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  -االهداف المركزية :

 دراسة الدوائر الكهربائية وتيار المستمر 

 والنظريات الكهربائية والتعرف على اجهزة القياس المختلفة     .

 

 -الهدف:

التيار تهيئة الطالب لدراسة الحسابات المختلفة في الدوائر ذات 

النظريات لدراسة تلك الحسابات , المستمر والتعرف على مختلف 

 تعريف الطالب على اجهزة القياس المختلفة

 

 المحاضرة األولى :

نظام الوحدات المستخدمة في الكهرباء والوحدات األساسية ، القيم المستخدمة للوحدات 

 الكهربائية وعملية التحويل .

 الكهرباء .معرفة وحدات القياس  االساسية في :من المحاضرة الهدف العام 

 ان يكون الطالب قادرا على :  الهدف الخاص :

  التعرف على وحدات القياس الدولية(SI.) 

 . معرفة الكميات الكهربائية االساسية 

 وحدات )المضروب او المقسوم العشري(.اجراء عملية التحويل بين اجزاء ال 

 نظام الوحدات المستخدم في الكهرباء والوحدات األساسية : 

لقد استخدم المهندسون الكهربائيون النظام العشري المستخدم في النظام الفرنسي واعتبر 

اساسا لنظم الوحدات الذي استخدم وسمي بنظام )سنتيمتر ,غرام, ثانية ( ثم استبدل الغرام 

بالكيلوغرام والسنتميتر بالمتر فتحول نظام الوحدات ما يسمى بال)متر, كيلوغرام ,ثانية (  

م حيث استخدمت نظام الوحدات  1960استخدام المهن اخرى انظمة اخرى الى عام  اروباستمر

القياسية العالمية والتي تم اعتماده من قبل المؤتمر العالمي لألوزان والمقاييس الحادي عشر تحت 

 .  "SI  "Standard Ie Internationalاسم 

SI  . وحدات القياس العالمية : 

 -وحدات القياس الدولية:

 The Measurement Unit    وحدات القياس  

 تتكون وحدات القياس الدولية من ست كميات أساسية:
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ً والرموز المستخدمة في  SIويستخدم المضروب أو المقسوم العشري لوحدات  كلما كان ممكنا

 الجدول ادناه هي قيم المضروب الذي يسبق رموز الوحدات في الجدول السابق .

 الرمز قيمة المعامل أوالتكبيرمعامل التصغير 

10 بيكو
-12 

p 

10 نانو
-9 

n 

10 ميكرو
-6 

µ 

10 مللي
-3 

m 

10 سنتي
-2

 c 

10 كيلو
3 

K 

 

  يعتبر التيار الكهربائي  من الكميات الكهربائية األساسية ويرمز له بالرمزI  ويعرف

معدل مرور الشحنة الموجبة باتجاه ما بالنسبة للزمن تحت تأثير قوة ما )فرق الجهد( بأنه 

 التيار الكهربائي . 

 تدريبات على عملية التحويل : 

 حول ما يلي : -1

 10 mA   الىA . 

 1 ns  الىs  

 1 µA  الىmA 

 12nA  الىA . 
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الذرة ، مكونات الذرة في المواد الموصلة المحاضرة الثانية : نبذة عن المواد االساسية حول 

 للكهرباء وكذلك العازلة للكهرباء

 الذرة . معرفة مكونات الهدف العام:

 أن يكون الطالب قادراً على : الهدف الخاص :

  في المواد معرفة مكونات الذرة. 

 . تصنيف المواد حسب حزم الطاقة 

  المواد .معرفة مميزات حزم الطاقة والتمييز بين تصنيف 

 نبذة عن المواد االساسية حول الذرة :

م اكتشف العالم بوهران 1913الذرة : هي جزئ المادة التي تدخل التفاعالت الكيميائية وفي عام 

 الذرة واكتشف انها تحتوي على : 

 والتي تتكون من : النواة : .1

  بروتونات ذات شحنة موجبة 

  .ًنيوترونات ذات شحنة متعادلة كهربائيا 

تتحرك في مدارات حول النواة ، تحمل االلكترونات شحنات سالبة ، وفي   االلكترونات: .2

كل ذرة يكون عدد االلكترونات مساٍو لعدد البروتونات لذا فأن عدد البروتونات هو الذي 

 يحدد نوع العنصر الذي يعود له الذرة .

تمتلك االلكترونات نتيجة لدورانها حول النواة طاقة كافية وتحتوي االلكترونات عادة على مقادير 

 مختلفة من الطاقة نتيجة اختالف مداراتها أو مستوياتها ضمن المدار الواحد. 

إن انتقال االلكترونات من مدار الى مدار اخر أو من مستوى الى مستوى اخر يحتاج الى طاقة 

 ها أو انها تعطي نتيجة تغيير موقعها .لتغيير موق

هي المواد التي لها خاصية استعدادها لفقدان بعض المواد الموصلة ) الموصالت ( : 

االلكترونات بسهولة كما انها تسمح لإللكترونات بالحركة داخل المادة بدرجة من الحرية تختلف 

 من مادة ألخرى مثل النحاس وااللمنيوم والفضة .

المواد التي ال تسمح بإعطاء اي من االلكترونات في مداراتها  هيالعازلة ) العوازل ( :المواد  

 الخارجية أو ال تسمح بتجوال االلكترونات بين ذراتها  كالخزف والمطاط والمايكا .

هي المواد التي تسمح بسريان االلكترونات بين ذراتها بدرجة أقل بكثير من أشباه الموصالت : 

 ضل بكثير من العوازل وتدعى اشباه الموصالت مثل الجرمانيوم والسيليكون .الموصالت وأف

 مكونات الذرة في المواد للكهرباء والمواد العازلة للكهرباء : 

إن الكترونات الذرة المنفردة تدور حول النواة في مدارات معينة ، وأن لكل مدار مستوياً 

 ً  من عدة مستويات ثانوية .، إذ يتكون كل مستوى محدداً من الطاقة ثابتا



 

الكهرباء   تكنولوجيا                                   المعهد التقني الحويجة                    

  قنيات توليد الطاقة ت/ فرع يكانيك القدرة مقسم    

5 

 

 

عندما تتحد الذرات لتكوين بلورة ، فإن أي الكترون ال يتأثر بالشحنات الموجودة بذرته فحسب ، 

بل يتأثر بالنوى وااللكترونات الموجودة في الذرات االخرى التي تحويها البلورة، وعلى هذا 

نتيجة التعامل بين الذرات وبدالً  االلكترونات الخارجية للذرات يتغيراالساس فإن مستويات طاقة 

من أن تكون هناك مستويات محددة من الطاقة لكل ذرة منفردة نجد ان البلورة تتكون من عدد 

ضخم من مستويات الطاقة قريبة جداً من بعظها البعض وتظهر هذه الحزمة من المستويات 

 (.Valence bandالثانوية كأنها مستمرة وتسمى بحزمة التكافؤ )

ن االلكترونات ضمن هذه الحزمة مقيدة بالذرة وال تشترك بالتوصيل الكهربائي. وعندما وتكو

تتحرر من االرتباط بالذرة تقفز الذي يجعلها تحصل الكترونات التكافؤ على طاقة كافية بالقدر 

( . فاإللكترونات الموجودة منها Conduction bandالى الحزمة التالية وهي حزمة التوصيل )

تشارك في عملية التوصيل الكهربائي ويوجد بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل منطقة محظورة 

 Forbidden energy)محرمة( ال يوجد فيها مستويات طاقة تسمى )ثغرة الطاقة المحظورة 

gap  . ) 

 

مواد الكهربائية تقسم حسب مقاومتها إذ أن تقسيم المواد في الطبيعة يتم حسب أمور معينة، فال

 النوعية إذ تصنف كالتالي :

 ( 10العوازل : وتكون مقاومتها النوعية بين
16

-10
10

 ( اوم .متر

 ( 10الموصالت : وتكون مقاومتها النوعية بين
-5

-10
-8

 ( اوم .متر

 ( 10أشباه الموصالت: وتكون مقاومتها النوعية بين
8
-10

-5
 ( اوم .متر

 (Insulator)   :العوازل 
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هي المواد التي تكون الكترونات التكافؤ في ذراتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالذرة لهذا تحتاج الى 

مجال كهربائي شديد للتخلص من جذب النواة وبمعنى اخر إن العوازل ال تحتوي شحنات حرة 

 ناقلة تحت الظروف االعتيادية وتشمل اغلب المواد العضوية كالكحول والمطاط. 

 وتتميز حزم الطاقة  فيها بما يلي : 

 لها حزمة تكافؤ مملوءة باإللكترونات. 

  لها حزمة توصيل خالية من االلكترونات. 

  مما يجعل عدد االلكترونات المنتقلة الى حزمة ً لها ثغرة طاقة محظورة كبيرة نسبيا

درجات  التوصيل معدومة في درجات الحرارة االعتيادية  وايصالية واطئة جداً في 

 الحرارة العالية .

 

 (: Conductorsالموصالت : )

تتميز الموصالت بتداخل حزمتي التكافؤ والتوصيل وعليه تختفي ثغرة الطاقة المحظورة فتكون 

للمادة الكترونات حرة كثيرة لهذا فان التيار الكهربائي المار يكون نتيجة لحركة االلكترونات 

 . الحرة مثل الفضة والنحاس والزئبق

 

 ( Semiconductorأشباه الموصالت : )

لصفر المطلق إذ تكون حزمة التوصيل فارغة ، بكونها عازلة عند درجة اتتميز اشباه الموصالت 

اي ال توجد طاقة كافية لإللكترونات لكي تنتقل من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل ، بينما عند 
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كلفن تكتسب قسماً من االلكترونات طاقة وتنتقل الى حزمة التوصيل   300درجات حرارة الغرفة 

 ( في غرفة التكافؤ .Holeتاركة خلفها فجوة )

 

 

نظيره في العوازل اال في سعة ثغرة الطاقة إن مخطط الطاقة في اشباه الموصالت اليختلف عن 

 المحظورة حيث تكون صغيرة .

 

 

 

 

 

 

 

قانون كولوم حول الكهرباء المستقرة ، قانون الجهد الكهربائي ، المحاضرة الثالثة : نبذة عن 

 عالقة االمبير بالشحنة مع تمارين رياضية
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 معرفة قانون كولوم حول الكهرباء المستقرة وقانون الجهد الكهربائية .الهدف العام : 

 أن يكون الطالب قادراً على:الهدف الخاص :

  التمارين الرياضية .معرفة عالقة االمبير بالشحنة وحل 

 . التعرف على قانون كولوم حول الكهرباء المستقرة وقانون الجهد الكهربائي 

 :قانون كولوم حول الكهرباء المستقرة

، فقد بين العالم الفرنسي كولوم إن يرجع وجود الطاقة الكهربائية الى الشحنة الكهربائية 

بين الشحنات المتشابهة، وبذلك فإن زحزحة هنالك قوة جذب بين الشحنات المتضادة وقوة تنافر 

 .الشحنة بالنسبة الى شحنة اخرى تحتاج الى بذل جهد )طاقة(

ويشار الى الطاقة الالزمة في نقل وحدة شحنة موجبة في الالنهاية الى نقطة معينة بانها 

 الجهد الكهربائي في تلك النقطة .

بين نقطتين بأنها فرق الجهد بين ويشار الى الطاقة الالزمة في نقل وحدة شحنة موجبة 

 هاتين النقطتين ويقاس الجهد او فرق الجهد بالفولت .

 األمبير 
هو شدة التيار الكهربي الناتج عن مرور كمية شحنة كهربية مقدارها واحدكولوم في 

 الثانية

 العالقات الرياضية

 .تتناسب كمية الشحنة تناسبا طرديا معالزمن 

  . تتناسب شدة التيار تناسبا طرديا مع كمية الشحنة 

  .تتناسب شدة التيار تناسباعكسيا مع الزمن 

 مسائل محلولة

 0ثواني 5كولومفي زمن قدرة  20احسب شدة التيار الناتجة من مرور شحنة كهربية مقدارها  -1

 االجابة : 

 أمبير 4=  20شدة التيار = كمية الشحنة = 

 5الزمن 

أمبير في موصل خالل دقيقتين  10حنةالكهربية الناتجة عن مرور تيار شدتة كمية الشاحسب  -2

 ونصف؟

 

 االجابة : 

 

 كولوم 1500=  150× 10الزمن بالثواني = × كميةالشحنة =شدة التيار 
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 المحاضرة الرابعة :

، الدائرة الكهربائية المغلقة ، مكونات الدائرة   D.Cالتيار المستمر ، مصدر التيار المستمر 

الكهربائية ، قانون أوم ، التعاريف ، الجهد ، التيار ، المقاومة ، انواع المقاومات ، المتسعة ، 

 الملف .

 األساسيات في الدوائر الكهربائية .معرفة بعض  الهدف العام :

 ان يكون الطالب قادراً على :الهدف الخاص : 

 ى مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة .التعرف عل 

  التعرف مصادر التيار المستمر 

 . معرفة التعاريف االساسية في الكهرباء 

 . معرفة شروط سريان التيار الكهربائي 

 . التعرف على انواع المقاومات الكهربائية 

من منطقة ذات جهد عاٍل إلي أخرى  لإللكتروناتهو عبارة عن تدفٍق ثابٍت : التيار المستمر

سالك الكهربية، ولكن قد يحدث أيًضا خالل أشباه كاأل الفلزاتذات جهد أقل. يحدث ذلك عادة في 

الموصالت أو العوازل أو حتى في الفراغ كما في حالة األشعة األيونية أو اإللكترونية. وتتدفق 

 التيار المترددالشحنة الكهربية في حالة التيار المباشر في نفس االتجاه، وبذلك فهو يختلف عن 

( سابقاً galvanic current(. وكان يطلق أسم التيار الجلفاني )AC)الذي يرمز له بالالتينية 

 على التيار المستمر.

 التيار الذي يسري في الدارة الكهربائية البسيطة وقيمته ثابتة بالقيمة و االتجاه  او هو 

 ؟  ما هو مصدر التيار المستمر

  البطاريات 

 األعمدة الجافة 

هي الدائرة الكهربائية التي تسمح بمرور التيار فيها والعودة مره الدائرة الكهربائية المغلقة : 

 .او اي مصدر تغذية اخر البطاريةاخرى الى 

 من شروط سريان التيار الكهربائي : 

 هناك مسار مغلق .يكون أن 

 . أن يكون هناك فرق جهد لتجهيز طاقة تسبب استمرارية سريان التيار 

 مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة :

 الدائرة الكهربائية من اربعة اجزاء رئيسية بصورة عامة هي :تتكون 

 :  والذي غالباً يكون بطارية او مولدة   Sourceالمصدر  .1

: حيث تقوم هذه الوحدة بامتصاص وتحويل الطاقة الكهربائية   Load unitوحدة الحمل  .2

 المجهزة من المصدر .

 ك نقل الطاقة الكهربائية .: والتي تمثل اسال  Transmission Unitمنظومة النقل  .3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
http://www.qariya.com/electronics/battery.htm
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 : المقصود هنا به مفتاح الدائرة .  Control Apparatusجهاز السيطرة  .4

 

 قانون أوم : 

االسم نسبة إلى واضعه الفيزيائي ، أطلق عليه هذا الكهرباء: هو مبدأ أساسي في قانون أوم

 ".جورج سيمون أوماأللماني "

وشدة ق على دوائر كهربائية بسيطة المطب فرق الجهد الكهربائيتجارب لقياس  أومفقد أجرى 

المار فيها، مع تغيير طول السلك المستخدم فيها. واستنتج بعض المعادالت  التيار الكهربائي

 والتي جرى تعديلها حتى وصلت لصورتها البسيطة المبينة الحقا.المعقدة 

يتناسب طرديا مع شدة  ناقل معدنيبين طرفي  فرق الجهد الكهربائيوينص هذا القانون على أن 

 المار فيه. التيار الكهربائي

 

ويرمز إليها بالحرف  بالمقاومة الكهربائيةيتم تعريف النسبة الثابتة بين فرق الجهد وشدة التيار 

ما هي قيمة ثابتة وال تتغير بتغير فرق الجهد بين  لناقل R. ويالحظ أن المقاومة Rالالتيني 

 طرفيه، ويعبر عن هذا المبدأ من خالل المعادلة التالية:

 

 كما يمكن التعبير عن نفس المعادلة بصيغة أخرى:

 : 

 حيث:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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V هي فرق الجهد الكهربائي بين طرفي الناقل المعدني )المقاومة( ويقاس بوحدة تسمى :

 (.V، ويرمز له بالرمز)بالفولت

I ويرمز له بالرمز ألمبيربا: هي شدة التيار الكهرباني المار في الناقل ويقاس بوحدة تسمى ،

(A.) 

R ويرمز لهباألومالناقل للتيار وتقاس بوحدة تسمى  مقاومة: هي ،( ا بالرمزΩ.) 

 

 واجب  للطلبة : الطلب منهم اعداد تقرير  لتفسير قانون اوم .

 :    Conductivityالتوصيلية 

عرفت المقاومة هي النسبة بين فرق الجهد والتيار وقد اشتقت من قانون اوم , وقد استخدمت في 

 الحسابات الرياضية وتعرف مقلوب المقاومة بالتوصيلية 

والتي هي النسبة بين التيار والفولتية ,وحداتها هي )السيمنس ( والتي هي مقلب االوم ومن 

 الجدير بالذكر ان الموصل ذا مقاومة عالية تكون توصيلية منخفضة والعكس بالعكس . 

في  الموصالت المعدنية:هي خاصية فيزيائية تتميز بها  (Resistance) كهربائيةالالمقاومة 

ي إعاقة فيها. وه التيار الكهربائي. تعرف على أنها قابلية المواد لمقاومة مرور الدوائر الكهربائية

المادة لمرور التيار الكهربائي )اإللكترونات( خاللها. وتحدث اإلعاقة في المادة سواء أكانت من 

( أو غير الموصالت ولكن بدرجات مختلفة. يلزم لأللكترونات التغلب على كالفلزاتالموصالت )

 .األومذه المقاومة للوصول إلى تعادل في الشحنة . وحدة المقاومة هي ه

 

 
 .باألومثالثة مقاومات مختلفة، يعين لون الحلقات المرسومة عليها مقدار المقاومة 

 

(. ترتبط هذه الخاصية بمفهومي Ω) باألومتعطى قيمتها  Rيرمز لها بالحرف الالتيني 

 الكهربائيين. والتوصيلالمقاومية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://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
http://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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:3_Resistors.jpg&filetimestamp=20051211202109
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:3_Resistors.jpg&filetimestamp=20051211202109
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  ثالثة مقاومات مختلفة : ويعين لون الحلقات المرسومة على المقاومة مقدار تبين الصورة

 ، حيث يعطي كل لون قيمة معينة للمقاومة . باألومالمقاومة 

رجة حرارة معينة، يمكن لنا ذو مقطع متجانس ، وفي د موصلفي  تيار كهربائيعند مرور 

 قياس مقاومته الكهربائية بداللة نوع المادة التي صنع منها وبمعرفة أبعاده :

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
=

𝑙

𝛾. 𝐴
 

 

     : باألوم.مترأو )المقاومة النوعية( وتعطى  المقاوميةهي (Ω.m.) 

     : بالمترطول الناقل )السلك( ويعطى. 

 A    : بالمتر المربعمساحة المقطع العرضي وتعطى. 

    :التي هي مقلوب المقاومية ، وتعطى بمقلوب  الموصلية الكهربائية

((Ω.mاألوم.متر
−1

 

معدني )أو مقاومة( انبعاث الحرارة، وتسمى هذه  موصلينتج عن مرور التيار الكهربائي في 

. يتم في بعض األحيان التحكم في مقدار هذا التدفق )أجهزة التدفئة( ، إال أن تأثير جولالظاهرة 

 ثيرات غير مرغوبة فنضطر لتبريد الجهاز.في حاالت أخرى تتبدد هذه الطاقة وتنتج عنها تأ

 تعطى الطاقة الحرارية التي تنتج بفعل تأثير جول بالمعادلة التالية:

. 

 P.الطاقة الناتجة عن تأثير جول : 

 I :المار في الموصل وتعطى باألمبير. شدة التيار 

 R :الموصل وتعطى باألوم. مقاومة 

يمكن حساب المقاومة األومية لجسم منتظم بمعرفة مقاييسه )طول ، عرض ، ارتفاع( و 

 . ρمقاومته النوعية

 

 تنطبق المعادلة : Aومساحة مقطعه  lوفي حالة مرور التيار في طول موصل طوله 

 

 بقا للمعادلة :ط dالقطرالموصل دائريا فيمكن حسابه من  Aوإذا كان مقطع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%85.%D9%85%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Widerstandsformel.svg&filetimestamp=20091013204834
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، ووجود شوائب  درجة الحرارةتختلف المقاومة النوعية بنوع المادة ، وهي تعتمد عادة على 

 في المادة .

 

 

 :  Capacitorالمتسعة  

تقوم المتسعة بخزن الطاقة الكهربائية في المجال الكهربائي وتتكون من لوحين معدنيين 

 فإن :  Qبينهما عازل .فإذا كانت الشحنة على لوح المتسعة هي 

𝑄 = 𝐶. 𝑉  

 : فولتية  المصدر  Vحيث  

C ( سعة المتسعة  بالفاراد :F) 

 علما أن الفاراد  هي كولوم / فولت   وهي مشتقة  من القانون اعاله 

فإن الطاقة المخزونة فيها تكون   Vوإذا شحنت المتسعة بحيث تصبح الفولتية عبر لوحيها 

(W.) 

𝑊 =
1

2
𝐶𝑉2 

 Inductance :المحاثة 

عادة من  تقوم المحاثة في الدائرة الكهربائية بخزن الطاقة في المجال المغناطيسي وتتألف

 ملف من سلك ملفوف على قلب حديدي.

 (H( هي المحاثة الذاتية وتقاس بوحدة الهنري )Lفإذا كانت )

 فإن الطاقة المخزونة في الملف هي :  

𝑊 =
1

2
𝐿𝐼2 

 ويمكن حساب الفولتية المحتثة من خالل  العالقة التالية :

𝑉 = 𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 

حيث
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 تغير التيار / تغير الزمن  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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تأثير درجة  –المحاضرة الخامسة : المقاومة النوعية ، العوامل المؤثرة على المقاومة 

 الحرارة على المقاومة مع أمثلة رياضية وتشمل :

 ربط المقاومات على التوالي مع امثلة رياضية للدائرة الكهربائية -1

 ربط المقاومات على التوازي مع امثلة رياضية للدائرة الكهربائية -2

 للمقاومات مع أمثلة رياضية للدائرة الكهربائية . ربط مختلط -3

 

 تبسيط الدوائر الكهربائية .الهدف العام : 

 أن يكونالطالب قادراً على :الهدف الخاص: 

  حل تمارين رياضية لمعرفة المقاومات المكافئة في الدائرة الكهربائية في حالة ربط

 اكثر من مقاومة على التوالي او التوازي .

  العوامل المؤثرة على المقاومة الكهربائية.معرفة 

 العوامل التي تتوقف عليها المقاومة الكهربائية :

 . طول الموصل 

 . مساحة مقطع السلك 

 . نوع المادة 

 .  شدة المجال المغناطيسي 

 . شدة االستضاءة 

 . درجة الحرارة 

 . نوع التيار الذي يمر في الموصل 

 الموصل :تأثير درجة الحرارة على مقاومة 

تتغير المقاومة النوعية لمادة بتغير درجة الحرارة ،وبحسب مادة المقاومة قد تتزايد 

وهو النوع  PTCالمقاومة بارتفاع درجة الحرارة فتسمى تلك المقاومة "موصل بارد " 

الغالب ، كما توجد مواد تقل مقاومتها بارتفاع درجة الحرارة وتسمى هذه "موصل ساخن" 

NTC عامل الحراري لها سالب اإلشارة .ويكون الم 

تحافظ على ثبات مقاومتها رغم تغير درجة الحرارة في حدود واسعة  سبائكوقد ابتكرت 

 مثلما في حالة مقاومة قياس . 

 يمكن توضيح هذا التأثير عند تغير درجة الحرارة بواسطة المعادلة التالية 

𝑅2 = 𝑅1[1 +∝0 (𝑡2 − 𝑡1)] 

 حيث أن :

R2  المقاومة عند درجة الحرارة النهائية : 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9
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R1  . المقاومة عند درجة الحرارة اإلبتدائية : 

 ℃/𝛺معامل التمدد الحراري للمقاومة عند درجة الصفر المئوي 0∝ : 

t2  درجة الحرارة النهائية :℃ 

t1  درجة الحرارة األولية :℃ 

 وكذلك يمكن ايجاد معامل التمدد الحراري عند اي درجة حرارة من العالقة التالية:

∝ 𝑡 =
∝ 0

1+∝ 0
 

∝ 𝑡 . معامل التمدد الحراري عند اي درجة حرارة : 

عند درجة حرارة  100ملف من النحاس مقاومته (:1مثال)
C20 أحسب مقاومته بدرجة

تساوي  C20علما بأن معامل درجة الحرارة لمقاومة النحاس بدرجة  C100حرارة 
0043.020  
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 طرق ربط المقاومات :

 :   Series Connectionربط التوالي  .1

يقصد بالتوصيل على التوالي أن تتصل مكونات الدائرة الكهربائية  المغلقة بصورة متتالية 

بحيث يكون طرف كل مكون من مكونات الدائرة متصال بطرف واحد من المكون الذي يليه 

 :وكما في الشكل التالي وهو يتيح مساراً واحداً فقط لأللكترونات في هذه الدائرة 
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I   التيار : 

R  المقاومة : 

E  فولتية المصدر : 

 تكون  قوانين ربط التوالي كالتالي: 

IT =I1 =I2 =I3=  
…………. 

 

RT= R1+R2+R3+ 
…………

 

VT=V1 +V2 +V3+ ……… 

 VT=IT*RT ) قانون أوم ( 

V1=I1*R1 

V2=I2*R2 

 .وكذلك للبقية 

 :   Parallel Connectionربط التوازي  -2

التوازي ان يتصل مكون أو أكثر من مكونات دائرة كهربائية بين طرفي  يقصد باتوصيل على

مصدر الجهد الكهربائي ، وهذا يعني إن فرق الجهد الكهربائي المطبق على أطراف المكونات 

المتصلة على التوازي ثابت أي أن جميع المكونات المتصلة على التوازي ، تشترك في فرق جهد 

 بب تياراً كهربائياً في كل مكون يختلف طبقاً لمقاومة هذا المكون .كهربائي واحد وهذا الجهد يس

 :كيفية ربط او توصيل التوازي  الشكل التالي يبين
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 وتكون قوانين ربط التوازي كالتالي : 

IT =I1 +I2 +I3 +  
…………. 

 

VT=V1  =V2  =V3 = ……… 

1

𝑅𝑇
=

1

𝑅1
+

1

 𝑅2
+

1

𝑅3
 

VT=IT*RT 

V1=I1*R1 

V2=I2*R2 

 وكذلك للبقية 

ويمكن أن يستخدم النوعين من الربط سوية في نفس الدائرة ويسمى هذا النوع بالربط 

 .المختلط)المركب( وفي هذه الحالة نستخدم قوانين التوالي والتوازي لحل مثل هذه الدوائر
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لغرض أيجاد المقاومة الكلية يتم تبسيط الدائرة الكهربائية، نالحظ من الشكل ان 

 على التوازي وعليه يتم تطبيق قانون ربط المقاومات على توازي:  R3,R4المقاومتين

43

43

RR

RR
Ra




 

 ويصبح الشكل كاالتي بعد أول خطوة للتبسيط:

 

2RRRعلى توالي وعليه  R2و Ra نالحظ أن المقاومة ab :ويصبح الشكل كاالتي 

 

 

على توازي وعليه R5وRbنالحظ من الشكل أعاله أن المقاومة 
5

5

RR

RR
R

b

b

C



ويصبح الشكل: 

 

 

المربوطتين على توالي  R1 وRCمن خالل الشكل أعاله المقاومة الكلية تكون عبارة عن المقاومة 

1RRRوعليه:  c  

 

 القدرة المجهزة للدائرة  وحسب العالقة التالية :وفي كل نوع من أنواع الربط يمكن حساب مقدار 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

 .(𝑤ويرمز له ب )  wattوتقاس بوحدة الوات  

 أمثلة وتمارين :

 :مثال : اوجد المقاومة الكلية للدائرة التالية 

I 
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 الحل : 

𝑹𝒕𝟏 =
𝑹𝟐 ∗ 𝑹𝟑

𝑹𝟐 + 𝑹𝟑
→

𝟔 ∗ 𝟑

𝟔 + 𝟑
→ 𝑹𝒕𝟏 = 𝟐𝜴 

𝑹𝒕𝟐 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝒕𝟏 → 𝑹𝒕𝟐 = 𝟐 + 𝟐 → 𝑹𝒕𝟐 = 𝟒𝜴 

𝑹𝒕𝟑 =
𝑹𝒕𝟐 ∗ 𝑹𝟒

𝑹𝒕𝟐 + 𝑹𝟒
→

𝟒 ∗ 𝟒

𝟒 + 𝟒
→ 𝑹𝒕𝟏 = 𝟐𝜴 

𝑹𝑻 = 𝑹𝒕𝟑 + 𝑹𝟓 + 𝑹𝟔 → 𝑹𝑻 = 𝟐 + 𝟓 + 𝟑 → 𝑹𝑻 = 𝟏𝟎𝜴 

 

فولت ، فإذا كانت  60مقاومتان مربوطتان على التوالي وربطتا الى مصدر فولتية مقدارها مثال:

مقاومة الثانية هي ضعف اوم ، وكانت قيمة الفولتية على ال 100قيمة المقاومة االولى هي 

الفولتية عبر المقاومة األولى ، جد التيار الكلي والمقاومة الثانية والفولتية لكل من المقاومتين 

. 

𝑽𝑻الحل :  = 𝟔𝟎𝑽                &𝑹𝟏 = 𝟏𝟎𝟎𝜴          &𝑽𝟐 = 𝟐𝑽𝟏 

𝑰𝑻     ?    &𝑹𝟐 ?      &𝑽𝟏&𝑽𝟐 

𝑽𝟐بما أن المقاومتان مربوطتان على التوالي  و   = 𝟐𝑽𝟏 

 إذن وحسب قوانين ربط التوالي فإن :

𝑽𝑻 = 𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 → 𝑽𝑻 = 𝑽𝟏 + 𝟐𝑽𝟏 → 𝑽𝑻 = 𝟑𝑽𝟏 

𝟔𝟎 = 𝟑𝑽𝟏 → 𝑽𝟏 =
𝟔𝟎

𝟑
→ 𝑽𝟏 = 𝟐𝟎𝑽 

𝑽𝟐 = 𝟐𝑽𝟏 → 𝑽𝟐 = 𝟐 ∗ 𝟐𝟎 → 𝑽𝟐 = 𝟒𝟎𝑽 

𝑰𝟏 =
𝑽𝟏

𝑹𝟏
→ 𝑰𝟏 =

𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
→ 𝑰𝟏 = 𝟎. 𝟐𝑨 
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𝑰𝑻 = 𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 = 𝟎. 𝟐𝑨 

𝑹𝟐 =
𝑽𝟐

𝑰𝟐
→ 𝑹𝟐 =

𝟒𝟎

𝟎. 𝟐
→ 𝑹𝟐 = 𝟐𝟎𝟎𝛀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة السادسة والسابعة: قوانين كيرشوف األول والثاني ، تعاريف ، أمثلة ، تطبيقات 

 رياضية على قوانين كيرشوف

 القاء نظرة شاملة على قانوني كيرشوف .الهدف العام : 

 الطالب قادراً على :أن يكون الهدف الخاص : 

 . معرفة الجوانب العملية لقانوني كيرشوف 

 . حل الطالب تمارين رياضية لحل الدوائر الكهربائية 

 :   Kirchhoff's Lowقوانين كيرشوف 

الكهربائية التي يصعب تبسيطها باستخدام قانوني التوالي من الناحية العملية نواجه بعض الدارات 

والتوازي إال إنه يسهل تحليل هذه الدارات الكهربائية )إيجاد المقاومة المكافئة لمجموعة 
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المقاومات أو التيار الكهربائي المتدفق خالل عناصر الدارة )باستخدام قاعدتي كيرشوف نسبة 

 الى العالم جوستاف كيرشوف ((

)مبدأ حفظ  Kirchhoff's Current Law( KCLكيرشوف للتيار )قانون  -1

 الشحنة(

ينص قانون كيرشوف للتيارات على أن مجموع التيارات الداخلة إلى أي نقطة تفرع يساوي 

مجموع التيارات الخارجة من نفس النقطة أي أن المجموع الجبري للتيارات التي تسري في 

ويجب األخذ بنظر االعتبار اتجاه التيار حيث تعطى فروع تلتقي في نقطة مشتركة يساوي صفر، 

 التجاهات التيار المتجهة نحو المفترق والمبتعد عنه .  اشارات مختلفة

 

 . والتيار المترددالتيار المستمرالقانون يسري على 

 

 قانون كيرشوف للجهد )مبدأ حفظ الطاقة(:  -2

قوى الدفع وينص عى أن مجموع  يسمى قاعدة كيرشوف الثانية وكذلك معادلة ماكسويل الثالثة

المسار أي أن المجموع الجبري للجهود في تساوي مجموع الجهود المفقودة في هذا  الكهربائية

أو ممكن تعريفه على أنه " مجموع الهبوطات في الفولتية حول أية  أي مسار مغلق يساوي صفر

 دائرة مقفلة  يساوي مجموع االرتفاعات بالفولتية "

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 مثال: احسب التيار المار في كل فرع من فروع الشبكة المبينة في الشكل التالي :

 

 قانون كيرشوف للفولتية على الدائرة الكهربائية الواقعة في اليميننطبق 

20 − 4𝐼1 − 2(𝐼1+𝐼2) = 0  

6𝐼1 + 2𝐼2 = 20 … … … … … (1) 

 نطبق قانون كيرشوف للفولتية على الدائرة الكهربائية الواقعة في اليسار 

30 − 3𝐼2 − 2(𝐼1+𝐼2) = 0  

2𝐼1 + 5𝐼2 = 30 … … … … … (2) 

 وبحل المعادلتين االولى والثانية انياً 

6𝐼1 + 2𝐼2 = 20 

2𝐼1 + 5𝐼2 = 30 
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𝐼2 = 5.38𝐴 

𝐼1 = 1.54𝐴 

 بما أن :

𝐼3 = 𝐼1 + 𝐼2 

𝐼3 = 5.38 + 1.54 

𝐼3 = 6.92𝐴 

 

 المحاضرة الثامنة والتاسعة والعاشرة  :

، ربط البطاريات )مصدر الطاقة( المستمرة  D.Cتعاريف لمصدر التيار والفولتية المستمرة  

D.C. . تطبيقات على ربط التوالي والتوازي والمختلط للبطاريات ، أمثلة رياضية مع تمارين ، 

 نظرة عامة عن مصادر مصادر الفولتية والتيار المستمرين الهدف العام : 

 أن يكون الطالب قادرا على :الهدف الخاص :  

 . معرفة كيفية ربط البطاريات على التوالي وعلى التوازي 

 اضية .حل تمارين ري 

 البطاريات:

البطارية في ابسط صورها علبة مملوءة بالمواد الكيميائية التي تنتج الكترونات وتسمى التفاعالت 

التي تنتج عنها تلك االلكترونات تفاعالت كيميائية كهربائية . وال بد ان تحتوي كل بطارية على 

البطارية السالب وتنتقل  قطبين أحدهما موجب واالخر سالب حيث تتجمع االلكترونات على قطب

ً بموصل " سلك" كهربائي ولكن من  منه الى القطب الموجب في حالة التوصيل بينهما خارجيا

الخطورة الشديدة االقتصار على ذلك الموصل دون اضافة احمال كهربائية عليه الن من شأن 

 شكل شبه فوري .ذلك احداث انفجار او حريق او على اقل تقدير تفريغ البطارية من شحنتها بال

ويشير مصطلح بطارية في الواقع الى مجموعة من الخاليا )االعمدة( المتصلة ببعضها ، اال ان 

المصطلح غالبا ما يستخدم للداللة على خلية واحدة كتلك المستعملة في الكشافات الضوئية اليدوية 

 ولعب االطفال الكهربائية .

قة الكهربائية ، فهي تمد االجهزة خفيفة الحمل مثل تستخدم البطاريات بمثابة مصادر مريحة للطا

المذياع والمسجالت الصوتية والتلفاز بالطاقة الكهربائية وتمد البطارية السيارة بالطاقة الكهربائية 

البطاريات ايضا سفن الفضاء والغواصات بالكهرباء ، وخالل الالزمة إلدارة المحرك ، كما تمد 

لبطاريات اجهزة الهاتف واجهزة انذار الحريق والمستشفيات فترات انقطاع التيارات تمد ا

 وغيرها من المباني االساسية بالكهرباء في حاالت الطوارئ.

  D.Cربط البطاريات )مصدر الطاقة( المستمرة 
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 : طرق توصيل البطارية

 :Series Connection توصيل البطاريات على التوالي -1

  وهذه الطريقة للحصول بها على جهد عالي .. وهنا مثال على اشهر أنواع البطاريات

 فولت  1.5
 

 

 4+ جهد البطارية  3+ جهد البطارية  2+ جهد البطارية  1= جهد البطارية لجهد الكلي ا

 

 = تيار أحدى البطارياتالتيار الكلي 

 Parallel connectionتوصيل البطاريات على التوازي  - 2

 وتيار اعلى -وتستخدم هذه الطريقة للحصول قدرة أعلى " زمن تشغيل أطول " 

 

 = جهد أحدى البطارياتلجهد الكلي ا

 4+ تيار البطارية  3+ تيار البطارية  2+ تيار البطارية  1= تيار البطارية  التيار الكلي
 

 ( http://www.qariya.com/electronics/batt_con.htmركن المبتدئين  –قسم االلكترونيات  –المصدر: ) القرية االلكترونية 

 

: دائرة مقسمة الفولتية ودائرة مقسمة التيار ، تطبيقات وتمارين وأمثلة  11المحاضرة 

 رياضية

 مقسمة التيار .دائرة مقسمة الفولتية ودائرة دراسة قانوني الهدف العام : 

 أن يكون الطالب قادراً على :الهدف الخاص : 

http://www.qariya.com/electronics/batt_con.htm
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 . معرفة الجوانب العملية لهذين القانونين 

 . حل التمارين الرياضية 

 :   Voltage divider ruleأو مجزئ الجهدقاعدة توزيع الجهد 

الى استخدام جهد كهربي عند تصميم الدوائر الكهربائية المختلفة وتنفيذها ، تظهر احيانا الحاجة 

يكافئ جزءاً فقط من جهد مصدر الجهد الكهربائي الكلي المغذي للدائرة ولتحقيق هذا المطلب 

تستغل خاصية تقسيم الجهد على المقاومات الموصلة على التوالي ويطلق على التوصيل 

 الكهربائي في هذه الحالة مجزئ الجهد 

لي مع منبع جهد كهربائي فإن فرق الجهد عبر اية في حالة توصيل مقاومات على التوااذ انه 

مقاومة في هذه الدائرة يساوي حاصل ضرب هذه المقاومة في جهد المنبع مقسوماً على المقاومة 

 الكلية للدائرة ويمكن استنتاج هذه القاعدة وذلك من الدائرة الموضحة كاالتي : 

𝑅𝑇 = 𝑅1 + 𝑅2 

 هي المقاومة الكلية . 𝑅𝑇حيث 

 

 . R2و  R1باختيار قيم مناسبة لكل من   v2أو   v1أي أنه يمكن التحكم في الجهد في قيمة الجهد 

 للدائرة التالية : V 1     &V3فرق الجهد ر احسبقاعدة توزيع الجهد  باستخداممثال : 

 

 

𝑉1 = 𝐸 ∗
𝑅1

𝑅𝑇
 

𝑉2 = 𝐸 ∗
𝑅2

𝑅𝑇
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 بتطبيق قانون توزيع الجهد 

𝑉1 = 𝐸 ∗
𝑅1

𝑅𝑇
&𝑉3 = 𝐸 ∗

𝑅3

𝑅𝑇
 

𝑅𝑇 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 → 𝑅𝑇 = 2 + 5 + 8 → 𝑅𝑇 = 15𝐾𝛺 

𝑉1 = 𝐸 ∗
𝑅1

𝑅𝑇
→ 𝑉1 = 45 ∗

2

15
→ 𝑉1 = 6𝑉 

𝑉3 = 𝐸 ∗
𝑅3

𝑅𝑇
→ 𝑉3 = 45 ∗

8

15
→ 𝑉1 = 24𝑉 

 :   Current divider ruleأو مستنزف التيار   قاعدة توزيع التيار

تصميم الدوائر الكهربائية المختلفة وتنفيذها تظهر احيانا ً الحاجة الى التحكم في قيمة التيار عند 

المار بمكون معين ليكون جزءاً من التيار الكلي المار بالدائرة ولتحقيق ذلك تستخدم خاصية تقسيم 

ئي في هذه التيار الكهربائي بين المكونات الموصلة على التوازي ويطلق على التوصيل الكهربا

 الحالة " مستنزف التيار " 

نطبق هذه القاعدة وذلك عندما نرغب في حساب التيار في اي فرع من فروع الدائرة الكهربائية و

المار  𝐼𝑋ايجاد قيمة التيار موصلة على التوازي ، كما موضح في الشكل التالي ، فإذا اردنا مثالً 

𝐼حيث   Iفإننا نحسب اوالً التيار  𝑅𝑋في المقاومة  =
𝑉

𝑅𝑇
عبر المقاومة   Vويكون فرق الجهد  

𝑅𝑋  هوV = 𝐼𝑋 ∗ 𝑅𝑋 : اي أن 

 

𝐼 =
𝑉

𝑅𝑇
=

𝐼𝑋 ∗ 𝑅𝑋

𝑅𝑇
 

 هي المقاومة الكلية للدائرة وبالتالي يكون :  𝑅𝑇حيث 

𝐼𝑋 = (
𝑅𝑇

𝑅𝑋
) ∗ 𝐼 

التيار في الفرع االول = التيار الرئيسي * 
 مقاومة الفرع االخر

 مجموع المقاومتين
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ويمكن التحكم في قيمته    Iهو جزء من التيار الكلي  R1المار في المقاومة  I1أي أن التيار 

وبصفة عامة يمكن استخدام مجزءات الجهد ومستنزفات التيار  R2و  R1باالختيار المناسب لقيم 

معاً وبأي عدد من المرات لتوفير الجهد الكهربائي وشدة التيار المناسبة لكل جزء من اجزاء 

الدائرة الكهربائية التي تغذى من مصدر كهربائي واحد مثل جهاز التلفزيون المغذى من مصدر 

 كهربائي واحد ولكن تحتاج مكوناته المختلفة الى قيم شديدة التباين من الجهد والتيار .

 للدائرة التالية :   I1اوجد قيمة التيارمثال : 

 

𝐼1 = (
𝑅𝑇

𝑅1
) ∗ 𝐼 

 𝑅𝑇إليجاد  

1

𝑅𝑇
=

1

𝑅1
+

1

 𝑅2
+

1

𝑅3
 

1

𝑅𝑇
=

1

6
+

1

 24
+

1

24
 

𝑅𝑇 = 4𝛺 

𝐼1 = (
4

6
) ∗ 24𝑚𝐴 → 𝐼1 = 28𝑚𝐴 

 

 :13و 12المحاضرة 

حتوي على احمال مع أمثلة دوائر التيار المستمر ويشمل حساب القدرة في دوائر تالقدرة في  

 رياضية ، ربط قانون أوم بعالقة القدرة الكهربائية مع االشتقاق الرياضي :

 كيفية قياس القدرة الكهربائية .معرفة الهدف العام : 

 أن يكون الطالب قادراً على :الهدف الخاص : 
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 . كيفية حساب القدرة في دوائر تحتوي على احمال مختلفة 

 . حل تمارين رياضية 

 

 

 

 : Electric Powerالقدرة الكهربية 

 

في الدائرة الكهربائية الجهد المطبق على موصل يؤدي إلى تدفق االلكترونات. الجهد هو القوة 

” P“وتمثل بالرمز  powerوتدفق االلكترونات هى  الحركة . معدل بذل الشغل يسمى "الطاقة" 

.يعرف الواط بأنه "معدل الشغل ” W“وتمثل بالرمز  watts.تقاس الطاقة بوحدات "الواط " 

 .(  (volt1نتيجة تطبيق جهد قدره   amp(1)المبذول في دائرة عند مرور تيار قدره  

 قوانين )صيغ( القدرة :
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الطاقة المستهلكة في المقاومة تعتمد على مقدار التيار الذي يمر عبر المقاومة عند تطبيق جهد 

 فى التيار . معين .وهو ما يعبر عنه بحاصل ضرب الجهد

P = E x I 

or 

P = EI 

 

 ويمكن أيضا أن تحسب الطاقة عن طريق استبدال )التعويض( المكونات األخرى لقانون أوم.

P = I
2
R 

and 

P = E
2

  /R 

 

 

 

 حل مسائل القدرة :

 صيغة من صيغ القدرة .فى الشكل التوضيحىالتالى يمكن حساب القدرة باستخدام أى 

 
 

 صيغة القدرة الرياضية للتيار المستمر

 

 



 

الكهرباء   تكنولوجيا                                   المعهد التقني الحويجة                    

  قنيات توليد الطاقة ت/ فرع يكانيك القدرة مقسم    

30 

 

P=EI  

P=12* 2 

P= 24  watt 

OR  

P=I
2
R 

P=(2)
2
 * 6  

P= 24 watt  

𝑃 =
𝐸2

𝑅
 

𝑃 =
122

6 
 

𝑃 =
144

6
→ 𝑃 = 24    𝑤𝑎𝑡𝑡  

  power ratingمواصفات قدرة )معدل استهالك( المعدات 

يقدر معدل استهالك المعدات بالواط .هذا المعدل مؤشر على المعدل الذي تقوم به المعدات 

الكهربائية بتحويل الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة مثل الحرارة أو الضوء. معدل 

.باستخدام  watts 100( هو volts )110 volts 220االستهالك  المصباح المنزل الشائع لجهد 

 قانون أوم يمكن حساب مقاومة المصباح .

𝑃 =
𝐸2

𝑅
𝑅أو   =

𝐸2

𝑃
 

 

𝑅 =
𝐸2

𝑃
→

1202

100 𝑤𝑎𝑡𝑡
 

𝑅 = 144 𝛺 

وقدرته  volt 120باستخدام قانون أوم األساسي يمكن حساب قيمة التيار المار فى مصباح جهده 

100 watt . 

𝐼 =
𝐸

𝑅
 

𝐼 =
120 𝑣𝑜𝑙𝑡

144  𝛺
→ 𝐼 = 0.833 𝐴𝑚𝑝𝑠 
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والتيار المار  192تكون مقاومته watts 75وقدرته  volts 120وإذا كان معدل جهد المصباح 

 ( . volts 120عند توصيله بالجهد المقنن )  amps 0.625به 

𝑅 =
𝐸2

𝑃
 

𝑅 =
(120    𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 )2

75 𝑤𝑎𝑡𝑡
 

𝑅 = 192 𝛺 

𝐼 =
𝐸

𝑅
→ 𝐼 =

120

192
→ 𝐼 = 0.625 𝐴𝑚𝑝𝑠 

 75يحول الطاقة على نحو أسرع من المصباح  watt 100يمكن مالحظة أن المصباح 

wattالمصباح. 

100 watt . وسوف يعطى مزيد من الضوء والحرارة 

 Heatالحرارة : 

 

مرور التيار من خالل المواد المقاومة يسبب حرارة .يمكن ان تتضرر )تتلف( العناصر 

الكهربائية إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا.لهذا السبب تم تصنيف المعدات الكهربائية في 

 wattageكثير من األحيان على أساس أقصى معدل استهالك للقدرة وتسمى " القوة الكهربائية" 

على تبديد )تشتيت(  كلما زادت إمكانية المعدات wattageفع معدل القوة الكهربائية .كلما أرت

dissipate القدرة الحرارة . وP  " تقاس بوحدة الوات ..Watt  نسبة للعالم االسكتلندي جمس "

 JamesWattواط 

.. يجب أن يذكر في مواصفات إي جهاز الكتروني أو كهربائي قيمة الوات المطلوبة لتشغيله 

وهي تعبر أيضا عن قيمة االستهالك الكهربائي للجهاز .. وكلما زادة القدرة .. كلما كانت تكلفه 

 الكهرباء المستهلكة أعلى .

  قانون جول  14المحاضرة : 

 :كمية الطاقة الحرارية الناتجة عن مرور تيار كهربائي في موصل نــص قانون جــول(

 معدني تتناسب طردياً مع مربع شدة التيار و مقاومة الموصل و زمن مرور هذا التيار(. 

 : يدرس قانون جول العالقة بين كمية الطاقة الحرارية المنطلقة الغرض من قانون جول

 فيه.من موصل معدني والطاقة الكهربائية المارة 
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 : استنتاج قانون جول 
 وبصورة رياضية يمكن أن نستنتج مقدار الطاقة الحرارية المتولدة كما يلي: 

 بما أن :

 ش× ط = جـ 

 ولكن : 

 ز× م ، ش = ت × جـ = ت 

 ز ) جول ( × م ×  ²إذاً : ط = ت

 ز× ت × أو ط = جـ 

المستهلكة في المقاومة ) م ( ز تعطي الطاقة الكهربائية × م ×  ²وهذه العالقة ط = ت

 والتي تتحول إلى حرارة في نفس المقاومة .

إذا العالقة بين كمية الحرارة ) ح ( المنطلقة من موصل والطاقة الكهربائية ) ط ( المارة 

 فيه تعطى بالعالقة التالية :

 ح = ط جول
 ) ي ( ولحساب كمية الحرارة ) الطاقة الحرارية ( بالسعر نقسم على مكافئ جول 

 ح = ط / ي

 حيث

 جول / ُسعر 4.18ى = 

 ى : مكافئ جول

 ت : شدة التيار المار )أمبير( 

 م : مقاومة الموصل )أوم( 

 ز: زمن مرور التيار )ثانية(

 جـ : فرق الجهد 

 ح: كمية الطاقة الحرارية الناتجة )ُسعر( 

 (طــ: الطاقة الكهربائية المستهلكة )جـــول

 جول / ُسعر: 4.2 تعريف مكافئ جول : ي =

 1جول حتى تتولد منه طاقة حرارية مقدارها  4.2أي أن هذا الناقل يلزمه طاقة كهربائية مقدارها 

 ُسعر

مالحظة : يمكن تطبيق قانون جول على أي جزء من الدائرة سواًء داخل مصدر الطاقة ) 

 البطارية ( أو في المقاومات الخارجية
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 :19و 18و  17و  16المحاضرة 

نظرة شاملة عن المواد  المغناطيسية وانواعها وصفاتها األساسية والعوامل  الهدف العام :

 المؤثرة عليها 

 

 الخواص المغناطيسية للمواد :

ان االلكترونات في الذرة تدور حول محورها بحركة دورانية وتدور حول النواة 

االلكترون حول محوره يسبب عزما بمدارات. كال الحركتين تسبب عزما مغناطيسيا فدوران 

حول نواة الذرة يسبب عزما  اإللكتروندوران  أما، اإللكتروندوران  مغناطيسيا حول محور

مغناطيسيا حول نواة الذرة، وفي كال الحالتين يعتمد اتجاه العزم المغناطيسي على اتجاه دوران 

 االلكترون. 

 تصنيف المواد المغناطيسية: 

او الزخم الزاوي  Lيستند المنشأ الذري للمغناطيسية  الى تحديد الزخم الزاوي المداري   

للذرة و التأثير المتبادل بينهما عن طريق المفاعلة بين البرم و المدار الذي يوجد بين  Sالبرمي

 االلكترونات و النواة و بين االلكترونات نفسها.
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ابة واضحة للمجال المغناطيسي الخارجي المسلط على أي حال فان المواد التي تظهر استج 

عليها تسمى بالمواد المغناطيسية ، ومن اهم المواد المغناطيسية المعروفة الحديد و النيكل 

 .والكوبلت ومادة الماكنتايت

  

 يمكن تقسيم المواد حسب تاثرها بالمجاالت المغناطيسية الى: 

 The Diamagnetic materials المواد الدايامغناطيسية -1

 The paramagnetic materials المواد البارامغناطيسية -2

 The Ferromagnetic Materials المواد الفيرومغناطيسية -3

 The Anti-Ferromagnetic Materialsالفيرومغناطيسية المواد ضديدة -4

 The Ferrimagnetic Materials المواد الفيريمغناطيسية -5

تتكون المواد الفيرومغناطيسية من مناطق مغناطيسية صغيرة، يسية: المواد الفيرومغناط -1

ملم. لهذه المناطق مجاالت مغناطيسية لها اتجاهات 1اشكالها غير منتظمة، ابعادها بحدود 

عشوائية، لذلك تكون محصلة القوة المغناطسية للمادة صفر. اذا وضعت المادة الفيرومغناطيسية 

تتوحد المجاالت المغناطيسية الغلب المناطق المغناطيسية بحيث في مجال مغناطيسي خارجي 

تكون موازية للمجال المغناطيسي الخارجي، هذا يعني ان المواد الفيرومغناطسية يمكن مغنطتها 

وتكتسب خواص مغناطسية لفترة زمنية طويلة نسبيا. من امثلة المواد الفيرومغناطيسية الحديد 

 والنيكل وغيرها.

كل ذرة في هذه المواد تمتلك مجاال مغناطيسيا صغيرا خاص بها، لبارامغناطيسية: المواد ا -2

اال ان اتجاهاتها عشوائية فتكون المحصلة النهائية للمجال المغناطيسي للمادة صفر. وعند وضع 

هذه المواد في مجال مغناطيسي خارجي تكتسب خواص مغناطيسية ضعيفة تزول عند رفع 

 ارجي. من امثلة هذه المواد الكروم.الخ المغناطيسيالمجال 

مجال مغناطيسي لذرات هذه المواد الن الكتروناتها  أيال يوجد  المواد الدايامغناطيسية: -3

تدور حول محورها باتجاهات متعاكسة بحيث تُلغى المجاالت المغناطيسية  أزواجاتشكل 

رجية وال تتمغنط، مثل الذهب هذه المواد بالمجاالت المغناطيسية الخا تتأثرلاللكترونات. وال 

 والنحاس والخارصين.

 انواع المغناطيس :

 عند مغنطة المواد الفيرومغناطيسية يمكن ان يتكون نوعين من المغناطيس:

 إزالةقت(: حيث تكون حلقة الهسترة المغناطيسية ضيقة، ويمكن ؤالمغناطيس الطري )الم -أ

 المغنطة بسهولة، كما في الصلب اللين الممغنط.

المغناطيس الصلب )الدائم(: حيث تكون حلقة الهسترة المغناطيسية كبيرة، وال يمكن في هذه  -ب

المغنطة بسهولة، مثل المغناطيس المستعمل في صناعة السماعات وما شابه. ومن  إزالةالحالة 
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( وهي سبيكة متكونة من الحديد والنيكل Alnicoسبائك المغناطيس الدائم السبيكة المسماة النيكو )

 .واأللمنيوم

هي درجة الحرارة التي لو سخنت اليها اي مادة فيرومغناطيسية لفقدت درجة حرارة كوري:

768خواصها الفيرومغناطيسية. ودرجة حرارة كوري للحديد هي 
o

360م، وللنيكل 
o

 م.

 العوامل الموثرة على الخواص المغناطيسية للمواد:

الخواص الفيرومغناطيسية للمواد الممغنطة بارتفاع درجة الحرارة الى ان تفقد تضعف  -1

 خواصها المغناطسية تماما عند درجة حرارة كوري.

 تضعف الخواص الفيرومغناطيسية بالطرق. -2

 والعيوب البلورية يسببان زيادة مساحة حلقة الهسترة المغناطيسية. االنخالعزيادة كثافة  -3

 والعناصر السبائكية يسببان زيادة مساحة حلقة الهسترة المغناطيسية.وجود الشوائب  -4

 خواص خطوط المجال المغناطيسي:

  يشكل كل خط من خطوط المجال المغناطيسي دورة كاملة حول موصل حامل للتيار

 الكهربائي.

  يكون اتجاه الخطوط بنفس اتجاه القوة المسلطة على القطب الشمالي إلبرة بوصلة

 نقطة ما في مجال كهرومغناطيسي موضوعة في 

 . ال يحدث تقاطع بين خطوط المجال المغناطيسي 

 

 

 

 تعاريف :

 ووحدة قياسه  مصطلح يطلق على خطوط المجال المغناطيسي:(∅)المغناطيسي  الفيض

 wb هي الويبر

   كثافة الفيض المغناطيسي: (𝑩) والتي تمثل  وهي كثافة خطوط المجال المغناطيسي

𝑤𝑏التي تمر في متر مربع من المساحة العمودية ووحدتها هي  عدد الخطوط 𝑚2⁄ 

 وتسمى هذه الوحدة ب تسال .

𝑩 =
∅

𝑨
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 عدد خطوط المجال )الفيض المغناطيسي( ∅حيث أن : 

A . المساحة التي تحوي هذه الخطوط : 

 نفاذية )كهرومغنطيسية(

( هي  Permeability electromagnetism:)  )باإلنجليزية الفيزياءالمغناطيسية في  النفاذية

ما، وتزداد سهولة تدفق خطوط  وسطفي  المجال المغناطيسيقيمة مدى إمكانية تدفق خطوط 

اذيته والعكس صحيح، رياضيا تمثل النفاذية المغناطيسية نسبة المجال المغناطيسي بازدياد نف

 مترلكل  هنري)وحدة(ة هي ووحدة النفاذي شدة المجال المغناطيسيإلى  كثافة التدفق المغناطيسي

. 

 دد نفاذية مادة ما للمجال المغناطيسي .وهي تح μيرمز لنفاذية مادة للمغناطيسية بالرمز 

 هي: Hلمادة و شدة المجال المغناطيسي  Bوالعالقة بين كثافة التدفق المغناطيسي 

B=µH 

 حيث:

B  و  تسال كثافة التدفق المغناطيسيهيH  مترلكل  أمبيرهي شدة المجال المغناطيسي 

 

 بنفاذية مغناطيسية عالية. النيكلو  الحديدو تتميز المواد المغناطيسية مثل 

 

 

 الكهرومغناطيسية :

في سلك يتولد مجال مغناطيسي  حول السلك ويمكن ادراك ذلك بتقريب بوصلة من عند مرور تيار كهربائي 

السلك نالحظ انحراف ابرة البوصلة وبمكن تحديد اتجاه خطوط القوى المغناطيسية بواسطة قاعدة اليد اليمنى , 

 شير الى اتجاه التيار فإن باقي االصابع يشير الى اتجاه القوى .فإذا كان االبهام ي

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84
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 القوة المؤثرة على موصل حامل للتيار :

ً وضع متعامداً مع مجال مغناطيسي ذي كثافة فيض    Bلنفرض أن موصالً منتظما ومستقيما

 وكما في الشكل التالي :

 

 

والتيار الذي يحمله    𝑙الذي يقع ضمن المجال )الطول الفعال(  هو   الموصل فلو كان طول

 فإن محصلة القوة تتناسب مع كثافة الفيض والطول الفعال والتيار  𝐼 الموصل 

𝐹 ∝ 𝐵𝑙𝑖 

𝐹 = 𝐵𝑙𝑖 

 ووحدة القوة هي نيوتن  

B) كثافة الفيض )ويبر  / متر مربع : 

I( التيار :A) 

𝑙)الطول الفعال  )متر : 

فإن الطول الفعال للموصل في المجال يكون  (θإذا صنع الموصل مع المجال زاوية مقدارها ) أما

𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃  : وتكون القوة كما يلي 

𝐹 = 𝐵𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃 
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 مالحظة :

يمكن تحديد اتجاه القوة بواسطة قاعدة اليد اليسرى ، فإذا بسطنا االبهام والسبابة والوسطى من 

يتعامد كل منها على االثنين االخرين وكانت السبابة تشير الى اتجاه الكثافة اليد اليسرى بحيث 

 المغناطيسية والوسطى الى اتجاه التيار فإن األبهام يشير الى اتجاه القوة .

 القوة الدافعة الكهربائية المحتثة : 

بحيث يقطع المجال بإتجاه  Bإن حركة الموصل داخل مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 

عمودي عليه تتولد قوة دافعة كهربائية في الموصل وذلك بسبب الحث المغناطيسي . ويعتمد 

بها داخل هذا المجال وكما في مقدار هذه القوة على طول السلك الموصل والسرعة التي يتحرك 

 الشكل التالي : 

 

 فإذا كان 

𝑒   ق.د.كالمحتثة في الموصل في الموصل :V 

𝐵  كثافة الفيض  :wb/m
2 

L  طول الموصل :m 

𝑣 سرعة الموصل :m/s 

𝑒المحتثة = 𝐵. 𝐿. 𝑣 

، فلو بسطنا كل من االبهام ويمكن  معرفة اتجاه الـ ق.د.كالمحتثة باستخدام قاعدة اليد اليمنى 

متعامدة مع بعضها ، فإذا كانت االبهام يشير الى والسبابة والوسطى من اليد اليمنى بحيث تكون 

اتجاه الحركة والسبابة تشير الى اتجاه خطوط  المجال فإن الوسطى تشير الى اتجاه القوة الدافعة 

 الكهربائية في الموصل .

( مع خطوط المجال فإن العالقة تكون كالتالي ∝مالحظة : في حالة كون الموصل يميل بزاوية )

: 

𝑒المحتثة = 𝐵. 𝐿. 𝑣. sin ∝ 

ملم ثبت بحيث يمكنه الدوران حول نقطتي منتصفي  100*200ملف مستطيل أبعاده أبعادهمثال:

ملم وقد كان محور الدوران يصنع زاوية قائمة مع مجال  100الضلعين اللذان طولهما 
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تسال . إحسب الفيض المغناطيسي في الملف في الحالتين   0.05مغناطيسي ذي كثافة منتظمة 

 التاليتين : 

 أكبر تدفق )فيض( خالل الملف مع بيان وضع الملف عند ذلك  .1

45ملم مائلتي ب  100الفيض خالل الملف عندما يكون الضلعان طولهما  .2
0

مع اتجاه 

 خطوط الفيض .

 الحل : 

وية قائمة مع اتجاه خطوط المجال يمر اكبر فيض في الملف عند حينما يصنع الملف زا .1

: 

∅ = 𝐵. 𝐴 

     =0.05 * 200 * 10
-3

* 100*10
-3 

 =10*10
-3

wb 

2.  

 

∅ = 𝐵. 𝐴. 𝑠𝑖𝑛𝜃 

   =10*10
-3

sin45
0

 

  =0.71*10
-3

wb 

باتجاه عمودي على مجال مغناطيسي كثافة فيضه  500Aموصل يحمل تيار : 2مثال

0.5wb/m
2

  20cm، احسب القوة المؤثرة على الموصل إذا كان طول الموصل 

 الحل :

𝐹 = 𝐵. 𝑙. 𝐼 

  =0.5*20/100* 500 

=50 N 

 

: المتسعة ، انواع المتسعات ، ربط المتسعات على التوالي ، ربط  22 -20المحاضرة 

 المتسعات على التوازي ، ربط المتسعة مختلط .

 . نظرة عامة عن المتسعاتالهدف العام : 

 ان يكون الطالب قادراً على :الهدف الخاص : 

 . معرفة انواع المتسعات 

 .معرفة المتسعة المكافئة في حالة ربط المتسعات على التوالي والتوازي والمختلط 

 المتسعات :

السعة : هي خاصية لترتيب معين من االجسام الموصلة المشحونة كهربائيا ويطلق على االدوات 

التي تستخدم خصيصا لكي يكون لها سعة معينة بالمتسعات . وتستخدم المتسعات في الدوائر 
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الكهربائية ويكون تركيبها الفيزياوي عبارة عن موصلين يفصل بينهما عازل وتقاس بوحدة 

 . (Fالفاراد )

 المتسعات ذات الصفيحتين المتوازيتين :

وهي ابسط اشكال المتسعات وتتكون من صفيحتين متوازيتين من معدن جيد التوصيل للكهربائية 

يفصل بينهما عازل كالهواء أو غيره ،  إن العالقة بين شدة المجال بين الصفيحتين في هذه 

 المتسعة وفرق الجهد المسلط بينهما هي :

𝐸 =
𝑣

𝑑
 

 : 𝑣 . فرق الجهد بين الصفيحتين 

 : 𝑑. المسافة بين الصفيحتين 

 : 𝐸. شدة المجال الكهربائي للمتسعة 

𝑐 =
𝑄

𝑣
 

𝑣 =
𝑄

𝑐
 

𝑐  سعة المتسعة : 

وهناك نوع اخر من المتسعات وهي متسعة من اسطوانتين متداخلتين ، وهناك المتسعات الورقية 

رونية الدقيقة ، وهناك نوع اخر ن المتسعات وهي ايضاً وتستخدم هذه المتسعات في الدوائر االلكت

 المتسعات المتغيرة والتي تستخدم في أجهزة الراديو لغرض التوليف. 

 

 ربط المتسعات :

  : ربط المتسعات على التوالي 

 
 

𝒗𝒕 = 𝒗𝟏 + 𝒗𝟐 + 𝒗𝟑 + ⋯ + 𝒗𝒏 



 

الكهرباء   تكنولوجيا                                   المعهد التقني الحويجة                    

  قنيات توليد الطاقة ت/ فرع يكانيك القدرة مقسم    

41 

 

𝑸𝒕

𝒄𝒕
=

𝑸𝟏

𝒄𝟏
+

𝑸𝟐

𝒄𝟐
+

𝑸𝟑

𝒄𝟑
+ ⋯ +

𝑸𝒏

𝒄𝒏
 

𝟏

𝒄𝒕
=

𝟏

𝒄𝟏
+

𝟏

𝒄𝟐
+

𝟏

𝒄𝟑
+ ⋯ +

𝟏

𝒄𝒏
 

 *** في حالة استخدام متسعتين فقط على التوالي فإن : 

𝟏

𝒄𝒕
=

𝟏

𝒄𝟏
+

𝟏

𝒄𝟐
 

𝟏

𝒄𝒕
=

𝒄𝟏 + 𝒄𝟐

𝒄𝟏 ∗ 𝒄𝟐
→ 𝒄𝒕 =

𝒄𝟏 ∗ 𝒄𝟐

𝒄𝟏 + 𝒄𝟐
 

 : ربط المتسعات على التوازي 

 

𝑄𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 

𝑸𝒕 = 𝒄𝟏 ∗ 𝒗𝟏 + 𝒄𝟐 ∗ 𝒗𝟐 + 𝒄𝟑 ∗ 𝒗𝟑 

𝒗𝒕 = 𝒗𝟏 = 𝒗𝟐 = 𝒗𝟑 

𝒄𝒕 = 𝒄𝟏 + 𝒄𝟐 + 𝒄𝟑 

 مثال :أوجد السعة المكافئة للدائرة التالية :
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𝒄𝒕𝟏 =
𝒄𝟐 ∗ 𝒄𝟑

𝒄𝟐 + 𝒄𝟑
→ 𝒄𝒕𝟏 =

𝟒 ∗ 𝟒

𝟒 + 𝟒
→ 𝒄𝒕𝟏 = 𝟐µ𝒇 

𝐜𝐭𝟐 = 𝐜𝐭𝟏 + 𝐜𝟒 → 𝐜𝐭𝟐 = 𝟐 + 𝟔 → 𝐜𝐭𝟐 = 𝟖µ 

1

𝑐𝑇
=

1

𝑐1
+

1

𝑐𝑡2
+

1

𝑐5
 

1

𝑐𝑇
=

1

10
+

1

8
+

1

3
 

𝑐𝑇 = 0.5583µ𝑓 

 

 :  24و  23المحاضرة 

المحولة ، مميزاتها ، مبدأ عملها ، العالقة الخاصة ، انواع المحوالت ، تركيب المحوالت، رسم 

 المحوالت.

 الهدف العام: فهم أساسيات المحوالت الكهربائية.

 الهدف الخاص: أن يكون طالب قادرا على

 يصف تركيب ومبدأ عمل المحوالت الكهربائية. -1

 يحسب جهد المحول الخارج بداللة عدد اللفات وجهد الداخل. -2

 ل االمثل لوظيفة معينة.اختيار المحو -3

 

 المحوالت الكهربائية

المحول الكهربائي هو عبارة عن جهاز ساكن ال يحتوي على أجزاء متحركة, يمكن بواسطته نقل 

الطاقة الكهربائية من دائرة الى اخرى بنفس التردد كما يمكن بواسطته رفع أو خفض الجهد 

 الكهربائي أو التيار الكهربائي لنفس القدرة. تستخدم المحوالت في دوائر التيار المتناوب, وتتكون
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المحولة بصورة عامة من ملفين احدهما موصول بالمصدر ويسمى الملف االبتدائي واالخر 

موصول بالحمل ويسمى بالملف الثانوي وهما ملفوفان حول قلب حديدي يتكون من شرائح 

معزولة من الحديد وذلك لتقليل المفاقيد في القلب الحديدي. اذا كان عدد لفات الملف الثانوي اكبر 

ات الملف االبتدائي فتسمى بالمحولة الرافعة واذا كان لفات الثانوي اقل من لفات من عدد لف

 االبتدائي فتسمى بالمحولة الخافضة. الشكل االتي يمثل المحول الكهربائي

كما أن هناك محوالت تعرف باسم "المحوالت الذاتية"، وتحتوي على ملف واحد، يؤدي عمل 

 الملف االبتدائي والثانوي، في الوقت نفسه. 

وتنقسم محوالت الكهرباء، طبقاً ألحجامها، إلى محوالت التوزيع التي تبلغ مقنناتها ما يزيد على 

د األطوار؛ فمنها أحادي الطور، وثالثي ألف ميجا فولت أمبير، وتصنف المحوالت تبعا ًلعد

األطوار، وسداسي األطوار ومضاعفاتها، وتستخدم المحوالت األحادية للمقننات الصغيرة نسبياً، 

بينما تستخدم المحوالت ثالثية األطوار في عملية نقل وتوزيع الطاقة الكهربية. ومن حيث نوع 

يع، ومحوالت األجهزة، وهي تفيد في الخدمة، فإنها تشمل محوالت القوى، ومحوالت التوز

التحكم في دوائر الجهد والتيار العالية، ومحوالت المقومات، ومحوالت التأريض، والمحوالت 

 الخاصة، مثل المستخدمة في محوالت األفران، والمحوالت الصغيرة، مثل محوالت اإلضاءة. 

  وتنقسم الوحدات الضخمة من هذه المحوالت، إلى األقسام اآلتية:

 . المحوالت الخاصة بالمولد. 1

 . محوالت النقل. 2

 . محوالت التحكم. 3

 مكونات المحولة الكهربائية :

 

 

 

 

 

 

 : فولتية الحمل2V: فولتية المصدر.                    1Vحيث أن 

1E2المحتثة في الملفات االبتدائية.       : ق.د.كEالمحتثة في الملفات الثانوية. : ق.د.ك 

1N                .2: عدد لفات الملف االبتدائيNعدد لفات الملف الثانوي : 
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: 𝐾 =
𝑁1

𝑁2
 نسبة التحويل 

 فإن:

)3(cos

)2(cos

)1(
)sin(

22

11

111







wtwNE

wtwNE

dt

wtd
N

dt

d
NE

m

m

m













 

ينتج:  (3)على  (2)وبقسمة المعادلة 
2

1

2

1

N

N

E

E
 

2211وفي حالة اهمال المفاقيد:  , VEVE   وعليه تصبح
2

1

2

1

2

1

N

N

V

V

E

E
 

وتكون نسبة التحويل=
2

1

N

N
 

  تم اهمال المفاقيد القدرة الداخلة=القدرة الخارجة 

1122 VIVI          وعليه
2

1

2

1

1

2

N

N

V

V

I

I
 

القيمة الفعالة للـ )ق.د.ك( المحتثة في الملف االبتدائي
22

)..( 11

1

mwNE
smrE


 

القيمة الفعالة للـ )ق.د.ك( المحتثة في الملف الثانوي
22

)..( 22

2

mwNE
smrE


 

fw 2 :وعليه تصبح القيمة الفعالة للـ )ق.د.ك( المحتثة في الملفين كاالتي 

 القيمة الفعالة للـ )ق.د.ك( المحتثة في الملف االبتدائي    

 mfNsmrE 11 44.4)..(  

 القيمة الفعالة للـ )ق.د.ك( المحتثة في الملف الثانوي

 mfNsmrE 22 44.4)..(  

 هرتز. (50)مالحظة: في حالة لم يتم ذكر قيمة التردد في السؤال فيأخذ 
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 :: تطبيقات مع حل أمثلة رياضية للمحوالت الكهربائية  26و  25المحاضرة 

 الهدف من المحاضرة : حل تمارين رياضية على المحوالت الكهربائية

محول خافض مثال: 
2200

250
ومساحة القلب الحديدي  50Hzفولت ذو طور واحد ، مقدار التردد  

36cm
2

6wb/m، كثافة الفيض 
2

 احسب : 

 عدد لفات الملف االبتدائي والثانوي ونسبة التحويل

 الحل :

∅𝑚 = 𝐵. 𝐴 = 6 ∗ 36 ∗ 10−4 = 0.0216     𝑤𝑏  

𝐸1(𝑟.𝑚.𝑠) =
𝐸1

√2
=

2𝜋𝑓. 𝑁1. ∅𝑚

√2
 

2200 =
2𝜋 ∗ 50 ∗ 𝑁1 ∗ 0.0216

√2
 

N1=459 Turns 

𝐸2(𝑟.𝑚.𝑠) =
𝐸2

√2
=

2𝜋𝑓. 𝑁2. ∅𝑚

√2
 

250 =
2𝜋 ∗ 50 ∗ 𝑁2 ∗ 0.0216

√2
 

N2=52   لفة 

𝐾 =
𝑁1

𝑁2
 

𝐾 =
459

52
→ 𝐾 = 9 

 

لفة وملفه   500تيار ابتدائي ، يحوي ملفه االبتدائي على    A 8.33محول مثالي ذو :   2مثال 

 احسب :   50Hzو  KV 3لفة ، ربط الملف االبتدائي الى مصدر   40الثانوي على 

 التيار الثانوي &ق.د.ك الثانوية & أقصى تدفق للفيض

 الحل : 
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𝐼2

𝐼1
=

𝑁1

𝑁2
→

𝐼2

8.33
=

500

40
 

𝐼2 = 104.2 

𝐸2

𝐸1
=

𝑁2

𝑁1
→ 𝐸2 = 𝑉1 ∗

𝑁2

𝑁1
 

𝐸2 = 3000 ∗ 
40

500
 

𝐸2 = 240𝑉 

𝑉1 =
𝐸1

√2
=

2𝜋𝑓. 𝑁1. ∅𝑚

√2
→ 3000 =

2𝜋 ∗ 50.500. ∅𝑚

√2
 

∅𝑚 = 27 ∗ 10−3𝑤𝑏  

 1000فيمالحظة : يتم تحويل الكيلوفولت الى الفولت بضربها 

 

لفة فاذا وصل (40)( لفة وعدد لفات الثانوي (500: محول عدد لفات االبتدائي له (2مثال)

 هرتز أحسب: 50فولت, (300)االبتدائي الى مصدر جهد 

 واط عند معامل قدرة واحد.(240)تيار الثانوي اذا كانت قدرة المحول   -1

 االبتدائيتيار  -2

 

 الحل:
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 :  30 -27المحاضرة 

 اجهزة القياس وتشمل انواع المقاييس وطبيعة عملها

أجهزة قياس ذات الملف المتحرك ، تركيبه واستخدامه في قياس الفولتية ، التيار ، رسم 

 مخطط لجهاز .

 معرفة اجهزة القياس الكهربائية .الهدف العام : 

 الخاص : أن يكون الطالب قادراً على :الهدف 

 . معرفة انواع المقاييس الكهربائية 

 . معرفة طبيعة عمل ووظيفة كل مقياس 

 أجهزة القياس :

  أجهزة قياس التيار 

 أميتر لقياس شدة التيار : -1

يستخدم لقياس شدة التيار المستمر أو المتردد ، لقياس التيار المار في دائرة كهربائية يوصل 

األميتر في الدائرة الكهربائية على التوالي مع المصدر الكهربائي ) كل ما عليك هو أن تفتح 

 مساراً في الدائرة الكهربائية لتضع فيه طرفي األميتر .
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 مبدأ عمل األميتر : 

يستند عمل األميتر على مبدأ تحويل الطاقة الكهرومغناطيسية إلى طاقة ميكانيكية  حيث إن 

ن في مجال مغناطيس دائم يشرع في الدوران عند مرور التيار الكهربائي في الملف الكائ

ملفاته ، وحتى ال يتأثر أو يقل التيار المار في الدائرة بعد توصيل األميتر على التوالي مع 

الدائرة عما كان قبل وضع األميتر ولذلك يجب أن تكون مقاومة األميتر صغيرة جدا ً بالنسبة 

وضع األميتر على التوالي معها لقياس شدة التيار ويرمز لألميتر بالحرف للمقاومة التي سي

(Aمكتوباً داخل دائرة ) . ويوضح الشكل التالي ذلك 

لقياس شدة التيار المار بها ونظرًا ألن هذا الجهاز   R توصيل أميتر على التوالي مع مقاومة 
 له  القدرة على تحمل محدود للتيار بسبب دقة أسالك الملف  

 

𝐼𝐴 = 𝐼[𝑅𝑃/(𝑅𝐴 + 𝑅𝑃)] 

 تكون :  𝑅𝑃وبالتالي فإن المقاومة 

𝑅𝑃 = 𝑉/𝐼𝑃 

 



 

الكهرباء   تكنولوجيا                                   المعهد التقني الحويجة                    

  قنيات توليد الطاقة ت/ فرع يكانيك القدرة مقسم    

49 

 

 مثال:

، احسب قيمة 50µAكان  IAاوم والتيار الخاص به  1000أميتر  له مقاومة داخلية باستخدام 
ميتر عندما يكون التيار الكلي المراد قياسه ي يجب ان توصل على التوازي مع األالت RPالمقاومة 

 50Maهو 

 الحل : 

 هو : RPإن التيار المار في المقاومة 

𝐼𝑃 = 𝐼 − 𝐼𝐴 = 50 − 50 ∗ 10−3 = 49.95𝑚𝐴 

 ويكون فرق الجهد بين طرفي األميتر هو :

𝑉 = 𝐼𝐴 ∗ 𝑅𝐴 = 50 ∗ 10−6 ∗ 1000 = 50𝑚𝑉 = 𝐼𝑃 ∗ 𝑅𝑃 

 ، أي أن :RPومن العالقة السابقة نستطيع ان نحصل على المقاومة 

𝑅𝑃 =
𝑉

𝐼𝑃
=

50

49.95
= 1𝛺 

 أفوميتر )متعدد القياسات ( -2

 أويستخدم الجهاز لقياس شدة التيار المستمر أو المتردد وقياس فرق الجهد للتيار المتردد 
 فولت ..... 9المستمر وقياس المقاومة وقياس جودة البطاريات حتى 

 لقياس شدة التيار : (أفوميترإعدادات الجهاز )

ثم نضبط الجهاز على    mA أو  Aفي المنفذ  اآلخروالسلك  COMنضع سلك في المنفذ 

 قيمة . أعلىوضعية قياس التيار على 
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 جلفانوميتر حساس : -3

 ضعيف جداً وكذلك الكشف عن اتجاه التيار . يستخدم لقياس شدة تيار

 

 التركيب:

 . مغناطيس قوي 

 . ملف اسطواني 

 . نابض 

  مؤشر يتحرك على تدريج 

 طريقة عمله :
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عند توصيل الجهاز بمصدر تيار مستمر يدور الملف  االسطواني الى ان يتساوى عزم 

االزدواج الناتج من دوران الملف وعزم النابض المتصل به عندئذ يستقر المؤشر على قراءة 

 شدة التيار . 

لكن اذا مر تيار كبير فإن عزم الملف يفوق بكثير  عزم النابض فيدور الملف دورة كبيرة 

 النابض ويتلف الجهاز . فيتلف

  : أجهزة قياس الفولتية 

  (V )لقياس فرق الجهد ووحدة القياس الفولت فولتميتر : 

فرق الجهد بين نقطتين ، وذلك بتوصيل الجهاز بين يستخدم مقياس الجهد أو الفولتميتر لقياس 

هاتين النقطتين على التوازي مع العناصر الموجودة بين هاتين النقطتين. اي انه يوصل على 

التوازي مع المقاومة التي يراد قياس فرق الجهد عبرها. ونظراً الن مقاومة الفولتميتر يجب ان 

ذي سيوصل الجهاز بين طرفيه وذلك حتى ال يقل التيار تكون كبيرة جدا بالنسبة لمقاومة الحمل ال

مقاومة ملفات المار في مقاومة الحمل كثيرا وبالتالي ال يقل فرق الجهد المراد قياسه. وحيث ان 

كبيرة توصل معه على التوالي ويوضح الشكل ادناه  RSالفولتميتر صغيرة لذا فإن مقاومة ال 
 بين طرفيه أي إن : Vحمل لقياس فرق الجهد  طريقة عمل الفولتميتر على التوازي مع

 

𝑉 = 𝑉𝑆 + 𝑉𝑉  

𝑉 = 𝐼(𝑅𝑉 + 𝑅𝑆) 

𝑅𝑆 = (𝑉 − 𝑉𝑉)/𝐼 

يصل الى اكبر قيمة ممكنة ، وعندئذ نجد ان فرق   Vوعند االنحراف الكامل نجد ان فرق الجهد 
 الجهد المطلوب قياسه هو :

𝑉 = (𝑅𝑉 + 𝑅𝑆)𝑉𝑉/𝑅𝑉 

𝑉 = 𝐾𝑉𝑉 
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( Kابقاء التدريج على الجهاز كما هو عليه مع الضرب في هذه النسبة )إن هذا يعني أنه يمكن 

وتكون المقاومة الفعلية في هذه   Kلتصحيح القراءة أو تغيير الجهاز من جديد على ضوء قيمة 

 الحالة هي :

𝑅𝑅 = 𝑅𝑉 + 𝑅𝑆 

 

. ثم نضبط V(Ω)والسلك االخر في المنفذ   COMنضع سلك في المنفذ إعدادات الجهاز :
الجهاز على وضعية قياس الجهد )النوع مستمر( على اعلى قيمة . لقياس الجهد على مقاومة 

 نضع طرفي الفولتميتر على طرفي المقاومة المراد قياس الجهد عليها . R2معينة ولتكن 

 

 مثال :

ويعطي انحرافاً بمقياس كلي عندما يمر فيه تيار  Ω 5جهاز متحرك يحتوي على مقاومة مقدارها 
، احسب قيمة   V 5، ويطلب استخدامه كفولتميتر ذي انحراف تام في المقياس  mA 15مقداره 

 المقاومة المطلوب اضافتها على التوالي مع الفولتميتر .

𝑉𝑉 = 𝐼𝑅𝑉 ∗ 𝑅𝑉 = 15 ∗ 10−3 ∗ 5 = 75 ∗ 10−3   𝑉 

𝑉𝑆 = 𝑉 − 𝑉𝑉 = 5 − 75 ∗ 10−3 = 4.925  𝑉 

 ذلك فإن المقاومة التي يجب أن توصل على التوالي مع الجهاز تكون : ول

𝑅𝑆 =
𝑉𝑆

𝐼
=

4.925

15 ∗ 10−3
= 328.33   𝛺 



 

الكهرباء   تكنولوجيا                                   المعهد التقني الحويجة                    

  قنيات توليد الطاقة ت/ فرع يكانيك القدرة مقسم    

53 

 

 

 : قياس المقاومة 

والسلك االخر في المنفذ الذي يحمل   COMاعدادات الجهاز : نضع سلك في المنفذ 

 رمز المقاومة . ثم نضبط الجهاز على وضعية قياس المقاومة )االوم( على اعلى قيمة .

لقياس قيمة مقاومة كهربائية معينة ... البد اوال من ازالة المقاومة المراد قياس قيمتها من 

 الدائرة الكهربائية  ومن ثم القيام بعملية القياس .

 

 (Wattmeterالقدرة الكهربائية " الواتميتر ": )  مقياس

: باإلنكليزية) مقياس واطأو  مقياس كهرتحريكيأو  مقياس الطاقةأو  مقياس القدرة

Wattmeter ذات التيار المستمر  الدوائر الكهربائية، في القدرة الكهربائية( هو جهاز لقياس

(، أما في فولت( في الجهد )أمبيرقراءة الجهاز متناسبة مع حاصل ضرب قيمة التيار ) تكون

ألن  Power Factorالدوائر الكهربائية ذات التيار المتردد فيؤخذ بنظر االعتبار معامل القدرة 

 التيار والجهد قد ال يكونان متحدي الطور.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
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 االسئلة البعدية :

 / عرف خمسا مما يلي :  1س

 ) المقاومة ، الدورة ، درجة حرارة كوري ، الكثافة المغناطيسية ، السعة ، قانون اوم (

 

 :ما يليم فرعين / أجب عن2س
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 ما هي المحولة الكهربائية وما هي أجزاؤها ؟؟ أ/

 ما هو التيار الكهربائي وما هي شروط سريان التيار الكهربائي ؟ ب/

 ما هي خصائص خطوط المجال المغناطيسي ؟  ج/

محول خافض / 3س
2200

250
سم36فولت طور واحد  مساحة مقطع القلب الحديدي   

2 
، كثافة 

ويبر / م 6الفيض 
2
 ، إحسب عدد لفات الملف االبتدائي والثانوي ونسبة التحويل. 

 

 100اوم عند  12اوم عند درجة الصفر المئوي وتصبح  10تبلغ مقاومة موصل معدني  /  4س

 درجة سيليزية .  100درجة سيليزية . أحسب معامل التمدد الحراري للمعدن عند 

فولت ، فإذا كانت  60مقاومتان مربوطتان على التوالي وربطتا الى مصدر فولتية مقدارها / 5س

اوم ، وكانت قيمة الفولتية على المقاومة الثانية هي ضعف الفولتية  100هي  قيمة المقاومة االولى

 عبر المقاومة األولى ، جد التيار الكلي والمقاومة الثانية والفولتية لكل من المقاومتين .

 / اوجد المقاومة الكلية للدائرة التالية: 6س

 

 

 كيرشوف.أوجد تيار كل مقاومة مما يلي باستخدام قوانين / 6س
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ويبر / م 0.5في اتجاه عمودي على المجال المغناطيسي    800Aيحمل تيار  موصل/ 7س
2

 ،

 سم .  20احسب القوة المؤثرة على الموصل علماً ان طول الموصل هو 

وما هي العوامل التي تعتمد عليها كمية  ؟كيف يتم توليد الجهود والتيارات المتناوبة /  8س

 ؟الجهد او التيار المتناوب المتولد 

 ف المواد المغناطيسية حسب تأثرها بالمجاالت المغناطيسية ؟اصنعدد ا/ 9س

لفة  وملفه   500امبير تيار ابتدائي . يحوي ملفه االبتدائي على   10محول مثالي ذو  /10س

   :هرتز إحسب  50 كيلو فولت و 20لفة ربط الملف االبتدائي الى مصدر   40الثانوي على 

 أ/ التيار الثانوي 

 ب/ القوة الدافعة الكهربائية الثانوية 

 ج / اقصى تدفق للفيض المغناطيسي

 كل دائرة باستخدام قانون كيرشوف ( I3وI2و   I1)ات تيارلا احسب/ 11س
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إذا كانت قيمة  0.005Sأوجد معادلة التيار المتناوب ثم أوجد قيمته عند زمن مقداره /12س

 . 50Hzوقيمة التردد Ir.m.sالتيار الجيبي الفعالة 

 .اوجد المقاومة الكلية للدائرة التالية ومن ثم احسب تيار المنبع  /13س

 

درجة سيليزية ، إحسب ( 20( اوم عند درجة حرارة )100ملف من البالتين  مقاومته )/ 14س

( درجة سيليزية علماً أن معامل التمدد الحراري للنحاس عند 100مقاومته بدرجة حرارة )

 اوم / سيليزية .   0.0043( درجة سيليزية هي 20درجة حرارة )

 أحسب المتسعة المكافئة الكلية للدائرة التالية :// 15س
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