 فً االحتراق ؼرفة إلى العالً الجهد ذي اإلشعال تٌار توصٌل هً اإلشعال شمعة وظٌفة

 محدثة اإللكترودٌن بٌن تقفز شرارة إلى وتحوٌلها معزولة بطرٌقة المحرك أسطوانات

 : التالٌة الشروط اإلشعال شمعة فً تتوفر أن ٌجب و. والهواء الوقود خلٌط إشعال

 .علٌها الواقعة الحرارة اإلجهادات تحمل

 .والصدمات الضؽط ضد المٌكانٌكٌة لالجهادات عالٌة مقاومة

 .عال كهربائً عزل مع جٌدة حرارٌة موصلٌة ذات

 عنها اكثر مفصل شرح لتقدٌم وسنسعً التقلٌدي االشعال نظام عناصر علً نظرة كانت هذه

 .اعطالها توضٌح مع منفصله مواضٌع فً بعد فٌما

 قاطع التالمس 
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التٌار  وإذا زاد .التٌار الكهربائً ، بحٌث ٌسمح بمرور حد أقصى مندائرة قاطع وٌصمم كل

الدائرة، تقوم بفتح  قاطع عن هذا الحد، فإن اآللٌة األوتوماتٌكٌة داخل الكهربائً

مجموعة  وتتضمن اآللٌات المستخدمة فً فتح .التٌار وتوقف (التالمس )المفاتٌح مجموعة

 .والنبائط الحساسة للحرارة الكهربائٌة المغانط ،التالمس

كهرباءال المفتوحة. وتستمر التالمسات عبر قوس كهربائً عند فتح المفتاح، ٌقفز فً المرور  

الدائرة الزٌتٌة، فإن المفتاح ٌغطس فً  لقاطع حتى ٌنطفئ. أما بالنسبة القوس من خالل هذا

وبالنسبة لقاطع الدائرة الهوائً الدفع، ٌتم إطفاء القوس  .القوس الكهربائً زٌت فٌطفئ

ا، فإن ذلك ٌتم عن طرٌق  القوس أما بالنسبة لقاطع الدائرة بكتم .هواء مضغوط بنفخ ًٌ مغنطٌس

قل المغناطٌسًالح انحراف  .القوس وكسر 

ب األرضً، فً منعالدائرة المتسر   قاطع الدائرة المسمى قاطع وٌساعد  .الصدمات الكهربائٌة 

، نتٌجة الستخدام الناس لتوصٌالت أو معدات معٌنة، حٌث الصدمات الكهربائٌة وتحدث معظم

المكشوف  الفلز وٌنتج عن لمس .بالكهرباء المكشوفة متصلة الفلزٌة تكون األجزاء

الدائرة المتسرب  لقاطع وٌمكن .األرض خالل جسم الشخص، ثم إلى تٌار كهربائً مرور

ا، وٌغلق بطرٌقة أوتوماتٌكٌة التٌار األرضً، تحدٌد هذا ًٌ الواصل إلى  التٌار المتسرب أرض

 .الدائرة المتسرب األرضً، جهاز حساس ُصمم للعمل وقاطع .التوصٌلة المعٌبة

 

 

 االشتغال أنظمة وأنواع البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت ضبط

 البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت ضبط

 وقت فً االشتعال تحدٌد ٌتم وكٌف المحرك فً االشتعال توقٌت فً تؤثر التً العوامل

 محٌط موقع خالل من التساؤالت هذه إجابة على نتعرف وسوف مبكر وقت فً أو الحق

 البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت ضبط فً المؤثرة العوامل هً ما

 العوامل هً ما على نتعرف البنزٌن، لمحرك االشتعال توقٌت ضبط كٌفٌة على التعرف قبل

 نسبة تكون فعندما االشتعال، فً تؤثر الوقود نوعٌة أو الوقود فً األوكتان نسبة المؤثرة،

ا لالشتعالًً  عرضة أكثر حٌنها الوقود ٌكون منخفضة األوكتان ًٌ  الضغط حالة فً تلقائ

 .أكثر االشتعال توقٌت بتقدٌم ٌنصح لذلك المرتفع،

 أن والسبب المحرك، سرعة تزاٌد مع االشتعال توقٌت ٌتم أن ٌجب االشتعال، توقٌت عند

 العلم مع للمحرك، العالٌة السرعة عند ٌقل الذي الوقود الشتعال المخصص الوقت هو هذا

 عملٌة فإن تؤثر، المحرك حرارة درجة أن كما تقرًٌبا، تتغٌر ال االشتعال سرعة أن

 .بارد الخلٌط كان إذا وسرٌعة كاملة تكون االحتراق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 المحرك تحمٌل خالل من ذلك فٌتم الحالة، هذه لتجنب مسبًقا الخلٌط اشتعال ٌنصح لذلك

ا ًٌ ا، السرعة دواسة على بالضغط القٌام خالل من أو غنً بخلٌط وتزوٌده جزئ ًٌ  وذلك جزئ

 وجود إلى باإلضافة العلٌا، المٌتة النقطة إلى المكبس وصول قبل االحتراق معظم لٌقع

 المحرك فً االشتعال نظام فً استخدامها ٌتم التً الحدٌثة اإللكترونٌة االشتعال أنظمة

 

 

 

 البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت هو ما

 الشمعة, قطبً بٌن الشرارة لحدوث المحددة النقطة أو المحدد الوقت هً االشتعال نقطة

 بالنسبة المرفق عمود دوران زاوٌة خالل من الؽالب فً الفترة هذه فً الوقت حساب وٌتم

 النقطة قبل اإلشعال فٌسمى للمكبس, األعلى بالوضع تعرؾ ما أي العلٌا, المٌتة النقطة إلى

 .المتؤخر اإلشعال-ب ٌسمى بعدها ٌحدث الذي واإلشعال المتقدم, اإلشعال-ب العلٌا, المٌتة

 الشركة خالل من فٌتم األساسً, البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت ضبط إلى بالنسبة أما

 على السالنسٌه سرعة عند اإلشعال نقطة ضبط على تعمل والتً للمحركات, المصنعة

ا درجات عشر  أن ضمانه إلى باإلضافة العلٌا, المٌتة النقطة إلى المكبس وصول قبل تقرٌبًّ

 بعشرة المٌتة النقطة مكبس تجاوز بعد وذلك ذروته المتمددة المحترقة الؽازات الضؽط ٌبلػ

ا الدرجات  تقرٌبًّ

 زٌادة فعند العالٌة, السرعات عند البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت ضبط إلى بالنسبة أما

 شحنة الحتراق المتاح التوقٌت ٌصبح مما المكبس, سرعة ٌزداد السٌارة لمحرك السرعة

 ضؽط ٌبلػ أن ٌضمن الذي وبالقدر أكثر االشتعال نقطة تقدٌم علٌه ٌترتب مما أقل, الوقود

 العشر العلٌا المٌتة النقطة المكبس ٌتجاوز أن بعد وذلك ذروته, المحترقة الوقود شحنة

ا درجات  تقرٌبًّ

 وعشرون ثمانً عند اإلشعال ٌتم دقٌقة أي دورة ألفٌن إلى السرعة عند المثال سبٌل فعلى

 ٌتزاٌد أن ٌجب عام بشكل هوف العلٌا, المٌتة النقطة إلى المكبس وصول قبل وذلك درجة

 ودرجة عشرة درجة بٌن اإلشعال ٌتم العادة فً فهو المحرك, سرعة تزاٌد مع اإلشعال تقدٌم

 .العلٌا المٌتة النقطة قبل وذلك أربعٌن

 كان حالة ففً المحرك, على الخفٌؾ الحمل عند البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت ضبط

 الحالة تلك ففً مستوي, طرٌق على هادئة بسرعة االنطالق أثناء خفٌؾ المحرك حمل

ا, مفتوح الخانق صمام ٌكون ًٌّ  مما الوقود, خلٌط من القلٌل المحرك اسطوانة إلى وٌدخل جزئ

 أن ٌضمن الذي بالقدر اإلشعال تقدٌم فٌجب اإلشعال, عملٌة بعد بسرعة اللهب بها ٌنتشر ال

 المكبس تجاوزه بعد المحترقة الوقود شحنة ضؽط ٌبلػ
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 التقلٌدٌة اإلشعال منظومة فً البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت ضبط كٌفٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت ضبط 

 على ٌعمل فهو الضوئً, اإلشعال توقٌت ضبط جهاز استخدام خالل من التوقٌت ضبط ٌتم

 إلى الشرارة ٌنطلق أن ٌلزم التً النقطة تحدٌد طرٌق عن البنزٌن لمحرك االشتعال توقٌت ضبط

 ولكن واألنواع الشركات مختلفة أجهزة خالل من ذلك وٌتم بها الخلٌط إشعال المراد األسطوانة

 .واحد هدؾ ذات جمٌعهم

 فٌتم المحرك, على الضوئً اإلشعال توقٌت ضبط جهاز بتوصٌل القٌام خالل من ذلك ٌتم

 األولى, االسطوانة وشمعة الموزع بٌن الموصل العالً الضؽط كٌبل على الجهاز مشبك توصٌل
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 البطارٌة, أطراؾ مع الضوئً اإلشعال توقٌت ضبط جهاز طرفً من كالًّ  توصٌل ٌتم ثم ومن

 .حمل الال سرعة على المحرك إدارة ٌتم ذلك وبعد

 انواع انظمة االشتعال

 والنظام متصل, الؽٌر والنظام المتصل, النظام ٌتواجد االشتعال, أنظمة من أنواع عدد ٌتواجد

 تؤتً المفتاح, بتشؽٌل القٌام عند أنه فً تتمثل عام بشكل فهً عملهم طرٌقة إلى أما اإللكترونً,

 إلى تذهب ثم ومن المروحة, مع الملؾ إلى المولد من تؤتً أن بعد البطارٌة, من أوالًّ  الطاقة

 الشر تنتج التً االشتعال شمعات إلى مباشر بشكل الكهربائٌة الكابالت طول

 

ا االشتعال نظام فٌعد ا نظامًّ ًٌّ  فً ٌتكون فهو عنه, ؼنى ال هام دور لدٌه فهو المحرك داخل أساس

 وٌكون الطاقة, وكابالت وسدادات, التحكم, ووحدة والملؾ, الكهربائٌة, الطاقة مصدر من العادة

 اسطوانات فً والهواء الوقود خلٌط بإشعال الكفٌلة األولى الشرارة إعطاء هو األساسً هدفه

 .المحدد الزمنً للجدول وفقًّا ٌتم وذلك المحرك,

 فً العالٌة السرعات أو الجزئً للحمل العالٌة السرعات حالة فً اإلشعال نقطة ضبط ٌمكن كما

 بالطرد التقدٌم وهم الطرٌقتٌن توفٌر خالل من وذلك التقلٌدي اإلشعال أو اإللكترونً اإلشعال

 .التفرٌػ أو بالتخلخل والتقدٌم المركزي,

 

 (احتراق شمعةشمعة االشتعال )

 السٌارات مثل الداخلً اإلحتراق محركات فً ٌستعمل كهربائً جهاز هً اإلحتراق شمعة

 متعدد( 1: مٌزات 1885 سنة لونوار إتٌان الفرنسً اخترعها الوقود, اشتعال على لٌساعد

 القوى , نقٌه االلومٌنا من:  95 ادلى عازل( flashover2 على للقضاء عازل األضالع

( insulation3 سوبر , مٌزات الكبٌرة والكهرباءٌه المٌكانٌكٌه والصدمات للحرارة المقاومة

 مطلقة جوٌة عملٌة nsures والعقص والحراره والتآكل االكسده ٌمنع االسكان ومطلً النٌكل

 متعدد( sealing5و التوصٌل ؼرامة ٌضمن موصل الزجاج مع الختم داخل( fit4 ضٌقة

 فً بها وموثوق قوٌة مرونة الحشاٌا الطبقات

sealing6 )ٌمنع الكهربائً القطب النحاس 

oxidization التوصٌل جٌدة , والتآكل األساسٌة 

 الحٌاة شرارة الطوٌلة الخدمة لسد , والكهرباء للحرارة

 رباعً DOHC نمطً مكبسً محرك كوناتم

 .األشواط

(E )العادم حدبات عمود 
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(I )المؤخذ حدبات عمود 

(S )االحتراق شمعة 

(V )صمامات 

(P )مكبس 

(R )توصٌل عمود 

(C )مرفقً عمود 

(W )التبرٌد مٌاه جاكٌت 

  السٌارة فً الكهربائٌة القٌاس أجهزة

 

 والؼنى السٌارة فً الكهربائٌة األعطال تشخٌص فً بالؽا دورا الكهربائٌة القٌاس أجهزة تإدي

 القٌم مع لمقارنتها الكهربائٌة للدوائر الفعلٌة القٌم تحدٌد هو منها والهدؾ عنها, المركبات لفنًٌ

 .السٌارة صٌانة كتاب فً المدونة بالسٌارة الخاصة اإلسمٌة

 القٌاس أجهزة إلستخدام الصحٌحة الطرٌقة السٌارة فً الكهربائٌة الدوائر كتاب سٌعلمك

 ومطابقتها القٌم تحدبد ومعرفة الجهاز أطراؾ وتوصٌل التشؽٌل ناحٌة من السٌارة فً الكهربائٌة

 والنوع المإشر ذو النوع فمنها كثٌرة, قٌاس أجهزة وتوجد , به المسموح التجاوز مقدار ومعرفة

 . الرقمً

 عموما المركبات فنٌو ٌحتاجها والتً إستخداما األجهزة أكثر توصٌل على نتعرؾ وسوؾ

 وجاهز(  الفولط)  الجهد قٌاس جهاز وهً السٌارة, فً الكهربائٌة القٌاسات عملٌات إلجراء

 توصٌل توضح التالٌة واألشكال( .  األوم)  المقاومة قٌاس وجهاز(  األمبٌر)  األمبٌر شدة قٌاس

 السٌارة فً الكهربائٌة القٌاس أجهزة
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 ( المصهرات)  السٌارة ٌوزف

 دائرة مثل , كهربائٌة فرعٌة دوائر عدة إلى السٌارة فً العامة الكهربائٌة الدائرة تجزئة تتم

 لماسحة الكهربائً المحرك ودائرة , اإلنارة ودائرة , الشحن ودائرة اإلشعال ودوائر , الفالشر

 الكهربائٌة الشبكة إعادة وعند اإلصالحات وعمل العٌوب تحدٌد فً ٌفٌد وهذا.  وؼٌرها الزجاج

 .السٌارة فً

 من بد ال فإنه الدوائر هذه من أي فً(  ماس)  قصر دائرة حدوث أو التٌار قٌمة زٌادة عند

 أو دائرة كل تزوٌد طرٌق عن هذا وٌتم , ودوائرها السٌارة ألجهزة كهربائٌة حماٌة توفٌر

 كهربائً تٌار شدة ٌتحمل بحٌث الفٌوز تصمٌم وٌتم( .  فٌوز)  بمصاهر كهربائٌتن دائرتٌن

 .علٌها المركب بالدارة تمر التً نفسها هً معٌن

 أبعاد أو)  محدود وبقطر النحاس من سبٌكة أو الفضة من سلك من(  المصهر)  الفٌوز وٌصنع

 النوع هو , أشهرها أن ؼٌر وكثٌرة مختلفة أشكال وللمصهرات. التٌار شدة مع تتناسب(  محددة

 لوجود منها خوؾ ال فإنه الفٌوز سلك عبر شرارات صارت إذا ما حالة فً ٌفٌد وهو الزجاجً

 الزجاجً األنبوب
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 (  الرٌالي)  الكهربائً المرحل

 

 فً للتحكم صؽٌرا كهربائٌا تٌارا وٌستخدم.  بعد عن تحكم كمفتاح على الكهربائً المرحل ٌعمل

 .  الكهربائٌة الدائرة فً أكبر تٌار

 . تالمس نقاط وفتح ؼلق ٌسبب صؽٌر ملؾ بمساعدة ذلك وٌتم

 المرحالت أنواع← 

  موصل مالمس مع مرحل -

  فاصل مالمس مع مرحل -

 مبدل مالمس مع مرحل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقود مقٌاس
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 .الخزان فً المتبقً الوقود مستوى السائق شاشة فً الوقود مقٌاس ٌعرض

 

 

 :بوصة 12 قٌاس السائق شاشة فً الوقود مقٌاس

 

 .الخزان فً المتبقً الوقود كمٌة إلى تشٌر الوقود مقٌاس فً البٌج باللون المنطقة

 

ا الوقود مستوى انخفاض حال فً د ضرورة علٌه ٌترتب مم   قرٌب, وقت فً بالوقود التزو 

ل الوقود مضخة رمز ٌضٌئ  إلى أٌضاًّ  الرحلة حاسوب وٌشٌر. الكهرمانً اللون إلى وٌتحو 

ان فراغ حتى قطعها ٌمكن التً المسافة  .الخز 

 :بوصات شاشة فً الوقود مقٌاس ٨ قٌاس السائق

 

 .الخزان فً المتبقً الوقود كمٌة إلى الوقود مقٌاس فً األشرطة تشٌر

 

ا الوقود مستوى انخفاض حال فً د ضرورة علٌه ٌترتب مم   قرٌب, وقت فً بالوقود التزو 

ل الوقود مضخة رمز ٌضٌئ  إلى أٌضاًّ  الرحلة حاسوب وٌشٌر. الكهرمانً اللون إلى وٌتحو 

ان فراغ حتى قطعها ٌمكن التً المسافة  عندما كهرمانً لون ذو شرٌط سوى ٌبقى وال. الخز 

 .ٌمكن ما بؤسرع بالوقود السٌارة زود. للؽاٌة منخفضاًّ  الوقود مستوى ٌصبح

 

 

 


