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المعهد التقني نجف/هيئة التعليم التقني 

المرحلة الثانية/قسم تقنيات الكهرباء 

محاضرات 

في

ةمادة المكائن الكهربائي
Electrical Machines  



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

المبادئ األساسية لمكائن التيار المستمر

الهيكل الخارجي المنتج االجزاء الرئيسية للمكائن االقطاب المغناطيسية -

األسبوع األول



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

لتعرفامنالبدعملهاونظريةالكهربائيةللمكائناألساسيةالمبادئلفهم

مستمرالالتيارمكائنمكوناتدراسةثم.الكهرومغناطيسيةالعالقاتعلى

ةدراسو،منهماكلومكوناتفيهماوالدوارالثابتالجزءعلىوالتعرف

بعضعلىوالتعرفوالتموجيأالنطباقيبنوعيهاالمنتجملفات

.اإلثارةملفاتإلىالتطرقكذلكبهاالخاصةالمصطلحات

النظرة الشاملة. 1

/ات الكهرباء في قسم تقنيالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ
.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

.ستمرلمكائن التيار المالمبادئ األساسية واألجزاء الرئيسية علىتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

المبادئ األساسية واألجزاء الرئيسية لمكائن التيار المستمر:أوال

.مكونات مكائن التيار المستمر:ثانيا

. التعرف على ملفات المنتج وأنواع اللف: ثالثا

.المجالالتعرف على ملفات تغذية:رابعا



ياالختبار القبل. 2

تسمى اقطاب المجال المغناطيسي باألقطاب 

ةالمساعد-المغناطيسية   د–الفعالة     ج -الرئيسية      ب-أ

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

يساوي االنطباقييكون عــدد المسارات في اللف 1
Z-د 2–ج   P–ب 4-أ

2



:تثبت جانبي الملف في3
المجاري-باألقطاب     د–قطع الموحد    ج –المنتج     ب -أ

اتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

ىعلحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختياراتعلى

أماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت%75منأكثرإجابةنسبة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلتإذا

4

:يسمى الجزء الذي توصل اليه بدايات ونهايات الملفات
المنتج                     ب  الموحد           –-أ

الهيكل الخارجي-الجزء الثابت         د–ج 



التيار المستمرالمبادئ األساسية لمكائن 

بدأ التفكير في صناعة اآلالت الكهربائية 

ولد في بمعنى أنه عند حدوث حركة نسبية بين موصل وخطوط القوى المغناطيسية تت

محتثةالموصل قوة دافعة كهربائية 

اطيسيمغنمجالفيموصللحركةنتيجةالكهربائيةالدافعةالقوةتولداكتشافبعد

. تتوقف قيمتها على المعدل الذي تقطعه خطـوط الفيـض المغناطيسي

. ييحدث تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية عند قطع موصل مجال مغناطيس

توقف أي أنه إذا كانت الحركة بطيئة تولدت قوة كهربائية صغيرة والعكس صحيح وي
على اتجاهي كل من الحركة أو الفيض المغناطيسيالمحتثةاتجاه القوة الدافعة 

في التركيب، ولكنهما (  Generator)والمولد ( Motor)ويتشابه كل من المحرك 

مختلفان في الوظيفة 

أو التي تدير األحمال  Generatorsالتي يمكن أن تعمل كمولدات للطاقة الكهربائية 

Motorsالميكانيكية 

ل ملفات أن التيار المستنتج في مولد التيار المستمر هو تيار متغير والسبب هو دخو

ملية تدريجيا في مجال األقطاب ثم تبدأ الخروج منها وتكرر هذه الععضو االستنتاج
تحت كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي



المولد الكهربائي

للمولد الكهربائيفارادايبنيت على قانون : نظرية المولد الكهربائي 

ه عضو التنبيـ األقطاب المغناطيسية 
ينتج المجال المغناطيسي و

يةكهربائطاقةإلىالميكانيكيةالطاقةتحولكهربائيةآلةهو:الكهربائيالمولد

يار يتولد به الت( : المنتج)لفات السلك 
الكهربائي المتغير 

يتركب المولد الكهربائي من أربعة 
-:أجزاء رئيسية وهي 

يوحد التيار الكهربائي المتولد بالمنتج : عضو التوحيد 

ة إذا قطع موصل مجال مغناطيسي فإنه يتولد قوة دافعة كهربائي
E.m.f. كهربائية90باالستنتاج تكون قيمتها أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع

. والذي ينص على أنه

تجميع التيار من على عضو التوحيد وتوصله إلى الدائرة الكهربائية: الفرش 



في آالت التيار المستمر االجزاء الرئيسية 

ويتكون من يمثل الدائرة المغناطيسية (Stator)الجزء الثابت

.     واالقطاب المغناطيسية)الخارجيالغالف(الهيكل الخارجي او

ت ضمان وضع جميع ملفات الجزء الدوار تح-تثبيت األسالك -فائدة حذاء القطب 
.الدوار وتقليل الثغرة الهوائية بين الملفات -تأثير المجال 

الدائرة المغناطيسية التي تكون على الجزء الثابت 
 .والدائرة الكهربائية والتي يكون موقعها على الجزء الدوار

 Field windingsملفات المجال
اسالك نحاسية تتباين في طولها ومساحة مقطعها تبعا لنوع اآللة

يئة أقطاب كهربائية تتركب من القلب الحديدي الذي يصنع على ه:األقطاب المغناطيسية

)تنتهي بحذاء القطب  (رقائق معزولة عن بعضها لتقليل التيارات اإلعصارية

تصنع من الكربون النقي أو خليط من مسحوق النحاس ( Brushes ):الفرش الكربونية

ي وفائدة الفرش هي توصيل التيار الكهربائ. خاصتركب على حامل, األحمر والكربون

ان الغطاءان الجانبيمن ملفات عضو االستنتاج إلى الدائرة الخارجية                    

تكملة الدائرة حمل األقطاب المغناطيسية  ــ : وضيفته 

المغناطيسية لألقطاب ـ حماية االجزاء الداخلية لآللة 

يصنع أما من الصلب المسبوك أو الحديد( :Yoke)الهيكل الخارجي

طيسيةالمطاوع وال يستخدم الحديد الزهر لكبر معامل نفاذيته المغنا



 :  ( Armature )المنتج ـ عضو االستنتاج 

ة  بعد  تجميعها تكون مائلة عن المحور أو موازيطوليةعلى محيطها مجارىتفتح
توضع فيه مجموعة من موصالت نحاسية تتصل  ببعضها , له

عضو التوحيد يتكون من ثالث أجزاء هي  :( Commutator )المعدلعضو التوحيد ـ 

حامل عضو التوحيد-المادة العازلة-قطع عضو التوحيد    :

اإلعصاريةلتقليل التيارات ويصنع من رقائق على هيئة دوائر معزولة عن بعضها

ويكون العزل من أحد وجهيها لتقليل المقاومة المغناطيسية

اسية مجموعه من القضبان النحيتركب عضو التوحيد من أسطوانة نحاسية مكونة من 

محورالعزل الموحد كذلك عن يوالمايكابماده معزولة عن بعضها وعن محور الدوران 

والذي  lap Windingاو لف انطباقيWinding  waveاما ان يكون اللف تموجي 

.تيار اكبر ام هي الفولتية اكبراآللة ذات يحدد بدوره ما اذا كانت 

ير فائدة عضو التوحيد مع الفرش هو توحيد التيار المتغ .تتصل القطع بملفات المنتج

ج في المحركالمستنتج إلى تيار مستمر في المولد ويعكس اتجاه التيار في ملفات المنت

تربط مع بعضها حسب نوع اللف

التيار ا فيهتسمى ملفات عضو االستنتاج يتولد 

الكهربائي نتيجة حركة المنتج أمام األقطاب

.  المغناطيسية ويكون التيار الناتج متردد



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(تهيكل القطب والملفا)االقطاب المغناطيسية منتتكون 

االختبارات الذاتية. 4

لىعاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.باراالختذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

الجزء الذي يقوم بتحويل الفولتية المتناوبة  الى 

(  عدلالم)مستمرة



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

:  في ماكنة التوازي تكون الملفات ذات. 1

عدد قليل ومساحة مقطع صغيرة   ب يرةعدد كبير ومساحة مقطع صغ--أ

يرةعدد كبير ومساحة مقطع كب-عدد كبير ومساحة مقطع صغيرة د-ج

بفي ماكنة التوالي تربط ملفات المجال مع المنتج .2
.التوازي–ب التوالي               . أ

قصير التوازي–طويل التوازي     د -ج



.هــوالموصــالتعــددحسابقانون.3
Z.أ = KMب-Z = D\A

Z-ج = Bد-Z= 2CN

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

.التموجياللففيالتوازيدوائرعدد.4
2p-بp.أ

2-دz-ج



( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 

جامعة الموصل/ زكي محمد خضر . المكائن الكهربائية     د
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

ألبعدياالختبار  االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

(عدلالم)-1

هيكل القطب )-2
(والملفات

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ج 1 ب 1

أ 2 أ 2

د 3 د 3

د 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

اعطاء , ( احادي ومضاعف)اللف االنطباقي    –اللف التموجي –ملفات المنتج 

ها عند امثلة حسابية وتطبيقية لمعرفة كيفية حساب قيمة الخطوات وكيفية تطبيق

اجراء عملية اللف

األسبوع الثاني



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

المستمرالتيارماكنةمنتجلفأنواععلىالتعرف

ادايجكيفيةإلىالتطرقثمومن.نوعكلومميزاتوخواص

التموجيالملفشكلرسمثموالمعدلاللفخطوتي

.واالنطباقي

النظرة الشاملة. 1

/لكهرباءفي قسم تقنيات االمرحلة الثانيةطلبة :الفئة المستهدفة-أ
. جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

.على أنواع اللف لمنتج ماكنة تيار مستمرتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

.دراسة أنواع اللف في مكائن التيار المستمر :أوال

.دراسة كيفية ايجاد خطوة اللف وخطوة الموحد :ثانيا

. دراسة كيفية رسم لف منتج ماكنة تيار مستمر : ثالثا

.اجراء مقارنة بين اللف االنطباقي والتموجي: رابعا



ياالختبار القبل. 2

.اللف التموجي يستخدم في حالة الحاجة الى 

.       تيار عالي-بفولتية واطئة وتيار عالي-أ

واطيءفولتية عالية وتيار -د.                    مقاومة عالية-ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

:تكون خطوة الموحدأالنطباقيفي اللف 1
. z-ب.        c-أ

.⁄ 2p-د.  1-ج

2



3
: خطوة اللف في اللف االنطباقي والتموجي هي

pФ-أ   z ⁄ p-ب⁄
.e  ⁄  p-دp⁄s-ج

علىتاإلجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت%75منأكثرإجابة
:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

4

:  خطوة الموحد في اللف التموجي البسيط التقدمي هي
  z  +2 ⁄ p-ب⁄ p )c+1⁄(2-أ
.s+1  ⁄  p-دp⁄s +2-ج



االربعــــــــــــــهالمحـــــاور . 3

:مرالمستالتيارماكنةلمنتجاللفمننوعينهنالك-1

االنطباقياللف-أ

التموجياللف-ب

:  اليجاد خطوة اللف هنالك طريقتين-2

الطريقة المباشرة وهي  Ns= s-أ ⁄ p   

طريقة الزوايا الكهربائية-ب



منالتموجيواللفاالنطباقياللفبينمقارنةعمل-4

نوعكلواستخدامالموحدخطوةحيث

هنالك نوعين من رسم اللف لمنتج ماكنة تيار -3

:مستمروهما

الرسم المنبسط -أ

الرسم االسطواني وهذا يفضل النه يمثل الحالة -ب

العملية لللف



   Armature Rewindingطرق لف عضو االستنتاج

ون دائرة توضع الملفات في المجاري وتوصل ببعضها وتُك  
 .كهربائية، لتكون هذه الدائرة مفتوحة أو دائرة مقفولة

.  بيتوضع إحدى جوانب الملف تحت القطب الشمالي واألخرى تحت القطب الجنوحيث 

Winding  waveاما ان يكون لف تموجي 

نبيمقارنة 

المتولدة في أحد الملفات تكون أكبر ما يمكن إذا كان عرض( ك . د . ق ) أن 

,وهذا النوع من اللف يسمى لفا كامل الخطوة, الملف مساويا لخطوة القطب

التموجياللف 

مستمر طريقة الدائرة المفتوحة في آالت التيار المتغير، أما في آالت التيار ال
.توحيدفتستعمل طريقة اللف ذو الدائرة المقفولة حيث يتم ذلك عبر عضو ال

وحة، فإذا لم تصل نهاية الدائرة ببدايتها كانت الدائرة مفت
 .لةأما إذا اتصلت بداية اللف بنهايته كانت الدائرة مقفو

(2)الفردي يساويالكاربونيةعدد الفرش يساوي عدد األقطابالكاربونيةعدد الفرش 

2=عدد المساراتعدد األقطاب   =عدد المسارات 

Ic=Ia/2التيار المسارIc=Ia/pتيار المسار

Z/2موصالت المسار الواحدZ/pموصالت المسار الواحد

يستخدم هذا النوع من اللف في المكائن ذات

التيار العالي والفولتية القليلة
يستخدم هذا النوع من اللف في المكائن ذات 

التيار القليل والفولتية العالية 

أألنطباقياللف 

كهربائية تقريبا  ْ  180تكونأي أن المسافة بين جانبي ملف 

lap Windingاو لف انطباقي



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

180ْ  )الزاوية الكهربائية بين جانبي الملف هي       e)

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(االنطباقي والتموجي ) هناك نوعين من لف المنتج هما 



االختبار البعدي. 5

-:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي-

ارة عن تكون الملفات على سطح المنتج  وموصلة الى قطع الموحد عب. 1

.حلقة متوالية-بحلقة متوازية               

على شكل نجمي–ربط مركب              د -ج

اللف النطباقي فيه عدداالقطاب يساوي. 2
.عددقطع الموحد–ب االقطاب           عدد .أ

.عدد المجاري–عدد اللفات                           د -ج



:يكون اللف االنطباقي تقدميا اذا كانت . 3
Nc Nc=+1-ب 1-=-أ

Nc=6–د Nc=0-ج

:ب تقاس خطوة اللف . 4

عدد االقطاب                 .عدد اللفات-ب-أ

عدد المجاري–عدد قطع الموحد         د -ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

ألبعدياالختبار  االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

االنطباقي )-1

(       والتموجي 

2-(  ْ180 e)

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 ج 1

أ 2 د 2

ب 3 ج 3

د 4 أ 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

Types of D.C Machines  انواع مكائن التيار المستمر
Steps of Power Graduate -مراحل توزيع الطاقة The Losses  المفاقيد

-امثلة حسابية Efficiency%  الكفاءة

األسبوع الثالث



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

اصوخوالمستمرالتيارماكنةمنتجلفأنواععلىالتعرف

للفاخطوتيايجادكيفيةإلىالتطرقثمومن.نوعكلومميزات

.واالنطباقيالتموجيالملفشكلرسمثموالمعدل

النظرة الشاملة. 1

يات في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة :الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/الكهرباء



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

.على أنواع اللف لمنتج ماكنة تيار مستمرتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

.دراسة أنواع اللف في مكائن التيار المستمر :أوال

.دراسة كيفية ايجاد خطوة اللف وخطوة الموحد :ثانيا

. دراسة كيفية رسم لف منتج ماكنة تيار مستمر : ثالثا

.اجراء مقارنة بين اللف االنطباقي والتموجي: رابعا



ياالختبار القبل. 2

.اللف التموجي يستخدم في حالة الحاجة الى 

.       تيار عالي-بفولتية واطئة وتيار عالي-أ

واطيءفولتية عالية وتيار -د.                    مقاومة عالية-ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

:تكون خطوة الموحدأالنطباقيفي اللف 1
. z-ب.        c-أ

.⁄ 2p-د.  1-ج

2



3
: خطوة اللف في اللف االنطباقي والتموجي هي

pФ-أ   z ⁄ p-ب⁄
.e  ⁄  p-دp⁄s-ج

علىتاإلجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت%75منأكثرإجابة
:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

4

:  خطوة الموحد في اللف التموجي البسيط التقدمي هي
  z  +2 ⁄ p-ب⁄ p )c+1⁄(2-أ
.s+1  ⁄  p-دp⁄s +2-ج



Types of D.C Machinesأنواع مكائن التيار المستمر 

-المنفصلةاالثارةذاتمكائنال Separately Exactionالملفاتأطرافتوصيليتم

تبعاجاءتتسميتهاانيعنيوهذا.للمجالالالزمالتيارعلىمنهانحصلخارجيةبدائرة

فيهاالمغناطيسيةاألقطابتغذيةلطريقة

األقطابتغذيةلطريقةتبعاتتمالمستمرالتيارمكائنمنالمختلفةاألنواعتسمية

 Types of Excitationأنواع التنبيه 
قلمستتنبيهذاتاآللةتسمىوعندئذ،خارجيمصدرمنإمالمجالاالتيارأخذيمكن
Separatelyمنفصلةاثارةاو Exaction،
رةاثاـذاتيتنبيهذاتاآللةتسمى,المنتجمنأينفسهااآللةمنالتيارخذااذااما
.Self-Excitationةذاتي

Selfةالذاتيالتغذيةمكائن Excitationذاتهااآللةأطرافمنلمجالاتيارخذيؤفيها,

جاءتلذاطرقبعدةلمجالاملفاتتوصيلعمليةوتتم–ذاتيةـعليهايطلقلهذا

.ائنمكالمنمجموعةإلىالنوعهذاوينقسم,المنتجمعربطهالطريقةطبقاتسميتها

FFF

A

A A

Vt

If
IL

Vs

Ia

Ra

E
Rf

فيإالاستخدامهنادراالتوصيلمنالنوعهذا

مغناطيسيةحداثامرحلةمثلالحاالت،بعض

أوصنعمالمناآللةخروجفورباألقطابمتبقية

لآللةمغناطيسيةالمنحنىتعيينعند



Series Machinesالتوالي مكائن

E=Vt+Ia*(Ra+Rs)

دائرةبأوالا ويمرمثلا الموجبةالفرشةمنالتياريخرجكمولدالماكنةعملحالةففي

حركمفيوالعكس,السالبةالفرشةإلىيعودثمالخارجيةبالدائرةيمرثماألقطاب

ارجيةالخبالدائرةالمارالتيارنفسهوالمغناطيسيةباألقطابالمارلتياراويكون

لذاليلا قفيهاالفقديكونحتىجداا صغيرةمجالالمقاومةتكونأنيجبذلكوعلى

.قليلةلفاتوعددكبيرمقطعذاتنحاسيةاسلكمنالملفاتتكون

الخارجيةوالدائرةـالمجالـالمغناطيسيةاألقطابدائرةتكونالمكائنمنالنوعهذافي

.االستنتاجعضوملفاتمعالتواليعلىمتصلين

تاجاالستنعضومعالتواليعلىاألقطابملفاتتوصيلعننتجتالتسميةهذه

A

A

A

SSS

-

+ If=Is=Ia=IL

MachinesSelf Excitationة التغذية الذاتيمكائن

E
Ra

Ia 

Is 

Rs
Vt

IL



Shunt Excitationالتوازي مكائن
Ia=Ish+IL

سميتالذاالستنتاج،عضومعالتوازيعلىالمجالملفاتتوصيليتمالماكنةهذهفي

.التوازيآالتب

E=Vt+IaRa

بدائرةأوالا ويمرمثلا الموجبةالفرشةمنالتياريخرجكمولدالماكنةعملحالةففي

.ككمحروالعكس,السالبةالفرشةإلىيعودثمالخارجيةبالدائرةيمرثماألقطاب

IaRaA: هبوط الجهد على طرفي المنتج

A

A

FF

+

اآللةرتيامنجزءاا بهاالمارالتياريكونبحيثالتوازيمجالملفاتتوصيليتم

.التوازيعلىمتصلينالخارجيةوالدائرةالمغناطيسيةالتغذيةدائرةوتكون

يثبحالتواليملفعكسعلىكبيرةمقاومةذوالتوازيمجالملفاتكاسالكونت

.صغيرةامقطعهمساحةوطويلةتكون

يثبحالتواليملفعكسعلىكبيرةمقاومةذوالتوازيمجالملفاتكاسالكونت

.صغيرةامقطعهمساحةوطويلةتكون

Ish = Vt /RshIsh

RshE

RaVt

IaIL

IL = Vt /RL



  Compound Excitationاآلالت المركبة

.Long Compoundمركب طويل 

.طابوهناك طريقتان لوضع األسالك في هاتين الدائرتين مع األق

.التوازيفيبالتوازيمتصلة واألخرىالتوالي، مكائنمع الدائرة الخارجية كما في بالتواليمتصلة أحدهما

التراكمطريقةوتسمىاألقطابمغنطةفيالتوازيأسالكليساعدالتواليأسالكتلفاألولىالطريقة

اب،حول األقطلف دائرتين وفى أي من النوعين يتم 

.Short Compoundمركب قصير 

فاضلة التطريقيلف أسالك التوالي لكي تضاد أسالك التوازي في مغنطة األقطاب وتسمى هذه الثانيةالوفى 

متغيرة دائما  أما الثانية فإنها تستعمل فقط في حالة المولدات الوالطريقة األولى هي المستعملة 
السريعة التي تستعمل في شحن البطاريات 

+

A

A

A

FF F

YY Y

-

Vt
Rsh

Ish
Ra
E

Ia

Ish

IL

A

A

A

FF F

-

YY Y

+

Rsh

Ra

E
Vt

IL
Is

Is

Rs

Rs

Ish
Ia

Ish

Ia=Is=Ish+ IL

E= Vt+ (IaRa+IsRs)

Ia=Ish+Is

Is=IL

E= Vt+ (IaRa+IsRs)



The Losses in D.C Machinesفي مكائن التيار المستمر مفاقيدال

ديةالمفاقيد ألحدي-أ

الدورانيةالمفاقيد-اوال

ائيةالمفاقيد النحاسية الكهرب-ثانيا

الكراسي التحميلمفاقيد1-

شوالفراألقطاب البينيةمفاقيد-د

اسية تعتمد المفاقيد النح

ر على مقدار التيار الما
.بالملفات

التيارات لدوامةمفاقيد1-

المغناطيسيةالهسترةمفاقيد2-

يةالمفاقيد ألميكانيكب 

الكاربونيةالفرش مفاقيد -2

في الفرش األحتكاكمفاقيد -3 

تعتمد المفاقيد 

الدورانية 
على سرعة الدوران،

كثافة الفيض،

سمك الشرائح،

كمية الحديد

 :من أسباب هذه المفاقيد هي :المفاقيد الشاردة-ثالثا

كبر قطع الموحد-ا

pa= Ia²Raالمنتج مفاقيد-ا

pshالتوازي مفاقيد-ب = Ish²Ra

psاليالتومفاقيد-ج = Is²Ra

تشويه المجال بسبب رد فعل المنتج-ب

ةعدم انتظام تيارات المسارات المتوازي-ج

لمروحةامفاقيد 4-



%Efficiencyالكفاءة
ن إلى القدرة الداخلة، وتكون دائما اقل مةلخارجاةقدرالهي النسبة المئوية بين 

.واحد وخالية من الوحدات

pinةألداخلألقدره

Pin=pout+pl

  poutةألخارجألقدره

pfe الحديدمفاقيد

pcuالنحاسمفاقيد



في المولدات(مخطط الطاقة)ة مراحل توزيع الطاق

   pinالقدرة الداخلة

Pe=E*Ia  pin=pout+pl

ةالمتولدألقدرة   poutالقدرة الخارجة

Pout=IL*Vt



ق،د،كـ إلةحساب القوه ألدافعة الكهربائي

Zعدد الموصالت 

E=Vt+IaRa+ ΔV 

A =pاألنطباقيفي حالة 

عدد األقطاب P

Nسرعة الدوران

الفيض المغناطيسي Ф

اترعدد المسا A

A= 2 التموجيفي حالة 

:الي تكون ثابته لذا يمكن كتابة المعادلة بالشكل الت )Z،P،A،60(وحيث ان

IaRa: هبوط الجهد على طرفي المنتجΔVالتوالي مع المنتج ملفاتمجموعة هبوط الجهد على

ق،د،كـ أل Eالمتولده

تيار المنتج Ia



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

180ْ  )الزاوية الكهربائية بين جانبي الملف هي       e)

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(االنطباقي والتموجي ) هتالك نوغين من لف المنتج هما 



االختبار البعدي. 5

-:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي-

ارة عن تكون الملفات على سطح المنتج  وموصلة الى قطع الموحد عب. 1

.حلقة متوالية-بحلقة متوازية               

على شكل نجمي–ربط مركب              د -ج

فيه عدد االقطاب يساويالنطباقياللف . 2
.عدد قطع الموحد–ب االقطاب           عدد.أ

.عدد المجاري–عدد اللفات                           د -ج



:يكون اللف االنطباقي تقدميا اذا كانت . 3
Nc Nc=+1-ب 1-=-أ

Nc=6–د Nc=0-ج

:ب تقاس خطوة اللف . 4

عدد االقطاب                 .عدد اللفات-ب-أ

عدد المجاري–عدد قطع الموحد         د -ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 

جامعة الموصل/ زكي محمد خضر. المكائن الكهربائية   د

References:

1

2
ELECTRITAL TECHNOLOGY BY BLTHERAJA



مفاتيح اإلجابات على االختيارات

ألبعدياالختبار  االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

االنطباقي )-1

(       والتموجي 

2-(  ْ180 e)

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 ج 1

أ 2 د 2

ب 3 ج 3

د 4 أ 4



إعداد :

عالوي العوادي

:محاضرة حول 
اتالعوامل المؤثرة على جهد المولد

.لكل أنواع المولدات (ك0د0ق)الـ عن كيفية حساب ةحسابيةاعطاء امثل

األسبوع الرابع



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

اتالمولدجهدعلىالمؤثرةالعواملوالمكائنانواععلىالتعرف

انواعدراسةثمومنالمتولدة(ك.د.ق)الـحسابوكيفية

.الكفاءةكذلكحسابهاوكيفيةالمفاقيد

النظرة الشاملة. 1

-أالفئة المستهدفة ءفي قسم تقنيات الكهرباالمرحلة الثانيةطلبة : /
/هيئة التعليم التقني . جامعة الفرات االوسط التقنية



1

:اهداف الوحدة-د 

على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب :

والكفاءةالمفاقيدو( ك.د.ق)وحساب انواع مكائن التيار المستمر علىتتعرف .

:األفكار المركزية–ج 

اتالعوامل المؤثرة على جهد المولد:أوال

.(ك0د0ق)الـ كيفية حساب :ثانيا

حساب المفاقيد: ثالثا

.حساب الكفاءة:رابعا



االختبار القبلي. 2

ك في مولد التوازي . د . أحد العوامــل التي تؤثر على توليد ق 

مقاومـة -ب.  مقاومــة المجــال-أهــي 

.      الهـواء

.المقاومة الحرجة-د.     مقاومــة المنتج-ج

:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأتي-

.العالقة بين القوة الدافعة الكهربائية  والسرعة هي1

. طرديــــــــة-ب.       خطيــــــة-أ

-ج .غيـــر معروفـــــــة-دعكسيـــة

2



: قيمة المقاومة الحرجة تؤثر على3

.تيار المنتج-بتيار المجــال               -أ

.لسرعة الحرجةا-د.             توليد الجهــد -ج

علىاإلجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

نسبةعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت%75منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

تثبت القوة الدافعة الكهربائية عند حد يزداد به تيار المجال 

: ويسمى

.حد التشبع-بحد التخلف               -أ

.حد التوقف-د.           حد السرعة  -ج

4



المحاور األربعة. 3

بوجودذلكوالمحتثة(ك.د.ق)الـتوليدعمليةـ1

النسبيةالسرعةوالمغناطيسيالفيضوالموصل

.بينهما

العوامل التي تؤثر على توليد الجهد في المولد-2

التوازي هي المغناطيسية المتبقية و  أتجاه الدوران و

. السرعة الحرجة و المقاومة الحرجة



.(ك.د.ق)الـلحسابالرياضيةاألمثلةحلـ3

.والكفاءةالـمفاقيدلحسابالرياضيةاألمثلةحل-4



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(طردية) عالقة القوة الدافعة الكهربائية مع الفيض 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.االختبارذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(أتجاه الدوران)من العوامل التي تؤثر على توليد الجهد 



االختبار البعدي. 5

- -:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

. في مولد التوازي على( ك.د.ق)يتوقف بناء . 1

-أ القدرة-بالتيار        

الفيض المتبقي-دالمفاقيد                            -ج

ك  يجب ان تكون سرعة دوران المولد أعلى من؟. د . لتوليد ق . 2
.سرعه اعتيادية–ب سرعة الريـاح                    . أ

سرعة الجزء الدوار-السرعة الحرجــة             د-ج



رسمطريقعنالحرجهالمقاومهحسابيمكن.3

المجـالخــط-بللمنحنيالممــاس.أ

التشبعخطعند-دالمنتجخــط-ج

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

برسموذلكالحرجةالسرعةحسابيمكن.4

المجالوخطالحرجةالمقاومخطيقطععمود-بللمنحنيالمماسخط-أ

التشبعخط-دالمجالخط-ج



.D.C. Genمستمرالتيار الاتمولدلحل االسئلة المتعلقة ب:مالحظات مهمة

جميع هذه المقاومات تربط على التوالي مع المنتج 

E=Vt+ IaRa + IaRs

مستمرالتيارالاتمولد D.C. Gen. االنتاجعضويمثلفيهاالدوارالجزءعموما

Armature المنتجمقاومةتسمىقاومةبميمثلوالذي (Ra) دافعةقوةفيهتستنتجو

كهربائية (E) األطرافةفولتيبتدعىةفولتياألطرافعلىوتقاس (Vt) الجزءاما,

الثابت المغناطيسيةاالقطابيمثل, Main Poles المغناطيسيالفيضفيهايتولدحيث

التوازيمقاومةمنهابمقاوماتتمثلاالخرىهيوالتيالمجالملفاتفيتياربمرور

(Rsh) يلالتوامقاومةو, (Rs) البينيهاالقطابمقاومةكاخرىاتمقاوموهناك,

(Rint) Inter poles عويضيهتالملفاتالو (Rcom) Compensating Winding
الكاربونيةالفرشمقاومةالحساباتفيتدخلوقد (Rbr)

+

A

A

A

FF F

YY Y

-

Vt Rsh

Ra
ERs

E=ZΦN/60*(P/A)

Rint. Rbr.Rcom. 

لتيةوجميعها تتسبب في فقد بالفولتية عند حساب الفو

ةوفقد بالقدرة لحساب الكفاء



 .D.Cمستمرالتيار الاتمولدلحل االسئلة المتعلقة ب:مالحظات مهمة
Gen.

Vt=E- Ia(Ra +………)

E=ZΦN/60*(P/A)

A

A

A

FF

+
Ish

Rsh

E

Ra Vt

IaIL

RL

P

Rs 

Rint 
Rcom 

Rbr

pout=IL* Vt
pout=IL²* RL

Ish = Vt / Rsh

Ia=IL+Ish

الكفاءة η%

)ق،د،ك (ألـ ,الفيض المغناطيسيEالمحتثة Φاألطراففولتية Vt

عند الحملةالقدرة ألمستهلك Pتيار الحملIL 

Ishتيار المجال

الفقد في 

Vbrالفرش

VRaالفقد في بسبب مقاومة المنتج



Shuntتوازيمستمرتيارمولد:(1)مثال D.C. Gen.بتيارحمليغذي

(195A)األطرافةفولتيكانتو(250V),المنتجمقاومة(0.02Ω),

+ميكانيكيةأل)Pcالثابتةالمفاقيدكانتإذا,(50Ω)التوازيمقاومة

Eأحسب(950w)(الشاردة , η%,

Pcu=Ia²Ra+Ish²Rsh= 2050 w. 

pout=IL* Vt

PL= Pc +Pcu= 3000 w

E=250+(200*0.02)=254 V

A

A

A

FF

+

Pin=pout + PL=51750 w

∴η % =pout/pin*100=%94

Ish = Vt / Rsh =5 A

Ish

RshE
Ra Vt

Ia
IL

Ia=IL+Ish=200 A

195A

250V

0.02Ω

50Ω

Ia =IL + Ish

∴η % =pout/pin*100

Pin=pout + PL
PL=Pc+Pcu
Pc = 950wE=Vt+ IaRa

=195*250=48758 w.

PL=950+ 2050 = 3000 w



.Shunt D.Cمولد توازي :(2)مثال Gen. موصل ويدور بسرعة (778)علىأقطاب يحتوي منتجه(8)ذو

(500r.p.m) فولتية األطراف(250v)  مقاومة التوازي(250Ω)  والمنتج(0.25Ω) مقاومة الملفات و

 ,الفيض المغناطيسي إذا كان اللف تموجي :أحسب (12.5Ω)يغذي حمال مقداره(.Rint) (0.25Ω)البينية 
.(440w)(الشاردة+ميكانيكية أل) (Pc)الثابتة المفاقيدإذا كانت الكفاءة 

A

A

A

FF

+

Pout=IL*Vt=20*250 =5000 w

Ish

Rsh
E
Ra

Vt
IaIL

250V 0. 25Ω

250Ω12.5Ω

PL=Pc+Pcu

Pin=Pout+PL

260. 5 =(778* Φ *500/60)*8/2

Pcu=Ia²(Ra+Rint) +Ish²Rsh=470.5w

ɳ%=Pout/Pin*100

ɳ%= 5000 / 5910.5 *100=84.5%

Pin=Pout+PL =5910.5 w

PL=Pc+Pcu= 440w+470.5=910.5w  

E=250+21 (0.25+0.25) =260. 5 V

E=Vt+IaRa+IaRint.

E=ZΦN/60*(P/A)

Ish=Vt/Rsh

Ish=250/250=1A

IL=Vt/RL

Φ =0.01 wb

Ia=IL+Ish =20+1 =21A

IL=250/12.5 =20A



A

A

A

FF

+

Ish

Rsh
E
RaVt

Ia
IL

1Ω

100Ω

:(3)مثال ذوتوازيمولد (4) التوازيمقاومة-أقطاب (100Ω) المنتجمقاومةو– (1Ω)
الكاربونيةالفرشفيوالفقد– (1V) Vbr الحملمقداروكان (10Ω) سرعةبيدار،

(1000r.p.m)مقدارها هموصالتعدد (378) قطبلكلالمغناطيسيوالفيض-

(40mwb)أحسب :- انطباقياللفبأنا،علم  الحملعندةألمستهلكالقدرة

10Ω

Ia = IL+Ish

E = Vt + IaRa + IaRbr

252=Vt+(0.01Vt+0. 1Vt) +1

251=1.11 Vt

:. Vt =226.12V

Pout= IL*Vt = 5110 kw 

E=ΦPN/60*(Z/A)

IL=Vt/RL=226.12/10=22.61A

Ia=Vt/RL + Vt/Rsh

252=Vt+ (Vt/10+Vt/100)*1+1

E= 4*40*10-³*1000/60*(378/4)

=252V

Pout= IL*Vt

E = Vt + IaRa + IaRbr



A

A

A

FF F

-

YY Y

+

Ish

Rsh
Vt

IL
Is

Rs

Ish
Ia

E=Vt+IaRa+IsRs+VBR

Ia=Is=IL+Ish=105 A

E=500+(105*0.02)+(105*0.04) +2

Pout=IL*Vt =50 000 w

PL=Pc+Pcu

Pin=Pout+PL

Ish=Vt/Rsh
Pcu=Ia²Ra+Ish²Rsh+Is²Rs

ɳ%=Pout/Pin*100=93%

:(4)مثال طويل له المواصفات التاليةمولد مركب  = 500v  : Vt IL=100A Ω ,

500W=Pc, Vbr=2v ,Rs=0.O4 Ω, Rsh=100 Ω, Ra=0.O2Ω,احسب E  , η%, 

Ia=IL+Ish=Is

ɳ%=Pout/Pin*100

PL=Pc+Pcu

Pin= Pout+ PL = 53661.5  w

E

Ra

Ish=500/100=5 A

PL=500+3161.5 = 3661.5  w

=508.3 V

= 3161.5w



A

A

A

FF F

-

YY Y

+

Ish

Rsh

Ra

E

Vt
IL

Is

Rs

Ish
Ia

:(5)مثال حمليجهزمركبمولد (20kw) وفولتية
مقاومة(250)األطراف والتواليالمنتجمنكل

-والتوازي (0.05Ω) ،(0.025Ω) ،(100Ω) على
أوجد.الترتيب (ألـ: )ق،د،ك المحتثة

تيحالفي -1 قصيرمركب -2 ركبم

طويل

IL=Is=80 A

Vs=Is*Rs =2 V

Vsh=250+2 =252  V

Ia=IL+Ish=82.52  A

E=Vt+IaRa+IsRs

Ia=IL+Ish=82.5 = Is

E =Vt+IaRa+IsRs

=265.13V

IL =Pout/Vt=20*1000/250 =80 A

Ish=Vsh/Rsh=252/100 =2.52 A

+

A

A

A

FF F

YY Y

-

Vt

Rsh

Ish

Ra
E

Ia
IL Is

Rs250
20kw

IL =Pout/Vt=80 A

Ish=Vsh/Rsh=250/100 =2.5 A

Vsh=Vt+Vs

Ia=IL+Ish

E=250+(82.52*0.05) +(80*0.025) =250+(82.5*0.05)+(82.5*0.025)

مركب قصير 1-

-2 ركب طويل م

250
20kw

E=256.12



Separatelyالتغذيةمنفصلمستمرتيارمولد:(6)مثال Exaction D.C. Gen.أقطاب(8)ذو,لفلاتموجي

لذا(20V)المتولدةالفولتيةكانت(1000r.p.m)بسرعةاديرعندمامسارلكللموص(250)علىمنتجهيحتوي

الفيض:حسبأ(%90)كفاءةب(50A)مقدارهحمالليغذي(200V)يعطيبمصدرمجالهملفاتتوصيلتم

(13.5HP)الداخلةالطاقةانعلمتإذا(2A)المجالملفاتفيالمارالتياركاناذاقطبلكلالمتولدالمغناطيسي
(2V)الفرشوفقد.(300w)(الشاردة+ميكانيكيةأل)الثابتةالمفاقيدو

Pcu=Ia²Ra+Ish²Rsh+Ia²Rbr= 700w 

pout=IL*Vt

E=180+(50*0.04) +2=184 V

PL=Pc+Pcu

E=Vt+ IaRa +Vbr

FFF

A

A A

Vt

If
IL

Vs

Ia

Ra

ERf

E=ZΦN/60*(P/A)

20=250*2* Φ *1000/60*(8/2)

Φ=0.0016w=1.6 wb

Pin =13.5*746=10000w=10kw

∴η % =(pout/pin)*100

pout=10000*90/100=9000w

PL= pin - pout=1000w 

Pcu=1000-300=700w. 

Vt=9000/50=180V

700=50² * Ra+2² * 100+50² * 0.04

Rsh=200/2=100 Ὠ Rbr= 2/50=0.04Ὠ

Ra=0.08 Ὠ

Φ=60EA/PNZ

=60*184*2/8*1000*500

=0.0055wb=5.5mwb

Φ=5.5-1.6=3.9mwb

يالفيض المتبق

الفيض الكلي

200V

50A

2A

مجال عند تيارالفيض (2A)



Shuntتوازيمولد:(7)مثال D.C. Gen.مسارلكللموص(500)علىمنتجهيحتويأقطاب(8)ذو

مقاومةو(250Ω)ملفاتهمقاومةو(1A)المجالتياركاناذاقطبلكلالمغناطيسيالفيض:أحسب

اللفانعلما(12.5Ω)مقدارهحمالليغذي(500r.p.m)بسرعةرايدالمولدوكان(0.25Ω)لمنتجا

.(440w)(الشاردة+ميكانيكيةأل)الثابتةالمفاقيدوكانت(%90)الكفاءةوتطابقي

A

A

A

FF

+

Pout=IL*Vt=20*250 =500 w

Ish 1A

RshE
Ra Vt

IaIL

0. 25Ω

250Ω
12.5Ω

PL=Pc+Pcu

Pin=Pout+PL

255.25=500*8* Φ *500/60*8/8

Pcu=Ia²Ra+Ish²Rsh=  360w

ɳ%=Pout/Pin*100

ɳ%= 500 / 5800 *100=90%

Pin=Pout+PL =5800 w

PL=Pc+Pcu= 440w +360=800w  
.:E=250+(21*0.25) = 255.25 V

E=Vt+IaRa

E=ZΦN/60*(P/A)

Vt=Ish * Rsh

=1 * 250=250V

IL=Vt/RL

Φ =0.0076 wb

Ia=Ia+Ish =20+1 =21A

IL=250/12.5 =20A

Φ =7.6 mwb



Vs=Is*Rs =100*0.05 =5 V

Ia=IL+Ish=100+ 2.05 =102.05  A

Ish=Vsh/Rsh=205/100 =2.05 A

+

A

A

A

FF F

YY Y

-

Vt

Rsh

Ish

Ra
E

Ia

IL

Is

Rs250
20kw

Vsh=Vt+Vs =200+5 =205V

:(8)مثال بقدرةحماليجهزقصيرمركبمولد (20kw) وتيار (100A) تموجياللفانعلمتفاذا

مقاومةو ،والتعويضيةالبينيةوالملفاتوالتوازيالتواليملفاتوالمنتجمنكل (0.5Ω) ،(0.05Ω) ،
(0.025Ω) ,(100Ω) ،(0.025Ω) الفرشفيوالفقدالترتيبعلى (2V) +ميكانيكيةأل)الثابتةالمفاقيدو

(الشاردة (440w). ألـأوجد ) كدق ( الكفاءةوالمحتثة

E=Vt+IaRa+IsRs+Ia(Rin RbrRcom)

Vt=Pout/IL=20*1000/100 =200 V

E=200+ 102.05*0.5+100*0.05+

PL=Pc+PcuPin=Pout+PL

Pcu=Ia²(Ra+Rin +Rbr+Rcom) +Is²Rs+Ish²Rsh=  360w

ɳ%=Pout/Pin*100 ɳ%= (20*10³ / 27.2 *10³)*100=73%

PL=440+6864.93 = 7286.93w  

Pin =20*10³+7.2*10³ =27.2kw+ 102.05(0.025* 0.019*0.025) =256.122V

Pcu= 102.05 ²(0.5+0.025 +0.019+0.025) +100²*0.05+ 2.05 ²*100=  6864.93w



(0.1Ω)منتجهومقاومة(50Ω)مجالهمقاومةتوازيمولد:(9)مثال

مقدارهاةوفولتي(40w)مصباحكلقدرةمصباح(60)المولدويجهز

(100V)ةالكاربونيللفرشالجهدهبوط(8V)أحسب:E= ?

A

A

A

FF

+

If= Vt/Rf =  100/50  =2  A

Ish

RshE
Ra Vt

IaIL

Ia= IL + If = 24 + 2 = 26  A

= 100+(26*0.1)+8  =  110.6  V

Pout=60 * 40 = 2400 w

E=Vt+IaRa

E=Vt+IaRa



حملويغذي(1000r.p.m)ةبسرعيدورةالتغذيمنفصلمولد:(10)مثال

الحملتيارهوما(800r.p.m)إلىةألسرعقلتإذا(125V)جهدعند(200A)تيار

(2V)للفرشالجهدوهبوط(0.04Ω)المنتجمقاومةبأنعلما  الجديد

FFF

A

A A

Vt

If
IL

Vs

Ia

Ra

ERf
=125+(200*0.04)+2 =135 V

E2=Vt2+Ia2Ra+2 Ia2=IL2

E2=Vt2+Ia2Ra+2

E1=Vt1+Ia1Ra+2

E1/ E2=KN1/KN2



بسرعهيدور(0.3Ω)ومنتجه(0.1Ω)مجالهمقاومةيلتوا:(11)مثال

(1000r.p.m)ةبقدرحملويجهز(5.5kw)األطرافوفولتية(110V)ارتفعتإذا

الجديدالحملتيارأوجد(10kw)علىالحملوضبط(1500r.p.m)إلىةألسرع

ةالجديداألطرافوفولتية

=110+50(0.3+0.1) =130 V

ةالجد يدةعند ألسرع

A

A

A

SSS

-

+

E
Ra

Ia 

Is 

Rs 
Vt

IL

E1=Vt1+Ia1Ra+Is1Rs

E2=Vt2+Ia2(Ra+Rs)

=10000/IL2+Ia2(0.4)

Φ1ᾳIa1         Φ2ᾳIa2

3.5 IL2 =10000 IL2 =10000/3.5 =53.45A



مقاومة  (300V)فولتية األطراف (800r.p.m)مولد توازي يدور بسرعه  :(12)مثال

:التاليكهمواصفاتالحمل اذا كانتأحسب تيار  (0.3Ω)المنتجومقاومة (50Ω)المجال

A

A

A

FF

+

(324V هي(

Ish

RshE
Ra Vt

IaIL

E=Vt+IaRa

= (324-300)/0.3=80A

=300/50 = 6  A

IaRa=(E-Vt)

If =Vt/Rf

10864321If(A)

36034532429025118590Eo(v)

(6A)التي تقابل  (E)من الجدول أن قيمة

Ia=(E-Vt)/Ra IL =Ia-If = 80 – 6 = 74 A

مقاومة (120V)وفولتية األطراف  (127V)مولد توازي يولد فولتيه مقدارها :(13)مثال

الحملتيار :أحسب  (0.2Ω)ومقاومة المنتج(15Ω)المجال

A

A

A

FF

+

Ish

RshE
Ra Vt

IaIL

= 120/15 = 8 A

IL=Ia – If

= 127 – 120/0.2  = 35 A

= 35 – 8 = 27 A

Ia=E-Vt/Ra

If= Vt/Rf



مقاومة (120V)وفولتية األطراف  (127V)مولد توازي يولد فولتيه مقدارها :(13)مثال

الحملتيار :أحسب  (0.2Ω)ومقاومة المنتج(15Ω)المجال

A

A

A

FF

+

= 120/15 = 8 A
Ish

RshE
Ra Vt

IaIL

IL=Ia – If

= 127 – 120/0.2  = 35 A

= 35 – 8 = 27 A

Ia=E-Vt/Ra

If= Vt/Rf



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 

جامعة الموصل/ محمد زكي محمد خضر-المكائن الكهربائية د

References:

1

2 ELECTRITAL TECHNOLOGY BY BL THERAJA.



مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

اتجاه الدوران -1
طردية -2

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

د 1 ب 1

ج 2 د 2

أ 3 ج 3

د 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

المقاومة الحرجة-(اللحمل)منحنى الخصائص المغناطيسية 

(ق،د،ك)اعطاء امثلة حسابية لحساب قيمة الـ -السرعة الحرجة -

وقيمة المقاومة الحرجة والسرعة الحرجة لمكائن التيار المستمر 

األسبوع الخامس



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

والمفصلةالذاتيةللمولداتالمغناطيسيةالخواصمنحنيدراسة

هماحسابوكيفيةالحرجةوالسرعةالحرجةالمقاومةعلىوالتعرفالتغذية

ك.د.قتوليدعلىتأثيرهماومعرفةالمغناطيسيةالخواصمنحنىمن

.للمولدات

النظرة الشاملة. 1

/ات الكهرباءفي قسم تقنيالمرحلة الثانيةطلبة :الفئة المستهدفة-أ
.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

مستمر منحنى الخواص المغناطيسية لمولدات التيار العلى تتعرف

والمقاومة الحرجة والسرعة الحرجة

:األفكار المركزية–ج 

دراسة منحنى الخواص المغناطيسية            : أوال

(ك.د.ق)تأثير المقاومة الحرجة والسرعة الحرجة على : ثانيا

.                   دراسة المقاومة الحرجة وكيفية حسابها : ثالثا

.دراسة السرعة الحرجة وكيفية حسابها: رابعا



ياالختبار القبل. 2

لبناء الفولتية يجب ان تكون مقاومة ملفات المجال اقل او يساوي 

المقاومة الحرجة                                                  –مقاومة الحمل                         ب -أ

مقاومة االسالك-مقاومة المنتج                    د-جـ 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

1

تعتمد المقاومة  على التردد ألحرجه-أ

تعتمد السرعة الحرجة على التردد -ب

خواص الالحمل هي الخواص المغناطيسية-جـ 

تعتمد السرعة على الفيض المغناطيسي-د

2



3

تكون السرعة الحرجة اقل مـن 
المقاومة الكلية     –سرعة البناء                             ب -أ

المقاومة الحرجة-مقاومة المجال                        د–ج 
4

اباتاإلجمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

لىعحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختياراتعلى
أماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابةنسبة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلتإذا

تكون المقاومة الحرجة أكبر مـن 
المقاومة الكلية     –مقاومة                                   ب -أ

مقاومة الحمل-مقاومة المجال                         د–ج 



ربعــــــــهألاالمحـــاور 

يةوالذاتالمنفصلةللمولداتالمغناطيسيةالخواصمنحنىدراسة-1

If\Eoبينالعالقةوإيجادالتغذية

نىدراسة المقاومة الحرجة وكيفية تعينها على منح-2

ك . د . قالخواص وتأثيرها على توليد 



منحنىعلىتعينهاوكيفيةالحرجةالسرعةدراسة-3

.ك.د.قتوليدعلىوتأثيرهاالخواص

منحنىعلىتعينهاوكيفيةالحرجةالسرعةدراسة-4

.ك.د.قتوليدعلىوتأثيرهاالخواص



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

\ IF) مقاومة المجال هي العالقة بين  EO)

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(منحنى المغنطة ) منحنى الالحمل هو منحنى 



No Load ch/cs(الالحمل)منحنى الخصائص المغناطيسية 

Separately Exactionذات االثارة المنفصلة مكائن لل

FFF

A

A A

Vt

If

Vs

Ra

E

Rf

N

متبقيΦبوجود 

E=KΦتتولد  

Vs  بتسليط

If = Vs/Rf

Φ ᾳ If

Φ

Φ

E = Φ PN/ 60*(Z/C)
Vt = E- IaRa عدم
حمل 

Eo

If زيادة
اكبر Vt ينتج
عنها 

If

نرسم منحنى الصعود

ثم نرسم منحنى الهبوط

ية الفرق بينهما المغناطيس
يلالمتبقية نتيجة التشغ

ع 
با
ش
ال
 ا
لة
ح
مر

ني هذا يع-لمنحني خط مستقيم امنالجزء االبتدائي
ةغير مشبعةالماكنو(Eo/If)بين ةطرديةوجود عالق

يدل على حالة فأما الجزء الثابت من 
عاالستقرار أو االقتراب من حالة اإلشبا حيث الوصول الى مرحلة

Vtاالشباع وثبات  

ين بةألبيانيةهي العالق
(Eo)و(If)مجالتيار ال

منحنى الصعود

منحنى الهبوط

اكثر من القيمة االعتيادية If زيادة

Vt ال ينتج عنها



No Load ch/cs(الالحمل)منحنى الخصائص المغناطيسية 

Shunt Excitationالتوازي مكائن.Self-Excitationثارة االة ذاتيمكائن لل

Vt

If

E

Ra

Rsh

N

متبقيΦالبد من 

E=KΦتتولد  

فتكون Vtعلى االطراف

Ish = Vt/Rsh

Φ ᾳ Ish

Φ

Φ

E = Φ PN/ 60*(Z/C)

Vt = E- IaRa عدم حمل

Vt

Ish
اكبرزيادة  Vt ينتج
عنها 

Ifنرسم منحنى الصعود

ثم نرسم منحنى الهبوط

يةالفرق بينهما نتيجة المغناطيس

غيلالمتبقية نتيجة التش

ع 
با
ش
ال
 ا
لة
ح
مر

اكثر من القيمة االعتيادية Ish زيادة

Vt ال ينتج عنها

Vtحيث الوصول الى مرحلة االشباع وثبات

A

A

A

FF

+

منحنى الصعود

منحنى الهبوط

من ضروري الوصول الى 

حالة االشباع ألنه يعمل 
على استقرار الماكنة 

Ish



ةجألحرةلسرعاكيفية تعيين 

ةحرجةسرعةحرجةلكل مقاومو

Nاالعتيادية ةعند ألسرعEo/Ifنرسم منحنى ألالحمل 1-

(Nc)ةألحرجةألسرع :تعرف على انها:

(Rc)ةألحرجةألمقاوم :تعرف على انها :

  Critical Resistance& Cri. Speedوالسرعة الحرجة-المقاومة الحرجة 

لالمجال وأسالك التوصملفات المجال وتشمل مقاومة المجزئ ومقاومة ةلدائرةالكليةألمقاوم

حيحوالعكس صةالفولتيم بناء تت عنها سرعة المولد ادزداالتي إذا ةألسرعهي
If

Eo

.(oc)األصل وليكن ةنرسم مماس من نقط2-
(k)على محور التيار ولتكن ةنختار نقط3-
(m)نقيم عامود إلى أن يقطع المماس في هامن
يةألتالةنتبع العال ق (omk)ة،من المثلث القائم الزاويةألحرجةلحساب ألمقاوم4-

o

C

K

m

ةا معلومإحداثياتهةنرسم ما يسمى بخط المجال ويتم ذلك بتعين نقطةألحرجةتعين ألسرعل-6

.جالفي دائرة المةأضافيةتمثل تيار المجال وفولتية ألالحمل في حالة عدم وجود أي مقاوم(p)نقطة 10-

p

y
= mk /ok -5المقابل /لمجاوراRc= tan ∂ =

معلومة االحداثيات نصل هذه النقطة بنقطة االصل If1Rf1ثم يقطع النقطةIf1نختار التيار -7

Ncيةألتالةالعال قتبعنةألحرجةألسرعلحساب -9 = yk/mk Nr 
المنحنى yنحصل على خط المجال الذي يقطع العمود في-8



If=Vt/Rf =  175/80 =  2.2  A   :.E= 195

يمكن حسابها منةأقل فولتي2-

(If=2; IfRf=160 V)

-:ةألتاليبياناتمولد تيار مستمر توازي له ال

Ra=0.1Ω ;      Rf=80Ω      N=1000r.p.m           

.لد ز يمكن أن يعطيها المويجهتأعظم فولتيه 1-

.(V 225)ةتمثل أعظم فولتي(p)ةنقط1-

If

Eo

ةالحرجةالمقاوم3-

ةالحرجةالسرع4-

اتاإلحداثيةمعلومةنرسم خط المجال بعد تعين نقط

0

C

K

m

Rc= tan ∂ =113/1  =  113  Ω  -3

Nc = 175/220 *1000  ≅ 795 r.p.m- 4.

p

y

.(Vt=175 V)يمكن أن تتولد داخل المنتج إذا ةأقل فولتي2-

3.532.521.510.5If(A)
24523021028215210754Eo(v)

أحسب

منحنى عدم الحملنرسم 

-

-

-

-

-

-
-

-

∂



وشروط توليدها في المولدات ةالفولتيبناء 

-1

-2

-3

-4



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت1-

منحنى الخواص المغناطيسية هو منحنى 1.

الحمل                                  ب  الخواص الخارجية   –-أ

الالحمل-الداخلية             د الخواص –ج 

تأثير السرعة الحرجة على .2

فولتية االطراف      –تيار المجال                                    ب -أ

تيار الحمل–د ك . د . ق –ج 



:بسببهيصفراالمجالتيارحالةفيالمتولدةالفولتية.3

الكهربائيالمجال-بالمتبقيالفيض.أ

الحملتيار-دالمنتجتيار-ج

:  علىعدم توليد فولتية في مولد التوازي رغم توفر الشروط دليل. 4

السرعة الحرجة-ب.          المقاومه الحرجة-أ

تغييراتجاه الدوران-د.عدم وجود فيض متبقي-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات





:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

لمولداتلخواص الحملى منحن

الخارجية خواصال-الخواص الداخلية-

.لمولداتايم الجهد لألنواع المختلفة منظتن-

األسبوع السادس



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

خواصوتشملالتغذيةوالذاتيةالمنفصلةالمولداتخواصدراسة

وخواصوالخارجيةالداخليةوالخواصالحملوخواصالالحمل

راسةدوكذلكبينهاوالفرقوالمركبةوالتوازيالتواليمولدات

.للمولداتالجهدتنظيمخواص

النظرة الشاملة. 1

يات  الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني /



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

م الجهدعلى خواص المولدات الذاتية والمنفصلة التغذية ودراسة تنظيتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

دراسة خواص المولدات المنفصلة التغذية:أوال

.دراسة خواص المولدات الذاتية التغذية:ثانيا

. دراسة خواص المولدات التوالي والتوازي والمركبة: ثالثا

.تنظيم الجهدخواص: رابعا



ياالختبار القبل. 2

يحصل انهيار في الخواص الداخلية والخارجية في مولدات  ؟

.      التوالــــــــي-ب. المركبة-أ

.توازي ذاتـــي -دمنفصلة التغذية     -ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

تسمــى خواص ( ك. د . ق )العالقة بين التيار المنتج و 1

.  الحمـــــــــــــل-ب.       اللحمل -أ

.الخارجية -د.  الداخلية-ج

2



: من أسباب انهيار الجهد للمولدات الذاتية هــو3

.سرعة الــدوران-بخــط المنتج               -أ

.خــط المجـــــال -د.          رد فعل المنتج  -ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

: تزداد الفولتية مع زيادة الحمل في المولد

المركب فوق المستوي-بالتوازي                        -أ

.المركب تحت المستوي -د.          المركب المستوي  -ج

4



ربعــــــــــةالالمحـــــــاور ا. 3

والخواصالحملوخواصالالحملخواصدراسة-1

جادوإيالتغذيةالمنفصلةللمولداتوالخارجيةالداخلية

:بينهاالبيانيةالعالقات

التيارمولداتفيالجهدانهياراسبابدراسة-2

عالجهاوطرقالمستمر



.والمركبةوالتوازيالتواليمولداتخواصدراسة-3

الجهــــــــدتنظيمخواصدراسة-4



Load ch/csمنفصلة التغذية لمولداتلخواص الحملىمنحن

Vt/ILةألبيانيةالخواص الخارجية هي العالق

FFF

A

A A

Vt

If

Vs

Ra

E

Rf

متبقي Φوجود 

E=KΦتتولد  

Vs  بتسليط

If = Vs/Rf

Φ ᾳ If

Φ

Φ

E=ΦPN/60 (Z/C)
Vt = E- IaRa عدم
حمل 

Vt

If   زيادة

قيمتها االعتيادية- Vt تزداد

IL نبدأ التحميل بزيادة

فيبدا المنحنى من اعلى

Vt/ILىمنحنفيكون

E/Ia نحصل على منحنىIaRa بإضافة

اكثر من القيمة االعتيادية IL زيادة

O.L. تصل اآللة الى مرحلة

E/Iaةألبيانية  هي العالقالداخليةخواصال

IL

  
مل
ح
 ال
وز
جا
 ت
لة
ح
مر

O
.L

.

الخارجية

الداخلية

عدم الحمل

A.R الفرق بين الداخلية وعدم الحمل هو

IaRa

ند عن المنتج لذا ال يتأثر تغير الحمل عليها وعةدائرة المجال مستقلالن 
ند ثابتين فأن الجهد الخارج يبقى مستقر ،أال أنه ع(N)ةألسرعو (If)أبقاء

.(E)مما يؤدي إلى نقصان (A.R)وكذالك(IaRa)التحميل سوف يزداد 

دوران المنتج

تيار المجاليتاثردون ان 



Gen.Load ch/csالتوازيذاتية التغذيةلمولداتلخواص الحملىمنحن of  Shunt

Vt/ILةألبيانيةالخواص الخارجية هي العالق

متبقي Φوجود 

E=KΦتتولد  

على الملف E حيث تسلط

Ish= E/Rsh ينتج

Φ ᾳ Ish

اهيكون الفيضان بنفس االتج

Vt  تزداد

Vt

Ish   بزيادة

قيمتها االعتيادية - Vt تزداد

IL نبدأ التحميل بزيادة

فيبدا المنحنى من اعلى

Vt/ILىمنحنفيكون

E/Ia نحصل على منحنى IaRa بإضافة

اكثر من القيمة االعتيادية IL زيادة

تصل اآللة الى حالة االنهيار

E/Iaةألبيانية  هي العالقالداخليةخواصال

IL

ر 
يا
نه
ال
 ا
لة
حا

B
re

ak
d

o
w

n

الخارجية

الداخلية

عدم الحمل

A.R الفرق بين الداخلية وعدم الحمل هو

Vt

Ish

Rsh

Φ

ΦA

A

A

FF

+

E
Ra

وهذا (Ia)يؤدي الى زيادة (IL)أي زيادة في تيار الحمل 

مما يؤدي على (IaRa)،(A.R)يعمل بدوره على زيادة 

والتي تؤدي الى تناقص تيار المجالةالفولتيتناقص

دوران المنتج

وذلك الن



Load ch/csالتوالي لمولداتخواص الحملىمنحن for Series Gen.

Vt/ILةألبيانيةالخواص الخارجية هي العالق

متبقي Φوجود 

E=KΦتتولد  
قليلة  E بدون حمل
تبقى 
Φ ᾳ Is الن
Ia=Ise = IL

IL ةنبدأ التحميل بزياد

Φs تزداد  

Vt

كون الفيضان بنفس االتجاه

اكبر Vt ينتج
عنها 

من الصفرىمنحنالبدأ ي

Vt/ILىمنحنفيكون

E/Ia نحصل على منحنى IaRa بإضافة

A.R الفرق بين الداخلية وعدم الحمل هو

تصل اآللة الى حالة االشباع

Vt ةتثبت قيم

E/Iaةألبيانية  هي العالقالداخليةخواصال

IL

ع
با
ش
ال
 ا
لة
ح
مر

Sa
tu

ra
ti

o
n

الخارجية

الداخلية

اكثر من القيمة االعتيادية IL زيادة

A

A

A

SSS

-

+

E
Ra

Ia 

Is 

Rs 
Vt

IL

دوران المنتج

Φ

Φ

E/Ia نحصل على منحنى IaRa بإضافة



Compound Gen.  Ch/csالمركبةخواص المولدات 

المولد التراكمي1-

:يسيين نوعين رئتقسم المولدات المركبة حسب توليد الفيض إلى 

فوق المستوي-ب

+

A

A

A

FF F

YY Y

-

Vt
Rsh

Ra
E

Ia
IL

Is

Rs

Ish
إلى ثالثة أنواعوالذي بدوره يقسم 

المولد المستوي-ا

تحت المستوي-ج

ت التوازيملفاالفيض في ملفات التوالي بنفس أتجاه في فيضال

يالمولد التفريق2-

Vt

IL

عمل ت (E)ثم Φsيولدملفات التوالي في (Is)مرور 

ؤثرات الحاصل نتيجة المالفقد كامل التعويضالعلى 
 (Vt)خرج ثابتهالفولتية مما يجعل المختلفة 

Φs

Φ

يزداد Vtد فأن يزالفقد ويعويضي Φsإذا 

وذلك بسبب ملفات التواليILمع زيادة 

ILيهبط مع زيادة Vtفأن جزئي إذا كان التعويض 

كس في هذا النوع تعطي ملفات التوالي فيض ع

ؤدي اتجاه الفيض المتولد بملفات التوازي مما ي
(E)ن إلى نقصان محصلة الفيض وبتالي نقصا



في مكائن التيار المستمر %.V.Rتنظيم الجهد 

Voltage Regulation in D.C Machines

ةمع االبقاء على السرعة  ثابت

جبعندما تقتضي الضرورة  دراسة خصائص تنظيم الجهد ي

  ILلجميع قيم تيار الحمل  VLتثبيت الفولتية عند الحمل 

IaRaو   A.Rأن فولتية الحمل ال تبقى ثابتة بسبب 

فهوأما التعبير الرياضي لتنظيم الجهد

%V.R.%= (VnL – VfL )/ VfL*100

Ifذلك يتم بواسطة تيار المجال



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(التوازي الذاتي ) يحصل انهيار في خواص المولدات 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

\ IA )) الخواص الداخلية للمولدات هي العالقة بين  Eg



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

.  يختلف مولد التوالي عن بقية المولدات بالخواص حيث . 1

ليس له خواص في حالة اللحمل             .يحصل انهيـــار-ب-أ

يبدأ مــن الصفـــر-ديزداد ثــم يهبــط                              -ج

من خواص المولد المركب التفاضلي ؟. 2
.ملثبوت الفولتية مع الح–ب زيادة الفولتية مع الحمل                  . أ

شكل حادنقصان الفولتية ب–نقصان الفولتية بشكل قليل           د -ج



علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

من خواص المولدات المنفصلة؟. 4
.زيادة فقـــط–ب زيادة أو نقصان                             . أ

يها العالقة لبناء الفولتية ف–انهيــــار                                د -ج

.بالفيض المتبقي

.بينالعالقةهيالجهدتنظيمخواص.3

لوالحمالالحملفولتية-ب.والحمـــلالمجالتيار.أ

والمنتجالمجالتيار-د.والجهدالمجالتيار-ج



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

IA \ Eg
التوازي الذاتي 

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

أ 1 ج 1

د 2 د 2

ب 3 ج 3

د 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

رد فعل طرق التقليل من اثار,رد فعل المنتج وتأثيره على الحمل 

يةالملفات التعويضةحسابيلةاعطاء امث-لفات المتعامدةاالمبير-المنتج

األسبوع السابع



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

تهمعالجوكيفيةلهالعامةوالتأثيراتالمنتجفعلرددراسة

مقدارهاوحسابللمجالوالمشوهةالمضعفةالمركبةودراسة

المنتجعلفردتأثيرلغاءالالتعويضيةالملفاتعددحسابوكذلك

النظرة الشاملة. 1

/ات الكهرباء في قسم تقنيالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ
.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني 



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

.رد فعل المنتج وتأثيراته وطرق معالجتهعلىتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

رد فعل المنتج :أوال

.التأثيرات العامة وطرق المعالجة:ثانيا

. المركبة المشوهة والمضعفة للمجال: ثالثا

.حساب عدد اللفات المعوضة  وعدد لفات االقطاب البينية:رابعا



ياالختبار القبل. 2

تيار المسار المتوازي في اللف التموجي هـو ؟

\ IC = IA-أ IC = 2IA-ب.  2

\ IA-د.     IC = IP-ج PIC =

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

.رد فعل المنتج هو تأثير ناتج عن مرور تيار فـي 1

. ملفــات الحمــــل-ب.       ملفــات المجــال-أ

.ملفات األقطاب-د.  ملفات المنتج -ج

2



: يعمل رد فعل المنتج على 3

.زيادة الجهــــد-بتقوية المجـــال          -أ

.إلغاء المجــــال -د.     إضعاف المجــال -ج

باتاإلجامفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

لىعحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختياراتعلى
أماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابةنسبة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلتإذا

:  يمكن  معالجة رد فعل المنتج وذلك بوضع 

.ملفات تعويضية-بتقوية المجـــال          -أ

.إلغاء المجــــال -د.     إضعاف المجــال -ج

4



ربعـــــــــــــةألالمحــــــــــاور ا. 3

ولدالمتالجديدالمجالخطوطوتأثيرالمنتجفعلرددراسة-1

الالمجملفاتفيالموجودالرئيسيالمجالعلىالمنتجفي

:التحميلعمليةأثناءواضحاويكون

المعالجة دراسة التأثيرات العامة لرد فعل المنتج وطرق -2



تكونوالتيللمجالالمشوهةالمركبةدراسة-3

نتكووالتيللمجالالمضعفةوالمركبةعليهعموديه

معهمتعاكسة

بطريقتينوذلكالمنتجفعلردعالجطرقدراسة-4

التعويضيةالملفات-1

البينيةاالقطاب-2



.يعمل على توليد عزم دوران مضاد لعزم المحرك المساعد 3-

في مكائن التيار المستمرجانتاالعضورد فعل 

Armature Reaction in D.C Machines

:ة التأثيرات العام

.ي يعمل على تشويه المجال المغناطيسي الرئيس2-

:ة التأثيرات المغناطيسي

لمجالمع ملفات اتربط على التوالي ملفات أضافيه استخدام -1

فرس حذاء التربط على التي ملفات التعويضية الاستخدام -2

منتجعلى التوالي مع الالرئيسية تربط بين االقطاب اقطاب مساعدة توضع وهية األقطاب البيني-3

تأثير مغناطيس متعامد يعمل على تشويه المجال1-

التأثير مغناطيس متعاكس يعمل على إضعاف المج-2

 :جكيفية معالجة رد فعل المنت

طرق المعالجةاثارههتعريف

 .ألخرىها في ايضعفيعمل على أعادة توزيع خطوط المجال المغناطيسي حيث يقويها في بعض المناطق و1-

4-يعمل على إزاحة خط التعادل المغناطيسي مما يؤدي إلى حدوث شراره بين الفرش والموحد 

تج بملفات المنالمتولدللتيار مغناطيسي  تأثير:على انه جانتاالعضورد فعل يعرف 

 .حميلعلى خطوط المجال الرئيسي بملفات المجال ويظهر تأثيره واضح في حالة الت



N

S  

N

S

.
.. .

+
+

++

المولد اثناء التحميلالمولد قبل التحميل

اي ان موصالت المنتج ستنقسم الى 

مجموعتين 
مجموعة الموصالت المحصورة بين خطي التعادل

يتولد فيها مجال يعاكس المجال االصلي
Fdيعمل على إضعاف المجال المركبة المضعفة للمجالفتكون هناك ما يسمى ب

يتولد فيها مجال يتعامد مع المجال االصليومجموعة تشكل ما تبقي من الموصالت

Fcيعمل على تشويه المجال للمجالشوهةالمركبة المفتكون هناك ما يسمى ب



Ic =تيار المسار المتوازي

والمشوهة للمجالةلمضعفاالمركبة حساب 

=Z عدد الموصالت=P عدد األقطاب

التاليكقطع المزاحة اليمكن حساب الزاوية الميكانيكية بداللة قطع الموحد وعدد 

ي القطبيةوهي الزاوية المحصورة بين قطبين متجاورين مختلفين ف:الزاوية الكهربائية 

:مالحظه



عدد (143A)أقطاب تيار الحمل التام(4)تيار مستمر توازي ذو مولد (14)مثال 

متقدمة أزاحه ةالكاربونيةإذا أعطيت الفرش (10A)تيار مجاله (492)الموصالت 

المركبة  2.للمجالالمضعفةالمركبة :-1.أحسبةميكانيكيدرجات (10)مقدارها 

ع التي يجب إضافتها على التوالي مالملفات اإلضافية عدد 3.للمجال المشوهة

األنطباقي في اللف  b.التموجيفي اللف a .المجال المعالجة المركبة المضعفة 

Ia= IL+If= 153  A لالمركبة المضعفة للمجا

المركبة المشوهة للمجال

عدد الملفات اإلضافية 



=44.78+1.8 = 45.96  A

ةقطع(140)موصل (840)و أقطاب (4)،(440V)حصان،(30)توازي مولد (15)مثال 

إلى الكاربونية إذا أزيحت الفرش (1.8A)وتيار التوازي %88عند الحمل ةموحد الكفاء

ةألمركب2-للمجال المركبة المضعفة 1-:أوجدعن موقعها األصلي ةقطع(1.5)األمام 

علما  بأن اللف تموجي المشوهة للمجال

Pout=0.88*22380 =19694.4 w

Pin= 30*746=22380   w

Ia=IL+If

المركبة المضعفة للمجال

Pout=IL*Vt

:. IL =19694.4/440= 44.78  A = 2235(A.T)/p 

ᾳm=(عدد القطع المزاحة/ عدد القطع الكلية ) *360

= (1.5/140) 360 =3.85⁰ 

IC= Ia /2=45.96 /2=23.28A 

fq= Z*IC*(1/2 *P- ᾳm /360)

= 840*23.28 * 3.85 /360



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

على الحمل(هبوط الجهد) رد فعل المنتج يسبب 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

مرور  رد فعل المنتج هو تأثير المجال المغناطيسي الناتج من

على المجال االصلي( المنتج)تيار في موصالت



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

.  يؤدي رد فعل المنتج الى. 1

زيــادة الجهــد                                  .زيادة المجال-ب-أ

نقصان المجــال-دزيادة السرعة                              -ج

يعالج رد فعل المنتج بإضافة لفات أضافيه مع؟. 2
.مــــع المنتــــج–ب مـــــع الحمـــــــــــــل                      . أ

مع المصدر-المجــــــــــــــــال                        د-ج



ملفاتبوضعوذلكالمعاكسةالمركبةالغاءيمكن.4

توازي-بتعويضية–أ

توالي-داخماد-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

:القوةهيالمنتجفعلردفيتأثيرااالكثر.3

المستقيمة-بالمشوهة.أ

العمودية-د(المعاكسة)المضعفة-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار البعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

المنتج -1
هبوط الجهد-2

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

د 1 ج 1

ب 2 أ 2

ج 3 ج 3

أ 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

تحسين عملية التوحيد - Commutationالتوحيد

االقطاب البينية-(ق،د،ك)توحيد -توحيد المقاومة –

األسبوع الثامن



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

الىناوبةالمتالفولتيةتوحيدعمليةعلىللتعرفالمحاضرةتهدف
لتوحيدامقاومةوماهيالتوحيدعمليةتحسينوطرقمستمرةفولتية

البينيةاالقطاب–

النظرة الشاملة. 1

/الكهرباء ات في قسم تقنيالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ
.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني 



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

تهدف الوحدة للتعرف عملية التوحيد وكيفية تحسينهاتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

.دراسة عملية التوحيد:أوال

.تحسين عملية التوحيد:ثانيا

. تاثير مقاومة التوحيد: ثالثا

. معالجة عملية التوحيد: رابعا



ياالختبار القبل. 2

:من العوامل التي توثر على مقاومة التوحيد هي 

التيار-المادة المصنوعة منها الفرش    ب-أ

التردد-دالفولتية-ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

:عملية التوحيد هي تحويل 1

تيار متناوب الىمستمر-بتيارمستمر الى مستمر-أ

.تيارمستمر الى نبضي-دتيار متناوب الى متناوب-ج

2



:افضل انواع التوحيد عندما يكون  3

.ثابت-بمتغير                 -أ

منحني-دخطيا                       -ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

:بب  تفضل الفرش الكاربونية على الفرش النحاسية وذلك بس

مقاومتها قليلة-بمقاومتها عالية     -أ

تياره واطيء-دفولتيتها عالية          -ج

4



ربعــــــــــةألاالمحـــــــاور . 3

(commutation)التوحيد

فيالمتناوبالتيارتحويلعمليةهيالتوحيد-1

الحملفييسريمستمرتيارالىالمنتجموصالت

التوحيدعمليةتحسين-2

التوحيدعمليةلتحسينطريقتينهنالك

التالمسمقاومةزيادةبواسطة-1
الكهربائيةالدافعةالقوةتوحيدبواسطة-2



الكاربونيةالفرش-3

البينيةاالقطاب-4



  Commutation(التعديل)التبديل 
يلالتبدتجري عملية 

الملففي ذلك الجانب منتغير اتجاه التيار مما يعني 

ديل بالتبويطلق على عملية تغير اتجاه التيار هذه 

منتجداخل موصالت التيارا متناوبا يولد مولد التيار المستمر 

جديدحيث ينعكس اتجاه التيار دوريا كلما تحرك الموصل ليقطع خطوط مجال قطب
اوهذا ما ال يمكن تغيره مطلق

رة الحملاو دائالدائرة الخارجية فقط هو الطريقة التي يمر بها التيار في المكن تغيره انما 

ن الحرجتينفي اللحظتيكثافة التيار تقليلهو التبديل في عملية ما يهمنا 

من قطب الى اخر عبر خط التعادلالملفاحد جوانب انتقالوعند حالة الدوران في 

ابقة تالمسها مع القطعة السوعندما تقطع مع قطعة المبدل القادمة هما بدا تالمس الفرش 
وحدمستمر بين الفرش وقطع المدوائر قصر اي حصول 

اسفل الفرشحدوث شرارة االمر الذي يؤدي الى 



ديل وتقليل ظاهرة الشرارة عند التبلتحسين 
(التعديل)

بديلالتلتحسين ظروف عملية طريقتينتوجد 

اليةباستخدام الفرش الكاربونية ذات المقاومة الع

وضع اقطاب بينية

يةالرئيسبين االقطاب وهي اقطاب مساعدة 

مع المنتجعلى التوالي تربط 

لزيادة مقاومة التبدي

لةبدال من النحاسية  ذات المقاومة القلي

نتج إلزالة االثار المتربة على مرور التيار الم



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(االقطاب البينية)للتخلص من اثار الشرارة نستخدم 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(ستمرالتيار الم) يعتبر التوحيد من اهم العمليات في مكائن



االختبار البعدي. 5

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما -

-:يأتي

التوحيد المثالي هو التوحيد 1.

الخطي -الذي تحدث فيه شرارة             ب-أ

تيارمستمراليولدالذي -الذي يؤدي الى تلف الموحد      د-ج

:فائدة  الموحد في محرك التيار المستمر. 2
.يولد قوى متعاكسة–يجعل الحركة باتجاه واحد             ب -أ

يولد فولتية متناوبة-ال فائدة له                            د–ج 



:هيالموحدقطعبينالعزلمادة.3

االزبست-بالزجاج.أ

الخشب-دالمايكا-ج

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

:مادةمنالموحدقطعتستخدم.4

النحاس-بالحديد.أ

النيكل-دااللمنيوم-ج



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

التيار المستمر

االقطاب البينية

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 ب 1

أ 2 أ 2

ج 3 ج 3

ب 4 أ 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

شغيل تشروط وأسباب -تشغيل مولدات التيار المستمر على التوازي 

ةاعطاء امثله حسابي-توزيع الحمل -مولدات على التوازي ال

األسبوع التاسع



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

علىالمستمرالتيارمولداتتشغيلدراسة

لكوكذوالمركبةوالتوازيالتواليمولداتومنهاالتوازي

ةمثلالاوتطبيقالتوازيربطوشروطأسبابدراسة

.نوعكلعلىالحسابية

النظرة الشاملة. 1

/ات الكهرباءفي قسم تقنيالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ
.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

.تشغيل المولدات على التوازي ودراسة األسباب والشروطعلىتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

تشغيل مولدات التيار المستمر على التوازي:أوال

اسباب وشروط ربط التوازي:ثانيا

.تشغيل مولدات التوازي على التوالي: ثالثا

.المولدات المركبة ومولدات التوالي على التوازيتشغيل: رابعا



ياالختبار القبل. 2

تكون قدرة المولدات المربوطة على التوازي؟

.      غير معلومـــة-ب.  متساوية-أ

.مختلفــــــة-د.     كبيـــرة-ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

.شروط ربط المولدات على التوازي هــي 1

.  تردد مختلــف-ب.       نفس التردد -أ

تساوي التيارات-دتساوي الفولتيات-ج

2



3
: يتم تشغيل مولدات التوالي على التوازي بوجود 

.خــط التعــادل-بعمود التشغيل                            -أ

.خـط المجـال-د.           عمـود التعـادل                 -ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

: تشابه القطبية هو شرط من شروط ربط 

مولدات التيار المستمر على التوازي   -أ

المقاومات على التوالي             -جالمقاومات على التوازي     -ب

.المولدات على التوالي-د

4



المحــــــــــاور االربعــــــــــــة. 3

متوسطةمولداتبعدةالقدرهتوليدمحطاتتجهيز-1

تغذيةعلىقادرالسعةكبيرواحدمولدمنبدالالسعه

:االحمــــــــــــــــــــال

دراسة أسباب ربط التوازي ومنها المرونة في-2

تشغيل المحطــة واعمال الصيانة واعمال التوسع

.



اتالفولتيتساويومنهاالتوازيربطشروطدراسة-3

:بعضهامعالمتشابههاالقطابوربط

عمالتوازيعلىوالمركبهالتواليمولداتتشغيل-4

:حســـــابيـــــــــــــــــهأمثلـــــــــه



ازيتشغيل مولدات التيار المستمر على التو

بدالعةالسالمتوسطةالمولداتمنكبيرعددمنالكهربائيةالطاقةتجهيزأنظمةتتكون

االحمال)الذروةفتراتعندالتغذيةعلىقادرايكونالسعةكبيرواحدمولدمن

التوازيعلىالمولداتهذهوتعمل.(القصوى

.هوالتوازيعلىاألنظمةهذهمثلربطوراءالرئيسيوالسبب

.الكهربائيةالطاقةسرياناستمراريةضمان

.(والصيانةالعطلحاالتفي)الطاقةتجهيزفيالمرونة

.الحملحسبالالزمةالوحداتبتشغيلوذلككفاءةبأعلىالمحطاتتشغيل

.الصيانةاعمالاجراء

.التوسعاعمالتنفيذ

زيشروط ربط مولدات التيار المستمر على التوا
.متساويةتكونانيجباالطراففولتية

.بعضهامعالمتشابهةاالقطابربط



تشغيل مولدات التوازي على التوازي

- انالىالمجزئطريقعنالمجالتياربالتحكم2-

V=0تصل

األولالمولدأنيالحظ
(G1)ا  مسبقبالحملمرتبط

ال(G2)الثانيالمولدأما

.الحملبتغذيةيشترك
لىعالثانيالمولدتوصيلل

األولالمولدمعالتوازي
:يتطلب

إلىةألسرعتصلأنإلىالثانيالمولدسرعةرفع1-

.المساعدالمحركطريقعنوذلكةألمقننةألسرع

أنيعني،وهذاالمفتاحغلقيتمةالحالهذهعند3-

.األولالمولدمعالتوازيعلىأتصلالثانيالمولد

G1G2



تقسيم الحمل بين مولدات التوازي

التوازيعلىباتزانللعملالمولداتانسبمنالتوازيمولداتتعتبر

لهاالخارجيةالخصائصحسبالتوازيعلىالمولداتبينالحملتقسيمويتم

االطرافعلىالجهدتساويشرطيحققانالبدمولدكلمنالخارجالتيارانحيث

الخارجية

التوازيعلىالمولداتتشغيلعنديليمامالحظةيجب

دينالمولبينينقسمالحملفانالحملعدمحالةفيالجهدنفسلهماالمولدانكاناذا

فيالمارالتيارانبحيث

التوازيعلىالمولداتتشغيلعنديليمامالحظةيجب



تشغيل المولدات المركبة على التوازي

ةليسببتخدم مببا يسببمى بعمببود التعببادل كوسببيةلظبباهراوللتغلببب علببى هببذه 

.على التوازي التي تعمل تصحيح عمل المولدات المركبة ل

G1G2

مبببن الرسبببم يوجبببد :يلحببب  

ن مولبببدين مبببركبين يشبببتغل

ل على التوازي ويغذيان حمب

.ةمشتركةمعين بصور

أزداد ألي سبببب مببن األسببباب وهببذا بببدوره يببؤدي الببى (I1)نفببرأ أن تيببار المولببد األول 

.يزداد(E1-V1)ونتيجة لذلك فأن الفرق بين (E1)مما يؤدي الى زيادة (1∅)زيادة 

بدوره هذا يعملونقصان تيار المولد الثانيةلحالاأكثر فأكثر ويرافق هذه (I1)على زيادة 

كمحروينعكس عمله فيصبح كما لو كان

الموجبودة أو الحمايبةفأن دوائر السبيطرةةلحالاوعند الوصول إلى هذه 

.عدم اشتغالهما على التوازي وتؤدي الى  تفصل أحد المولدين 





:أسباب ربط التوازي

ةبأعلى كفاءه وحسب األحمال الموجودةفي تشغيل المحطةالمرون-1

ةاألضطراريةحاالت العطل والصيان)ةالمرونة في مجهز الطاق-2

ةالخطط ألمستقبلي)تنفيذ أعمال التوسع -3

ة ألدوري)ةاألجباريةأجراء أعمال الصيان-4

:ربط التوازيشروط 

يجب أن تكون فولتية األطراف متساوية لجميع المولدات -1

(الموجب مع الموجب)ربط األقطاب المتشابهة مع بعضها البعض -2

:التوازيعلىتعملالتيالمولدات
تعملتيالالمولداتمنكبيرعددمنالكهربائيةالطاقةتجهيزأنظمةتتكون

جهيزلتمتراتالكيلوأالفتمتدقدنقلبخطوطومربوطةالتوازيعلى

والسبب.المربعةمتراتالكيلومناآلالفمئاتعلىمنتشرةأحمال

ةالطاقسرياناستمراريةضمانهواألنظمةهذهمثلربطوراءالرئيسي

أخرىاقتصاديةنواحيعنفضالالكهربائية



:ربط مولدات التوازي على التوازي-

أما المولد مرتبط بالحمل مسبقا  (1G)يالحظ أن المولد األول 

 .(S)ال يشترك بتغذية الحمل وذلك لوجود المفتاح (2G)الثاني

وتم المطلوب توصيل المولد الثاني على التوازي مع المولد األول

:ذلك

ة إلى ألسرعةرفع سرعة المولد الثاني إلى أن تصل ألسرع-1

.وذلك عن طريق المحرك المساعد ةألمقنن

V=0التحكم تيار المجال عن طريق المجزئ األ أن تصل    -2

لد ويتم غلق المفتاح ،وهذا يعني أن المو(E2Vt2)ةعند هذه ألحال-3

.الثاني أتصل على التوازي مع المولد األول 

جب زيادة لجعل المولد الثاني يشترك بتغذية الحمل في التيار ي-4

(E2) عن(V2)ةويتم ذلك بتغير المجال وحسب ألمعادل.



:على التوازية تشغيل المولد ألمركب-2

مظظن الرسظظم أن يوجظظد مولظظدين مظظركبين يشظظتغالن علظظى التظظوازي:يالحظظظ 

.ويغذيان حمل معين بصوره مشتركه 

أزداد ألي سظظبب مظظن األسظظباب وهظظذا (I1)نفظظرأ أن تيظظار المولظظد األول 

ونتيجة لظذلك فظأن (E1)مما يؤدي الى زيادة (1∅)بدوره يؤدي الى زيادة 

أكثظر فظأكثر (I1)يزداد هذا يعمل بدوره علظى زيظادة (E1-V1)الفرق بين 

ةوحسب العالق

صظبح كمظا نقصان تيار المولد الثاني ويظنعك  عملظه فية ويرافق هذه ألحال

فظأن دوائظر السظيطرة أو ةلو كظان محظرك ،وعنظد الوصظول إلظى هظذه ألحالظ

.ي تفصل أحد المولدين وعدم أشتغالهما على التوازة الموجودةالحماي

ةليسظظتمدم مظظا يسظظمى بعمظظود التعظظادل كوسظظيةلظظظاهراوللتغلظظب علظظى هظظذه 

.على التوازي ة تصحيح العمل المولدات ألمركب







1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

ات عند ربط المولدات على التوازي يجب ان تكون الفولتي

(  متساويه ) 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(التوازي)على ( يجوز ربط المولدات المختلفةال



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

.  من اسباب ربط التوازي . 1

تغيير المحطة-زيادة التردد                          ب-أ

اعمال الصيانه-دتغيير الحمل                        -ج

تكون قدرة الحمل عند تشغيل التوازي ؟. 2
الفرق بين القدرتين–قدرة أحـد المولدين                  ب . أ

مجموع القدرات-ج



علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

.  من شروط ربط التوازي لمولدات التيار المستمر هي. 3

تساوي التيارات-تساوي الفولتيات                  ب-أ

تساوي التردد-دتساوي القدرة                        -ج

.  من فوائد ربط التوازي لمولدات التيار المستمر هي. 4

زيادة الفولتيات-زيادة التيارات                  ب-أ

التوسعات المستقبلية-دزيادة المقاومات                   -ج



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 

اإلسكندرية, اسر علي زكي . د, هندسة القوى الكهربائية 

References:
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار البعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

التوازي
متساوية

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

د 1 أ 1

ج 2 د 2

أ 3 ج 3

د 4 أ 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

: محركات التيار المستمر 

-القوه الدافعة الكهربائية العكسية معادلة جهد المحرك-نظرية عمل المحرك

بين محركات ومولدات التيار المستمرةمقارن

األسبوع العاشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

وكذلكواألنواعالتركيبحيثمنالمستمرالتيارمحركاتدراسة

يمغناطيسمجالداخللتيارحاملموصلعلىتعتمدالتيالعملنظرية
منالمحركبهايمرالتيوالمراحلالعكسيةك.د.قيسمىماوحساب

.واالستقرارالدورانحالةإلىالسكونحالة

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

.المحركات من حيث التركيب واألنواع ونظرية العملعلىتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

دراسة التركيب وانواعـــه: والأ

.العكسية( ك. د . ق ) نظريــة العمـــل وحساب: ثانيا

. المراحل التي يمر بها المحرك : ثالثا



ياالختبار القبل. 2

يكون التيار الرئيسي للمحركات هـــو؟

تيــار المنتــج-ب.  تيــار المجــال-أ

.تيــار الخــط -د.     تيــار الحمــل -ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

.المحرك هـــيبهاالمراحل التي يمر 1
.  ثالثة-باثنان      -أ

.غــير محـــدده-دأربعــــــــــة   -ج

2



: وهيكون نوع حمل المحرك 3

.أومـــــي -بميكانيكـــــي                                -أ
ســـعوي-دكهربـائـي                                 -ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

:تكون القدرة الداخلة لمحرك التيار المستمر هي

.هيدروليكية -بميكانيكية                                -أ
غازية-دكهربـائـية                                 -ج

4



ربعـــــــــــــهألاالمحــــاور . 3

حيثالمولداتعنالمحركاتمكوناتتختلفال-1

لكويتكونوالدوارالثابتالجزءهماجزأينمنتتكون

.أخرىأجزاءمجموعةمنجزء

موصلوضعأذاأنـهعلىالمحركاتعملمبدأيعتمد-2

قوهتتولدسوفمغناطيسيمجالفيللتيارحامل
.المحركتدويرعلىتعملميكانيكيه



السكونمرحلةوهيمراحلبأربعالمحركيمر-3

ثيحدالتيالعزممرحلةثمعاليالتياريكونوفيها

(ك.د.ق)توليدمرحلةثمالمحركدورانفيها

االستقرارمرحلةفهيةاألخيرالمرحلةأماالعكسية

.قليلفيهاالتيارويكون

بالنسبةوالمولداتالمحركاتبينمقارنهعمل-4

.والجهودللتيارات



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(المنتج والمجال )في حالة السكون تسلط جميع الفولتية على

(المجال)داخل  يعتمد مبدأ  عمل المحرك على موصل حامل للتيار



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

في محركات التيار المستمر تكون . 1
.EB = EG-بV T = EB-أ

  VT > EB-دVT< EB-ج

في المحركات وفي حالة السكون يكون ؟.2
.ك  صغيره. د . ق –ك  كبيرة                   ب . د . ق . أ

.تيار المنتج قليل–تيار المنتج كبير                            د -ج



عكسألنهابالعكسيةك.د.قتسمى.3

المنتجدوران-بالمصدرفولتية.أ

الحملتجاه-دالمنتجتيار-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

:قدرةهيالمستمرالتيارمحركاتمنالخارجةالقدرة.4

ميكانيكية-بكهربائية.أ

حديديةمفاقيد-دنحاسيةمفاقيد-ج



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 

اإلسكندرية, اسر علي زكي .د, هندسة القوى الكهربائية 
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

المنتج والمجال 
المجال

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

د 1 أ 1

ج 2 د 2

أ 3 ج 3

د 4 ج 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

: العزم على عمود ألداره -عزم عضو اإلنتاج -العزم 

مراحل الحالة عند أعظم قدرة خرج-توزيع القدرة في المحركات 

األسبوع الحادي عشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

معالعزموعالقةالمستمرالتيارمحركاتفيالعزمتأثيرلفهم
وكذلكالدورانمحوروعزمالمنتجعزمومقارنة(BHP)الخارجةالقدرة

قدرةاعظمتحدثومتىالمحركاتفيالقدرةتوزيعمراحلمعرفة

المستمرالتيارمحركاتفيكهرومغناطيسية

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

.المحركات من حيث التركيب واألنواع ونظرية العملعلىتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

دراسة تركيب محركات التيار المستمر وانواعـــها: والأ

.العكسية( ك. د . ق ) نظريــة العمـــل وحساب: ثانيا

.  المراحل التي يمر بها المحرك : ثالثا



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

لعزم والقدرة في محركات التيار المستمراعلى:تتعرف

:األفكار المركزية–ج 

العزم وعلقته مع تيار المنتج والفيض المغناطيسي :أوال

.علقة عزم محور الدوران وعزم المنتج:ثانيا

. مراحل توزيع القدرة في محركات التيار المستمرالتعرف على : ثالثا

تمرشرط أعظم قدرة كهرومغناطيسية في محركات التيار المسالتعرف على :رابعا

.



ياالختبار القبل. 2

:تسمى الخسائر في المحركات 

القدرة الداخلة        ب المفاقيد   --أ

القدرة الخارجة-الكفاءة            د–ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

1
يعتمد العزم في محركات التوازي على 

تيار المنتج              ب  الفيض المغناطيسي–-أ

كسيةالقوة الدافعة الكهربائية الع–تيار المنتج  والفيض   د –ج 

2



:المستمرالتيارمحركاتالكفاءةفي-3

ةالقدرالى(الميكانيكية)الخارجةالقدرةنسبةوهي

هالويرمزمئويةكنسبةوتوخذ(الكهربائية)الداخلة
(η)بالحرف

التيارمحركاتفيكهرومغناطيسيةقدرةاعظم-4

:المستمر

ياعضيجبكهرومغناطيسيةقدرةاقصىعلىللحصول

مقاومةعلىجهدهبوطشكلعلىالمصدرجهدنصف

المنتج



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(القدرة الخارجة)يتكون العزم على عمود االدارة بسبب

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(  المفاقيد)كفاءة محركات التيار المستمرتعتمد على



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

-:المفاقيد النحاسية والحديدية واالحتكاك هي التي تحدد. 1

القدرة الداخلة       ب الكفاءة--أ

تيار المنتج-العزم             د-ج

-:محركات التيار المستمرهي في( BHP) القدرة الحصانية.2
المفاقيد–ب القدرة الخارجة.أ

الكفاءة–القدرة الداخلة         د -ج



-:هــوالعزمحسابقانون.3
T.أ = KNب-T=KΦIa

ηT-ج T=EIa-د=

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

:المنتجتيارمعالعزميتناسب.4
عكسيا-بطرديا.أ

اليتناسب-دخطيا.ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

المفاقيد
القدرة الخارجة

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 ج 1

أ 2 ب 2

ب 3 ج 3

أ 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

الخواص العامة للسرعة والعزم لمحركات التوالي والتوازي والمركبة 

المقارنة بين المحركات في مختلف -ة حسابيةامثل-معدل تنظيم السرعة-

االستعماالت 

األسبوع الثاني عشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

علىالحملوتاثيرالمستمرالتيارلمحركاتالحملخواصدراسة

سرعةالتنظيمدراسةوكذلكوالعزمالمنتجبتيارالسرعةوعالقةالسرعة

المستمرالتيارلمحركات

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

على خواص محركات التيار المستمر واستخداماتهاتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

دراسة خواص محركات التوازي:أوال

.دراسة خواص محركات التوالي:ثانيا

. دراسة خواص المحركات المركبة: ثالثا

.حسب خواصهامقارنةالمحركات:رابعا



ياالختبار القبل. 2

تشغيل محركات التوالي بدون  اليمكن

ممانعة        -ب. مقاومة-أ

.حمل -عزم                                     د-ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

:العالقة بين العزم وتيارالمنتج محرك التوازي1

.  عكسية-ب.       لوغارتمية -أ

.التوجد علقة -د.  طردية-ج

2



: تزداد سرعة المحرك المركب التفاضلي بسبب3

.حالة عدم الحمل-بتقليل الحمل               -أ

.عدم الحركة -د.          زيادة الحمل  -ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

: ةفي المحرك المركب المستوي وعندما يزداد الحمل فان السرع

تبقى ثابتة-بتزداد                    -أ

.تزداد بشكل غير خطي -د.                     تقل-ج

4



ربعــــــــــهألاالمحـــــــاور . 3

معالسرعةوعالقةالتوازيمحركخواصدراسة-1

اهذاستخداممجاالتتحددوالتيوالعزمالمنتجتيار

السرعةثابتالمحركهذااعتباريكنحيثالمحرك

تقريبا

المحركهذاانحيثالتواليمحركخواصدراسة-2

منبكلالسرعةعالقةوتحديدالالحملحالةفياليعمل

حتاجتالتياالحمالمعيستخدمحيثوالعزمالمنتجتيار

عاليدورانبدءلعزم



التراكميةالمركبةالمحركاتخواصدراسة-3

يثحخواصهحسبنوعكلاستخدامومجالوالتفاضلية

ليالتفاضالمحركفيالحملزيادةمعتزدادالسرعةان

التراكميالمحركفيالحملزيادةمعوتقل

التيارلمحركاتالسرعةتنظيممعدلدراسة-4

التيارمحركاتانواعبينمقارنةوعملالمستمر

خواصهاوحسبالمستمر



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(نتجالممربع تيار)يتناسب العزم في محركات التوالي مع 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(ثابت السرعة)يمكن اعتبار ان محرك التوازي



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

.  يختلف محرك التوالي عن باقي المحركات  . 1

يمكن السيطرة على سرعته       ب .ثابت السرعة--أ

ال يمكن تشغيله بدون حمل-دتقل سرعته عند اللحمل          -ج

من خواص المحركات المركبة التفاضلية ؟. 2
.ثبوت السرعة–ب نقصان السرعة مع زيادة الحمل         . أ

.لال يمكن تشغيلها بدون حم–زيادة السرعة مع زيادة الحمل      د -ج



.بينالعالقةهيالسرعةتنظيمخواص.3

واللحملالحملفولتية-بوالحملاللحملعندالسرعة.أ

.واللحملالحملتيار-ج

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

.بدءعزمالىالحاجةعنديستخدمالتوليمحرك.4

متغير-بواطيء.أ

عالي-د.ثابت-ج
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اإلسكندرية, اسر علي زكي .د, هندسة القوى الكهربائية 

References:

1

2

ELECTRITAL TECHNOLOGY BY THERAJA .



مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

المفاقيد
القدرة الخارجة

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 ج 1

أ 2 ب 2

ب 3 ج 3

أ 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

أهمية بدء الحركة بادئ الحركة ذي الثلث نقاط -بدء الحركة

ةحسابيةامثل-ة تصميم بسيط لبادئ حرك–

األسبوع الثالث عشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

الولماذاالمستمرالتيارمحركاتفيالحركةبدءاهميةلمعرفة

نواعاوكذلكمباشرةالمصدرعلىالمستمرالتيارمحركاتتشغيليمكن

بيةالحسااالمثلةبعضمعحركةلبادئبسيطوتصميمالحركةبادئات

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

المستمركيفية بدء الحركة وتصميم بادئ حركة لمحركات التيارعلىتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

سبب كون تيار البدء عالي:أوال

.التعرف على بادئ الحركة اليدوي واألوتوماتيكي:ثانيا

التدرج في مقاومة البدءالتعرف على : ثالثا

تصميم  بادئ حركة حسب تيار الحمل والتيار االعلى : رابعا

عند وجود مقاومة البدء



ياالختبار القبل. 2

: منيستخدم بادئ الحركة لمحركات التيار المستمر وذلك للتخلص

تيار الحمل        ب تيار البدء العالي   --أ

القدرة الخارجة-فولتية المصدر    د–ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

: تكون القوة الدافعة الكهربائية العكسية عند بدئ الحركة1
تساوي فولتية المصدر                        –اعلى قيمة لها                 ب -أ

تساوي قيمة ثابتة–صفرا                        د –ج 

2



3

مر تربط مقاومة البدء في بادى الحركة لمحركات التيار المست

:بالتوالي مع
مقاومة االقطاب البينية                           –مقاومة المجال    ب -أ

مقاومة الحمل-مقاومة المنتج   د–ج 

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

سبةنعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

:يمكن تصميم بادئ حركة حسب
مقاومة المنتج                           –التيار االعلى واالدنى في المنتج    ب -أ

تيار المجال-مقاومة المجال                    د–ج 

4



بدء الحركة في محركات التيار المستمر. 3

:الحركةبدئ-1

:تدرج في مقاومة البدء ال-2
يار التدرج في مقاومة البدئ بحيث يمكن السيطرة على تدراسة

(.المصدر عند حدود معينة تحافظ على المحرك

علىالمستمرالتيارمحركاتتشغيليمكناللماذادراسة

يارلتتتعرأاندونحركتهابدئيمكنوكيفمباشرةالمصدر

عاليبدء



:نقاطالثالثةذوالبادئ-3

الىالمارالتياريحدداوتوماتيكيحركةبادئوهو

ندع(الحملفوق)بمفتاحالمصدريفتحوكذلكالمحرك

المقررالحدعنزيادةاي

بسيطحركةبادئتصميم-4

منوكلالتياربينتربطالتيالمعادالتخاللمن

بادئتصميميمكنالبادئومقاومةالمنتجمقاومة
مستمرتيارمحركأليحركة



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

داية تكون القوة الدافعة الكهربائية العكسية صفرا في ب

(السرعة تساوي صفرا)الحركة وذلك الن 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(  تيار البدء العالي)بادئ الحركة يحد من 



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

-:التيار االعلى لبادئ الحركة هو. 1

اقل من تيار الحمل       ب اكبر بقليل من تيار الحمل--أ

يساوي تيار الحمل-ج

-هي مقاومةR1المقاومة:2
المنتج–مقاومة البادئ والمنتج             ب -أ

المجال–البادئ                           د -ج



:يقلالعكسيةالكهربائيةالدافعةالقوةتزدادعندما-:3
المنتجتيار-بالمجالتيار-أ

الخارجةالقدرة-دالمصدرفولتية-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

:المساميرعددويكونالمقاطعمنعددمنالحركةبادئيتكون-:4
بواحدالمقاطععددمناقل-بالمقاطعلعددمساوي-أ

باثنينالمقاطععددمناكبر-دبواحدالمقاطععددمناكبر-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار البعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

المفاقيد
القدرة الخارجة

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 ج 1

أ 2 ب 2

ب 3 ج 3

أ 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

التحكم في سرعة محركات التيار المستمر 

تنظيم السرعة بواسطة المجال -2تنظيم السرعة بواسطة الجهد-1

امثلة حسابية-

األسبوع الرابع عشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

:طرقثالثةفهنالكالمستمرالتيارمحركاتبسرعةالتحكمطرقلمعرفة

field)بالمجالالتحكم-ا control)2-المنتجتحكمarmature control))

armature)المنتجبجهدالتحكم-3 voltage control)

بالسرعةللتحكمالطرقافضلومعرفةالسرعةتنظيمودراسة

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

كيفية السيطرة على سرعة محركات التيار المستمرعلى تتعرف 

:    األفكار المركزية–ج 

السيطرة على السرعة بواسطة التحكم بالمجال :أوال

.السيطرة بواسطة بالتحكم في المنتج:ثانيا

(ورد ليونارد)بواسطة التحكم بجهد المنتجالسيطرة: ثالثا

مقارنة الطرق الثلث وخواص كل تحكم ومعرفة افضل طريقة: رابعا



ياالختبار القبل. 2

:ستخداميمكن زيادة السرعة فقط  في محركات التيار المستمر وذلك با

تحكم المجال            ب تحكم المنتج     --أ

التحكم بفولتية المصدر-تحكم جهد المنتج      د–ج 

:أتيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ي-

يرة معالسيطرة على السرعة بتحكم المجال وذلك بإضافة مقاومة متغ1
ملفات المنتج      ب  مقاومة الحمل   –-أ

الملفات التعويضية–ملفات المجال            د –ج 

2



:افضل طريقة للتحكم بسرعة محركات التيار المستمر هي3
تحكم المنتج                  ب  تحكم المجال   –-أ

التحكم بتيار المصدر-التحكم بجهد المنتج             د-ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

سبةنعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

:للحصول على مدى اوسع من السرع وباتجاهين نستخدم 
تحكم المجال                      –تحكم المنتج                    ب -أ

طريقة ورد ليونارد-التحكم بتيار المصدر         د-ج
4



السيطرة على سرعة محركات التيار المستمر. 3

:المجالتحكم-1

الىيوديمماالمجالملفاتمعمتغيرةمقاومةتربط

النالسرعةادفتزدالفيضيقللذلكونتيجةالتيارتقليل

المغناطيسيالفيضمععكسياتتناسبالسرعة

:المنتجتحكم-2
المنتجمقاومةمعبالتواليمتغيرةمقاومةفيهوتربط

القوهفتقلالمصدرفولتيةطريقفيالجهدهبوطفيزداد

النرعةالستقلاساسهاوعلىالعكسيةالكهربائيةالدافعة
ةالسرعمعطردياتتناسبالكهربائيةالدافعةالقوه



:المنتجبجهدالتحكم-3
وهوينوباتجاهالمنتجعلىالمطبقةبالفولتيةبالتحكموهي

مدىعلىالحصوليمكنوفيها(ليوناردورد)بطريقةمايعرف

وباتجاهينالسرعمنواسع

السيطرةطرقبينالمقارنة-4

دتزداالسرعةانوجدناالثالثالطرقمقارنةخاللمن

عنزدادوتوتقلالمنتجتحكمفيوتقلالمجالتحكمفي
وباتجاهيناالعتياديةالسرعة



1

2

:  بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(الفيض المغناطيسي)تتناسب السرعة عكسيا مع 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(  تقل السرعة)في تحكم المنتج 



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

-:هي بالتحكم( ورد ليونارد)طريقة . 1

بالفولتية المطبقة على المنتج-بتيار المجال         ب-أ

بتيار المنتج-بفولتية المصدر     د-ج

في تحكم المجال تربط Radالمقاومة.2
بالتوازي مع ملفات المجال–بالتوالي مع ملفات المجال        ب -أ

بالتوالي مع المنتج           -بالتوازي مع المنتج              د-ج



:تقلالعكسيةالكهربائيةالدافعةالقوةتقلعندما-:3
الحارجةالقدرة-بالتوازيدوائرعدد-أ

السرعة-دالمصدرفولتية-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

:طريقةنستخدمالسرعةلتقليل-:4
المجالتحكم–بالمنتجتحكم-أ

المصدربجهدالتحكم-دالمنتجبجهدالتحكم-ج



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار البعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

المفاقيد
القدرة الخارجة

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 ج 1

أ 2 ب 2

ب 3 ج 3

أ 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

: طرق إيقاف المحركات عكس أتجاه دوران الماكنة

إيقاف أعادة التوليد-اإليقاف العاكس -اإليقاف الديناميكي 

األسبوع الخامس عشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

قوطرالمستمرالتيارمحركاتدوراناتجاهعكسكيفيةدراسة

لها(الكبح)االيقاف

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

على عكس اتجاه وكبح محركات التيار المستمرتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

.دراسة طرق عكس اتجاه الدوران:أوال

.بين طرق عكس اتجاه الدورانمقارنة:ثانيا

.لمكائن التيار المستمر( الكبح)دراسة طرق االيقاف:ثالثا

.مقارنة بين طرق الكبح:رابعا



ياالختبار القبل. 2

الكهربائي هي  ( الكبح)من طرق االيقاف 

الكبح   الديناميكي-ب.                      الكبح الميكانيكي -أ

تحميل المحرك-د.فصل مصدر الفولتية-ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

:كسيمكن تغير اتجاه دوران في محركات التيار المستمر وذلك بع1

اطراف المصدر -ب.       اطراف المنتج-أ

.تيار المصدر -د.  فولتية المصدر-ج

2



:تمرافضل طريقة لعكس اتجاه الدوران في محركات التيار المس3

.عكس اطراف المجال-بعكس اطراف فولتية المصدر      -أ

.عكس تيار المصدر -دعكس اطراف المنتج-ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

:يبقى هنالك عزم معاكس بعد توقف المحرك في كبح 

.اعادة التوليد-بالقبس                                -أ

.الميكانيكي -دالديناميكي         -ج

4



ربعــــــــــةألاالمحـــــــاور . 3

نبطريقتيوذلكالدوراناتجاهعكسكيفيةدراسة-1

جالمنتاطرافبعكساوالمجالملفاتاطرافبعكساما

ةالسرععلىالثؤثرالنهاالثانيةالطريقةوتفضل

ستمرالمالتيارمكائنلكبحالكهربائيةالطرقدراسة-2

ومنهاالمستمر

وصلوتالمنتجاطرافتعزلوفيه:الديناميكيالكبح-أ

موصلةالمجالاطرافوتبقىخارجيةمقاومةالى

بالمصدر



ةمباشرالمنتجاطرافتعكسوفيه:القبسكبح-ب

نالسكوحالةالىيصلانوالىعاكسمفتاحبواسطة

تيجةنالمعاكسباالتجاهيدورلئالالمنتجاطرافتفتح

الكبحهذامنالمتكونالمعاكسللعزم

كاناذاالطريقههذهتستخدم:التوليداعادةكبح-ج

يرجعانيمكنبحيثمعاكسةخاصيةذاالمحركحمل

الكبحاثناءالحمليعملاذالمحركالىالطاقةمنجزء

كمولدالماكنةيدوراوليحركهكباديء



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(اميكيالكبح الدين)الكبح االسرع في محركات التيار المستمر 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

افضل طريقة لعكس اتجاه دوران محركات التيار 

(عكس اطراف المنتج)المستمرهي



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

ناليفضل استخدام عكس اطراف المجال عند عكس اتجاه الدوران ال. 1

تقل سرعته ويتوقف عن الحركه    ب .ثابت السرعة--أ

رتزداد سرعته بشكل كبي-ديزداد تيار المجال                   -ج

في كبح اعادة التوليد يكون حمل المحرك ؟. 2
.متغير القيمة–ب ثابت القيمة                    . أ

.نهائيال–ذا خاصية معاكسة        د -ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار البعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

المفاقيد
القدرة الخارجة

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 ج 1

أ 2 ب 2

ب 3 ج 3

أ 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

:اختبار سونبرن–اختبار اإليقاف: اختبار المحركات

امثلة حسابية-اختبار التناقص -اختبار هوبكنسون 

األسبوع السادس عشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

تمرالمسالتيارمكائنعلىواالختباراتالفحوصتجرى

اللتياالمفاقيديجادالوكذلكالماكنةكفاءةعلىللحصول

فاقيدالم)الثابتةكالمفاقيدمباشرةبصورةحسابهايمكن

(والحديديةالميكانيكية

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

مرف على طرق اختبار وفحص مكائن التيار المستتتعر

:األفكار المركزية–ج 

(الكبح)اختبار االيقاف :أوال

سينبرناختبار: ثانيا

اختبار هوبكنسون: ثالثا

اختبار التناقص: رابعا



ياالختبار القبل. 2

:  توازاليجاديجرى اختبار هوبكنسون على ماكنتي 

العزم                                   -الكفاءة                      ب-أ
تيار المجال-تيار المنتج          د–ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

:يجرى اختبار سوينبرن على مكائن 1
التوازي                                 –التوالي                      ب -أ

طويلة التوازي–قصيرة التوازي       د –ج 

2



علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

سبةنعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

3

:يجرى اختبار الكبح عندما يراد ايجاد كفاءة
المولدات                      –المحركات الصغيرة نسبيا   ب -أ

المولدات الكبيرة-المحركات الكبيرة         د–ج 

:يجرى اختبار ماكنتي  
توازي متشابهتين                      –توازي مختلفتين            ب -أ

توالي مختلفتين-توالي متشابهتين         د–ج 

4



الفحوص واالختبارات في مكائن التيار المستمر. 3

:الكبحفحص-1

:سوينبرنفحص-2
المفاقيدوايجاداالالحملحالةفيالمحركحالةدراسة

لحملاحالةفيالمحركيشغلذلكوبعد(الثابتة)الميكانيكية

ئنمكاعلىالفحصهذاويجرىالحملذلكعندكفائتهاليجاد

كفائتهااليجادالتوازي

غيرةالصالمحركاتكفاءةايجاديرادعندماالفحصهذايستخدم

كيةميكانيكابحةبواسطةمباشرةالمحركيحملوفيهانسبيا

الفحصعليهويجرىالدواميالتياراوكابحة



:هوبكنسونفحص-3

معمتشابهتانتوازماكنتاتوصلالفحصهذافي

الاتصااطرافهماوتوصلميكانيكيااتصاالبعضهما
وفيخارجيمصدرمنوتغذىالماكنتانوتداركهربائيا

الماكنتينكفاءةايجاديمكنالطريقةهذه

:التناقصفحص-4

دمفاقياليجادالتوازيمكائنعلىالفحصهذايطبق

ايعندالنحاسمفاقيدعلمتواذاواالحتكاكالحديد

الحملهذاعندالماكنةكفاءةحسابيمكنحمل



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

القدرة الداخلة في فحص سوينبرن عند الالحمل هي

(المفاقيد الكلية)

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

( كفائتها)تجرى الفحوصات على المكائن اليجاد



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

-:في فحص الكبح يمكن ايجاد القدرة. 1

القدرة الداخلة                  ب الكفاءة--أ

القدرة الخارجة-المفاقيد                       د-ج

-:في فحص سوينبرن في حالة الالحمل يمكن ايجاد .2
المفاقيدالثابتة–ب القدرة الحصانية.أ

الكفاءة–القدرة الداخلة                      د -ج



-:حالةفيالماكنتانتدارهوبكنسونفحصفي.3
مولدمحرك-بمولدين.أ

محركين-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

-:علىاجرائهاليمكنسوينبرنفحص.3
التوازيمولد-بالتوازيمحرك.أ

التواليمحرك-دالمركبالمحرك-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

المفاقيد
القدرة الخارجة

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 ج 1

أ 2 ب 2

ب 3 ج 3

د 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

اجزاءها–مكوناتها -المحوالت الكهربائية

-المحول ذو القلب الخارجي -نظرية تشغيل المحول ذو القلب الداخلي

.الدائرة المكافئة للمحول-رسم المتجهات )ق،د،ك)معادلة

األسبوع السابع عشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

المحوالتوانواعالمحولعمللنظريةاألساسيةالمبادئلفهم

للمحولةالكهربائيالدافعةالقوةمعادلةمعرفةوكذلكتركيبهاحسب

مالواالحالالحملحالةفيللمحولةالطوريالمخططرسموكيفية

ولللمحالمكافئةالدائرةوايجاد(سعوي-حثي-مقاومي)المختلفة

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

نظرية عمل المحوالت الكهربائية وتطبيقاتهاعلىتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

.مكونات وأجزاء المحولة ونظرية التشغيل:أوال

.معادلة القوة الدافعة الكهربائية:ثانيا

. رسم المخططات الطورية للمحول لمختلف االحمال: ثالثا

.ورسم عناصر الدائرة المكافئةإيجاد: رابعا



ياالختبار القبل. 2

نسبة التحويل  في المحوالت هي العالقة بين

قدرة وفولتية االبتدائي-وفولتيةاالبتدائي         بتيار -أ

وي وعدد لفاتهمافولتيتا االبتدائي والثان-تيار وفولتية الثانوي       د-ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

المحول ماكنة كهربائية استاتيكية وتتكون من 1

ملف واحد–ب ملفين معزولين كهربائيا        -أ
ثالثة ملفات–ملفين متصلين كهربائيا       د –ج 

2



-:نسبة الفولتيات لالبتدائي والثانوي عكسيا مع3
عدداللفات                                     –التردد          ب -أ

الفيض المغناطيسي-التيارت     د–ج 

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

سبةنعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

فولتية المحول هو ماكنة تقوم بتحويل فولتية وتيار معينين الى

-:وتيار اخرين بثبوت 
القدرة                                     –التردد                       ب -أ

تنظيم الجهد-الكفاءة               د–ج 

4



نظرية العمل والتطبيق، المحوالت الكهربائية. 3

:العملنظرية-1

:حساب معادلة القوة الدافعة الكهربائية-2
لمختلااف فااي االبتاادائي والثااانويالفولتياااتحساااب معادلااة   

(.السعوية–الحثية –المقاومية) االحمال

الداخليالقلبذوالمحول)وانواعهاالمحوالتتركيبدراسة

حالةفيوالمحولالعملونظرية(الخارجيالقلبذووالمحول

.اللحمل



:المتجهاترسم-3
والحصولالالحملحالةفيللمحولالطوريةالمخططاترسم
حالةفيللمحولالطوريةالمخططاترسموكذلك(IO)على

قدرةعامل–الوحدةقدرةعامل)مختلفللحملقدرةمعامل

.(متقدمقدرةعامل–متخلف

:للمحولالمكافئةالدائرة-4

مقاومةعلىالمحولفيالمكافئةالدائرةتتكون

المقاومةوكذلكاالبتدائيللملفالحثيةوالمعاوقة

مثليالذيالمتوازيوالفرعللثانويالحثيةوالمعاوقة
.(حثيةمعاوقة–مقاومة)المغناطيسيةالدائرة



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(فمتخل)سيكون عامل القدرةفي الحمل الحثي على المحول

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(  التردد)المحول يعمل بثبوت



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

:نسبة التحويل في المحول الرافع هي. 1

اكبر من واحد        ب اقل من واحد.--أ

سالب-واحد                د-ج

:اذا كان المحول رافعا للفولتية فهو .2
.رافع للتيار–ب خافض للتيار.أ

رافع للتردد–التيار ثابت         د -ج



:علىتقسمالثانويالىاالبتدائيمنالممانعاتنقلعند.3
الفولتية-بالتحويلنسبة.أ

التحويلنسبةمربع-دالتيار-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

:النوذلكالمحوالتفيكبيرةالكفاءةتكن.4
عاليةالفولتية-بعاليالتيار.أ

كبيرةالمقاومة-دقليلةالمفاقيد-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

التردد
متخلف

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 أ 1

ا 2 د 2

د 3 ج 3

ج 4 أ 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

دائرة وكيفية حساب مكونات ال-اختبار الدائرة المفتوحة والمقصورة

المخطط الطوري للمحولة في -المحولة في حالة الحمل -المكافئة

حالة اقصى كفاءة–المفاقيد الكفاءة –حالة الحمل 

األسبوع الثامن عشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

عناصرإليجادالمحوالتعلىواالختباراتالفحوصتجرى

والمغلقةةالمفتوحالدائرةحالةفيالمفاقيدوإليجادالمكافئةالدائرة

اقصىوحالةوالحملالالحملحالةفيالطوريالمخططورسم

كفاءة

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

ف على طرق اختبار وحساب كفاءة المحوالتتتعر

:األفكار المركزية–ج 

اختبار الدائرة المفتوحة والدائرة المغلقة للمحوالت:أوال

.حساب مكونات الدائرة المكافئة:ثانيا

رسم المخطط الطوري للمحولة في حالة الحمل واللحمل: ثالثا

حساب المفاقيد وإيجاد الكفاءة  وحالة اقصى كفاءة: رابعا



علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

سبةنعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

عند الالحمل في المحوالت االبتدائي يسحب تيار يسمى
(              I2)    تيار الثانوي–ب (      IO)   تيار الالحمل -أ

(IL)    تيار الحمل-د(     I1)  تيار االبتدائي –ج 

3

-:في فحص الدائرة المغلقة نحصل على المفاقيد 
الحديدية                         ج –التيارات الدوامة          ب -أ

النحاسية-الهسترة                  د–

4



ياالختبار القبل. 2

:  اليجاديجرى اختبار الدائرة المغلقة في المحوالت 

R0ب مقاومة الدائرة المغناطيسية (        Zeq) الممانعة المكافئة-أ

التياراالبتدائي-دX0ممانعة الدائرة المغناطيسية –ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

:يجرى اختبار الدائرة المفتوحة في المحوالت  اليجاد1
االمفاقيدالحديدية                        –المفاقيد النحاسية       ب -أ

مفاقيد االحتكاك–المفاقيد الميكانيكية       د –ج 

2

IO



علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

سبةنعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

عند الالحمل في المحوالت االبتدائي يسحب تيار يسمى
(              I2)    تيار الثانوي–ب (      IO)   تيار الالحمل -أ

(IL)    تيار الحمل-د(     I1)  تيار االبتدائي –ج 
3

-:في فحص الدائرة المغلقة نحصل على المفاقيد 
الحديدية                         ج –التيارات الدوامة          ب -أ

النحاسية-الهسترة                  د–

4



الفحوص والقدرة في المحوالت. 3

:الالحملفحص-1

:فحص الدائرة المغلقة-2
(  short circuit test)            ويسمى اختبار القصر 

كذلك ويمكن الحصول من هذا االختبار على المفاقيد النحاسية و

على باقي عناصر الدائرة المكافئة 

open)المفتوحةاختبارالدائرةويسمى circuit test)

لحملالتياروعلىالحديديةالمفاقيدعلىاالختبارهذامنالحصولويمكن

(XO&RO)المكافئةالدائرةمنالمتوازيالجزءعناصروعلى



:والحملالالحملحالةفيالمحولة-3

يامغناطيسفيضامكوناالالحملتيارفقطيمرالالحملعند

حسبوالفولتيةمحوالوالثانوياالبتدائيملفاتمنكليقطع

كونامالثانويفيتيارفسيمرالحملحالةفيامااللفاتعدد

تيارحبسالىيوديممافيضعفهاالصليالفيضيعاكسفيضا

االبتدائيفي

:كفاءةاعظموحالةالمحولكفاءة-4

المفاقيدوجودلعدمعاليةالمحوالتكفاءةتكون

اقيدمفتتساوىعندماكفاءةاعظموتكونالميكانيكية

واالحتكاكالحديد



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

المفاقيد لعدم وجود(عالية نسبيا)الكفاءة في المحوالت

الميكانيكية

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(ةالدائرة المكافئ)تجرى الفحوصات على المحوالت اليجاد



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

-:في فحص الدائرة المفتوحة يمكن ايجاد. 1

القدرة الداخلة                  ب الكفاءة--أ

المفاقيد النحاسية-المفاقيد الحديدية             د-ج

-:في فحص الدائرة المغلقة التيار االبتدائي هو .2
I2–ب I1.أ

Im–د IO-ج



-:حالةفيالمحولكفاءةحسابيمكن.3
الحمل-بالالحمل.أ

المغلقةالدائرة-دالمفتوحةالدائرة-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

-:اختبارمنللمحولالمكافئةالدائرةثوابتحسابيمكن.4
الحمل-بالالحمل.أ

المغلقةالدائرة-دوالمغلقةالمفتوحةالدائرة-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

الدائرة المكافئة
عالية نسبيا

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ج 1 ب 1

أ 2 أ 2

ب 3 أ 3

ج 4 د 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

(  محول الجهد-محول التيار) محوالت اجهزة القياس-المحول الذاتي 

االستخدامات العملية

األسبوع التاسع عشر



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

ةدراسوكذلكومميزاتهالذاتيللمحولاألساسيةالمبادئلفهم

قاتهماوتطبيالفولتيةومحولالتياركمحولالقياساجهزةمحوالت

العملية

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

مميزات المحول الذاتي  و محوالت القياسعلىتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

التعرف على المحول الذاتي  ومميزاته:أوال

.دراسة محول التيار:ثانيا

. على محول الفولتيةالتعرف: ثالثا

.التطبيقات العملية ألجهزة القياسالتعرف على :رابعا



ياالختبار القبل. 2

:  محول التيار يربط مع الدائرة

بالتوالي                                 -بالتوازي                   ب-أ
على اطراف المصدر-مباشرة               د–ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

:  المحول الذاتي يتكون من 1
ملف واحد–ملفين معزولين كهربائي                            ب -أ

لفاتثالثة م–ملف واحد وبه تفرع لالبتدائي والثانوي       د –ج 

2



:الملف الثانوي لمحول الجهد يربط الى3
جهاز قياس التيار                          –جهاز قياس الفولتية          ب -أ

المصدر-الحمل                      د–ج 

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

سبةنعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

:المحول الذاتي من اهم فوائدة
تحويل  التيار                          –تحويل الفولتية               ب -أ

التوفير في النحاس-تحويل القدرة             د–ج 

4



المبادئ األساسية-1

محوالت القياس& المحول الذاتي . 3

:محوالت القياس-2
بينهماوالمقارنةلمحوالت القياسدراسة األجزاء الرئيسية 

ويمثلواحدملفمنالمحولهذايتكوناذالذاتيالمحولدراسة

هذانمفقطجزءويمثلالثانوياواالبتدائيالملفكلهالملفهذا

خفضاورفعمحوليكونانويمكناالخرالملفذاتهالملف



:التيارمحوالت-3
ضلخفالمتناوبالتياردوائرفيالتيارمحوالتتستخدم

جهزةاوتشغيلالقياسلغرضومعلومةدقيقةبنسبةالتيار

والتنظيمالوقاية

:الجهدمحوالت-4
صغرفياالالعاديةالمحوالتعنالمحوالتهذهالتختلف

الدائرةمعمباشرةلهااالبتدائيالملفيوصلحيثحجمها

ميتربالفولتالثانويالملفويوصلطرفيهاجهدقياسالمراد

(relay)بمرحلاو



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

التيارات قياس الفولتيات و)فيتستخدم محوالت القياس فقط

(العالية

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

اديستخدم المحول الذاتي بدال من المحول العادي عندما ير

(  التوفير في النحاس)



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

:يكون المحول الذاتي. 1

خافضا فقط                           ب رافعا فقط.--أ

ي اخرىرافعا في حالة وخافضا ف-رافعا وخافضا في نفس الوقت   د-ج

ي؟تكون ملفات االبتدائي لمحول التيارنسبة الى ملفات الثانو.2
.كبيرة–ب قليلة                    . أ

اكبر منها–متساوية            د -ج



.الجهدلمحولالتحويلنسبةتكون-3
a>1-بa<1.أ

a-ج = a=0-د1

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

.نستخدمالعاليالضغطفولتياتلقياس-4
قدرةمحول-ب.الجهدمحولأ

ذاتيمحول-دتيارمحول-ج



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 

اإلسكندرية, اسر علي زكي .د, هندسة القوى الكهربائية 

References:

1

2
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

التوفير في 

النحاس

ات قياس الفولتي
ةوالتيارات العالي

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

د 1 ج 1

أ 2 ب 2

ب 3 أ 3

أ 4 د 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

:المحوالت ثلثية األطوار
الطرق المختلفة التوصيل المحوالت الثلثية

األسبوع العشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

طرقووتركيبهاالطورثالثيةللمحوالتاألساسيةالمبادئلفهم

واستخداماتهاتوصيلها

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

دامهاتركيب المحوالت ثالثية الطور وطرق ربطها ومجاالت استخعلىتتعرف 

:األفكار المركزية–ج 

دراسة تركيب المحوالت ثلثية الطور:أوال

.التعرف على طرق ربط المحوالت ثلثية الطور:ثانيا

. على مجاالت استخدامهاالتعرف: ثالثا

دراسة شروط ربط المحوالت الثلثية الطور على التوازي: رابعا



ياالختبار القبل. 2

:  افضل ربط للمحوالت التي تغذي المستهلكين

∆/∆-ب∆/Y-أ

Y/∆-دY/ Y–ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

:  المحول ثالثي الطور يستخدم في 1
اجهزة القياس–الدوائر االلكترونية                       ب -أ

العزل الكهربائي–نقل وتوزيع القدرة الكهربائية       د –ج 

2



3
:معامل القدرة عندما تكون االحمال الحثية يكون

متأخر                          –متقدم                          ب -أ

صفر-واحد                       د–ج 

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

سبةنعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

:معامل القدرة عندما تكون االحمال السعوية  يكون
متأخر                          –متقدم                          ب -أ

صفر-واحد                       د–ج 

4



يستعمل عندما يكون الحمل متوازن وهو :Υ/Υتوصيل-1

اقتصادي ومن خصائصه

VL=√3Vph

IL= Iph

:∆/∆توصيل-2
لفولتيةاوتبقى،مستمربالطاقةالتجهيزيكونعندمايستعمل

خصائصهومنالمتوازنغيربالحملتتأثروالثابتة
Vph=VL

IL=√3Iph



:∆/Υتوصيل-3
لطاقةانقلخطنهايةفيالفولتيةخفضيرادعندمايستخدم

الثانويةالمحطاتفي

:∆/Υتوصيل-4
العاليالضغطخطبدايةعندالفولتيةرفعيرادعندمايستعمل



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(Y/Δ)  المحوالت ثالثية الطور تربط قرب المستهلكين

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

تستخدم المحوالت ثالثية الطورفي

(  محطات النقل والتوزيع)



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

:المحوالت ثالثية الطور تستخدم في. 1

القياس                           ب االجهزة االلكترونية --أ

توليد الفولتية -نقل وتوزيع القدرة الكهربائية   د-ج

للحصول على∆/Υيكون ربط المحوالت بالقرب من المستهلكين .2
(R)    المط الفعال–ب (    N)   المط المتعادل. أ

(T)   المط الفعال–د (       S) الخط الفعال-ج



:علىتربطمحوالتعدةمنعاليةقدرةعلىللحصول.3
التوازي-بالتوالي.أ

التعاقبعلى-دالمركب-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

:محوالتبوالتوزيعالنقلمحطاتفيتستخدمالتيالمحوالتتسمى.4
االلكترونية-بالقياس.أ

الذاتية-دالقدرة-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

محطات النقل 

والتوزيع
Y/Δ

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ج 1 ج 1

أ 2 أ 2

ب 3 ب 3

ج 4 أ 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

المجال –العيوب –المحركات الحثية الثلثية األطوار   المميزات 

وار تردد الجزء الد–نظرية التشغيل االنزالق –المغناطيسي الدوار 

األسبوع الحادي والعشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

يرغومحركاتتزامنيهمحركاتالىالكهربائيةالمحركاتتقسم

وصيانتهايةالعالبكفاءتهاوتمتازالحثيةبالمحركاتوتسمىتزامنيه

رويدومساعدةعواملاستخدامدونمباشربشكلوتدورالقليلة

روتدوالثابتالجزءفيالدوارالمجالتولدبعدالدوارالجزء

التزامنيةالسرعةمناقلبسرعةالحثيةالمحركات

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

مجال على اجزاء المحركات الحثية ثالثية الطور ونظرية نشوء التتعرف 

المغناطيسي الدوار ونظرية عمل المحركات 

:األفكار المركزية–ج 

ثلثية الجزاء الرئيسية المتكونة منها المحركات الحثية:أوال

مميزات وعيوب المحركات الحثية ثلثية الطور:ثانياالطور

نشوء المجال المغناطيسي الدوار ونظرية عمل المحركات : ثالثا

.االنزالق وحساب تردد الجزء الدوار:رابعا



ياالختبار القبل. 2

ية الطور يتولد الفيض المغناطيسي الدوار في الحركات الحثية ثالث

-:في

.       الجزء الدوار -ب.            االغطية الجانبية -أ

.محامل الفرش-د.الجزء الثابت  -ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

المحركات التي فيها االنزالق يساوي صفر هي1

.  المحركات التزامنية -ب.المحركات الحثية  -أ

المحركات التنفيذية-دمحركات الخطوة                -ج

2



3
يكون تردد الجزء الدوار في المحركات ثالثية الطور

.fr=sfs-بfs2 =fr-أ

fr=fs-دfr=2sfs-ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

-:الفرق بين السرعة التزامنية وسرعة الجزء الدوار يسمى

.  سرعة المحرك -ب.السرعة النسبية  -أ

سرعة االنزالق-داالنزالق                         -ج

4



ربعــــــــــةألاالمحـــــــاور . 3

الطاقةتحولالطورثالثيةالحثيةالمحركات-1

ةدورانيحركيةطاقةالىالطورالثالثيةالكهربائية

واالغطيةالدواروالجزءالثابتالجزءمنوتتكون-2

الجانبية



أيالطورالثالثيالمصدرالىالمحركايصالعند-3

لديتوسوفالطورالثالثيةالثابتالجزءملفاتاى

وار\الالجزءملفاتفيمسحدوارمغناطيسيمجال

يارتتمررسوفمغلقةدائرةوألنه(ك.د.ق)فيهامكونا

المجالينبينالتعاملوبفعلاخردوارمجاالمكونا

المحركيدورسوف

ةالتزامنيالسرعةمناقلبسرعةالدوارالجزءيدور-4

لالمجاتوليدالستمراروذلكاالنزالقسرعةوتسمى

الحركةالستمرارالدوارالجزءمن



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

طبين  في المحركات الحثية الثالثية الطور التي تتكون من ق

(3000)فان السرعة التزامنية تساوي 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

يالحثي ثالث) يكون االنزالق اقل من الواحد في المحرك  

(الطور



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

عندما تكون سرعة الجزء الدوار لمحرك حثي ثالثي الطور-1

950rpm  فان معامل االنزالق؟
.6%-ب%4-أ

5%-د8%-ج

عند بدء الحركة للمحركات الحثية فان االنزالق يساوي ؟. 2
0.50-ب 1. أ

.صفر–اكبر من الواحد         د -ج



لىاالمحركيصلعندماالحثيةالمحركاتفيلالنزالققيمةادنى.3

.سرعته

.الفعليةسرعتهنصف-ب.الفعلية.أ

التزامنيةالسرعةعند-د.البدءعند-ج

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

يفالمحركعندمايكونالحثيةالمحركاتفيلالنزالققيمةاعلى.4

.حالة

.الفعليةسرعتهنصف-بدوران.أ

التزامنيةالسرعةعند-د.البدءعند-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

المحرك الحثي 
ثالثي الطور

3000rpm

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

د 1 ب 1

أ 2 ج 2

أ 3 ب 3

ج 4 د 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

محركات ذات قفص سنجابيانواع المحركات

محركات ذات حلقات االنزالق

استخداماته–تركيب كل نوع–المقارنة بينهما

األسبوع الثاني والعشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

1:هينوعينالىالطورالثالثيةالمحركاتتقسم

السنجابيالقفصذاتالحثيةالمحركات-1

الحلقات)الملفوفالدوارالجزءذاتالحثيةالمحركات-2

الثابتزءالجناحيةمنبنوعيهاالحثيةالمحركاتتتشابه(االنزالقية

الدوارالجزءناحيةمنوتختلف

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

على نظرية عمل المحركات الحثية ذات القفص السنجابي تتعرف 

والمحركات ذات الحلقات االنزالقية

:األفكار المركزية–ج 

.تركيب الجزء الثابت :أوال

.تركيب الجزء الدوار:ثانيا

ةوالحلقات االنزالقيالفرق بين محركات القفص السنجابي: ثالثا

.استخدام كل نوع:رابعا



ياالختبار القبل. 2

تصنع رقائق الجزء الثابت من؟

.       رقائق النحاس -ب. رقائق الفوالذ والسيلكون -أ

.رقائق النيكل-د.رقائق االلمنيوم  -ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

؟تدور المحركات الحثية الثالثية الطور بالسرعة 1

.  السرعة غير التزامنية -ب.السرعة التزامنية  -أ

امنيةسرعة اقل من السرعة التز-دسرعة اكبر من السرعة التزامنية-ج

2



جابي تكون لفائف الجزء الدوار في المحركات ذات القفص السن3

نسبة الى محور االسناد؟

.أفقية-بعمودية                  -أ

.مائلة بزاوية منفرجة-دمائلة بزاوية حادة      -ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

تكون ملفات الجزء الدوار

.مفتوحة من الطرفين-بمقصورة من الطرفين    -أ

.مفتوحة من طرف ومقصورة منطرف اخر-ج

4



ربعــــــــــهألاالمحـــــــاور . 3

النسبةواناليوميةحياتنافيمهمةالمحركات-1

اماالسنجابيالقفصذاتحثيةمحركاتهيمنهااالكبر

قليلةفهياالنزالقحلقاتذاتالحثيةالمحركات

زمعالىتحتاجالتياالحمالعندوتستخدماالستخدام

عاليدورانبدء

لجزءاناحيةمنبنوعيهاالحثيةالمحركاتتتشابه-2

لمجاريافيالطورالثالثيةالملفاتتوضعحيثالثابت

slots))ثلثطوركليشغلحيثطوربعدطور

مقصرةاوكاملةلفبخطوةويلفالكليةالمجاري



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

تيار بدءها  عالي)من مساوىء المحركات  الحثية  

(وصعوبة التحكم بسرعتها

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

ل كفاءتها عالية والتحتاج ا) من محاسن المحركات الحثية

(وسيلة بدء دوران



تجرىالتيواالختباراتالمكافئةالدائرةدراسة-3

المكافئةالدائرةثوابتاليجادعليها

الجزءترددحسابوكيفيةاالنزالقمعاملدراسة-4

الدوار



االختبار البعدي. 5

-:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي-

وتردد المصدر (  6) اذا كان عدد االقطاب لمحرك حثي ثالثي الطور . 1

50Hz فان السرعة التزامنية؟
1500 .300rpm-بrpm-أ

750rpm-د 1000rpm-ج

يمكن ان نتصور المحرك الحثي بانه ؟. 2
انوي محول خافض فيه الث–ب محول خافض فيه الثانوي مفتوح        . أ

يه محول رافع ف–محول رافع فيه الثانوي مفتوح     د -مقصور   ج

.  الثانوي مقصور



الكامللحملالتياربالنسبةالحثيةالمحركاتفيالالحملتياريتراوح.3
10)%.أ - 20)%-ب(20 - 30).

30)%-ج 50)%-د.(50- -60)

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

وكان 50Hzوتردد المصدر ( 4)محرك حثي عدداقطاباذا كان  . 4

الفعلية؟سرعتةفتكون (  0.05)   االنزالق 
1425rpm–ب 1525rpm. أ

.  1225rpm–د 1325rpm-ج
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ELECTRITAL TECHNOLOGY BY THERAJA



مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال كفاءتها عالية 

يلة والتحتاج الى وس
بدء حركه

تيار بدءها عالي 

ة وصعوبة السيطر
على سرعتها

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ج 1 د 1

ب 2 أ 2

ج 3 ج 3

ب 4 أ 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

ن العزم واالنزالق عزم بدء الدورا-العلقة بين العزم ومعامل القدرة 

ة شرط أقصى عزم الدوران الدائرة المكافئ-شرط أقصى عزم بدء –

ةحسابيةامثل–للمحرك الحثي 

األسبوع الثالث والعشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

بدءموعزواالنزالقالقدرةومعاملالعزمبينالعالقةعلىيتعرف

والدائرةودورانبدءعزماقصىوشروطوالدورانالحركة

.الحثيللمحركالمكافئة

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

الدوران يتعرف على كيفية العالقة بين العزم واالنزالق وعزم بدءتتعرف 

والدائرة المكافئة للمحرك الحثيوشروط اقصى عزم بدء و دوران

:األفكار المركزية–ج 

العلقة بين العزم ومعامل القدرة:أوال

العلقة بين العزم واالنزالق:ثانيا

.عزم بدء الدوران وشروط اقصى عزم بدء: ثالثا

.الدائرة المكافئة للمحرك الحثي :رابعا



ياالختبار القبل. 2

ليل قياسا العزم االبتدائي في المحركات الحثية ذات القفص السنجابي ق

الى عزم الحمل الكامل يمقدار 

.       Ts=2Tfl-ب. Ts =1.5Tfl-أ

.Ts=2.5Tfl-دTs=2.5Tfl-ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

العزم وتيار الجزء الدوار؟العالقة بين 1

.  عالقة طردية -ب.   عالقة عكسية -أ

.عالقة منحني-د.  عالقة اسية -ج

2



بيمكن تشبيه الدائرة المكافئة للمحركات الحثية 3

.مولد تيار مستمر-بمحرك تيار مستمر-أ

.المحركات التزامنية-د.         المحوالت -ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

بعزم البدء في المحركات الحثية يعتمد على

.مقاومة الجزء الثابت-بمقاومة الجزء الدوار         -أ

.محاثة الجزء الثابت -دمحاثة الجزء الدوار     -ج

4



ربعــــــــــهألاالمحـــــــاور . 3

الرياضيةالعالقةمنالعزميحسب-1

T=kE2 I2cosφ2

للجزءالتيار(I2)الدوارللعضوكدق(E2)ثابتمقدار(k)حيث

الدوارالجزءوتيارالدوارالجزءفولتيةبينالزاوية(φ)الثابت

التاليةالعالقةمناالبتدائيالعزميحسب-2

Ts=Ke2R2² / R2² + X2²

بزيادةيزدادالدورانبدءعزماننرىالمعادلةومن
الدوارالجزءمقاومة



222منالدورانعزميحسب-3

TR=kE2sR2/ R2 +(Sx2)

علىالدوارالجزءومقاومةاالنزالققيمةتاثيريظهروبذلك

الدورانعزم

عندمادورانبدءعزماعظمعلىنحصل-4
R2=X2

عندمادورانعزماعظمعلىنحصل

R2=SX2



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(عةالعزم والسر) عند تقليل فولتية المصدر سوف تقل 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

منحني العالقة بين العزم واالنزالق من نقطة يبدأ

(التزامنية)عند السرعة القريبة من (الصفر)



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

.  نحصل على اعظم عزم دوران عندما. 1
.R2=2X2-بR2=X2-أ

SR2=X2-دSX2=R2-ج

؟يكون العزم مساويا للصفر عندما . 2

.s=0–ب S=1. أ

s<1–د s<1-ج



.ونالسكعندالدوارالجزءمحاثةقيمةمعتتناسبللعزمقيمةاعظم.3

عكسيا-ب.طرديا.أ

تساويها-د.التتناسب-ج

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

.عندماالحثيةالمحركاتمنخارجةقدرةاعظمعلىنحصل.4
0.5-بRL=0.5Zeq..أ RL=Zeq

eq2z=RL-دRL=Zeq-ج



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 

اإلسكندرية, اسر علي زكي .د, هندسة القوى الكهربائية 

References:

1

2

ELECTRITAL TECHNOLOGY BY THERAJA



مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

التزامنية

العزم والسرعة

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ج 1 ب 1

ب 2 أ 2

ب 3 ج 3

ج 4 أ 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

طرق ايقاف -عكس اتجاه دوران المحرك الحثي ثلثي االطوار

السيطرة على المحركات الحثية باستخدام جهد -المحرك الحثي 

-وضع مقاومة في دائرة الجزء الدوار-التردد -األقطاب-المصدر

تشغيل محركين على التوالي

األسبوع الرابع والعشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

متتالطورثالثيالحثيالمحركدوراناتجاهعكسعمليةان

يفالثالثالطوروبقاءاالخربدلاحدهماالطوريناحدبتبديل

الطورةالثالثيالحثيةالمحركاتسرعةعلىالسيطرةويمكنمكانه

المصدرفولتيةبتغييراوالتردداواالقطابعددبتغيير

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

الثية يتعرف على كيفية عكس اتجاه دوران المحركات الحثية الثتتعرف 

المحرك الحثي وكيفية السيطرة على سرعتهالطور وكيفية ايقاف

:األفكار المركزية–ج 

.عكس اتجاه دوران المحركات الحثية:أوال

.طرق ايقاف المحركات الحثية:ثانيا

. طرق السيطرة على المحركات الحثية: ثالثا

طرق تغيير التردد: رابعا



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

الدوران يتعرف على كيفية العالقة بين العزم واالنزالق وعزم بدءتتعرف 

والدائرة المكافئة للمحرك الحثيوشروط اقصى عزم بدء و دوران

:األفكار المركزية–ج 

العلقة بين العزم ومعامل القدرة:أوال

العلقة بين العزم واالنزالق:ثانيا

.عزم بدء الدوران وشروط اقصى عزم بدء: ثالثا

.الدائرة المكافئة للمحرك الحثي :رابعا



ربعــــــــــهألاالمحـــــــاور . 3

ورالطثالثيةالحثيةللمحركاتالجيدةالصفاتمن-1

ريقطعنوتتمبسهولةدورانهااتجاهتغييرامكانيةهي

الطوربقاءمعاالخربدلاحدهماالطوريناحدتبديل

مكانهفيالثالث

ىالالمصاعدفيوخاصةاالحيانبعضفينحتاج-2

ليةالعمهذهوتتمالحثيةالمحركاتحركةايقافاوكبح
عمليةطرقبعدة



ودمحدبشكلالحثيةالمحركاتسرعةتغييريمكن-3

تغيير&االقطابعددتغييرمنهاطرقبعدةوتتم

المصدرفولتيةتغيير&التردد

اتالملفمنبنوعينوذلكاالقطابعددتغييريمكن-4

سرععلىيعملمولدطريقفعنالترددتغييرواما

الكترونيةبطرقاومختلفة



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

اسهل طرق لتشغيل المحركات الحثية هي باستخدام 

(اللواقط)

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

لكبح ا)افضل طرق الكبح الكهربائي للمحركات الحثية هي  

(باستخدام التيار المستمر



ياالختبار القبل. 2

ليل قياسا العزم االبتدائي في المحركات الحثية ذات القفص السنجابي ق

الى عزم الحمل الكامل يمقدار 

.       Ts=2Tfl-ب. Ts =1.5Tfl-أ

.Ts=2.5Tfl-دTs=2.5Tfl-ج

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

العزم وتيار الجزء الدوار؟العالقة بين 1

.  عالقة طردية -ب.   عالقة عكسية -أ

.عالقة منحني-د.  عالقة اسية -ج

2



بيمكن تشبيه الدائرة المكافئة للمحركات الحثية 3

.مولد تيار مستمر-بمحرك تيار مستمر-أ

.المحركات التزامنية-د.         المحوالت -ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

بعزم البدء في المحركات الحثية يعتمد على

.مقاومة الجزء الثابت-بمقاومة الجزء الدوار         -أ

.محاثة الجزء الثابت -دمحاثة الجزء الدوار     -ج

4



ربعــــــــــهألاالمحـــــــاور . 3

الرياضيةالعالقةمنالعزميحسب-1

T=kE2 I2cosφ2

للجزءالتيار(I2)الدوارللعضوكدق(E2)ثابتمقدار(k)حيث

الدوارالجزءوتيارالدوارالجزءفولتيةبينالزاوية(φ)الثابت

التاليةالعالقةمناالبتدائيالعزميحسب-2

Ts=Ke2R2² / R2² + X2²

بزيادةيزدادالدورانبدءعزماننرىالمعادلةومن
الدوارالجزءمقاومة



222منالدورانعزميحسب-3

TR=kE2sR2/ R2 +(Sx2)

علىالدوارالجزءومقاومةاالنزالققيمةتاثيريظهروبذلك

الدورانعزم

عندمادورانبدءعزماعظمعلىنحصل-4
R2=X2

عندمادورانعزماعظمعلىنحصل

R2=SX2



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(عةالعزم والسر) عند تقليل فولتية المصدر سوف تقل 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

منحني العالقة بين العزم واالنزالق من نقطة يبدأ

(التزامنية)عند السرعة القريبة من (الصفر)



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

.  نحصل على اعظم عزم دوران عندما. 1
.R2=2X2-بR2=X2-أ

SR2=X2-دSX2=R2-ج

؟يكون العزم مساويا للصفر عندما . 2

.s=0–ب S=1. أ

s<1–د s<1-ج



.ونالسكعندالدوارالجزءمحاثةقيمةمعتتناسبللعزمقيمةاعظم.3

عكسيا-ب.طرديا.أ

تساويها-د.التتناسب-ج

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

.عندماالحثيةالمحركاتمنخارجةقدرةاعظمعلىنحصل.4
0.5-بRL=0.5Zeq..أ RL=Zeq

eq2z=RL-دRL=Zeq-ج



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 

اإلسكندرية, اسر علي زكي .د, هندسة القوى الكهربائية 

References:

1

2

ELECTRITAL TECHNOLOGY BY THERAJA



مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

التزامنية

العزم والسرعة

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ج 1 ب 1

ب 2 أ 2

ب 3 ج 3

ج 4 أ 4



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

ة يمكن للسيطرة على سرعة المحركات الحثية ذات الحلقات االنزالقي. 1

.  ربط 

مقاومات على التوالي مع الدوار   .تمقاومات على التوالي مع الثاب-ب-أ

بتملفات على التوالي مع الثا-دملفات على التوالي مع الدوار-ج

فان سرعة المحرك  (4) وعدد االقطاب ( 20Hz)  اذ كان التردد . 2

؟تكون
.600rpm–ب 500rpm. أ

1500rpm–د 1000rpm-ج



لغرضالدوارالجزءملفاتمعالتواليعلىمقاومةربطعند.3

.المحرككفاءةفانالسرعةعلىالسيطرة

تقل-ب.تزداد.أ

نسبياتتاثر-د.التتاثر-ج

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

لغرضالدوارالجزءملفاتمعالتواليعلىمقاومةربطعند.4

.الدوارالجزءفيالنحاسيةالمفاقيدفانالسرعةعلىالسيطرة

تقل-ب.تزداد.أ

نسبياتتاثر-د.التتاثر-ج



3 ( االنترنت ) , شبكة المعلومات الدولية 

اإلسكندرية, اسر علي زكي .د, هندسة القوى الكهربائية 

References:

1

2

ELECTRITAL TECHNOLOGY BY THERAJA



مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

م الكبح باستخدا
التيار المستمر

اللواقط

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

أ 1 ج 1

ب 2 ب 2

ب 3 د 3

أ 4 أ 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

.تركيبها–انواعها –المحركات الحثية احادية الطور 

–ئي كيفية الحصول على عزم ابتدا–نظرية التشغيل 

شرح مفصل عن انواع المحركات الحثية 

وكيفية عكس اتجاههااحادية الطور

األسبوع الخامس والعشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

ىيسماالولملفينمنالطوراحاديةالحثيةالمحركاتتتكون

ذلكوالبدءملفاوالثانوياوالمساعديسمىوالثانيالرئيسي

يستمرثمومنالدورانبدايةفيالدوارالمجالتكوينفيللمساعدة

الدوارالجزءفيالحثبفعلبالدورانالمحرك

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

عملها تركيب المحركات الحثية احادية الطور ونظريةيتعرف على تتعرف 

وانواعها وكيفية عكس اتجاه دورانها

:األفكار المركزية–ج 

.تركيب وانواع المحركات الحثية احادية الطور:أوال

.نظرية عمل المحركات الحثية احادية الطور:ثانيا

. انواع المحركات الحثية احادية الطور: ثالثا

احادية الطورعكس اتجاه دوران المحركات الحثيةطرق : رابعا



ياالختبار القبل. 2

ل يقوم مفتاح الطرد المركزي بفصل ملفات بدء الحركة عندما تص

سرعة المحرك الى

من السرعة الفعلية%50-من السرعة الفعلية ب%75-أ

من السرعة الفعلية%100-دمن السرعة الفعلية%25-ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

تعمل المحركات الحثية احادية الطور في العراق بفولتية قدرها1
.  220v-ب.   110v-أ

.380v-د.  150v-ج

2



من طرق عكس اتجاه دوران المحركات الحثية احادية الطور3

.عكس اطراف الملف الرئيسي-بعكس اطراف المصدر-أ

عكس اطراف البدء والحركة -دعكس اطراف ملفات البدء -ج

.معا 

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

:تسمى الملفات المربوطة بالتوازي مع ملفات الحركة 

.ملفات البدء-بالملفات الرئيسية         -أ

.ملفات الجزء الدوار-دملفات الجزء الثابت           -ج

4



ربعــــــــــهألاالمحـــــــاور . 3

وهيالطوراحاديةالحثيةالمحركاتمنانواععدةتوجد

وفيهالمنقسمالطورذوالطوراحاديالحثيالمحرك-1

احمفتالتواليعلىمعهويربطالبدءوملفالحركةملف

عندالمصدرعنالملفهذايفصلالذيالمركزيالطرد

%75)سرعةالىالمحركوصول الفعليةالسرعةمن(

الحثيوالمحركالبدءمتسعةذواالحاديالمحرك-2

واليبالتمتسعةتربطوفيهماوالدورانالبدءمتسعةذو
والدورانالبدءفيالعزملزيادةالملفينمنكلمع



فيويستخدمالمظللذوالقطبالحثيالمحرك-3

هوفيالطوراحاديالتنافريوالمحركالقليلةاالحمال

التيارمحركاتفيالدوارالجزءيشبهالدوارالجزء

الفيضخطوطفيالتنافرمبدأعلىويعملالمستمر

الدواروالجزءالثابتالجزءبينالمغناطيسي

ولكنهالتنافريالمحركيشابهوهذاالعامالمحرك-4

بانزويمتاالمتناوبوالتيارالمستمرالتيارعلىيعمل

عدمعندعاليهبسرعةويدورعاليلهالحملعزم

الحمل



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

ء يقلب الجز)لعكس اتجاه دوران المحرك ذو القطب المظلل

(180الثابت بزاوية 

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

من مميزات المحرك الحثي ذو متسعة البدء والدوران هي

(تحسين معامل القدرة&كفاءته عالية )



االختبار البعدي. 5

-:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي-

محرك المروحة السقفية من المحركات. 1

المحرك ذو الطور المنقسم        .ب محرك ذو متسعة البدء-أ

محرك ذو القطب المظلل-دمحرك ذو متسعة البدء والدوران-ج

وعندما ( 50Hz)  تكون السرعة التزامنية لمحرك حثي عند تردد . 2

6يكون عدد االقطاب   
.1000rpm–ب 750rpm. أ

3000rpm–د 1500rpm-ج



الحركةبدءملفيكون.3

ةعاليومحاثةقليلةمقاومةذو-بقليلةومحاثةقليلةمقاومةذو.أ

قليلةومحاثةعاليةذومقاومة-دعاليةومحاثةعاليةمقاومةذو-ج

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

الحركةملفيكون.4

ةعاليومحاثةقليلةمقاومةذو-بقليلةومحاثةقليلةمقاومةذو.أ

قليلةومحاثةعاليةذومقاومة-دعاليةومحاثةعاليةمقاومةذو-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

&كفاءته عالية 
تحسين معامل القدرة

يقلب الجزء الثابت 
180بزاوية 

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ج 1 ب 1

ب 2 أ 2

د 3 ج 3

ب 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

اع مباديء العمل انو–التركيب ) المولدات التزامنية 

( المولدات  بالنسبة للجزء الدوار

معامل التوزيع–معامل الخطوة 

معادلة القوة الدافعة الكهربائية في حالة الحمل

ورسم المخططات الطورية ( سعوي–حثي –مقاوم )

مسائل متنوعة–لكل حالة ومعدل تنظيم الجهد 

األسبوع السادس والعشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

الحثدأمبعلىوتعملالمهمةالمكائنمنالتزامنيةالمولداتتعتبر

الدواروالعضوالثابتالعضومنوتركبالكهرومغناطيسي

وروتدالدوارالعضوواالقطابالثابتالعضوهوفيهاوالمنتج

دافعةقوةفيهامكوناالمنتجموصالتيقطعمجالهابحيثاالقطاب

الدواروالمجالالساكنالمنتجذاتبالمكائنعليهاويطلقكهربائية

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



ياالختبار القبل. 2

ن طور ان في الجهد المتولد في المنتج الثالثي الطور تكون الزاوية بي

واخر

درجة60-درجة           ب-  30أ

درجة150-ددرجة    120–ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

1

2

يستخدم العضو الدوار ذو االقطاب البارزة عند السرعات 

. العالية -ب.   القليلة-أ

.  القليلة جدا -د.  العالية جدا-ج



4

تسمى المكائن المتزامنة وذلك الن 

سرعة الجزء الدوار التساوي سرعة المجال الدوار                                   -أ

.سرعة المجال الدوارتساوي السرعة التزامنية-ب

سرعة الجزء الدوار تساوي صفر-ج

سرعة الجزء الدوار تساوي سرعة المجال الدوار-د

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

يستخدم العضو الدوار االسطواني عند السرعات 

. العالية -ب.   القليلة-أ

.  القليلة جدا -د.  العالية جدا-ج

3



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

عامل تركيب المولدات التزامنية  وكيفية حساب ميتعرف على تتعرف 

ختلفة الخطوة والتوزيع ومعادلة القوة الدافعة الكهربائية في حالة االحمال الم

وحساب تنظيم الجهد

:األفكار المركزية–ج 

.تركيب ومبدأ عمل المولدات التزامنية:أوال

.حساب معامل الخطوة ومعامل التوزيع:ثانيا

الحمل       حساب معادلة القوة الدافعة الكهربائية في حالة: ثالثا

(.السعوي –الحثي –المقاومي ) 

.كيفية حساب معامل تنظيم الجهد : رابعا



ربعــــــــــهألاالمحـــــــاور . 3

هوالثابتالجزءيكونالتزامنيةالمولداتفي-1

هويكونوبذلككهربائيةدافعةقوةتوليدعنؤلالمسو

الفيضتوليدعنالمسوولفهوالدوارالجزءاماالمنتج

الدوارالمجاليكونوبذلكالالزمالمغناطيسي

رالتيامولداتعكسالتزامنيةالمولداتعمليكون-2

ربطوي(المنتج)الثابتالجزءمنتتركبالمستمرحيث

(Δ)مثلثياوΥ))نجمياما



الدواراحدهمانوعينعلىفيكونالدوارالجزءاما-3

الواطئةالسرعاتعندوتستخدمالبارزةاالقطابذو

العاليةالسرعاتعندويستخدماالسطوانيوالدوار

بطريقةاما(المنتج)الثابتالجزءملفاتتلف-4

ولكنالمقصرةالخطوةبطريقةاوالكاملةالخطوة

يفللتوفيرالمقصرةالخطوةبطريقةيكوناالغلب

يةالكهربائالدافعةالقوةموجةشكلوتحسينالنحاس

خالصةجيبيةموجةتظهرحيثالمتولدة



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

(Damper winding)فائدة ملفات االخماد

وتحسين العزم االبتدائي&للتخلص من الصوت العالي) 

(للمحركات

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

يكون الجزء الدوار في المكائن التزامنية على نوعين

(االسطواني&ذو االقطاب البارزة )



االختبار البعدي. 4

-:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي-

عند الحمل المقاومي الخالص نحصل على معامل قدرة. 1
Pf unity .leading-ب-أ

zero-دlagging-ج

في حالة الخطوة المقصرة فان معامل التوزيع. 2
0.5kd-أ kd 1 <–ب =

kd-ج kd–د 1 = <  1



(12)تزامنيةلماكنةالمنتجمجاريعدديكونعندما.3

الواحدالمجرىزاويةفانقطبينوعدداالقطاب
درجة45-بدرجة30-أ

درجة90-ددرجة60-ج

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

عند الحمل الحثي الخالص نحصل على معامل قدرة. 4
Pf unity .leading-ب-أ

zero-دlagging-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختبارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

&ذو االقطاب البارزة 
االسطوانية

للتخلص من الصوت 
م تحسين العز&العالى

االبتدائي ىللمحركات

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

أ 1 أ 1

د 2 ج 2

أ 3 د 3

ج 4 ب 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

ار بين مولدات التيار المستمر ومولدات التيةمقارن

نية المتناوب اسباب جعل المنتج في المولدات التزام

روط ثابت تشغيل المولدات على التوازي  اسباب وش

ملية شرح ع: تشغيل المولدات التزامنية على التوازي

مسائل -تنظيم الجهد: التزامن 

األسبوع السابع والعشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

ركيبالتحيثمنالتزامنيةالمكائنعلىللتعرفالمحاضرةتهدف

.التزامنيةالمولداتودراسةالدوارللجزءالمختلفةواالنواع

وكذلكعليهاتوثرالتيوالعواملالمتولدة(ك.د.ق)الوحساب

شروطهاتحقيقوكيفيةالتزامنعمليةدراسة

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

ة للجزء تركيب المولدات التزامنية  واالنواع المختلفيتعرف على تتعرف 

وشرح عملية التزامن( ك.د.ق)الدوار وحساب ال

:األفكار المركزية–ج 

.التركيب واألنواع المختلفة للجزء الدوار:أوال

.(ك.د.ق)المولدات التزامنية وحساب ال:ثانيا

اسباب وشروط عملية التزامن بين المولدات التزامنية: ثالثا

.معامل تنظيم الجهد : رابعا



ياالختبار القبل. 2

في المولدات التزامنية هي( ك.د.ق)اهم العوامل التي تؤثر على ال

عدداالقطاب -التردد                  ب-أ

معامل التوزيع ومعامل الخطوة-معامل الجهد         د–ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

في السرعات القليلة يكون الجزء الدوار من نوع 1

المقصور -ب.ذو االقطاب البارزة -أ

.  االسطواني -د.  الملفوف-ج

2



في المولدات التزامنية يكون المنتج مثبتا في 3

.الجزء الثابت-بالجزء الدوار         -أ

الفرش الكاربونية-االقطاب              د-ج

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

بةنسعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

تتم عملية التزامن بعدة طرق منها 

.التوالي-بالتوازى              -أ
المركب-د(      synchroscope)استخدام جهاز التزامن-ج

4



ربعــــــــــهألاالمحـــــــاور . 3

تمرالمسالتيارمكائنمثلالتزامنيةالمكائنتتكون-1

انمنبالرغموالمجالالمنتجملفاتعلىتحتويحيث

حيثالملفاتكالموقعفيالفرقاالانواحدالتركيب

يفالمنتجوملفاتالدوارالجزءفيالمجالملفاتتكون

الثابتالجزء

االجزاءاحدتحريكتتطلب(ك.د.ق)التوليدعملية-2

تحريكيتمالتزامنيةالمولداتفيوهنالالخرنسبة

لتياالمنتجموصالتيقطعوالمجالالمغناطيسيةاالقطاب

الجهدتوليدعنمسؤولةتكون



اخرىمعتزامنيةمولدةتشغيل:التزامنعملية-3

مليةالعهذهوالتمامالتزامنبعمليةتسمىالتوازيعلى

وهيالمولداتبينشروطعدةتوفريجب

الجهدتساوي-أ

الترددتساوي-ب

االطوارتطابق-ج

ومنهاالتوافقعمليةالجراءطرقعدةوهنالك-4

المضيئةالمصابيحطريقة-أ

المعتمةالمصابيحطريقة-ب

التزامنجهازباستخدام-ج



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

م يمكن التحكم بتردد الماكنة التزامنية عن طريق التحك

(بالسرعة)

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

(المنتج)الجزء الثابت في الماكنة التزامنية يسمى 



االختبار البعدي. 4

-:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي-

ربط مولدين على التوازي وفق شروط يسمى. 1

التوافق               ب .التزامن--أ

الربط االحتياطي-التوازي            د-ج

يعتبر القضيب الالنهائي  ذو قدرة. 2
خالي من القدره–قليلة                              ب -أ

غير كافية–د غير محدودة               -ج



اسطةبوالتزامنعمليةفيالفولتياتتساويشرطتطبيقيمكن.3

استخدام

واطميتر-بفولتميتر-أ

اميتر-داوميتر-ج

علىاتاالجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

طريقةتستخدمالتزامنعمليةالتمامطريقةافضل.3

والمضيئةالمعتمةالمصابيح-بالمضيئةالمصابيح-أ

المعتمةالمصابيح-د(synchroscope)التزامنجهاز-ج
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مفاتيح اإلجابات على االختبارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال المنتج-1
السرعة-2

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ب 1 أ 1

ج 2 د 2

أ 3 ب 3

ج 4 ج 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

تركيب ومبادئ العمل في : المحركات التزامنية 

-نية بدء تشغيل المحركات التزام-المحركات التزامنية 

المخطط الطوري –المحرك التزامني في حالة الحمل 

–عامل قدره متقدم –في حالة عامل قدره الوحدة 
العكسية(ق،د،ك)حساب قيمة –عامل قدره متأخر 

األسبوع الثامن والعشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

طرقوعملهاونظريةالتزامنيةللمحركاتاألساسيةالمبادئلفهم

قدرةامللعوالحملحالةفيالتزامنيالمحركوتشغيلتشغيلهابدء
(ك.د.ق)حسابوكذلك(متأخر–متقدم–الوحدة)مختلفة

العكسية

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

:على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب

شغيله للمحرك التزامني وبدء تواألجزاء الرئيسيةمباديء العملعلىتتعرف 

.وكذلك تحميله باحمال مختلفة

:األفكار المركزية–ج 

للمحرك التزامنيالمبادئ األساسية واألجزاء الرئيسية :أوال

مباديء العمل للمحرك التزامني:ثانيا

بدء تشغيل المحركات التزامنية: ثالثا

.المحرك التزامني في حالة الحمل لعوامل قدرة مختلفة :رابعا



ياالختبار القبل. 2

-:عة يستخدم المحرك التزامني في المجاالت التي تحتاج الى سر

منخفضة                          -عالية                             ب-أ
متغيرة-ثابتة                      د–ج 

:تيضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأ-

-:ها تتكون المحركات التزامنية من نفس االجزاء التي تتكون من1
المولدات التزامنية           –مولدات التبار المستمر           ب -أ

محركات التيار المستمر–المولدات الحثية               د –ج 

2



:فقد التزامن في المحرك التزامني يعني ان 3
رت     الفولتية تغي–التيار المسحوب من المصدر تغير    ب -أ

السرعة تغيرت-معامل القدرة تغير                   د–ج 

علىاتاإلجابمفاتيح)صفحةبمراجعتكإجابتكسالمةمنتحقق

سبةنعلىحصلتإذاف,النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات
إذاأماالوحدة،لهذهبحاجةلستفأنت75%منأكثرإجابة

:التاليةالخطوةإلىفانتقلذلكمناقلعلىحصلت

:تعتبر المحركات التزامنية ذات عمل قدرة 4
متخلف                             –متقدم                     ب -أ

صفر-واحد                 د–ج 



التركيب، المبادئ والمحركات التزامنية. 3

:األساسيةالمبادئ-1
لىوعالتزامنيةالمولداتاجزاءنفسمناالتزامنيةالمحركاتتتكون
وبالعكستوافقيامحركاالتزامنيالمولداعتباريمكناالساسهذا

: نظرية العمل-2
دور عند توصيل الجزء الثابت الاى المصادر ينشاأ مجاال مغناطيساي دوار يا

أ مجاال ذو بالسرعةالتزامنية وعند تغذية ملفات االقطاب بتيار مستمر ينشا

ار تتغيار قطبية ثابتة نالحظ ان القوة الميكانيكية الماوثرة علاى الجازء الادو

رجي ه يجب اعطاءه عزم خاتبعا لكل نصف موجة لذلك سوف اليدور  فعلي

ليستمر بالدوران

.



:التزامنيةالمحركاتبدءطرق
-:ومنهاالتزامنيةالمحركاتحركةلبدءطرقعدةهنالك

باستخدام خارجيمحرك-أ

التخميدقضبانباستخدام-ب

الدوامةالتياراتظاهرةباستخدام-ت

الترددمتغيرجهدمصدرباستخدام-ث

-:الحملحالةفيالتزامنيالمحرك-4
منمايكفيينتجسوفالمحركفانتزامنيبمحركماحمليدارعندما

تغيرتولكنالتزامنيةالسرعةعنددورانهعلىسرعةيحافظلكيالعزم
(δ)الحملزاويةمناويقلليزيدمماالحملونقصانزيادةعندحالته
المحركسلوكعلىتوثروالتي



1

2

: بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

عندما تعمل الماكنة التزامنية كمحرك هذا يعني ان زاوية

(سالبة)هي(δ)العزم

االختبارات الذاتية. 4

علىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.المحاضرةنهايةفي(االختيارات

.تباراالخذلكفأليكألبعدياالختبارإلجراءاستعدادعلىكنتإذا

)يسمي المحرك التزامني الن سرعة الجزء الدوار تساوي 

(سرعةالمجال الدوار التزامنية



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

:  سرعة الجزء الدوار في المحرك التزامني تساوي . 1

السرعة الفعلية للجزء الدوار       ب عزم الدوران--أ

اكبر من السرعة التزامنية-السرعة التزامنية للمجال الدوار  د-ج

-:اليمكن للمحرك التوافقي الدوران اال بواسطة.2
.زيادة الفولتية–ب مصدر خارجي          . أ

زيادة القدرة–زيادة التيار             د -ج



.هووكانمايعملبدونالتوافقيالمحركيدورعندما.3
تزامنيمكثف-بتزامنيةمحاثة.أ

تزامنيةممانعة-دتزامنيةمقاومة-ج

علىتاالجابامفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

.النمطيةالوحدةنهايةفي(االختيارات

.الىالمحركيتحولهناكبيرةالعزمزاويةتكونعندما.4
تزامنيةمقاومة-بتزامنيةمحاثة.أ

تزامنيممانعة-دتزامنيمكثفج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

سرعة )-1

المجال الدوار 

(التزامنية
(سالبة)-2

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ج 1 ب 1

أ 2 ج 2

ب 3 د 3

أ 4 أ 4



:إعداد

عالوي العوادي

:محاضرة حول 

معدل تنظيم–للمحرك التزامنياالستخدامات العملية

عةتنظيم السر–نظرية العمل –التركيب –محرك شراجا 

السرعة 

األسبوع التاسع والعشرون



:وموضوعاتهاالمحاضرةمبررات-ب

نظيمتمعدلومعرفةالتزامنيللمحركالعمليةاالستخداماتلدراسة

ةوكيفيشراجامحركعملونظريةتركيبلفهموكذلكالسرعة

المتناوبالتيارمحركاتحولعامةمراجعةوعملسرعتهتنظيم

النظرة الشاملة. 1

يات الكهرباء في قسم تقنالمرحلة الثانيةطلبة المرحلة:الفئة المستهدفة-أ

.  جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقني/



1

:اهداف الوحدة-د 

على انتكون قادرا دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان عدب :

تركيب ونظرية عمل محرك شراجا استخدام المحرك التزامني وعلىتتعرف 

وتنظيم سرعته ومراجعة عامة لمحركات التيار المتناوب

:األفكار المركزية–ج 

االستخدامات العملية للمحرك التزامني:أوال

تركيب ونظرية عمل محرك شراجا:ثانيا

تنظيم السرعة لمحرك شراجا: ثالثا

.مراجعة عامة حول محركات التيار المتناوب: رابعا



االختبار القبلي. 2

-:بانه ذا االنزالاقيةيعتبر محرك شراجا مقارنة بالمحركات الحثية ذات الحلقات 

كفاءة عالية                             ب تيار عالي                 --أ

سرعة عالية-فولتية عالية                      د–ج 

:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأتي-

1
-:من خصائص المحرك التزامني هي

يدور ذاتيا       –ذات سرعة متغيرة                  ب -أ

ال يدور بدون حمل–ال يدور ذاتيا               د –ج 

2



:بانه ذو معامل قدرة التزامنبةيمتاز محرك شراجا  عند السرعة 3

واطيء عالي                          –ب -أ

لهالقيمة-متوسط                 د–ج -ب

الوحدة في نهاية( مفاتيح اإلجابات على االختيارات)تحقق من سالمة إجابتك بمراجعتك صفحة 

فأنت لست بحاجة لهذه الوحدة، أما إذا حصلت 75%إذا حصلت على نسبة إجابة أكثر من ف,النمطية

:على اقل من ذلك فانتقل إلى الخطوة التالية

:تعتمد القدرة في محركات التيار المتناوب على الفولتية والتيار و4

عامل الخطوة          ب  عامل التوزيع                        –-أ

معامل القدرة-عامل الطلب         د–ج -ب



ومحرك شراجا-المحرك التزامني     . 3

استخدامات المحركات التزامنية-1

طلب اساسي التطبيقات التي يكون فيها ثبات السرعة متستخدم المحركات التزامنية على نطاق ضيق وذلك في

يربط بالتوازي مع الشبكة ( synchronous condenser)ومن اشهر تطبيقاته استخدامه كمكثف تزامني

لتحسين عامل القدرة

:  (التركيب)محرك شراجا -2
يتركب محرك شراجا من

الجزء الدوار ويحتوي على نوعين من الملفات-1

ملفات تتصل الى الحلقات االنزالقية  وتكون في الطبقة السفلى-أ

ملفات تتصل الى الموحد وتوضع في الطبقة العلي لمجاري الجزء الدوار-ب

ملفات الجزء الثابت وتتصل الى فرش كاربونية تنزلق على الموحد-2

.



:نظرية عمل محرك شراجا
اطيسي عندما توصل ملفات الجزء الدوار المتصلة بالحلقات االنزالقية الى مصدر ثالثي الطور سوف ينشأ مجال مغن

ية اما ملفات الجزء الثابت فتتصل بقطع الموحد عن طريق الفرش الكاربون(   Rotor fed motor)دوار ويسمى 

رعة وعملية تحريك الفرش وعبور بعضها على البعض تؤدي الى تغير السرعة حيث من الممكن ان تكون الس

ويمكن التحكم بمعامل  (± 1 )او( صفر)مساوية للسرعة التزامنية او اكبر منها لذلك فان قيمة االنزالق تساوي 

القدرة بتحريك جميع الفرش

:مراجعة عامة لمحركات التيار المتناوب -4
م السرع يتم فيها التعرف على محركات التيار المتناوب والمقارنة بينها من حيث التركيب ومبدأ العمل وتنظي

حسب خواص كل نوعواستخدام كل نوع



1

2

:  بما يناسبها اكمل الفراغات التالية-

يمكن ان تكون سرعة محرك شراجا اكبر او 

(السرعة التزامنية)يساوي

االختبارات الذاتية. 4

.ضرةفي نهاية المحا( مفاتيح االجابات على االختيارات)تحقق من سالمة اجابتك بمراجعتك صفحة 

.إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فأليك ذلك االختبار

ان عزم الدوران االبتدائي للمحركات التزامنية يساوي       

(صفرا  )  



االختبار البعدي. 5

-:يضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأت-

:  المحرك التزامني في الحاالت التي تحتاج اليستخدم. 1

عزم دوران عالي              ب قدرة عالية--أ

العزم االعظم -عزم بدء دوران عالي       د-ج

-:يعتبر محرك شراجا من المحركات ذات السرع .2
.القليلة–ب المتغيرة                   . أ

الثابتة–العالية                   د -ج



.يتم تغذية محرك شراجا عن طريق.3
ملفات الدوار  -بملفات الثابت                            .أ

قطع الموحد-دملفات التعديل                       -ج

.ةالنمطيالوحدةنهايةفي(االختياراتعلىاالجاباتمفاتيح)صفحةبمراجعتكاجابتكسالمةمنتحقق

لحياة من محركات التيار المتناوب التي تستخدم بشكل كبير في ا-4

العملية

محرك شراجا-بالمحرك التوافقي                     . أ

المحركات الحثية-دالمحرك العام                   ج
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مفاتيح اإلجابات على االختيارات

االختبار ألبعدي االختبارات الذاتية االختبار القبلي

ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

(صفرا  )-1

السرعة )-2
(التزامنية

اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ج 1 ج 1

أ 2 أ 2

ب 3 ب 3

د 4 د 4


