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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

فانطالقًا من ر�ؤية وزارة الرتبية والتعليم ،وان�سجا ًما مع �أهدافها يف تطوير التعليم،جاء تطوير
منهاج الكهرباء بدعم من الوكالة الكورية للتنمية الدولية ( ،)KOICAوالوكالة الأملانية للتعاون
الدويل ()GIZ؛ ليواكب التغري املت�سارع والتطور التكنولوجي امل�ستمر .وقد �أوكلت مهمة تنفيذ

هذا املنهاج �إىل مركز هند�سة العقول للتدريب واال�ست�شارات ،ب�إ�رشاف جمموعة متخ�ص�صة من
اخلرباء والفنيني التابعني لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،وفقًا ملنهجية التدريب املبني على �أ�سا�س
وحدة الكفاية ( ،)CBTوبنا ًء على ا�سرتاتيجية احللقة اخلما�سية يف �إعداد املواد التعليمية والتدريبية

مبا يحقق حاجات �سوق العمل ،ويقلل الفجوة بني التدريب واملمار�سة العملية يف جمال الكهرباء؛

بغية �إك�ساب الطلبة جميع املهارات الأدائية والنظرية واالجتاهية املتعلقة مبهنة الكهرباء.

روعي يف ت�أليف هذا الكتاب االعتماد على املعرفة العلمية واخلربات العملية ،ودمج املعرفة النظرية
يف التطبيق العملي وفق ا�سرتاتيجيات تعليمية وتدريبية حديثة ،والنظر �إىل الطالب (املتدرب)
حمورا للعملية التعلمية؛ لزيادة قدرته على تق�صي املعرفة وحتليلها ،والتوا�صل مع الآخرين
بو�صفه ً

وممار�سا التفكري الناقد والتفكري الإبداعي يف
بطرائق متعددة ،ملتز ًما ب�أخالقيات العمل اجلماعي،
ً

حل امل�شكالت ب�صورة علمية ،والإفادة من ذلك يف اتخاذ القرارات.

يتكون هذا الكتاب من ثالث وحدات درا�سية؛ الأوىل :املادة والكهرباء ،والثانية :مبادئ التيار
َّ
املبا�رش ،والوحدة الثالثة� :إلكرتونيات القدرة.

ت�ضمن الكتاب العديد من ال�صور ،والر�سوم التو�ضيحية ،والأ�شكال ،واجلداول ،والأن�شطة،
َّ
والق�ضايا البحثية ،والزيارات امليدانية؛ لتمكني الطالب من احل�صول على املعرفة بطرائق خمتلفة

ومتنوعة� ،إ�ضاف ًة �إىل ت�ضمينه ملحقًا للم�صطلحات الإجنليزية؛ لت�سهيل مهمته ،وبخا�صة يف عمليات
البحث.

قدم هذا اجلهد املتوا�ضع ،ن�أمل �أن ُيحقِّق �أهدافه يف �أن يكون �أحد م�صادر املعرفة املتوافرة
ونحن �إذ ُن َّ
للطلبة واملع ِّلمني ،راجني منهم تزويدنا باملالحظات واملقرتحات؛ بغية تطويره وحت�سينه.
واهلل و ّيل التوفيق

امل�سوغات

ُي َع ُّد التعليم الثانوي ال�صناعي �أحد فروع التعليم الثانوي ال�شامل املهني الذي تتبناه وزارة الرتبية

املدربة الداعمة لالقت�صاد الوطني الأردين .وتخ�ص�ص الكهرباء
والتعليم؛ لإعداد الكوادر املهنية ِّ

من التخ�ص�صات ال�رضورية التي ت�سعى �إىل تطوير مهارات التفكري وحل امل�شكالت لدى الطلبة،
و�إغناء املعرفة النظرية واملهارات العملية واالجتاهات والقيم الإيجابية لديهم ،ما ُي ِّكنهم من
�إيجاد حلول مبتكرة للم�شكالت التي تواجههم ،واتخاذ القرار ال�صحيح ب�ش�أنها عند مزاولتهم
املهنة يف احلياة العملية على �أ�س�س �سليمة.

ي�سعى هذا التخ�ص�ص �إىل غر�س مبادئ العمل وقيمه يف �أذهان الطلبة ،وفقًا لتعاليم العقيدة الإ�سالمية
وقيمها الإن�سانية والأخالق العربية ،و�إعدادهم للعمل وتوفري احلياة الكرمية لهم؛ ُم�س َّلحني
بكفايات فنية متميزة تُ ِّكنهم من مواجهة حتديات الع�رص.

مهما للكوادر الفنية امل�ؤهلة القادرة على التكيف مع متطلبات احلياة
ُي َع ُّد تخ�ص�ص الكهرباء ً
رافدا ًّ
احلالية وامل�ستقبلية واحلاجات املتغرية؛ ما ُي�ؤ ِّثر �إيجا ًبا يف �سوق العمل ،و ُي�سهِ م يف �إعداد طلبة

قادرين على �إدارة الوقت وا�ستثماره ،وربط املعرفة الفنية والنظرية واملهارات التي تلقوها بحياتهم
ً
العملية؛ حتقيقًا لر�ؤية وزارة الرتبية والتعليم،
وتنفيذا لأهدافها يف جمال االقت�صاد املبني على املعرفة،

و�إك�ساب الطلبة املهارات الالزمة للح�صول على املعرفة ،وتوظيفها ،وا�ستثمارها؛ لتكون عو ًنا
لهم يف حياتهم العملية.

ُيتوقَّع من الطلبة بعد درا�سة هذا التخ�ص�ص اكت�ساب:
 -١املعارف واملهارات الأ�سا�سية يف جمال الكهرباء.

 -٢املهارات املتخ�ص�صة يف علوم الكهرباء ،وح�سابها ،ومعرفة العلوم النظرية اخلا�صة بالتخ�ص�ص.

 -٣املهارات املتخ�ص�صة يف الطاقة ال�شم�سية ،و�أنواعها ،وطرائق تو�صيلها مبا يتنا�سب مع الرمز
(الكود) الأردين.

 -٤املهارات املتخ�ص�صة يف فهم الدارات الإلكرتونية ،ومتديدات التيار املنخف�ض.

 -٥املهارات التخ�ص�صية لإجراء التمديدات والتو�صيالت الكهربائية ،و�صيانة الأجهزة

واملحركات الكهربائية املنزلية وال�صناعية ،و�إعادة لفها ب�صورة علمية �صحيحة ،وبح�سب

معايري �سوق العمل.

 -٦مهارات تركيب دارات التحكم وت�شغيلها بح�سب معايري �سوق العمل.

 -٧املهارات وقيم العمل الأ�سا�سية التي تف�ضي �إىل اجتاهات جديدة يف تقدير املهنة و�أخالقياتها،
والتعامل مع الآخرين ب�إيجابية.

 -٨املهارات واالجتاهات التي ت�ساعدهم على التعلم الذاتي ،والتعلم مدى احلياة.

 -٩مهارات التفكري الإبداعي التي ت�ساعدهم على فهم ما يحيط بهم من تقنيات الع�رص يف جمال
الكهرباء ،وكيفية التعامل معها.

�إر�شادات للطلبة
الكفاية التقنية Technical Competence

تركز الكفاية التقنية على فكرة نقل املعرفة عن طريق عمل امل�رشوع .ويعتمد تنفيذ امل�شاريع عام ًة

على اخلطوات ال�ست الآتية:

 -1احل�صول على املعلومات Informing
يتكون لدى الطلبة �صورة وا�ضحة عن احلل النهائي ،مبا يف
بنا ًء على تعريف امل�رشوع  ،يجب �أن َّ

ذلك التفا�صيل .ويتحقق ذلك من خالل حتليل منهجي لوثائق امل�رشوع وطرح الأ�سئلة �إذا لزم

الأمر.

من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة:
 -ماذا يفرت�ض �أن تفعل؟

فهما دقيقًا؟
 هل فهمت املهمة املطلوبة ً-2التخطيط Planning
عقليا ،وتوقع التنفيذ الفعلي ،وهو يتطلب الكفاءة يف معاجلة
ُي َ
ق�صد بالتخطيط �إعداد الطالب ًّ
امل�رشوع ،وتنظيم خطواته.

من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة:

 كيف ميكنك امل�ضي ق ُُد ًما يف حتقيق املهمة املطلوبة؟ -ما املعلومات املطلوبة؟

 -ما امل�ساعدات املتوافرة؟

-3اتخاذ القرار Deciding
بعد مرحلة التخطيط يقرر الطلبة الو�سائل امل�ساعدة ال�رضورية ،مثل� :أوراق البيانات الالزمة ملعاجلة
جماعيا).
امل�شاريع ،وكيفية تنفيذ املهمة (فرد ًّيا� ،أو
ًّ

من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة؟

�ستخدم يف التمرين؟
 ما الأدوات وامل�ستلزمات التي �س ُتَ
 هل �ست�ستخدم م�صادر املعلومات املتوافرة جميعها؟ هل التزمت بقواعد ال�سالمة العامة؟ -4التنفيذ Executing

تقريبا.
يجب �أن يكون الطلبة قادرين على تنفيذ املهمة املطلوبة من دون م�ساعدة ً

ُو�صل �إليها.
بعد التو�صل �إىل احلل ،يجب �إجراء فح�ص� ،أو الطعن يف النتائج التي ت ِّ

من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة:

هل اخرتت الت�سل�سل ال�صحيح لإجناز املهمة؟ -5التدقيق Checking

يفح�ص الطلبة النتائج ،وميكنهم مقارنتها بوثائق ال�رشكة امل�صنعة .ويجب التحقق من القيا�سات
ملعرفة �إذا كانت القراءات واقعية �أم ال.
من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة:

 هل �أجنزت �أهداف امل�رشوع؟ -هل اقتنعت �أنت واملع ِّلم بالنتائج؟

 -6التقييم Evaluation
يف مرحلة التقييم النهائية ،ينبغي ا�ستخدام املقارنة بني وثائق ترتيب امل�رشوع والنتائج العملية من

أ�سا�سا لإجراء تقييم خارجي �أو تقييم ذاتي ،ويجب حتلیل الأخطاء
حيث الأداء والقيم بو�صف ذلك � ً

أي�ضا �أن يتعلم الطالب تقييم مواطن قوته
و�أ�سبابها و�إمكانیة جتنبها يف امل�شاريع امل�ستقبلیة .يجب � ً

و�ضعفه ،وتطوير معايري اجلودة املو�ضوعية للتطبيق يف طريقة عمله التي �ست�ؤدي يف نهاية املطاف

�إىل �إتقان العمل.

قواعد ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية

معلومات مهمة

�إن توفري بيئة عمل �آمنة من املخاطر ي�ؤدي �إىل خف�ض عدد �ساعات العمل غري امل�ستفاد منها نتيجة
تغيب العاملني عن العمل ب�سبب املر�ض �أو الإ�صابة ،وكذلك احلد من تكاليف العالج والت�أهيل

والتعوي�ض عن الأمرا�ض والإ�صابات املهنية؛ ما ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى الإنتاج ،واملحافظة على

العن�رص املادي من التلف ،فتقل بذلك اخل�سائر املادية املبا�رشة ،وغري املبا�رشة ،وتزداد الأرباح؛ لذا
يجب توفري بيئة العمل التي ت ُْعنى بتطبيق �أعلى درجات اجلودة يف جمال ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية وحماية البيئة.

�إدارة املخاطر

ق�صد بها قيا�س املخاطر املحتملة يف بيئة العمل وتقييمها؛ بغية ال�سيطرة عليها ،واحلد منها ما
ُي َ

�أمكن� ،أو منعها متا ًما؛ �إذ تتم �إدارة املخاطر وفقًا للخطوات الآتية مرتبة ح�سب الأولوية:

 -1حتديد املخاطر :هي حتديد م�صادر املخاطر املحتملة ،وحتديد الأ�شخا�ص املحتمل تعر�ضهم لهذه
املخاطر.

 -2تقييم املخاطر :تقدير �شدة اخلطر.

 -3تنفيذ �إجراءات الوقاية من املخاطر وفقًا للتقييم املذكور �آنفًا .وبوجه عام ،توجد �ستة �إجراءات
للتحكم يف املخاطر ،هي:

�أ  -الإزالة � :إزالة اخلطر ب�شكل كامل ونهائي من بيئة العمل.

نهائيا ،يجب التفكري يف ا�ستبدال
ب -اال�ستبدال :يف حالة عدم التمكن من �إزالة م�صدر اخلطر ًّ
م�صدر �آخر عدمي اخلطورة به.

جـ -العزل :يف حال عدم التمكن من �إزالة م�صدر اخلطر او ا�ستبداله ،يجب عزل اخلطر بعوازل
منا�سبة تقلل من �أ�رضاره� ،أو حتد منه� ،أو متنعه.

نهائيا .وقد تكون
د  -الت�صاميم التقنية والهند�سية :ت�صاميم حتد من م�صادر اخلطر� ،أو متنعها ًّ
واقيات عازلة للمعدات اخلطرة� ،أو عازلة مل�صادر اخلطر.

هـ  -ال�ضوابط الإدارية :القوانني والإر�شادات والقرارات الإدارية التي حتمي العاملني والأ�شخا�ص
املوجودين يف بيئة العمل من التعر�ض ملخاطر بيئة العمل.

و  -معدات الوقاية ال�شخ�صية :خط الدفاع الأخري حلماية الإن�سان من خماطر بيئة العمل ،مثل:
واقيات العيون ،وواقيات ال�سمع ،والأيدي ،والأرجل ،ومالب�س العمل.

�إجراءات الوقاية

يف ما ي�أتي �أهم �إجراءات الوقاية من املخاطر املحتملة يف بيئة العمل:

 -1الوقاية من خماطر الكهرباء
للوقاية من خماطر الكهرباء ،يجب االلتزام بالإجراءات الآتية:

�أ  -التدريب الكايف على تطبيق قواعد ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية للوقاية من خماطر الكهرباء.
ب  -توافر لوحات حتذيرية من خماطر الكهرباء مثبتة يف مواقعها املخ�ص�صة ب�شكل وا�ضح للجميع.

جـ  -ا�ستعمال �أجهزة الوقاية الكهربائية من زيادة �شدة التيار.
د  -توافر العزل اجليد للأر�ضيات �أ�سفل لوحات الكهرباء.
هـ  -جودة الـت�أري�ض الكهربائي.

و  -جودة التمديدات الكهربائية.

ز -العزل اجليد للأ�سالك الكهربائية.

ح  -عدم حتميل التو�صيالت الكهربائية ً
زائدا على احلد امل�سموح به.
حمل ً

 -2الوقاية من خماطر ال�سالمل النقالة
ت�صنع ال�سالمل النقّالة من اخل�شب ،والفايربجال�س ،والأملنيوم ،ويتوافر منها الأنواع الآتية :ال�س َّلم
امل�ستقيم ( ،)A Straight Ladderو�س َّلم الدرج ( ،)Step Ladderوال�س َّلم القابل لزيادة الطول

( .)Extension Ladderعند ا�ستخدام ال�س َّلم النقّال يجب معرفة احلد الأق�صى للوزن الذي يتحمله
ال�س َّلم ،والت�أكد �أنه ينا�سب الوزن الكلي (وزن العمل نف�سه  +وزن املعدات والأدوات الالزمة
للعمل) الذي �سيتم حتميله عليه.

�س َّلم الدرج

()Step Ladder

ال�س َّلم امل�ستقيم

()Straight Ladder

ال�س َّلم القابل للزيادة
()Extension Ladder

للوقاية من خماطر �سالمل الدرج ،يجب االلتزام بالإجراءات الآتية:
 -1ا�ستخدام ال�س َّلم املنا�سب لنوع العمل والوزن امل�سموح به؛ �إذ ت�صنف �سالمل الدرج وفقًا للوزن
الأق�صى الذي تتحمله �إىل خم�س فئات ،هي:

أ�  -ال�صنف ( )IIIللمهام اخلفيفة ( : )Light Dutyيتحمل وزن  90كغ ف�أقل.

ب -ال�صنف ( )IIللمهام املتو�سطة ( : )Medium Dutyيتحمل وزن  102كغ ف�أقل.

جـ -ال�صنف ( )Iللمهام الثقيلة ( : )Heavy Dutyيتحمل وزن  113كغ ف�أقل.

د  -ال�صنف ( )I Aللمهام فوق الثقيلة ( : )Extra Heavy Dutyيتحمل وزن  136كغ ف�أقل.

هـ  -ال�صنف ( )I A Aملهام خا�صة ( : )Special Dutyيتحمل وزن  170كغ ف�أقل.
 -2قراءة لوحة بيانات ال�س َّلم؛ �إذ يجب تزويد كل �س َّلم بلوحة �إر�شادية تبني فئته .ويبني ال�شكل
لوحة بيانات لفئة ال�س َّلم ،والوزن الأق�صى امل�سموح به للتحميل عليه.

النوع (الفئة)
طبيعة اال�ستعمال (مهام خفيفة)
�أق�صى وزن م�سموح به

لوحة بيانات لفئة ال�س َّلم ،والوزن الأق�صى امل�سموح به للتحميل عليه.

للوقاية من خماطر ال�س َّلم امل�ستقيم ،يجب االلتزام بالإجراءات الآتية:
�أ� -ضبط درجة ميالن ال�س َّلم وفق قاعدة ()4-1؛ �إذ يجب �أن ت�ساوي امل�سافة الأفقية ربع
االرتفاع العمودي بني الأر�ض ونقطة ارتكاز ال�س َّلم على اجلدار� ،أو على ال�سطح؛ �أي �إن
امل�سافة الأفقية = االرتفاع ÷  .4ويبني ال�شكل �ضبط درجة ميالن ال�س َّلم العمودي.
ب -عدم ا�ستعمال �أكرث من �شخ�ص واحد ال�س َّلم يف الوقت نف�سه.

جـ -تثبيت ال�س َّلم عند نقطة اال�ستناد العليا على اجلدار ،وعند نقطة االرتكاز ال�سفلى على
الأر�ض ،وتزويده مبوانع انزالق مثبتة ب�أ�سفل القائمتني.

د -مراعاة �أن يكون وجه العامل مواج ًها لل�س َّلم عند ال�صعود عليه� ،أو النزول منه.
هـ -عدم الوقوف على الدرجة الأخرية لل�س َّلم ،وعدم جتاوز الدرجة الثالثة حتت نقطة االرتكاز
العليا.

و� -إبراز حافة ال�س َّلم العليا م�سافة ال تقل عن مرت واحد عن ال�سطح عند ا�ستعماله لل�صعود �إىل
ال�سطح .ويبني ال�شكل بروز احلافة العليا لل�س َّلم امل�ستقيم عن م�ستوى ال�سطح.

االرتفاع

االرتفاع

امل�سافة الأفقية
�ضبط درجة ميالن ال�س َّلم العمودي.

امل�سافة الأفقية
بروز احلافة العليا لل�س َّلم امل�ستقيم عن م�ستوى ال�سطح.

ز -املحافظة على ا�ستمرار وجود ثالث نقاط ات�صال بني
العامل وال�س َّلم يف كل حلظة :اليدين وقدم واحدة،

والقدمني ويد واحدة .ويبني ال�شكل نقاط االت�صال
الثالث بني العامل وال�س َّلم.

نقاط االت�صال الثالث بني العامل وال�س َّلم.

 -2الوقاية من خماطر املناولة اليدوية
أ�  -الوقاية من خماطر الرفع :قد ي�ؤدي رفع املواد الثقيلة ب�صورة غري �صحيحة �إىل �إ�صابة
الفقرات القطنية .ومن �أ�ساليب الرفع املريحة للج�سم االحتفاظ بالأحمال قرب اجل�سم ،وقرب
مركز ثقل مركز جاذبية ال�شخ�ص با�ستعمال �أو�ضاع القدم القطرية ،وحتريك الأحمال �إىل
م�ستوى ارتفاع اخل�رص ً
بدل من حتريكها مبا�رشة من الأر�ض .ويبني ال�شكل الفرق بني الطريقة

ال�صحيحة والطريقة غري ال�صحيحة لرفع احلمل.

ال�شكل (�أ) :الطريقة غري ال�صحيحة:
ثني الظهر عند رفع احلمل.

ال�شكل (ب) :الطريقة ال�صحيحة :املحافظة
على ا�ستقامة الظهر ،واالعتماد فقط على
الأرجل يف الرفع.

الفرق بني الطريقة ال�صحيحة والطريقة غري ال�صحيحة لرفع احلمل.

ب -الدفع وال�سحب :قد تتطلب املناولة اليدوية للمواد الدفع �أو ال�سحب وبوجه عام ،يكون الدفع
�أ�سهل من ال�سحب .ومن املهم ا�ستخدام كلتا الذراعني وال�ساقني لتوفري القوة الالزمة لبدء الدفع .

جـ -الدوران :ميكن للعامل حتريك الأحمال ب�أمان عند لف الكتفني والوركني والقدمني مع
املحافظة على بقاء احلمل �أمامه يف جميع الأوقات ً
بدل من يل الظهر .ويبني ال�شكل الدوران
غري ال�صحيح جل�سم العامل يف �أثناء املناولة اليدوية.

يت�سبب الدوران غري ال�صحيح �أثناء حتريك احلمل يف العديد من الإ�صابات ،وال �سيما
الإ�صابات الع�ضلية الهيكلية التي ت�ؤدي �إىل حدوث التواء ور�ضو�ض يف الظهر والكتفني
والأطراف العليا ،وقد ت�ؤدي املناولة اليدوية الطويلة للمواد �إىل تلف الع�ضالت والأوتار
والأربطة والأع�صاب والأوعية الدموية.

مالحظات

الدوران غري ال�صحيح جل�سم العامل يف
�أثناء املناولة اليدوية.

حتتوي لوحات ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية على رموز ذات دالالت عاملية ميكن لأي عامل �أو

مهني فهمها ومعرفة املق�صود بها .ويبني اجلدول الآتي بع�ض هذه اللوحات.

بع�ض لوحات ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية.

مواد �سامة.

خطر �إ�شعاعات الليزر.

مواد �سامة وم�ؤك�سدة /
ممنوع الدخول.

مواد م�شعة.

مادة كيميائية خطرة.

خطر �سقوط الأ�شياء.

مواد قابلة لال�شتعال.

مواد �ضارة بالبيئة.

خطر ال�صدمة الكهربائية.

مواد قابلة لالنفجار.

خطر ال�صدمة الكهربائية.

مواد م�ؤك�سدة.

خمرج طوارئ.

اجتاه خمرج الطوارئ.

بلل الأر�ضية (زلقة).

منطقة جتمع عند الإخالء.

معدات الوقاية ال�شخ�صية
هي معدات تقي العمال واملهنيني من خماطر بيئة العمل ،مثل :معدات مكافحة احلريق ،واملعدات

الهند�سية التي تقي العامل من م�صدر اخلطر مثل :تركيب احلواجز الواقية للأجزاء املتحركة� ،أو احلواجز

الواقية التي متنع تطاير الأجزاء الدقيقة ،مثل الربادة (الراي�ش) ،والذرات املعدنية واملواد الكيميائية.
ف�إذا َّ
عمليا تهيئة ظروف عمل �آمنة لإزالة املخاطر �أو عزلها ،ف�إن احلاجة تتطلب الوقاية بتوفري
تعذر ًّ

معدات الوقاية ال�شخ�صية املالئمة ،وتزويد الأ�شخا�ص العاملني واملوجودين يف بيئة العمل بها ،وفر�ض

ا�ستخدامها؛ �ضمانًا لوقايتهم من الإ�صابات واملخاطر ،ويجب اال�ستمرار يف ا�ستخدام هذه املعدات

حتى يف حال اتخاذ جميع �إجراءات عزل املخاطر الهند�سية والإدارية وغريها.
يجب �أن تتوافر يف معدات الوقاية ال�شخ�صية ال�رشوط الآتية:

 -1مطابقتها للموا�صفات العاملية ،ومواكبتها �أحدث التطورات التكنولوجية.

 -2منا�سبتها للج�سم ،و�سهولة ا�ستخدامها ،وعدم �إعاقتها للعمل.

� -3صالحيتها لال�ستخدام ،ودر�ؤها اخلطر عن العامل يف �أثناء العمل.
 -4متانتها وجودتها بحيث تتحمل ظروف العمل.

 -5تدريب العامل على اال�ستخدام ال�صحيح لها لتكون جز ًءا من برنامج عمله اليومي.

� -6إلزام العاملني با�ستخدامها ،وتنظيم برامج التوعية ب�أهميتها.
 -7حفظها نظيفة يف �أكيا�س منا�سبة يف حال عدم ا�ستخدامها.

يبني اجلدول الآتي بع�ض معدات الوقاية ال�شخ�صية.

بع�ض معدات الوقاية ال�شخ�صية.

اللبا�س الواقي للج�سم.

حزام الأمان.

واقي اليدين.

احلذاء الواقي للقدمني.

واقي ال�سمع.

واقي الر�أ�س.

واقي العينني وجهاز التنف�س.

واقي العينني.

واقي الوجه.

�أخالقيات العمل يف مهنة الكهرباء
ق�صد بها جمموعة القواعد والآداب ال�سلوكية والأخالقية التي يجب �أن يتح ّلى بها العاملون يف مهنة
ُي َ
الكهرباء يف �أثناء تعاملهم مع الزبائن والتجار وزمالء املهنة الآخرين .ويف ما ي�أتي �أبرز �أخالقيات
العمل يف هذا املجال:

 -1احرتام املواعيد.

ا

ا

 -2امل�صداقية يف ت�سعري الأجور و�أثمان القطع ،وعدم املبالغة ،ومراعاة حقوق الآخرين وظروفهم

و

 -3ال�صدق والأمانة يف ت�شخي�ص الأعطال ،وتقدير حجم العمل.

ا

املادية واالقت�صادية.

 -4احرتام خ�صو�صيات الزبائن وممتلكاتهم عند العمل يف املنازل.

و

 -5جتنب املمار�سات ال�ضارة بالبيئة واملجتمع.

 -6عدم �أداء �أعمال بطرائق غري م�رشوعة ،مثل الر�شوة ،واملناف�سة غري ال�رشيفة.

جدا بذريعة التناف�س؛ ما ي�ؤدي �إىل تدين جودة اخلدمة املقدمة.
 -7عدم �أداء �أعمال ب�أجور منخف�ضة ًّ

الوحدة األوىل
المادة والكهرباء

1

النتاجات العامة للوحدة
توقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:
ُي َّ
يتعرف تركيب الذرة.
• َّ
ميز بين المواد المو�صلة ،والمواد العازلة ،والمواد �شبه المو�صلة.
• ُي ِّ
يتعرف مفهوم المقاومة ،ووحدة قيا�سها.
• َّ
• يقي�س مقاومة المواد با�ستخدام جهاز الأفوميتر.
ميز بين �أنواع المقاومات الكهربائية الكربونية وال�سلكية.
• ُي ِّ
• يقي���س مقاومات مختلفة با�س��تخدام جهاز الأفوميت��ر ,ويقارنها بالقيم
المقروءة با�ستخدام نظام الألوان.

• ُي ِّبين ت�أثير درجة الحرارة في المقاومة الكهربائية.
يتعرف التيار الكهربائي ,ووحدة قيا�سه ,وا�ستخداماته.
• َّ
يتعرف فرق الجهد ,ووحدة قيا�سه ,وا�ستخداماته.
• َّ
• يقي�س قيمة التيار وفرق الجهد لبع�ض الأحمال با�ستخدام جهازي الأميتر
والفولتميتر.
• يتحقَّق من قانون �أوم والعالقة بين التيار وفرق الجهد والمقاومة.
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الكهرب��اء ا�س��م ي�ض��م مجموعة متنوعة م��ن الظواهر الناجمة عن وجود �ش��حنة كهربائية
وتدفقه��ا .وت�ضم هذه الظواهر البرق والكهرباء ال�س��اكنة ،ولكنه��ا تحتوي على مفاهيم �أقل
�شيوعا ،مثل :المجال الكهرومغناطي�سي ،والحث الكهرومغناطي�سي.
ً
وفي اال�س��تخدام العام ،ف�إن كلمة (الكهرباء) ت�ش��ير �إلى عدد من الت�أثي��رات الفيزيائيةّ � .أما في
غام�ض��ا .ولهذا ،ف�إن المفاهيم المتعلقة بهذا
اال�س��تخدام العلمي ،ف�إن هذا الم�صطلح ما يزال
ً
�سنتعرفه في هذه الوحدة.
ف�ضل تعريفها وفقًا لم�صطلحات �أكثر دقة ،وهذا ما
الم�صطلح ُي َّ
َّ
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الوحدة األوىل
المادة والكهرباء

النتاجات

حدد العالقة بين تركيب المادة والكهرباء.
• ُي ِّ
ميز بين المواد المو�صلة ،والمواد العازلة ،و�شبه المواد
• ُي ِّ

انظر..
وتساءل

المو�صلة.

استكشف

اقـرأ..

وتعلم

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم

28

ً
أول :النظرية الذرية والكهرباء
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ً
أول :النظرية الذرية والكهرباء

انظر..
وتساءل
عت يو ًما عن ال�شحنات الكهربائية املنتجة للربق؟
هل �س ْم َ
الربق هو ال�ضوء الذي يظهر فج�أة يف قلب ال�سماء ،ويحدث
هذا ال�ضوء نتيجة ت�صادم �سحابتني؛ �إحداهما حتمل �شحنة
كهربائية �سالبة ،والأخرى حتمل �شحنة كهربائية موجبة،
وينتج من الت�صادم �رشارة قوية تكون على �صورة ال�ضوء

الذي نراه فج�أة ثم يختفي ،انظر ال�شكل (.)1-1

ال�شكل ( :)1-1ال�شحنات الكهربائية املنتجة للربق.

•هل لرتكيب املادة عالقة بالكهرباء؟

اقـرأ..

وتعلم

النظرية الذرية ()Atomic Theory

ُ�ستخدم النظرية الذرية يف تف�سري
لرتكيب املادة ونوعها �أهمية خا�صة يف علم الكهرباء؛ �إذ ت
َ

اخل�صائ�ص الكهربائية للمواد من حيث �رسيان التيار ،وت�أثرياته املختلفة.
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الذرة ()Atom

در�ست �سابقًا �أن املادة تتكون من جزيئات ،و�أن اجلزيئات

جمموعة من الذرات املرتبطة التي يرتبط ببع�ضها بع�ض ،انظر

ال�شكل (ُ .)2-1ت َع ُّد الذرة وحدة بناء املادة ،و�أ�صغر جزء
يف العن�رص ،وهي التي ُت ِّدد خ�صائ�ص هذه املادة.
تتكون الذرة ممّا ي�أتي:
َّ

ال�شكل (ُ :)2-1مك ِّونات الذرة.

 -1النواة ( :)Nucleusمركز الذرة ،وهي حتوي نوعني من اجل�سيمات ،هما:
�أ  -الربوتونات ( :)Protonتوجد داخل النواة ،وحتمل ال�شحنة املوجبة (.)+

ب  -النيرتونات ( :)Neutronsتوجد داخل النواة ،وحتمل ال�شحنة املتعادلة (.)±
كهربائيا� ،أي
 -2الإلكرتون ( :)Electronحتمل الإلكرتونات �شحنة �سالبة .وتكون الذرة متعادلة
ًّ
�إن عدد الإلكرتونات ي�ساوي عدد الربوتونات املوجبة داخل النواة من حيث املقدار .وتدور

الإلكرتونات يف مدارها اخلارجي حول النواة ،وعندما يكت�سب �أحدها طاقة ف�إنه يتحرر من

ُ�سمى الإلكرتونات التي تنتقل نتيجة التحرر الإلكرتونات احلرة.
مداره ،وينتقل �إىل مدار �آخر ،وت ّ

عرف بالتيار الكهربائي ،وهو حركة الإلكرتونات احلرة
� ّأما عملية انتقال الإلكرتونات ف ُت َ

وانتقالها من نقطة �إىل �أخرى عرب مو�صل حتت ت�أثري فولتية امل�صدر الكهربائي .واجلدير بالذكر

حدد مدى تو�صيلها للتيار الكهربائي ،فكلما
�أن عدد الإلكرتونات احلرة يف املادة هو الذي ُي ِّ
زاد عدد الإلكرتونات احلرة يف املادة زاد تو�صيلها للتيار الكهربائي.
تذكَّر

الإلكرتونات احلرة هي وحدها التي تنقل التيار الكهربائي.

أ�سي�سا على ما �سبق ،هل توجد مواد غري مو�صلة؟ ما الذي يدفع الإلكرتونات �إىل التحرك
ت� ً

�سمح للإلكرتونات املوجودة يف ذرات املواد جميعها
والتنقل من نقطة �إىل �أخرى؟ هل ُي َ
بالتحرك والتنقل؟
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ُتصنَّف املواد من حيث توصيلها للتيار الكهربائي إىل ثالث مواد ،هي:
 - 1امل��واد املو�صل��ة ( :)Conductive Materialsم��واد ت�س��مح للتيار الكهربائي بال��سريان من
خالله��ا ،وحتتوي ذراتها على عدد كبري من الإلكرتونات احل��رة ،وتكون مقاومتها منخف�ضة
جدا ،وت�ش��مل جميع املع��ادن ،مثل :الف�ضة ،والذه��ب ،والأملنيوم ،واحلديد ،والنحا���س؛ �إذ
ًّ
�ستخدم
�س��تخدم النحا�س يف �صنع الأ�س�لاك الكهربائية لنقل الطاقة الكهربائية الداخلية ،و ُي
ُي
َ
َ

نظرا �إىل جودتهما ورخ�ص
الأملنيوم يف خطوط �ش��بكات النقل وتوزيع الكهرباء اخلارجي��ة؛ ً

ثمنهما مقارن ًة باملواد املو�صلة الأخرى.
تذكَّر

من �أهم �أ�سباب ا�ستخدام الأملنيوم يف �شبكات النقل انخفا�ض وزنه مقارن ًة باملواد املو�صلة الأخرى.

 - 2امل��واد العازل��ة ( :)Materials Insulatingم��واد ال ت�س��مح للتيار الكهربائي بال��سريان من

خالله��ا؛ لعدم ق��درة الإلكرتونات على التحرك ،ب�س��ب احت��واء ذراتها على ع��دد قليل من

الإلكرتونات احلرة (ح�س��ب طبيعة تركيبها الذري)؛ �إذ تكون مقاومتها عالية ،مثل :اخل�شب،
والزج��اج ،والبال�س��تيك .وللمواد العازل��ة �أهمية كبرية يف الأنظمة الكهربائي��ة؛ �إذ ُت َع ُّد مادة

الب��ويل فينيل كلوريد (� )Poly Vinyl Chloride: P. V .Cأكرث املواد اخلام ا�س��تخدا ًما يف �إنتاج
املواد العازلة للكهرباء ،ولديها ا�س��تقرار كيميائي جيد ،ومقاومة للت�آكل واملياهّ � .أما مادة البويل

�س��تخدم يف ع��زل احلب��ال
�أثيل�ين الت�ش��ابكي (  )Cross linked Polyethylene: XLPEف ُت
َ
الكهربائية؛ حلماية الإن�سان من ال�صدمات الكهربائية.

 – 3املواد �شبه املو�صلة (ُ :)Semi Conductive Materialsيط َلق عليها ا�سم �أن�صاف املو�صالت؛

�إذ متتاز هذه املواد ب�أنها مواد عازلة يف حالتها النقية عند درجة حرارة ال�صفر املطلق ،وت�صبح

مو�صلة جيدة للكهرباء ب�إ�ضافة بع�ض املواد اخلا�صة �إليها بن�سب حمددة ،مثل الف�سفور والزرنيخ،

وبذلك ميكن ا�ستخدامها يف �صنع القطع الإلكرتونية ،مثل الثنائيات والرتانز�ستورات وغريها،
و ُت َع ُّد مادتا ال�سليكون واجلرمانيوم من �أهم املواد �شبه املو�صلة.
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ن�شاط
م�ستعي ًنا باملراجع املتوافرة يف مكتبة مدر�ستك� ،أو املواقع الإلكرتونية يف ال�شبكة العنكبوتية ،ابحث
و�أفراد جمموعتك عن معلومات �إ�ضافية عن النظرية الذرية ،ثم ناق�شها مع املع ِّلم يف امل�شغل.

ابحث
ابحث مع زمالئك عن املواد امل�ستخدمة يف عزل الأ�سالك الكهربائية ( )P.V.Cو( )XLPEمن

حيث مقدار حتملها لدرجة احلرارة.
نوع العازل

درجة احلرارة

( :)P.V.Cالبويل فينيل كلوريد.
( :)XLPEالبويل �إيثلني الت�شابكي.

يُ ِّثل ال�شكالن املجاوران الرتكيب الذري لبع�ض العنا�رص (عازلة� ،شبه
مو�صلة).
قارن �ضمن جمموعات بني هذه العنا�رص من حيث
 ِتقريرا عن ذلك ب�إ�رشاف
تو�صيلها للتيار الكهربائي ،ثم اكتب
ً
املع ِّلم.

الرتكيب الذري لل�سليكون.

تذكَّر

قانون توزيع الذرات على املدارات ( ،)2n2حيث  nرقم املدار.
الرتكيب الذري للأك�سجني.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

تعرف املواد املو�صلة واملواد العازلة.
ُّ

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
تتعرف املواد املو�صلة واملواد العازلة.
• َّ
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)

 بطاريات. -م�صباح كهربائي.

املواد الأولية
 �أ�سالك و�أقطاب تو�صيل. قطعة معدنية مو�صلة للكهرباء. -مادة بال�ستيكية.

خطوات الأداء

ً
أ�س�لاكا,
كهربائيا وبطارية و�
م�صباحا
� -١أح�رض
ً
ًّ

الر�سوم التو�ضيحية

ثم ِ�ص ِل الدارة كما هو مبني يف ال�شكل (.)1

 -٢الح��ظ �إ�ض��اءة امل�صب��اح عند و�ص��ل الدارة
بالعنا��صر املختلفة ،ث��م َد ِّون مالحظاتك يف

اجلدول.

نوع القطعة امل�ستخدمة
الزجاج
اخل�شب
البال�ستيك
احلديد
النحا�س
الأملنيوم
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�إ�ضاءة امل�صباح

ال�شكل (.)1

الخرائط المفاهيمية

املادة
الذرة
النواة

مدارات خارجية

�إلكرتونات
(�شحنة �سالبة).

بروتونات
(�شحنة موجبة).

نيوترونات
(�شحنة متعادلة).

املواد
�شبه مو�صلة

عازلة

مو�صلة

حتتاج �إىل �إ�ضافة
مواد خا�صة
حتى تدخل حيز
التو�صيل.

ال ت�سمح
ب�رسيان التيار
الكهربائي.

ت�سمح
ب�رسيان التيار
الكهربائي.

�سليكون،
جرمانيوم.

بال�ستيك،
خ�شب.

نحا�س،
�أملنيوم.
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الوحدة األوىل
المادة والكهرباء

ثان ًيا :التيار وفرق اجلهد الكهربائي

النتاجات
ميز
• ُي ِّ
حدد �أنواع التيار الكهربائي وا�ستخداماتها ،و ُي ِّ
بينها.
�ستخدم في
الم
َ
• ُي ِّ
حدد القيمة والنوع لفرق الجهد ُ
المنازل داخل الأردن.

انظر..
وتساءل
اقـرأ..

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم

36

انظر..
وتساءل

خمرج املياه

تدفق املياه

ما الذي يجعل املياه جتري داخل الأنابيب باندفاع؟

توجد م�ضخة يف �شبكة خطوط املياه تدفع املياه

داخل الأنابيب؛ ما يجعلها تخرج من خمرج املياه بقوة.

ويف حال عدم وجود م�ضخة ال يحدث تدفق للمياه
داخل الأنابيب بقوة ،فال تخرج كمية كافية من املياه.

م�ضخة مياه

حتتوي البطارية على قطبني؛ �أحدهما موجب ،والآخر �سالب يحمل �شحنة

ونظرا �إىل احتواء املو�صل على �إلكرتونات؛ ف�إنه عند و�صل البطارية
الإلكرتونات.
ً
يتنافر القطب ال�سالب فيها مع الإلكرتونات املوجودة يف املو�صل ،فتبد�أ الإلكرتونات

باالندفاع باجتاه واحد ،و�ضمن دورة مغلقة ،نحو قطب البطارية
املوجب ،فينتج التيار الكهربائي.
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ثان ًيا :التيار وفرق اجلهد الكهربائي

جب الإلكرتونات
• ُم�ستعي ًنا بال�شكل ( ،)3-1ما الذي ُي ِ

على ال�رسيان خالل املو�صل ؟

اقـرأ..

وتعلم

ال�شكل ( :)3-1دارة كهربائية ب�سيطة.

التيار الكهربائي ()Electric Current
عرف ب�أنه عدد
يقا�س التيار الكهربائي بوحدة الأمبري ( ،)Ampereو ُير َمز �إليه بالرمز ( ،)Iو ُي َّ

الإلكرتونات التي ت�رسي داخل املو�صل يف الثانية الواحدة ،وكل (� )6.25× 10إلكرتون ي�ساوي
18

واحدا ،وكلما زاد عدد الإلكرتونات التي ت�رسي يف املو�صل زاد التيار يف املو�صل ،كما
أمبريا
ً
� ً

هو مبني يف ال�شكل ()4-1؛ �إذ يجب �أن تتنا�سب م�ساحة مقطع املو�صل مع الزيادة يف التيار

علما ب�أن اجتاه التيار الكهربائي
الذي ي�رسي خالله؛ خو ًفا من عدم حتملها للتيارات امل�سحوبةً ،
يف الدارة يكون من قطب البطارية املوجب باجتاه القطب ال�سالب (عك�س اجتاه �رسيان

الإلكرتونات) ،حني يكون داخل م�صدر اجلهد (البطارية) من القطب ال�سالب �إىل القطب

املوجب.

ال�شكل ( :)4-1التيار الكهربائي.
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كثريا يف احلياة العملية.
ُي ِّ
و�ضح اجلدول ( )1-1وحدات �أجزاء الأمبري وم�ضاعفاته امل�ستخدمة ً
اجلدول ( :)1-1وحدات �أجزاء الأمبري وم�ضاعفاته.

الرمز

اال�سم

كيلو �أمبري )( Kilo Ampere
ملي �أمبري )(Milli Ampere

مايكرو �أمبري )(Micro Ampere

القيمة الأ�سية

القيمة العددية

KA
mA

0.001 A

µA

0.000001 A

1000 A

ُي
�ستخدم جهاز الأميرت ( )Ameterلقيا�س �شدة التيار ،ويو�صل على التوايل باحلمل املراد قيا�س
َ

تياره ،و ُي
أي�ضا جهاز ( )Clamp meterلقيا�س التيار الكهربائي بطريقة الت�أثري املغناطي�سي.
�ستخدم � ً
َ

�أنواع التيار الكهربائي
يق�سم التيار الكهربائي �إىل نوعني ،هما:
�ستخدم هذا
 - 1التيار املبا�رش ( امل�ستمر) ( :)Direct Currentتيار ثابت القيمة واالجتاه مع الزمن .و ُي
َ
و�ضح ال�شكل
جهدا
غالبا يف التطبيقات التي تتط َّلب
ً
منخف�ضاُ .ي ِّ
ً
النوع من التيار الكهربائي ً
( )5-1موجة التيار املبا�رش الذي ُير َمز �إليه باحلرفني ( ،)DCويحوي طرفني؛ �أحدهما موجب

(ُ )+م َّيز باللون الأحمر ،والآخر �سالب (ُ )-م َّيز باللون الأ�سود .يجب قراءة لوحة املعلومات

اخلا�صة باجلهاز قبل تو�صيله بالكهرباء؛ �إذ يدل وجود الرمز (

)� ،أو (� ،)- +أو حريف

أي�ضا عند ا�ستخدام التيار املبا�رش مراعاة
( )DCعلى �أن اجلهاز يعمل وفق التيار املبا�رش ،ويجب � ً
�صفرا.
علما ب�أن تردده ي�ساوي
القطبية عند التو�صيلً ،
ً
1.5V

9V

V
12

ال�شكل ( :)5-1التيار املبا�رش ( امل�ستمر).

39

 -2التيار املتناوب (املرتدد) ( :)Alternating Currentتيار متغري القيمة واالجتاه مع الزمن ،انظر

ال�شكل ( ،)6-1يعمل على عك�س اجتاهه
علما
ٍ
ب�شكل متناوب مرة كل ( 60/50ثانية)ً ،

ب�أن الرتدد يف الأردن ي�ساوي ( ،)50 Hzو�أن بع�ض البلدان ت�ستخدم الرتدد ( )60 Hzكما هو
احلال يف الواليات املتحدة الأمريكية وال�سعودية .للتيار املتناوب �أنواع ِع َّدة ،ولكل نوع

منها خ�صائ�ص ،و�أ�شهر �أنواعه التيار اجليبي ،الذي ميكن احل�صول عليه من مولدات التيار

املتناوب اخلا�صة ب�رشكة الكهرباء الأردنية ،التي تغذي �شبكات النقل والتوزيع ،و ُير َمز �إليه

يف الأجهزة الكهربائية بالرمز
ُي َّيز طرفا هذا التيار كما ي�أتي:

� ،أو (.)AC

�سمى اخلط املحايد ،ويُ َّيز باللون الأ�سود.
الرمز (ُ :)Nي ّ

�ستدل عليه
الرمز (� )Lأو ( :)Phاخلط الطور (الفاز) ،و ُي َ

باللون (الأحمر) .وعو ًدا على ذي بدء ،ف�إن ()50 Hz

للجهاز يدل على �أنه يعمل وفق التيار املتناوب.
تذكَّر

ال�شكل ( :)6-1التيار املتناوب (املرتدد).

تعمل الأجهزة الكهربائية يف املباين ال�سكنية بجهد مقداره ( )230فولت ،وتردد مقداره (.)50 Hz
فرق اجلهد والقوة الدافعة الكهربائية

در�س َت �سابقًا �أن �أهم متطلبات �رسيان التيار الكهربائي هو وجود قوة ُم� ِّؤثرة خارجية ُت ِب
ْ
الإلكرتونات احلرة على التحرك عرب املو�صل ،و�أنه ميكن احل�صول على هذه القوة من م�صادر

الطاقة الكهربائية ،مثل :البطاريات واملولدات الكهربائية ،و�أن لهذه القوة �أ�سماء خمتلفة ،هي:
فرق اجلهد الكهربائي ،والقوة الدافعة الكهربائية ،والفولت.

تقريبا مت�شابهة ،ويف ما ي�أتي بيان ٍّ
كل منها:
وبالرغم من اختالف �أ�سماء هذه القوة ف�إنها ً
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 -1فرق اجلهد الكهربائي ( :)Electrical Voltageين�ش�أ فرق اجلهد الكهربائي عند وجود فرق
يف كمية ال�شحنات الكهربائية (الإلكرتونات احلرة) بني نقطتني يف دارة كهربائية؛ �إذ تنقل
نق�صا فيها ،فالبطارية لها
الإلكرتونات احلرة من املنطقة الغنية بها �إىل املنطقة التي تعاين ً

قطب �سالب مليء بالإلكرتونات احلرة وقطب موجب يفتقر �إىل هذه الإلكرتونات .ت�رسي
الإلكرتونات احلرة من طرف البطارية ال�سالب �إىل الطرف املوجب ،وهذا يعني وجود فرق

جهد بني الطرف املوجب والطرف ال�سالب .ويف حال مت تو�صيل طريف البطارية ب�سلك
من النحا�س ً
مثل عن طريق حمل كهربائي ف�إنه يحدث �رسيان للتيار بني طريف البطارية عرب
املو�صل.

�ستخدم هذا امل�صطلح للتعبري عن الفولتية
 - 2القوة الدافعة الكهربائية (ُ :)Electrical Motive Forceي
َ
�أو فرق اجلهد بني طريف م�صدر كهربائي من دون وجود حمل خارجي ،كما هو احلال يف
جتنبا حل�ساب املقاومة الداخلية للبطارية ،و ُير َمز �إىل هذه القوة باللغة
م�صدر التيار املبا�رش؛ ً

العربية بالأحرف (ق د ك) ،وبالالتينية بالأحرف (.)E M F

 - 3الــفــولـت ( :)Voltوحدة قيا�س فرق اجلهد �أو القوة الدافعة الكهربائية ،و ُير َمز �إليه باحلرف
يعرف ب�أنه فرق اجلهد الالزم لتحريك تيار �شدته (� )1أمبري عرب مو�صل مقاومته
(ُ ،)Vو َّ
�سمى الفولتميرت (Volt
(� )1أوم .يقا�س فرق اجلهد يف الدارات الكهربائية بجهاز خا�ص ُي ّ
 ،)Meterو ُير َمز �إليه باحلرف ( ،)Vويو�صل على التوازي باحلمل �أو امل�صدر املراد قيا�سه.

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن فرق اجلهد امل�ستخدم يف املنازل بالأردن هو جهد متغري (� )ACأحادي

الأطوار ( )Single Phaseي�صلها من �رشكة الكهرباء مبقدار ( ،)230vوتردده (ّ � .)50 HZأما
يف املباين ال�سكنية متعددة الطوابق واملن�ش�آت ال�صناعية الكبرية فيجب �إي�صال تيار متناوب

و�ضح اجلدول ( )2-1بع�ض وحدات �أجزاء
(ثالثي الطور) (� )400v( )Three Phaseإليها .و ُي ِّ

كثريا يف احلياة العملية.
الفولت وم�ضاعفاته امل�ستخدمة ً
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اجلدول ( :)2-1بع�ض وحدات �أجزاء الفولت وم�ضاعفاته.

اال�سم
كيلو فولت )(Kilo Volt
ملي فولت )(Milli Volt

الرمز
KV
mV

القيمة العددية

القيمة الأ�سية
103
10-3

1000v
0.001v

جهد التشغيل

ُدون هذه القيمة على
لكل جهاز كهربائي قيمة جهد حمددة ال يجب �أن يتعداها .وت َّ

عرف بجهد الت�شغيل� ،أو اجلهد اال�سمي.
لوحة موا�صفات اجلهاز ،يف ما ُي َ
ِّ
فكر

�أح�رض �شخ�ص جها ًزا من خارج الأردن يعمل بفرق جهد مقداره (� .)110v ACإذا و�صل هذا

اجلهاز بتيار فولتيته ( ،)230v ACفماذا يحدث؟

يطلب املع ِّلم �إىل الطلبة قراءة املعلومات اخلا�صة بالتيار الكهربائي وفرق اجلهد الكهربائي

امل�سجلة على الأحمال املنزلية الآتية ،ثم تدوينها يف اجلدول (.)3-1

اجلدول ( :)3-1قيمة التيار وفرق اجلهد لبع�ض الأجهزة الكهربائية.

اجلهاز

قيمة التيار (بالأمبري)

قيمة فرق اجلهد (بالفولت)

 -1الثالجة الكهربائية

(A

)

( V

)

 -2التلفزيون الكهربائي

(A

)

( V

)

 -3املكواة الكهربائية

(A

)

( V

)

� -4سخان املاء

(A

)

( V

)

 -5املدف�أة الكهربائية

(A

)

( V

)
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

تعرف �أنواع التيار الكهربائي.
ُّ

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
وتتعرف جمال ا�ستخدام كل نوع منهما.
• تُ ِّيز بني التيار املبا�رش والتيار املتناوب،
َّ
• ُت ِّدد النوع والقيمة لفرق اجلهد امل�ستخدم يف الأردن.
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 جهاز قيا�س �إلكرتوين متعدد الأغرا�ض. مراكم متنوعة. مفك فح�ص. قاب�س كهربائي.خطوات األداء
و�ضح ال�شكل ( ،)1جهاز قيا�س �إلكرتوين متعدد
ُ -1ي ِّ

املواد الأولية
� -أ�سالك تو�صيل.

الرسوم التوضيحية

الأغرا�ض ( ،)Digital Multi-Meterخا�ص بالقيا�سات
الكهربائية .بنا ًء على درا�ستك �أنواع التيار
الكهربائي� ،ضع مفتاح االختيار على ما ي�أتي:
�أ  -جمال قيا�س فرق اجلهد املتناوب (.)AC

ب  -جمال قيا�س فرق اجلهد املبا�رش (.)DC

ال�شكل (.)1
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خطوات األداء

الرسوم التوضيحية

� -2ض��ع مفت��اح االختيار للجه��از متعدد اال�س��تعمال
على جمال قيا���س منا�س��ب لقيا���س جهد البطاريات

والأعمدة اجلافة كما يف ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)2

� -3ضع مفت��اح االختيار للجهاز متعدد اال�س��تعمال
على جمال منا�س��ب لقيا���س فرق اجلهد امل�ستخدم

يف ت�شغيل الأجهزة املنزلية داخل الأردن.

 -4ناق�ش زمالءك ب�إ�رشاف املع ِّلم يف كيفية ا�ستخدام
املف��ك الفاح���ص ( )Testerبطريق��ة �صحيح��ة
لفح���ص دارات التيار املتناوب ( )ACامل�س��تخدم

يف املنازل كما يف ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)3
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الخرائط المفاهيمية

التيار الكهربائي

التيار املتناوب ( )ACتردده يف الأردن (.)50Hz

التيار املبا�رش ( )DCتردده �صفر.

�أحادي الطور
()230v
يُ�ستخ َدم يف ت�شغيل
الأجهزة الكهربائية
�أحادية الطور.

ثالثي الطور
()400v
يُ�ستخ َدم يف ت�شغيل
الأجهزة الكهربائية
ثالثية الطور.

يُ�س��تخ َدم يف البطاريات ،و�أنظمة الطاقة
ال�شم�س��ية ،وبع�ض الأحمال الكهربائية
التي تعمل بالتيار املبا�رش.

طرفاه

�أطرافه

خط الفاز باللون (الأحمر)،
واخلط املحايد باللون (الأ�سود)
(.)L - N

ثالثي الأطوار
(.)L3 , L2 ,L1

طرف��اه� :أحم��ر (� ،)+أ�س��ود (،)-
وم��ن ال��ضروري مراع��اة القطبية عند
التو�صيل.
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الوحدة األوىل
المادة والكهرباء

ثال ًثا :املقاومة الكهربائية

()Electrical Resistance

النتاجات
يتعرف مفهوم المقاومة في الدارات
• َّ
الكهربائية.

انظر..
وتساءل
اقـرأ..

يتعرف �أنواع المقاومات الم�ستخدمة في
• َّ
ميز بينها.
الدارات الكهربائيةُ ،
وي ِّ

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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• يح�سب قيمة المقاومة با�ستخدام نظام
الألوان.

انظر..
وتساءل

ماذا يح�صل لتدفق كمية املياه داخل ما�سورة املياه املو�ضحة يف ال�شكل؟
من امل�ؤكد �أن تدفق كمية املياه الذي ي�صل �إىل ما�سورة

املياه عند املنت�صف �سيكون �أقل منه يف بداية املا�سورة؛ ما

ي�ؤدي �إىل تقليل كمية املياه اخلارجة يف نهاية اخلط.
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ثالثًا :املقاومة الكهربائية

• بنا ًء على ال�شكل ( ،)7-1ما الذي يقاوم �رسيان التيار الكهربائي داخل املو�صل؟
من امل�ؤكد �أن التيار املار عرب املو�صل �سيواجه معوقات يف
Vol
tag
�أثناء مروره ب�سبب وجود املقاومة؛ ما ُي�ؤ ِّثر يف كمية التيار
e
اخلارج تب ًعا لقيمة املقاومة.

اقـرأ..

وتعلم

�سلك كهربائي
ال�شكل (� :)7-1رسيان التيار الكهربائي داخل املو�صل.

املقاومة الكهربائية ()Electrical Resistance
ُعرف املقاومة الكهربائية ب�أنها ممانعة املادة ل�رسيان التيار الكهربائي من خاللها ،وهي تقا�س بوحدة
ت َّ

عرف الأوم ب�أنه مقاومة مو�صل ي�رسي خالله تيار كهربائي مقداره
الأوم ،و ُير َمز �إليها بالرمز ( .)Ωو ُي َّ
�ستخدم الرمز (� )Rأو (
(� )1أمبري عندما تكون الفولتية بني طرفيه ( )1فولتُ .ي
َ

R

) للداللة

�ستخدم جهاز الأومميرت( )Ohm Meterلقيا�س املقاومة ،وهو يو�صل على التوازي
على املقاومة ،و ُي
َ

بالقطع املراد قيا�سها .بالرغم من �أن املقاومة الكهربائية تهدر جز ًءا من الطاقة ،ف�إنها �رضورية

حلماية بع�ض �أجزاء الدارات الكهربائية؛ لذا تو�ضع يف بع�ض �أجزاء الدارات الكهربائية حماية لها،

وتكمن �أهميتها يف �أنها تتحكم يف �شدة التيار املار ،ويف فرق اجلهد بني طرفيها.
كثريا يف احلياة العملية.
ُي ِّ
و�ضح اجلدول ( )4-1وحدات �أجزاء الأوم امل�ستخدمة ً

48

اجلدول ( :)4-1بع�ض وحدات �أجزاء الأوم.

اال�سم

ميغا �أوم )(Mega Ohm
كيلو �أوم )(Kilo Ohm

ملي

�أوم )(Milli Ohm

مايكرو �أوم ()Micro Ohm

القيمة الأ�سية

الرمز

القيمة العددية

106
10 -3

MΩ
kΩ
mΩ

1000,000 Ω

10 - 6

µΩ

10 3

1000 Ω
0,001 Ω

Ω

0,000001

�أنواع املقاومات
تُ�ص َّنف املقاومات وفق مادة �صنعها �إىل مقاومات كربونية ،وغ�شائية ،و�سلكية ،و�سطحية،

و�شبكية ،ومقاومات خا�صة ،و�سنكتفي فقط ب�رشح املقاومات الكربونية ،والغ�شائية ،وال�سلكية.

ُ�سبب
جتدر الإ�شارة �إىل �أن مقاومة الأ�سالك واملو�صالت الكهربائية غري مرغوب فيها؛ لأنها ت ِّ
ً
هبوطا يف الفولتية على امتداد ال�سلك الناقل؛ لذا تكون الفولتية يف نهاية اخلط عند احلمل �أقل
منها يف بداية اخلط عند امل�صدر.

 -1املقاومات الكربونية ( :)Carbon Resistorsتُ�ص َنع هذه املقاومات من الكربون ،وتكون حماطة
بحلقات ملونة ب�ألوان خمتلفةُ ،ت ِّثل رم ًزا (كود) لتحديد قيمتها ،وتوجد جداول خا�صة بذلك،

انظر ال�شكل (ُ .)8-1ي َع ُّد هذا النوع من �أ�شهر �أنواع املقاومات التي ت
ُ�ستخدم يف الدارات
َ

الكهربائية ،وتكون قيمتها كبرية ترتاوح بني ( ،)10Ω- 20M Ωوبن�سبة تفاوت ترتاوح بني

(� ،)%5-%20إال �أن قدرتها �صغرية ترتاوح بني ( ،)0.25W-5Wوكلما زاد حجم املقاومة
كانت قدرتها �أكرب ،ومن عيوب املقاومات الكربونية �أنها ال تُ�ص َّنع بقدرات كبرية.

ال�شكل ( :)8-1املقاومات الكربونية.
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-2املقاومات الغ�شائية (:)Film Resistors

تت�شابه املقاومات الغ�شائية مع املقاومات

الكربونية من حيث ال�شكل اخلارجي ،ولكنها تكون
�أكرث دقة و�أعلى تكلفة ،انظر ال�شكل (.)9-1

 -3املقاومات ال�سلكية (:)Wire Wound Resistors

ال�شكل ( :)9-1املقاومات الغ�شائية.

تُ�ص َنع من �سلك معدين حماط مبادة عازلة من �سبائك
النيكل والكروم  ،التي ت�ستخدم بكرثة ب�سبب انخفا�ض

قيمة املعامل احلـراري ملقاومتهــا .وحلمـاية املقاومة،
ف�إنها تغطى بطبقة واقية من الطالء الزجاجي� ،أو
بدد
بخلطة من الرمل والأ�سمنت ،وبع�ضها ُيغ َّلف ُمب ِّ

ال�شكل ( :)10-1املقاومات ال�سلكية.

غالبا
حراري من الأملنيوم .واملقاومات ال�سلكية تكتب قيمتها وقدرتها مبا�رشة عليها ،وت�صنع ً

بقدرات كبرية وقيم �أومية قليلة ،كما هو مبني يف ال�شكل (.)10-1
قدرة املقاومات

هي مقدار التيار الذي تتحمله املقاومة دون �أن تتعر�ض للتلف ،ويف حالة تلف املقاومة يجب

ا�ستبدالها مبقاومة م�شابهة لها من حيث القدرة والقيمة ،وكلما زادت القدرة زاد حجم املقاومة.
تذكَّر

�سبب �رسيان التيار الكهربائي يف املقاومة تو ُّلد حرارة ،وتُ�ص َنع املقاومات بحيث تتحمل درجات
ُي ِّ
معينة من احلرارة.

قراءة قيمة املقاومات

نظرا �إىل �صعوبة
تُ�ص َنع بع�ض املقاومات بو�ضع حلقات دائرية ملونة عليها ملعرفة قيمة املقاومة؛ ً

ُقر�أ قيمة
كتابة قيمة املقاومة الكهربائية عليها ل�صغر حجمها ،ويدل كل لون على قيمة معينة ،وت َ

املقاومة من الي�سار �إىل اليمني؛ وتُ�ص َنع ِب َّعدة �ألوان� ،سنذكر منها نوعني:
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 - 1املقاومة ذات الألوان الأربعة :يدل اللون الأول واللون الثاين يف ال�شكل الآتي على رقم

اللون ،يف حني يدل اللون الثالث على القيمة امل�رضوبة (عدد الأ�صفار) ،ويبعد اللون

عب عن ن�سبة التفاوت (ن�سبة اخلط�أ) يف القيمة ( ،)±كما هو
الرابع عن بقية الألوان ُلي ِّ

مبني يف ال�شكل (.)11-1

اللون الأول

اللون الرابع

اللون الثاين

اللون الثالث

اللون الرابع :ن�سبة
التفاوت ()±
(.)%5

اللون الثاين :رقم
�صحيح
(.)5

اللون الثالث :عدد
الأ�صفار
(.)00

اللون الأول :رقم
�صحيح
(.)3

قيمة املقاومة = %5 ± 3500
النطاق اللوين الرابع

النطاق اللوين الثالث

النطاق اللوين الثاين

النطاق اللوين الأول

ذهبي

5%

ف�ضي

X0.01

�أ�سود

0

�أ�سود

0

ف�ضي

10%

ذهبي

X0.1

بني

1

بني

1

�أ�سود

X1

�أحمر

2

�أحمر

2

بني

X10

برتقايل

3

برتقايل

3

�أحمر

X100

�أ�صفر

4

�أ�صفر

4

برتقايل

X1,000

�أخ�رض

5

�أخ�رض

5

�أ�صفر

X10,000

�أزرق

6

�أزرق

6

�أخ�رض

X100,000

بنف�سجي

7

بنف�سجي

7

�أزرق

X1,000,000

رمادي

8

رمادي

8

�أبي�ض

9

�أبي�ض

9

ال�شكل ( :)11-1النطاق اللوين.
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مثال
تتكون من �أربعة �أرقام ،كما يف ال�شكل ( ،)12-1اح�سب قيمتها بنا ًء على اللون.
مقاومة كربونية َّ

اللون
الرابع :ف�ضي.

اللون
الثالث� :أحمر.

اللون
الثاين :بني.

اللون
الأول :برتقايل.

10
ف�ضي.

00
�أحمر.

1
بني.

3
برتقايل.

ال�شكل ( :)12 - 1مقاومة كربونية تتك َّون من �أربعة �أرقام.

اللون الأول (برتقايل).)3 ( :

اللون الثاين (بني).)1( :

3
1

اللون الثالث (�أحمر)� :رضب القيمة يف .100

X 100

اللون الرابع (ف�ضي) :ن�سبة اخلط�أ .)±(10

)±(10

هذا يعني �أن املقاومة .3100 = 3100 ±% 10
�إذن ،تكون قيمة املقاومة� ،3410 = 310 + 3100 :أو .2790 = 310 – 3100
�أي �إن قيمة املقاومة ترتاوح بني ( Ω 2790و .)Ω 3410
تذكَّر

ميكن اال�ست�شهاد ببيت ال�شعر الآتي للداللة على الألوان:

�أ�سود بني �أحمر كالربتقال الأ�صفر خ�رضاء �أزرق بليلك كالرماد الأبي�ض
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ِّ
فكر

دون يف حالة وجود اللون الأ�سود يف اخلانة الثانية؟
ما الرقم الذي ُي َّ
 - 2املقاومة ذات الألوان اخلم�سة :وفيها يدل اللون الأول والثاين والثالث على رقم اللون ،يف حني

يدل الرقم الرابع على القيمة امل�رضوبة (عدد الأ�صفار) ،ويبعد اللون اخلام�س عن بقية الألوان
عب عن ن�سبة التفاوت يف القيمة ،كما هو مبني يف ال�شكل (.)13 - 1
ُلي ِّ
اللون اخلام�س:
ن�سبة التفاوت.

اللون الرابع:

عدد الأ�صفار.

اللون الثالث:

اللون الثاين:

اللون الأول:

رقم �صحيح.

رقم �صحيح.

رقم �صحيح.

ال�شكل (.)13 - 1

مثال

تتكون من خم�سة �أرقام ،كما يف ال�شكل ( ،)14 - 1اح�سب قيمتها بنا ًء على
مقاومة كربونية َّ

اللون.

ذهبي:
%5

برتقايل:

�أ�سود:

000

0

�أخ�رض:

5

بني:

1

1
5
0
000
±5%

اللون الأول (البني)
اللون الثاين (الأخ�رض)
اللون الثالث (الأ�سود)

اللون الرابع (الربتقايل) ،وهو معامل ال�رضب ،وقيمته
اللون اخلام�س (الذهبي) ،وهو ن�سبة التفاوت يف القيمة

ال�شكل (.)14 - 1

 150000Ω = 1000×150=Rلأن قيمة املقاومة:
)±5 % (150kΩ =R
 7500Ω = 150000 Ω ×5%ن�سبة التفاوت :قيمة املقاومة = 7500Ω ± 150000 Ω
َّ
تذكر. (1kΩ = 1000Ω) :
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ن�شاط
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن برنامج خا�ص حل�ساب قيمة املقاومات عن طريق الألوان.
العوامل املؤثرة يف اختيار قيمة املقاومة
و�ضح ال�شكل (  )15 - 1العوامل امل�ؤثرة يف اختيار قيمة املقاومة.
ُي ِّ

ال�شكل ( :)15 - 1العوامل امل�ؤثرة يف اختيار قيمة املقاومة.

تعتمد قيمة املقاومة للمادة على �أربعة عوامل ،هي:
طول املو�صل
م�ساحة مقطع املو�صل
نوع مادة املو�صل
درجة حرارة املو�صل

تنا�سبا طرد ًّيا مع طول املو�صل؛ فكلما زاد طول
تتنا�سب املقاومة
ً
املو�صل زادت مقاومته.
عك�سيا مع م�ساحة املقطع ؛ فكلما زادت
تنا�سبا
تتنا�سب املقاومة
ً
ًّ
م�ساحة مقطع املو�صل ق َّلت مقاومته.
ق�صد بها املقاومة النوعية للمادة ( ،)Resistivityووحدة قيا�سها
ُي َ
�أوم مرت ،و ُير َمز �إليها بالرمز(.)ρ
عب عن هذا
تتغري مقاومة املادة بتغري درجة حرارة املو�صل �إليها ,و ُي َّ
التغري باملعامل احلراري للمادة .بوجه عام ،ف�إنه كلما زادت درجة
ُعرف هذه املواد باملواد ذات
حرارة املعادن زادت مقاومتها ،وت َ
املعامل احلراري املوجب.

ن�شاط
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مواد ذات معامل حراري �سالب.
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تذكَّر

ميكن ح�ساب مقاومة املو�صل با�ستخدام القانون الآتي:

مقاومة املو�صل ()R
املقاومة النوعية )(ρ

م�ساحة مقطع املو�صل )(A

طول املو�صل )(L

تقا�س بوحدة الأوم.
تقا�س بوحدة الأوم مرت.

تقا�س بوحدة املرت املربع (م.)2
يقا�س بوحدة املرت.

ِّ
فكر

ح�ض مو�صل من النحا�س م�ساحة مقطعه ( )1.5ملم ،2و�آخر م�ساحة مقطعه
�إذا �أُ ِ
() 2.5ملم ،2ولهما الطول نف�سه ،ف�أ ُّيهما تكون مقاومته �أقل؟
املو�صلية ()Conductance

ُعب عن قدرة املادة على �إمرار التيار الكهربائي ،و ُير َمز
ُعرف املو�صلية ب�أنها عك�س املقاومة ،وت ِّ
ت َّ

�إليها باحلرف ( ،)Gوهي معكو�س كلمة (�أوم) (  .)Ohmوحدي ًثا ُاع ِتمدت وحدة ()Siemens
ريا�ضيا بالعالقة:
لقيا�س املو�صلية ،التي ُير َمز �إليها بالرمز ( ،)Sوميكن ح�سابها
ًّ

1
R

= .G
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

قيا�س قيمة املقاومات عن طريق الألوان.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

• حت�سب قيمة املقاومات من خالل الألوان.
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 جهاز قيا�س �إلكرتوين متعدد الأغرا�ض. مراكم متنوعة. مفك فح�ص. قاب�س كهربائي.خطوات األداء

املواد الأولية
� -أ�سالك تو�صيل.

الرسوم التوضيحية

 -1اح�سب قيم املقاومات املوجودة يف ال�شكل (،)1
وافرت�ض �أن اللون الرابع ُيثِّل ن�سبة التفاوت

( .) ±%5
بن��اء على درا�س��تك مو�ض��وع املقاومة� ،ضع
-2
ً
-ب�إ��شراف املع ِّل��م  -مفت��اح االختي��ار جلهاز

) ( %Ω ±5

القيا���س متع��دد الأغرا���ض على جم��ال الأوم

( ،)Ωوعل��ى الكمي��ة املنا�س��بة ،بح�س��اب
املقاومات ال�سابقة ،ثم حت َّقق من قيمها.

) ( %Ω, ±5
ال�شكل (.)1
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الخرائط المفاهيمية

املقاومة الكهربائية :ممانعة املادة ملرور التيار
الكهربائي من خاللها.

تقا�س بوحدة الأوم .
يف حال حدوث تلف تُ�ستب َدل بالقيمة نف�سها.

ميكن ح�ساب قيمتها عن طريق
الألوان� ،أو جهاز الأوميرت .

املقاومة الغ�شائية �أكرث دقة،
وهي تُ�صنَع ب�شكل م�شابه
للمقاومة الكربونية.

املقاومة ال�سلكية تُ�صنَع بقيم
قليلة وقدرة عالية ،وتُكتَب
قيمة املقاومة عليها.

مقاومة متو�سطة

مقاومة قليلة
مو�صلية عالية

املقاومة الكربونية تُ�صنَع
بقدرات �صغرية وقيمة
مقاومة عالية.

مقاومة عالية

مو�صلية متو�سطة مو�صلية قليلة

العالقة بني املو�صلية واملقاومة.
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الوحدة األوىل
المادة والكهرباء

ً

رابعا :أجهزةالقياس الكهربائية

النتاجات
يتعرف طرائق �ضبط
• َّ
عدد
جهاز القيا�س م ُت ِّ

انظر..
وتساءل

الأغرا�ض (الأفوميتر).

• ي�ستخدم جهاز قيا�س
اقـرأ..

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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الأفوميتر ُمتعدِّد الأغرا�ض

التناظري والرقمي وفق تعليمات ال�شركة ال�صانعة بدقة.

انظر..
وتساءل

عند �رشائك بع�ض اخل�ضار والفواكه من املحال املخ�ص�صة لذلك ،هل
ت�ستخدم التقدير الع�شوائي لوزن الكميات �أم توجد �أداة دقيقة لقيا�س
هذه الكميات؟
جانبا عد ًدا من الأوزان املختلفة،
يقي�س امليزانان الظاهران ً

إلكرتونيا ،فتظهر القراءة على �شا�شته مبا�رشة،
وقد يكون امليزان �
ًّ
وقد يكون عاد ًّيا ذا م�ؤ�رش يحتاج �إىل مهارة �أكرث يف القراءة.
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راب ًعا :أجهزة القياس الكهربائية

• ما الفرق بني امليزان الأول وامليزان الثاين الظاهرين يف ال�ش��كل
()16-1؟

توجد �أنواع من الأجهزة امل�ستخدمة يف احلياة العملية؛ بع�ضها رقمية
تُظهِ ر قيمة كمية ما مبا�رشة ،وبع�ضها الآخر تناظرية تتط َّلب قراءتها

مهارة .ويوجد يف الأنظمة الكهربائية �أجهزة تعمل على قيا�س
الكميات الكهربائية الرئي�سة الثالث (الفولت ،والتيار ،واملقاومة)،

بنوعيها :الرقمي ،والتناظري

ال�شكل (� :)16 - 1أنواع املوازين.

اقـرأ..

وتعلم

تعرف جهاز القيا�س التناظري ()Avometer
ُّ

يقا�س التيار الكهربائي با�ستخدام جهاز الأميرت ،وتقا�س الفولتية با�ستخدام جهاز الفولتميرت،
وتقا�س املقاومة با�ستخدام جهاز الأوميرت ،و ُي َع ُّد جهاز الأفوميرت ()Avometer
واحدا من �أهم
ً

�ستخدم لقيا�س الكميات الكهربائية الثالث امل�شتقة
الأجهزة امل�ستخدمة يف جمال الكهرباء؛ �إذ ُي
َ
من ا�سمه ( ،)A. V. O.وهي:

الفولت ( ،)Voltوالأوم ( ،)Ohmوالأمبري ( ،)Ampereويوجد منه جهاز تناظري (م�ؤ�رش)
( )Analogueوجهاز رقمي (�إلكرتوين) (.)Digital

تعدد اال�ستخدام .اكتب �أنت
ُي ِّثل ال�ش��كل ( )17-1جهاز قيا���س من النوع التناظري ُم ِّ
(مدرب الم�شغل) فيها.
وزمال�ؤك مالحظات على المو�ضوع ،ثم ناق�شوا المع ِّلم
ِّ
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تذكَّر

يجب و�ضع اجلهاز ب�صورة �صحيحة للح�صول على قراءة دقيقة:
.

ويف حالة عدم وجود ما يدل على و�ضعية اال�ستعمال ،يكون اجلهاز �صا ً
حلا لال�ستخدام يف
الو�ضعيات جميعها.

تعدد الأغرا�ض الأفوميتير (.)Avometer
جهاز القيا�س ُم ِّ

م�ؤ�شر القيا�س

مفتاح �ضبط الم�ؤ�شر

مفتاح �ضبط
الم�ؤ�شر
مجال قيا�س الجهد
المتناوب

مجال قيا�س الجهد
المبا�شر

مفتاح االختيار

مجال قيا�س التيار
المبا�شر

مجال قيا�س
المقاومة

الطرف ال�سالب للجهاز
�ستخدم
ثابت ،وهو ُي
َ
لقيا�س الفولت ،والتيار،
والمقاومة

الطرف الموجب للجهاز
�ستخدم لقيا�س الفولت،
ُي
َ
والتيار ،والمقاومة

ال�شكل ( :)17-1جهاز القيا�س ُمتع ِّدد الأغرا�ض الأفوميتير.
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ا�ستخدام جهاز الأفوميرت التناظري ()Analogue Avometer
يف ما ي�أتي اخلطوات الواجب اتباعها عند ا�ستخدام جهاز الأفوميرت التناظري:
 -1و�ضع �أطراف التو�صيل يف مكانها ال�صحيح ،وح�سب
الكمية املراد قيا�سها ،وو�ضع ال�سلك الأ�سود على
املدخل امل�شرتك ( ،)COMوهو ثابت يف احلاالت كلها،

وا�ستخدام الطرف املوجب الأحمر لقيا�س املقاومة

والفولتية (  ،)V-Ωوا�ستخدام الطرف الثالث عند

ال�شكل ( :)18-1و�ضع الأ�سالك
مكانها ال�صحيح على جهاز الأفوميرت

احلاجة لقيا�س التيار الكهربائي (� )Aأو ( )mAالذي يو�صل على التوايل بالدارة عند قيا�س

التيار ،انظر ال�شكل (.)18 - 1

 -2و�ضع مفتاح االختيار على جمال الأوم ( ،)Ωكما هو
مبني يف ال�شكل (.)19 - 1

 -3مالم�سة �أطراف اجلهاز ،والتحقق من و�صول امل�ؤ�رش

ال�شكل ( :)19-1مكان و�ضع مفتاح االختيار.

�إىل بداية تدريج املقاومة على �صفر الأوم للح�صول
على قيا�س دقيق ،كما هو مبني يف ال�شكل (.)20-1

نهائيا يجب التحقق من
ويف حال عدم حترك امل�ؤ�رش
ًّ
�صالحية �أطراف اجلهاز �أو بطاريتـه الداخـليـة .وفـــي

ال�شكل ( :)20-1مالم�سة �أطراف اجلهاز.

حال حترك امل�ؤ�رش ،ومل ي�صل �إىل �صفر املقاومة ،يجب �ضبطه (معايرته) با�ستخدام مفتاح

ال�ضبط اخلا�ص ل�ضمان احل�صول على قراءة �صحيحة.
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 -4عودة امل�ؤ�رش �إىل و�ضعه الطبيعي بعد ف�صل الأطراف،
جدا (∞)؛ �أي ما
ومالحظة �أن املقاومة تكون عالية ًّ

ال نهاية.

بنا ًء على درا�ستك مو�ضوع املواد العازلة واملواد املو�صلة ،ما �سبب قراءة امل�ؤ�رش لقيمة عالية عند ف�صل

الأطراف وو�ضع مفتاح االختيار على تدريج املقاومة؟
تذكَّر

دائما من �صالحية �أطراف اجلهاز وبطاريته قبل الفح�ص.
حتقق ً
ا�ستخدام جهاز الأفوميرت الرقمي ()Digital Avometer
ُ -1يثِّل ال�شكل ( )22-1جهاز قيا�س من
تعدد اال�ستعمال .اكتب
النوع الرقمي ُم ِّ

�أنت وزمال�ؤك مالحظات على املو�ضوع،
(مدرب امل�شغل) فيها.
ثم ناق�ش املع ِّلم
ِّ
 -2يجب �إغالق اجلهاز ( )OFFعند عدم
ا�ستخدامه للمحافظة على بطاريته.

 -3عند �رشاء جهاز قيا�س �أفوميرت رقمي

ال�شكل ( :)22 - 1جهاز قيا�س من النوع الرقمي.

احر�ص �أن يكون من النوعية التي متتاز

ذاتيا عند عدم اال�ستخدام
بف�صل اجلهاز ًّ

( ،)Auto Power Offانــظــر ال�شـكـل

(.)23 - 1

ال�شكل ( :)23-1خا�صية الف�صل الذاتي.
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 -4يجب التحقق من �صالحية اجلهاز بالطريقة ال�سابقة نف�سها ,وهي ظهور رقم على �شا�شة
اجلهاز عند ت�شغيله.

ِّ
فكر

ما الرقم املتوقع ظهوره قبل عملية
القيا�س يف حالة قيا�س املقاومة،
ويف حالة قيا�س فرق اجلهد؟
 -5يجب و�ضع �أطراف اجلهاز ،كما هو مبني يف ال�شكل ()24-1

يف �أماكنها ال�صحيحة لقيا�س الكمية املراد قيا�سها ،انظر ال�شكل

(.)24-1

 -6يجب و�ضع مفتاح االختيار على التدريج ،وو�ضع القيمة

املنا�سبة على جمال القيا�س املطلوب .ويف حال عدم معرفة
قيمة الكمية يو�ضع مفتاح االختيار على �أعلى تدريج.

 -7يجب و�صل طريف اجلهاز على التوازي� ،أو على التوايل
ح�سب نوع الكمية املراد قيا�سها ،ثم البدء ب�ضبط قيمة تدريج
مفتاح االختيار على قيمة �أقل ،للح�صول على قيا�س دقيق

ال�شكل (.)24-1

(بعد خ�صم ن�سبة اخلط�أ يف اجلهاز �إن ُو ِج َدت).

 -8تظهر القراءة مبا�رشة ،ولن حتتاج �إىل حتويل.

ما الرقم الذي يظهر على �شا�شة اجلهاز عند قيا�س فرق اجلهد للم�صدر الكهربائي �أحادي الأطوار يف
الأردن؟
ناق�ش زمالءك يف وظيفة ال�ضاغط ( )Holdيف �أجهزة القيا�س الكهربائية.
ِّ
فكر
ما �سبب ظهور �إ�شارة ال�سالب �أحيا ًنا على طرف القراءة الظاهرة عند قيا�س التيار املبا�رش؟
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين الأول

ا�ستخدام جهاز الأفوميرت التناظري ()Analogue Avometer
لقيا�س املقاومة.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• ت�ستخدم جهاز الأفوميرت التناظري لقيا�س املقاومة الكهربائية.
( حتذي��ر :اف�ص��ل التي��ار الكهربائي عن املقاوم��ة� ،أو عن اجلهاز املراد فح�صه؛ جتنبً��ا لتلف جهاز الفح�ص،
وحتقق من عدم مالم�سة اليدين للجزء املعدين من �أطراف القيا�س).
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 جهاز قيا�س �إلكرتوين متعدد الأغرا�ض. -مفك فح�ص.

خطوات الأداء

املواد الأولية
� -أ�سالك تو�صيل.

الر�سوم التو�ضيحية

بعد و�ضع الأطراف يف املكان املخ�ص�ص لقيا�س املقاومة،

و�ضبط (معايرة) اجلهاز ،والتحقق من �صالحيته ،وو�ضع
مفتاح االختيار على جمال قيا�س الأوم ،وتنفيذ اخلطوات

ال�سابقة اخلا�صة با�ستخدام جهاز الأفوميرت؛ اتبع ما ي�أتي:
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الر�سوم التو�ضيحية

خطوات الأداء
� -1ض��ع مفت��اح االختيار عل��ى التدريج ،و�ض��ع القيمة
املنا�س��بة عل��ى جم��ال قيا���س املقاومة كما يف ال�ش��كل
( .)1ويف حال��ة عدم معرفة قيمة املقاومة� ،ضع مفتاح
االختيار على �أعلى تدريج بحيث يو�صل طرفا اجلهاز
على طريف املقاومة املراد قيا�سها بالتوازي .ويف حال
حرك مفتاح االختيار ،وا�ضبطه على
مل يتحرك امل�ؤ�رشِّ ،
قيمة �أقل حتى ت�ص��ل �إىل �أقل تدريج ،وتتحقق من دقة
القيا���س ،فيتحرك امل�ؤ�رش ،ويعطي دقة �أكرث يف القراءة،
ثم اق��ر أ� قيمة التدريج ،ث��م ا�رضبه يف القيم��ة املختارة
ملفت��اح تدري��ج اجله��از .و�إذا مل يتحرك م�ؤ��شر اجلهاز
بالرغم من �صالحيته ،ف���إن ذلك يدل على وجود فتح
يف الدارة (.)Open Circuit

 -2اقر�أ قيمة املقاومة كما يف
اجلدول املقابل:
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ال�شكل (.)1

و�ضع مفتاح
االختيار

قراءة اجلهاز

االخت�صار

X1

قراءه مبا�رشة

مبا�رش

X10

قيمة القراءة 10x

10

X100

قيمة القراءة 100x

100

X1k

قيمة القراءة 1000x

103

X10k

قيمة القراءة 10000x

104

X100k

قيمة القراءة 100000x

105

X1M

قيمة القراءة 1000000x

106
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SAMIR HOSNY

قراءة قيمة املقاومة عن طريق تغيري مفتاح االختيار.

قيمة القراءة

قراءة اجلهاز

)15(Ω
)150 (Ω
)1500 (Ω
)15 K (Ω) = 15000 (Ω
) 150 K ( Ω ) = 150000 (Ω
) 1500K ( Ω ) = 1500000 ( Ω
) 15 M ( Ω ) =15000000 ( Ω

15
10 X 15
100 x 15
1000 x 15
10000 x 15
100000 x 15
1000000 x 15

Ω
00
X1

X1

X10

00
X1

X1

X10

00

X1

X1

X1

0K

0K

0K

X1

X1

DC.V

DC.V

300

300

600

120

300

3

3

AC.V

120

60m

12

0U

U

60m

12
0

نقي�سها15 :

× � 1500 = 100أوم.

60m

( )100فتكون قيمة املقاومة التي

0U

ي�شرب املفتاح �إىل و�ضع ()100 X؛
�أي �إن القيمة املقروءة م�رضوبة يف

120

12

DC.A

AC.V

AC.V

12

12
3

القيمة املقروءة م�رضوبة يف ( ،)1فتكون
قيمة املقاومة التي نقي�سها:

0

DC.V

30

120

DC.A

ي�شري املفتاح �إىل و�ضع ()X1؛ �أي �إن

X10

600

12

60

300

6

300

0

30

120

× � 15 = 1أوم.

60

6

0

120

Ω

30

60

600

6

X1
X10
X100
X1k
X10k
X100k
X1M

Ω

300

15

و�ضع مفتاح االختيار

DC.A

ي�شرب املفتاح �إىل و�ضع () X10k؛
�أي �إن القيمة املقروءة م�رضوبة يف

( ،)10000فتكون قيمة املقاومة التي

نقي�سها� 150000 = 10000 × 15 :أوم.

ِّ
فكر

عند قيا�س مدى �صالحية امل�صهر (فيوز) الكهربائي على جمال الأوم ،ال يتحرك امل�ؤ�رش بالرغم من التحقق
من �صالحية اجلهاز.
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التمارين العملية
التمرين الثاين

ا�ستخدام جهاز الأفوميرت التناظري ()Analogue Avometer
لقيا�س فرق اجلهد.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

• ت�ستخدم جهاز الأفوميرت التناظري لقيا�س فرق اجلهد الكهربائي ح�سب تعليمات املع ِّلم بدقة.
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)

 جهاز قيا�س �إلكرتوين متعدد الأغرا�ض. مفك فح�ص.خطوات الأداء
� -1ض��ع �أطرف اجلهاز يف الأماكن املخ�ص�صة لقيا���س اجلهد
الكهربائي.
� – 2ض��ع مفتاح االختيار على نوع فرق اجلهد املراد قيا���س
قيمته� ،)AC( :أو ( ،)DCكما يف ال�شكل (.)1
� -3ضع مفتاح االختيار على الكمية املنا�س��بة للقيا���س .ويف
حال ع��دم معرف��ة قيمة فرق اجله��د املراد قيا�س��ه� ،ضع
مفتاح االختي��ار على �أعلى قيمة ،ثم اب��د�أ بتقليل القيمة
للح�صول على قراءة دقيقة.
�-4ص ْ
��ل على التوازي �أطراف جهاز الأفوميرت بامل�صدر املراد
ِ
قيا�س فرق جهده.
 -5حتقَّق عند قيا���س اجلهد املبا�رش ( )DCمن مراعاة تو�صيل
اخل��ط املوجب للجه��از باخلط املوج��ب للم�صدر (لون
�أحمر) ،واخلط ال�سالب للجهاز باخلط ال�سالب للم�صدر
(ل��ون �أ�س��ود)؛ ل�ضمان ع��دم رجوع امل�ؤ��شر �إىل اخللف
(التدريج املعد للقيا�س عك�س �صفر الأوم).
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املواد الأولية
 �أ�سالك تو�صيل.الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

قيا�س فرق اجلهد املبا�رش ( ) DCمبا يف ذلك الأو�ضاع التي ي�شري �إليها مفتاح التدريج
يبني ال�شكل الآتي الواجهة الأمامية جلهاز قيا�س فرق اجلهد املبا�رش.
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تطبيق القانون الآتي:

تدريج مفتاح االختيار

القيمة املقي�سة =

× انحراف امل�ؤ�رش (قيمة القراءة)

املدى الكلي للم�ؤ�رش

Ω

Ω

00
X1

X1

X10

00

0K

0K

X1

X1

DC.V

300

120

3

3

0U

60m

12

60m

U
12
0

30

30

0U

12

× = 17

القيمة املقي�سة للجهد =

DC

.A

ي�شري املفتاح �إىل و�ضع (.)V --DC 120
120

60m

6

(.)V --DC 12

12

6.8v

120

3

القيمة املقي�سة للجهد =

300

12

DC.A

DC.A

ي�شري املفتاح �إىل و�ضع

120

6

AC.V

12

30

30

DC.V

120

300

600

AC.V

12

0K

X1

X10

X1

00

300
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0

DC.V
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X1

600

X1

300

0

600

X1

0

X10

60

60

60

30

Ω

6

SAMIR HOSNY

× 68v= 17

ي�شري املفتاح �إىل و�ضع (.)V --DC 300
القيمة املقي�سة للجهد =

300
30

× 170v = 17
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Ω

Ω
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0U

12
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0U
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ي�شري املفتاح �إىل و�ضع (.)V ---AC 600

ي�شري املفتاح �إىل و�ضع ( .)V ---AC 30
30
القيمة املقي�سة للجهد = = 17 × 30
V 17

600

قراءة اجلهد =

ي�شري املفتاح �إىل و�ضع (.)V --DC 300

× 340V= 17
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.A
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0K
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0

X10
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Ω

قراءة اجلهد =

300
30

× 170v = 17

قيا�س فرق اجلهد ()AC
ـ قيا�س فرق اجلهد املتناوب ( ،)ACمبا يف ذلك الأو�ضاع التي ي�شري �إليها مفتاح التدريج.

يبني ال�شكل الآتي الواجهة الأمامية جلهاز قيا�س التيار املتناوب.
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تطبيق القانون الآتي:
القيمة املقي�سة =

تدريج مفتاح االختيار
املدى الكلي للم�ؤ�رش

SAMIR HOSNY

× انحراف امل�ؤ�رش (قيمة القراءة)

انتبه

�إذا حترك امل�ؤ�رش �إىل اخللف (بعك�س حركته الطبيعة) عند ا�ستخدام اجلهاز �ضمن جمال التيار

املبا�رش ،ف�إن ذلك يدل على عك�س �أطراف اجلهاز مع امل�صدر.
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التمارين العملية
التمرين الثالث

ا�ستخدام جهاز الأفوميرت التناظري لقيا�س التيار
(.)Analogue Ameter

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

• ت�ستخدم جهاز الأفوميرت التناظري لقيا�س التيار.
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)

تعدد الأغرا�ض.
 جهاز قيا�س �إلكرتوين ُم ِّ مفك فح�ص (ت�ست).خطوات الأداء

املواد الأولية
 �أ�سالك تو�صيل. حمل كهربائي.الر�سوم التو�ضيحية

� -1ض��ع �أطراف اجلهاز يف الأماكن املخ�ص�صة لقيا���س التيار
الكهربائي.

� – 2ضع مفتاح االختيار على نوع التيار املراد قيا�س قيمته:
(� ،)ACأو ( ،)DCكما يف ال�شكل (.)1

�- 3ض��ع مفتاح االختيار على القيمة املنا�س��بة للقيا���س .ويف
ح��ال عدم معرف��ة قيمة التي��ار املراد قيا�س��ه� ،ضع مفتاح
االختيار على �أعلى قيمة ،ثم ابد�أ بتقليل القيمة للح�صول

ال�شكل (.)1

على قراءة دقيقة ،كما يف ال�شكل (.)2
�ِ -4ص ْ
��ل على التوايل �أط��راف جهاز الأميرت باحلمل املراد قيا���س
تياره.

 -5حتقَّق عند قيا���س التيار املبا��شر ( )DCم��ن مراعاة تو�صيل

الط��رف املوجب للجهاز باخلط للم�ص��در (لون �أحمر)،

والطرف ال�س��الب للجهاز باخلط ال�سالب للم�صدر (لون
�أ�س��ود) ،وعل��ى التوايل عن طريق احلم��ل ؛ ل�ضمان عدم

ال�شكل (.)2

رجوع امل�ؤ�رش �إىل اخللف.
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ِّ
فكر
هل ميكن معرفة �أقطاب امل�صدر للتيار املبا�رش عند ا�ستخدام جهاز القيا�س الأميرت للأحمال املختلفة

( ) - . +؟

ـ قيا�س التيار املبا�رش ( ،)DCمبا يف ذلك الأو�ضاع التي ي�شري �إليها مفتاح التدريج.

يبني ال�شكل الآتي الواجهة الأمامية جلهاز قيا�س التيار املبا�رش.
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تدريج مفتاح االختيار
املدى الكلي للم�ؤ�رش

× انحراف امل�ؤ�رش (قيمة القراءة)
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ّ
فكا اجلهاز .

ال�شكل (� :)26-1أحد �أجهزة الكالمبميرت.

�ضاغط لفتح َّ
الفكني.
�شا�شة العر�ض (.)LCD
مفتاح الت�شغيل.
�ضاغط حلفظ القراءة على ال�شا�شة.
مفتاح اختيار دوار.
مدخل الطرف ال�سالب (. )COM
مدخل الطرف املوجب لقيا�س اجلهد واملقاومة.

تو�صيل غري �صحيح.

تو�صيل �صحيح.

مدخل قيا�س �إ�ضايف ح�سب ت�صنيع اجلهاز.
�ضاغط لقيا�س الرتدد.

ال�شكل (.)27-1

�ضاغط لإظهار �أقل قيمة للقراءة و�أكرثها.

لقيا�س اجلهد
املبا�رش واملتناوب

ُي ِّثل ال�شكل ( )28-1مفتاح االختيار ال��دوار جلهاز

لقيا�س التيار املبا�رش

الكالمبميرت الذي يقي�س التيار املتناوب ،والتيار الثابت،
واجلهد الثابت ،واجلهد املتناوب ،وا�ستمرارية التو�صيل.

لقيا�س التيار املتناوب
مفتاح االختيار لقيا�س الرتدد
الدوار

لقيا�س املقاومة وا�ستمرارية
التو�صيل

ال�شكل ( :)28-1مفتاح االختيار الدوار جلهاز الكالمبميرت.
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قيا�س �شدة التيار يف الدارة الكهربائية بجهاز الكالمبميرت
جتهيز جهاز القيا�س ،والتحقق من �صالحيته و�ضبطه (معايرته)
ُي َع ُّد جهاز الكالمبميرت من الأجهزة املهمة يف جمال التقنية
الكهربائية؛ �سواء كانت يف املختربات� ،أو الور�ش� ،أو يف

جمال ال�صيانة� ،أو يف حمطات القوى الكهربية؛ �إذ ال حاجة �إىل

ف�صل الدارة الكهربية �أو قطعها لرتكيب �أميرت لقيا�س التيار.

�ستخدم هذا اجلهاز لقيا�س التيار الكهربائي ،وت�شخي�ص
ُي
َ

ال�شكل (� :)25-1أ�شكال متعددة جلهاز الكالمبميرت.

الأعطال بطريقة �آمنة و�رسيعة وغري مكلفة ،من دون حاجة �إىل ف�صل الدارة �أو قطعها ،وبطريقة
ً
تعددة من جهاز الكالمبميرت.
الت�أثري املغناطي�سي .وال�شكل ( )25-1يبني �
أ�شكال ُم ِّ
تركيب جهاز الكالمبميرت
حمول التيار ()CT؛ لتحويل التيار العايل �إىل تيار
يعتمد جهاز الكالمبميرت يف مبد أ� عمله على فكرة ِّ
فكي اجلهاز ،و ُيط َلق على
منخف�ض ،ميكن عر�ضه على ال�شا�ش��ة .تُ ِّثل الدارة املغناطي�س��ية
ِّ
للمحول َّ
ال�سلك الذي ي�رسي خالله التيار ا�سم امللف االبتدائي.
تعرف جهاز الكالمبميرت
ُّ

ُي ِّثل ال�شكل (� )26-1أحد �أنواع جهاز الكالمبميرت لقيا�س التيار ،و�أ�سماء �أجزائه .وال تقت�رص

وظيفة الكالمبميرت على قيا�س التيار املتناوب فح�سب ،بل تتعداها �إىل قيا�س اجلهد الثابت ،واجلهد

املتناوب ،وقيا�س املقاومة ،و�سعة املكثف .ويف بع�ض �أنواعه توجد دارات �إ�ضافية لقيا�س التيار

أي�ضا ،في�صبح بذلك �أ�شبه بجهاز �أفوميرت ،غري �أن الكالمبميرت ميتاز عن الأفوميرت يف �أنه
الثابت � ً
يقي�س التيار من دون حاجة �إىل ف�صل الدارة �أو قطعها ،انظر ال�شكل ( ،)27-1وذلك بفتح َّ
فكي
اجلهاز ،واحتوائه على مو�صل واحد فقط ،وا�ستخدام طريقة التو�صيل ال�صحيحة فيه.
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الخرائط المفاهيمية

Volt meter

AVO Meter

Ohm meter
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Ameter

الوحدة األوىل
المادة والكهرباء
خامسا :قانون أوم
ً

النتاجات
• يتحقق من قانون �أوم.
حدد العالقة بين فرق الجهد والتيار والمقاومة.
• ُي ِّ

انظر..
وتساءل
اقـرأ..

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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انظر..
وتساءل

بنا ًء على ال�شكل املجاور ،ما الذي يعيق حركة ال�صندوق؟
�إذا حاولت حتريك ج�سم

م�ستو ،ف�إنه من
ما على طريق
ٍ

ال�سهل حتريك هذا اجل�سم من
دون معوقات كبرية للم�سري.

� ّأما �إذا حاولت حتريك اجل�سم

نف�سه على طريق مرتفع ،ف�إنه ي�صعب عليك حتريكه �إىل الأعلى.
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خامسا :قانون أوم
ً

•على ماذا تعتمد كمية املياه اخلارجة من حنفية املياه؟

ال�شكل (.)29-1

ال�شكل (.)30-1

�إن ارتفاع من�سوب املياه يف اخلزان له �أثر كبري يف التحكم يف ال�ضغط املُ�ؤ ِّثر يف كمية املياه اخلارجة،
أي�ضا له �أثر وا�ضح يف كمية املياه امل�سموح لها باخلروج
علما ب�أن التحكم يف مقب�ض حنفية املياه � ً
ً
و�ضح ذلك.
من اخلزان .هل يوجد ت�شابه بني ال�شكلني ال�سابقني ( )29-1و ()30-1؟ ِّ

اقـرأ..

وتعلم

�أجهزة القيا�س الكهربائية

ُي َع ُّد قانون �أوم يف الكهرباء �أحد �أهم القوانني امل�ستخدمة يف تطبيقات الدارات الكهربائية،

العال الأملاين جورج �سيمون �أوم �أن يجد عن طريق التجربة
انظر ال�شكل ()31-1؛ �إذ ا�ستطاع ِ
تو�صل �إىل �أن التيار الكهربائي الذي ي�رسي
العالقة بني اجلهد والتيار يف مو�صل كهربائي ،وقد َّ

وعك�سيا مع مقاومته مع ثبوت درجة
يف حمل يتنا�سب طرد ًّيا مع فرق اجلهد بني طريف احلمل،
ًّ
احلرارة.
ريا�ضيا كما ي�أتي ،V = I . R :حيث:
ميكن متثيل قانون �أوم
ًّ

الفولت :وحدة قيا�س فرق اجلهد الكهربائي ،و ُير َمز �إليها باحلرف (.)V
الأمبري :وحدة قيا�س التيار الكهربائي ،و ُير َمز �إليها باحلرف (.)I
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الأوم :وحدة قيا�س املقاومة الكهربائية ،و ُير َمز �إليها باحلرف (.)R

وهذا يعني �أنه �إذا �رسى تيار كهربائي �شدته (� )1أمبري يف
مقاومة مقدارها (� )1أوم ،ف�إن فرق اجلهد املطبق على
طريف املقاومة �سيكون مقداره ( )1فولت.

ا�ستنا ًدا �إىل معادلة قانون �أوم الب�سيطة ،ميكن ر�سم خمطط كامل

حل�ساب كامل املحددات الأ�سا�سية للدارات الكهربائية،

ال�شكل ( :)31-1وحدة قيا�س املقاومة الكهربائية.

انظر ال�شكل (.)31-1

جد قيمة املقاومة يف الدارة املُبيَّنة يف ال�شكل (.)32-1
املعطيات :
فرق اجلهد 12 :فولت.

الـــتـــيــار� 3 :أمبري.
الـمــقـاومة( :؟).

ء

ن�شاط

ال�شكل (.)32-1

جد قيمة فولتية امل�صدر يف الدارة املُ َّبينة يف ال�شكل (.)33-1

ال�شكل (.)33-1
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

عمليا.
التحقق من قانون �أوم ًّ

ُيتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

ُ
•ت ِّدد العالقة بني فرق اجلهد والتيار بثبوت املقاومة.
•تتحقَّق من قانون �أوم.

متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 -م�صدر تيار مبا�رش ( )DCمتغري القيمة.

 جهاز قيا�س فرق اجلهد الكهربائي. -جهاز قيا�س التيار الكهربائي.

خطوات الأداء
�ِ -1ص ِل الدارة الكهربائية ،كما يف ال�شكل املجاور،
با�ستخدام م�صدر جهد متغري القيمة.

حدد فولتية الت�شغيل الأوىل ( )30فولت.
ِّ -2

 -3د ِّون قراءات الأمبري والفولت يف جدول خا�ص.

غي الفولتية �إىل ( )15فولت ،ثم �إىل ( )10فولت،
ِّ -4
ثم د ِّون ما تتو�صل �إليه.
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املواد الأولية
 مقاومة (� )15أوم.�أ�سالك تو�صيل.

الر�سوم التو�ضيحية

رقم املحاولة
1

)V) v

)I) A

)R) Ω

30v

15 Ω

2

15v

15 Ω

3

10v

15 Ω

الخرائط المفاهيمية
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القياس والتقويم

� -1أكمل الفراغ مبا هو منا�سب يف ما ي�أتي:

أ� � -أ�صغر جزء يف املادة هو  ،...........وتكون �شحنة الإلكرتون  ،..........و�شحنة
الربوتون. .......

تنا�سبا .................مع املقاومة بثبوت فرق اجلهد.
ب  -تتنا�سب �شدة التيار
ً
تنا�سبا.................مع فرق اجلهد بثبوت املقاومة.
جـ  -تتنا�سب �شدة التيار
ً

 -2ما املق�صود بامل�صطلحات الآتية:
�أ -املقاومة الكهربائية.

ب -املواد املو�صلة.

جـ -املواد العازلة.

د -املو�صلية.

 -3عدد نوعني من �أنواع املقاومات الكهربائية.
 -4اذكر العوامل املُ�ؤ ِّثرة يف اختيار قيمة املقاومة.
 -5عند قيا�س قيمة مقاومة بنظام الألوان ملقاومة
تتكون من �أربع حلقات واللون الأخري ذهبي،
َّ
ُو ِجد �أن قيمتها (� )100أوم .ما لون احللقة الأوىل ،والثانية ،والثالثة؟
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-6بنا ًء على تعلمك كيفية حل�ساب قيمة املقاومة عن طريق الألوان ،اح�سب قيمة املقاومة يف
علما ب�أن �ألوان املقاومة هي كما ي�أتي:
ال�شكل املجاورً ،
اللون الأول� :أحمر.

اللون الثاين :بنف�سجي.

اللون الثالث� :أحمر.
اللون الرابع :ف�ضي.

) ( %Ω ±5

ف�س �سبب عدم ال�سماح للإن�سان
 -7بنا ًء على درا�ستك مو�ضوع املواد املو�صلة واملواد العازلةِّ ،
بلم�س �أ�سالك النحا�س املك�شوفة اخلارجة من علب الو�صل يف املباين ال�سكنية ،و�أعمدة
ال�شوارع .ماذا تقرتح حلل هذه امل�شكلة ؟

� -8ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة لكل ّمما ي�أتي:
( )1فرق اجلهد الكهربائي للتيار املتناوب (بني خط الفاز واخلط املحايد) امل�ستخدم يف
الأردن هو:
�أ .230v -

جـ  .400v -د.48v -

ب.110v -

( )٢تردد امل�صدر الكهربائي يف الأردن هو:
أ� .60Hz -

ب.30Hz -

جـ.40Hz -

د.50Hz -

( )٣الرمز امل�ستخدم للداللة على التيار املتناوب هو:
�أ .AC -

ب.DC -

جـ.CU -

د.AL -

( )4وحدة قيا�س التيار الكهربائي هي:
�أ – الأوم.

ب -الفولت.

جـ -الأمبري.

د -وات.
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( )5يقا�س فرق اجلهد الكهربائي با�ستخدام جهاز:
أ� – الفولتميرت.

جـ-الأميرت.

ب -الأومميرت.

د -اللوك�س ميرت.

( )٦يو�صل جهاز قيا�س التيار للأحمال الكهربائية:
أ� – على التوازي .

ب -على التوايل.

جـ -باحلمل.

د -بامل�صدر مبا�رشة.

( )٧وحدة قيا�س املقاومة الكهربائية هي:
أ� – الأوم.

جـ -الأمبري.

ب -الفولت.

د -الواط.

( )٨الرمز امل�ستخدم للداللة على املقاومة هو:
أ� .A -

جـ.Ω -

ب.V -

د.W -

تنا�سبا:
( )٩يتنا�سب طول املو�صل مع املقاومة
ً
أ� – طرد ًّيا.

عك�سيا.
ب-
ًّ

�أ – �أوم.ملم.

ب� -أوم.ملم

جـ -ال تت�أثر املقاومة .د  -ال يوجد عالقة بينهما.

( )١٠وحدة قيا�س املقاومة النوعية هي:
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.2

جـ� -أوم.مرت.

د – �أوم.

الوحدة الثانية

مبادئ التيار املباشر

2

النتاجات العامة للوحدة
توقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:
ُي َّ
يتعرف مفهوم التيار المبا�شر ،وطرائق توليده ،وا�ستخداماته.
• َّ

مي��ز بي��ن طرائق تو�صي��ل المقاومات ،ويح�س��ب المقاوم��ة المكافئة
• ُي ِّ
وتو�صيل ُم َّ
ً
رك ًبا.
لمقاومات مو�صولة على التوالي ،وعلى التوازي،

يتع��رف عنا�ص��ر ال��دارة الكهربائية ،ويح�س��ب المتغيرات ف��ي الدارة
•
َّ
الكهربائية الأ�سا�سية با�ستخدام قانون �أوم.

• يقي���س قيمة التيار والفولتية ل��دارة كهربائية با�س��تخدام جهازي الأميتر
والفولتميتر.

• يحل م�سائل عن التيار المبا�شر.

عمليا.
يتعرف مفهوم قانوني كير�شوف ،ويتحقق منهما
ًّ
• َّ

عمليا.
يتعرف مفهوم القدرة ،ومفهوم الطاقة الكهربائية ،ويتحقق منهما ًّ
• َّ
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رمز �إليه بالالتينية بالحرفين ( ،)DCوهما اخت�صار للكلمتين:
التيار المبا�شر �أو التيار الم�ستمر ُ
(ي َ
( ))Direct Currentهو تدفق ثابت للإلكترونات من منطقة ذات جهد عالٍ �إلى منطقة �أخرى

ذات جهد �أقل .يمكن توليد التيار المبا�ش��ر من البطاريات الكهربائية ،والخاليا ال�شم�س��ية،

والمزدوجات الحرارية ،والمبادل الكهربائي الم�ستخدم في الآالت الكهربائية.

أي�ضا
بوجه عام ،ي�س��ري التيار المبا�ش��ر في الفلزات مثل الأ�سالك الكهربية ،ولكنه قد ي�سري � ً

خالل �أ�ش��باه المو�صالت� ،أو العوازل� ،أو حتى في الفراغ كما في الأ�ش��عة الأيونية �أو الأ�شعة

الإلكترونية .تتدفق ال�شحنة الكهربائية من حالة التيار المبا�شر في االتجاه نف�سه ،وهو بذلك
رم��ز �إليه بالالتينية بالحرفين( .)ACتجدر الإ�ش��ارة �إلى �أن
يختل��ف عن التيار المتردد الذي ُي َ
عرف �سابقًا با�سم التيار الجلفاني (.)Galvanic Current
التيار الم�ستمر كان ُي َ
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2

الوحدة الثانية
مبادئ التيار المبارش

أو ًال  :التيار املباشر :طرائق
توليده ،واستخداماته

النتاجات
يتعرف مفهوم التيار المبا�شر ،وطرائق توليده،
• َّ
وا�ستخداماته.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

وتعلم

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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V
12

89

9V

1.5V

أو ًال  :مبادئ التيار املباشر

اقـرأ..

وتعلم

در�ست �سابقًا �أن التيار املبا�رش ( )Direct Currentثابت القيمة ،وثابت االجتاه مع الزمن ،و�أن �أهم
م�صادره هي املراكم (البطاريات الكهربائية) ،ومولدات التيار املبا�رش .
ميكن توليد التيار املبا�رش طرائق ِع َّدة ،منها:

 -1املراكم والأعمدة الكهربائية  :تعمل هذه املراكم والأعمدة على حتويل الطاقة الكيميائية �إىل
طاقة كهربائية.

 -2مولدات التيار املبا�رش ( :)DC Generatorsهي �آالت تعمل عندما يتحرك مو�صل �ضمن
جمال مغناطي�سي ُيولِّد فولتية مبا�رشة ،وذلك بتحويل الطاقة امليكانيكية �إىل طاقة كهربائية.
 -3اخلاليا ال�ضوئيةُ :ت َّول اخللية ال�ضوئية �ضوء ال�شم�س ال�ساقط عليها �إىل تيار كهربائي مبا�رش .و ُت َع ُّد

أ�سا�سيا للطاقة؛ �إذ ال حتتاج �إىل تفاعالت كيميائية �أو وقود لإنتاج
اخلاليا ال�شم�سية ُمو ِّف ًرا � ًّ

الطاقة الكهربائية ،وال متلك � َّأي �أجزاء متحركة خال ًفا للمولدات الكهربائية.

 -4دارات التقومي :يتم حتويل التيار املتناوب (� )ACإىل تيار مبا�رش بو�ساطة دارات التقومي املختلفة
(.)Rectification

ِّ
فكر

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن كيفية ا�ستخدام التيار الكهربائي املبا�رش ( )DCالناجت من اخلاليا

ال�ضوئية يف ت�شغيل الأحمال الكهربائية التي تعمل بالتيار املتناوب (.)AC
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جماالت استخدام التيار املباشر
 -1ت�شغيل املحركات الكهربائية التي تعمل بالتيار املبا�رش.

 -2التحليل الكهربائي (الطالء الكهربائي) ،وعمليات اللحام.

 -3ال�صناعة ،مثل� :صنع ورق ال�صنفرة ،وتنقية املعادن ،وتنقية امل�صانع من الغبار.

� -4آالت العر�ض ال�سينمائي.

 -5تغذية و�سائل احلماية الكهربائية ،مثل رحالت احلماية.

ُ�ستخدم يف حالة انقطاع التيار الكهربائي.
 -6وحدات �إنارة م�صابيح الطوارئ التي ت
َ
تذكَّر

ال ميكن تو�صيل التيار املبا�رش باملحوالت الكهربائية لرفع قيمة اجلهد الكهربائي �أو خف�ضه؛

لأن تردد هذا التيار �صفر؛ �إذ يعتمد التحويل يف املحول على تقطيع املوجة الكهربائية عن
طريق تردد املوجة يف زمن معني.

توصيل مصادر التيار املباشر
التو�صيل على التوايل :وفيه يزيد اجلهد ،وتبقى �شدة التيار كما هي .ففي حالة وجود بطاريتني ،قيمة
ٍّ
كل منهما ( )1.5vو ( )0.5Aينتج عند تو�صيلهما على التوايل فرق جهد مقداره ( )3فولت ،وتبقى
�شدة التيار ثابتة (.)0.5A

تو�صيل على التوايل:
تو�صيل على التوايل.

VT = V1 + V2
IT = I1=I2
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التو�صيل على التوازي :وفيه يبقى اجلهد ثاب ًتا ،وتزيد �شدة التيار نتيجة هذا التو�صيل .ففي حالة وجود
بطاريتني ،قيمة ٍّ
كل منهما ( )1.5vو ( ،)0.5Aيبقى فرق اجلهد ثاب ًتا عند التو�صيل على التوازي

( ،)1.5vوتزيد �شدة التيار لت�صبح (.)1A

تو�صيل على التوازي:
تو�صيل على التوازي.

IT = I1 + I2
VT = V1 = V2

الفرق بني الأمبري ( )Aوامللي �أمبري ( )mAيف البطاريات
�( Aأمبري) �أو ( mAملي �أمبري)
�( Ahأمبري �ساعة) �أو (( )mAhملي

�أمبري �ساعة)

mAh :Mili Amper Hour
Ah: Amper Hour

ِّ
فكر

�أق�صى تيار ميكن �أن ُي�سته َلك من البطارية حتى تنفد.
مدة �ساعة واحدة ،وقد تُز ِّود
�ستم ُّد من البطارية َّ
هو التيار املُ َ

هذه الأنواع من البطاريات �أكرث من القيمة املحددة ،ولكن
ً
فمثل� ،إذا �أح�رضنا
املدة الزمنية املحددة.
ذلك ُي ؤ� ِّثر يف َّ

بطارية ُك ِتب عليها ( ،)2000mAhفهذا يعني �أنها ت�ستهلك
مدة �ساعة واحدة.
(َّ )2000mAh

املدة الزمنية
بطارية ُك ِت َب عليها (� ،)2000mAhإذا ُو ِ�صل بها حمل كهربائي ( ،)1000mAفما َّ

التي ي�ستغرقها احلمل يف العمل؟
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

قيا�س فرق اجلهد ملجموعة من البطاريات.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
قيا�سا دقيقًا فرق اجلهد للتيار املبا�رش با�ستخدام جهاز الأفوميرت.
• تقي�س ً
متطلبات تنفيذ التمرين

املواد الأولية

التجهيزات (الأدوات)
 -جهاز �أفوميرت رقمي� ،صندوق ُع َدد كهربائية كاملة.

فولت ).(200 Ah

 �أ�سالك ،قطبا تو�صيل.الر�سوم التو�ضيحية

خطوات الأداء
القيمة املكتوبة على البطارية

 بطاريتان ،قيمة ٍّكل منهما ()12

مالحظات

12 V 200 Ah

قيا�س اجلهد للبطارية

12 V 200 Ah

عند تو�صيل البطارية على التوازي

12 V 200 Ah

عند تو�صيل البطارية على التوايل

قراءة اجلهاز

ِ -1ق���س الفولتية على طريف قطبي البطارية ،ثم د ِّون
القيمة يف اجلدول.

Ah
200Ah

12V
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ِ -2ق���س الفولتي��ة عن��د تو�صي��ل البطاري��ة عل��ى
التوازي،كما يف ال�شكل املجاور ،ثم د ِّون القيمة

يف اجلدول.

ِ -3ق�س الفولتية عند تو�صيل البطارية على التوايل ،كما
يف ال�شكل املجاور ،ثم د ِّون القيمة يف اجلدول.

ُ -4م�ستعي ًنا بال�شكل املجاور� ،أكمل الفراغ مبا ينا�سبه يف
ما ي�أتي:

�أ -الرمز ( )Aهو الطريقة ال�صحيحة لقيا�س . .............
الـبطارية ،وذلك با�ستـخـدام جـهـاز

.

..............................

ب -الرمز ( )Bهو الطريقة ال�صحيحة لقيا�س

.

............... .

الــبـطاريـة ،وذلك بـا�ستــخـدام جــهـــاز

.

..................

� -5أح��ضر جمموعة من البطاريات املختلفة ،ثم ِق���س
فولتي��ة ٍّ
كل منها با�س��تخدام جه��از الأفوميرت ،ثم

قارن القي��م بالقيم��ة املكتوبة عليه��ا للتحقق من

�صالحيتها ،ثم د ِّون ذلك يف جدول خا�ص.

1.5V

9V

V
12

تذكَّر

يف �أثناء تو�صيل التيار املبا�رش يف الدارة الكهربائية ،يجب تو�صيل القطبني ()- /+
ً
�صحيحا.
تو�صيل
ً
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الوحدة الثانية :مبادئ التيار املبا�رش
الخرائط المفاهيمية

التيار املبا�رش

ا�ستخداماته

 تنقية امل�صانع من الغبار. الطالء الكهربائي. عمليات اللحام. ت�شغيل حمركات التيار املبا�رش. �إنارة م�صابيح الطوارئ. وحدات التغذية االحتياطية يف�أنظمة احلريق وال�رسقة.

طرائق توليده

 مولدات التيار املبا�رش. دارات التقومي. البطاريات والأعمدةاجلافة.
 -اخلاليا ال�شم�سية.
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الوحدة الثانية
مبادئ التيار
المبارش

النتاجات
حدد ا�ستخدامات كل
• ُي ِّ
عن�صر من عنا�صر الدارة
الكهربائية وموا�صفاته،
ويح�سب ًّ
كل منها
ح�سا ًبا دقي ًقا.

انظر..
وتساءل
اقـرأ..

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية
القياس والتقويم
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ً
ثانيا :الدارة الكهربائية
البسيطة

ثانيًا :الدارة الكهربائية الب�سيطة

Simple Electrical Circuit

انظر..
وتساءل
 -هل �شاهدت يو ًما الك�شاف الكهربائي اليدوي؟

� -إذا كنت قد �شاهدته ،فما �أهم �أجزائه؟

يتكون الك�شاف الكهربائي من بطارية،
َّ
و�أ�سالك تو�صيل ،وفيوز حماية داخلي ،ومفتاح

حتكم ،وم�صباح كهربائي كما هو مو�ضح يف
ال�شكل املجاور.

• هل يوجد ت�شابه بني �أجزاء الدارة الكهربائية للك�شاف

اليدوي و�أجزاء الدارة الكهربائية الب�سيطة؟
تت�شابه الدارة الكهربائية يف معظم الأجهزة الكهربائية من
حيث املكونات الأ�سا�سية.
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اقـرأ..

وتعلم

أ�سا�سا لفهم معظم الدارات
ُت َع ُّد الدارة الكهربائية الب�سيطة (ً � )Simple Electrical Circuit

الكهربائية للأحمال املختلفة ،مع اختالف قيم الأجزاء املكونة لها و�أنواعها ،ويف ما ي�أتي �أهم
مكونات الدارة الكهربائية:

م�صادر الطاقة الكهربائية (  :)Electrical Sourceتختلف هذه امل�صادر من حيث نوع التيار امل�ستخدم فيها.
ُتختار بدقة حلماية عنا�رص الدارة الكهربائية عند ارتفاع التيار
و�سائل احلماية الكهربائية:
عن احلد املطلوب ،و يف حاالت ِالق�رص.

و�سيلة التحكم الكهربائي(:)Switch

يتم عن طريقها التحكم يف ت�شغيل الدارة وف�صلها ( .)On , Off

احلمل الكهربائي ( :)Electrical load

� ُّأي جهاز يعمل بالتيار الكهربائي ،وي�ستهلك طاقة
كهربائية (امل�صباح الكهربائي).

النواقل ( )Conductorsوالأ�سالك

الكهربائية (:)Wire
تذكَّر

تُ�ص َنع من النحا�س �أو الأملنيوم ،وتكون معزولة ،و ُت َع ُّد
طريقة ل�رسيان التيار الكهربائي خاللها لتو�صيل عنا�رص
الدارة الكهربائية م ًعا.

من ال�رضوري وجود توافق بني جميع عنا�رص الدارة الكهربائية لتعمل ب�صورة �صحيحة.
م�سارا مغلقًا ،يبد أ� ب�أحد طريف
ُعرف الدارة الكهربائية املغلقة ( )Closed Circuitب�أنها دارة تُ ِّثل
ً
ت َّ

م�صدر الطاقة ،وينتهي بطرفه الآخر؛ لي�رسي التيار الكهربائي خالله .ويف حالة انقطاع هذا

ُ�سمى الدارة الكهربائية الدارة املفتوحة (Open
امل�سار يتوقف �رسيان التيار الكهربائي،
ٍ
وعندئذ ت ّ
.)Circuit

ن�شاط

اذكر الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل فتح الدارة الكهربائية ،ثم د ِّونها يف جدول خا�ص.
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الوحدة الثانية :مبادئ التيار املبا�رش
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

وتعرف مكوناتها،
تو�صيل الدارة الكهربائية الب�سيطةُّ ،
وتو�صيل �أجهزة القيا�س.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ً
تو�صيل دقي ًقا.
وتتعرف مكوناتها ،وتو�صل �أجهزة القيا�س
• تو�صل دارة كهربائية ب�سيطة،
َّ
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 جهاز �أفومي�تر رقمي� ،أميرت رقم��ي� ،صندوق ُع َددكهربائي كامل.

خطوات الأداء

املواد الأولية
 بطارية� ،أ�س�لاك ،م�صباح ،فيوزحماية ،مفتاح حتكم.

الر�سوم التو�ضيحية

��ل ال��دارة الكهربائي��ة كما ه��و مو�ضح يف
�ِ -1ص ِ
ال�شكل املجاور.

هل ي�ضيء امل�صباح يف هذه احلالة؟
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الرسوم التوضيحية

خطوات األداء
� -2أغلق و�سيلة التحكم ،ماذا تالحظ؟

�ِ -3ص ْل جهازي القيا�س ،ثم د ِّون القراءات يف اجلدول.
و�ضع

املفتاح

V1

V2

V3

A1

()ON
 -4اف�صل و�سيلة التحكم ،ماذا تالحظ؟ د ِّون القراءات
يف اجلدول الآتي:

و�ضع

املفتاح

V1

V2

V3

A1

()OFF

تذكَّر

ال ي�رسي التيار الكهربائي يف الدارة عند وجود فتح فيها.
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الوحدة الثانية :مبادئ التيار املبا�رش
الخرائط المفاهيمية

( )١حمل كهربائي.

( )٤و�سيلة حتكم.

( )٢م�صدر كهربائي.

(� )٣أ�سالك كهرباء.

( )٥فيوز حماية.
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الوحدة الثانية
ً
مبادئ التيار ثالثا :توصيل المقاومات
الكهربيائة
المبارش

النتاجات

• يح�سب المقاومة المكافئة لمجموعة من
المقاومات المو�صولة على التوالي ،وعلى التوازي،
وتو�صيل ُم َّ
ً
عمليا با�ستخدام
رك ًبا ،ويتحقق من ذلك
ًّ

انظر..
وتساءل
اقـرأ..

�أجهزة القيا�س بطريقة �صحيحة.

وتعلم

استكشف

ماذا تالحظ عند فتح حمب�س املياه يف ال�شكل الآتي؟

والتوسع

اإلثراء ..

انظر..
وتساءل

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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ماذا يحدث عند �إغالق �أحد حمب�سي املياه يف احلالتني؟

ثال ًثا :توصيل املقاومات الكهربائية ()Resistances Connection

• ماذا يحدث عند مرور املياه باخلط الرئي�س كما هو مبني
يف ال�شكل ()1-2؟
عند خروج املياه من املحب�س الرئي�س ف�إنها تتوزع بني
املحاب�س الفرعية بالت�ساوي.

اقـرأ..

وتعلم

ال�شكل (.)1-2

تو�صل املقاومات الكهربائية يف الدرات الكهربائية بثالث طرائق ،هي:

 -1تو�صيل املقاومات على التوايل ( )Resistors In – Series
ق�ص��د بالتو�صي��ل عل��ى الت��وايل تو�صي��ل بداية
ُي َ

املقاومة الأوىل بامل�صدر ،وتو�صيل نهاية املقاومة
الأوىل ببداي��ة املقاوم��ة الثاني��ة ،وتو�صي��ل نهاية

املقاومة الثانية ببداية املقاومة الثالثة ،وهكذا حتى
نهاي��ة املقاوم��ة الأخريةالت��ي تو�صل م��رة �أخرى

ال�شكل (.)2-2

بالطرف الث��اين للم�صدر .وميكن �أن حتل مقاومة
واحدة حمل جمموعة املقاومات ،و ُيط َلق عليها ا�سم
املقاومة الكلية (  ،) Rtانظر ال�شكل (.)2-2
خ�صائ�ص تو�صيل املقاومات على التوايل

�أ -التيار� :رسيان التيار نف�سه يف املقاومات جميعها ،كما هو مبني يف ال�شكل (.)3-2

ال�شكل (.)3-2

103

ب -اجلهد :م�ساواة الفولتية املكافئة ملجموع الفولتيات
بني طريف كل مقاومة ،بحيث تتنا�سب هذه الفولتيات
تنا�سبا طرد ًّيا مع قيمة ٍّ
كل منها،
بني طريف مقاومة
ً
كما هو مبني يف ال�شكل (.)4-2

ال�شكل (.)4-2

جـ -املقاومة الكلية :تكون املقاومة الكلية عند تو�صيل

املقاومات على التوايل ( )R Tم�ساوية ملجموع قيم
تلك املقاومات ،وهي بذلك تكون �أكرب من �أكرب

مقاومة يف الدارة ،كما هو مبني يف ال�شكل (.)5-2

ال�شكل (.)5-2

د  -الأعطال� :إذا حدث عطل �أو قطع يف املقاومات ،ف�إن الدارة الكهربائية تتوقف كاملة.
�ستخدم التو�صيل على التوايل ب�صورة حمدودة ،وله ا�ستخدامات خا�صة.
هـ -اال�ستخدامُ :ي
َ

قانون تق�سيم اجلهد

�ستخدم القانون الآتي:
لإيجاد فرق اجلهد على املقاومة املطلوبة من دون معرفة قيمة التيارُ ،ي
َ

يف ما يخ�ص دارات التو�صيل على التوايل ،ف�إن قيمة فرق اجلهد

الأكرب تكون للمقاومة الكربى يف الدارة ،وت�ستهلك املقاومة الكربى

ال�شكل (.)6-2

قدرة �أكرب من املقاومة ذات القيمة ال�صغرية ،كما هو مبني يف ال�شكل (.)6-2
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مثال
و�ضح يف ال�شكل الآتي .جد املقاومة الكلية للدارة.
ُو ِّ�صلت ثالث مقاومات على التوايل ،كما هو ُم َّ
املعطيات

القانون

R1= 10 Ω
R2 = 20 Ω
R3 = 30 Ω
املطلوب� :إيجاد RT

RT = R1 + R2 +R3
RT = 10 +20 +30

ن�شاط
�إذا علمت �أن قيمة فرق اجلهد للم�صدر يف املثال ال�سابق هي ( )120فولت ،فجد قيمة تيار
الدارة ،ثم جد فرق اجلهد على كل مقاومة من املقاومات فيها.

 - 2تو�صيل املقاومات على التوازي ()Resistors In – Parallel
ق�ص��د بالتو�صيل على التوازي تو�صيل بداية
ُي َ

املقاوم��ة ببداي��ة املقاومة التي تليه��ا ،وتو�صيل

نهاي��ة املقاوم��ة بنهاي��ة املقاوم��ة الت��ي تليه��ا،

وتو�صيل بدايات املقاوم��ات املت�صلة م ًعا ب�أحد
�أطراف امل�ص��در الكهربائي ،وتو�صيل نهايات

املقاومات املت�صلة م ًعا بالطرف الآخر للم�صدر

ال�شكل ( :)7-2التو�صيل على التوازي.

الكهربائي ،كما يف ال�شكل (.)7-2
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خصائص توصيل املقاومات على التوازي
�أ  -التيار :التيار الكلي ي�ساوي جمموع التيارات املارة

ال�شكل (.)8-2

بكل مقاومة ،كما يف ال�شكل (.)8-2

ب -اجلهد :ت�ساوي الفولتية يف املقاومات جميعها،
ويكون م�ساويًا جلهد امل�صدر ،كما يف ال�شكل

(.)9-2

ال�شكل (.)9-2

جـ -املقاومة :تكون املقاومة الكلية �أ�صغر من �أ�صغر
مقاومة يف الدارة ،كما يف ال�شكل (.)10-2
تذكَّر

ال�شكل (.)10-2

يف حال وجود �أكرث من مقاومة مت�ساوية
على التوازي
n
= قيمة املقاومة الواحدة
 = nعدد املقاومات

د  -الأعطال� :إذا حدث عطل �أو قطع يف �أي من دارات املقاومات املو�صولة على التوازي ،ف�إن
ذلك ال ي�ؤدي �إىل توقف كل دارة مو�صولة على التوازي ،و�إمنا ي�ؤدي �إىل توقف اجلزء الذي
حدث فيه القطع فقط.

�ستخدم التو�صيل على التوازي ب�صورة كبرية ،وهو املُ
�ستخدم يف تو�صيل الأحمال
هـ -اال�ستخدامُ :ي
َ
َ
يف التمديدات الكهربائية املنزلية.
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قانون تقسيم التيار
لإيجاد قيمة التيار املار باملقاومة

�ستخدم
املو�صولة على التوازيُ ،ي
َ
القانون املجاور:

ال�شكل (.)11-2

الح��ظ �أن التيار الأعلى
يف حال��ة تو�صيل املقاومات على التوازي ،كما يف ال�ش��كل (ُ ،)11-2ن َ
ي��سري يف املقاومة ذات القيمة ال�صغرية ،و�أن التيار الأقل ي��سري يف املقاومة ذات القيمة الكبرية،

واملقاومة ال�صغرى ت�ستهلك �أكرب قدرة ،و�أن املقاومة الكربى ت�ستهلك قدرة �أقل.
مثال
و�ضحة يف ال�شكل ،اح�سب قيمة املقاومة الكلية للدارة.
يف الدارة املُ َّ
املعطيات
R1 = 40 Ω
R2 = 60 Ω
= RT

?

احلل :القانون
R1 x R2
RT = +
R R

2

1

40 x 60
40 + 60
= 24Ω

ِّ
فكر

�إذا علمت �أن قيمة فرق اجلهد ( )48فولت ،فجد تيار الدارة الكلي ،وقيمة التيار املار بكل
مقاومة من املقاومات بح�سب قانون تق�سيم التيار.
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 - 3التو�صيل املركب (.)Resistors In – Compound
ق�ص��د بذل��ك تو�صيل مقاومات عل��ى التوايل،
ُي َ

وتو�صي��ل مقاوم��ات عل��ى الت��وازي يف دارة
كهربائية واحدة ،كما يف ال�شكل (.)12-2

ن�شاط

جد قيمة املقاومة الكلية يف الدارة املجاورة.

والتوسع

اإلثراء

ال�شكل (.)12-2

التمارين العملية
التمرين األول

تو�صيل جمموعة من املقاومات م ًعا على التوايل.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• تقي���س قيم��ة الفولت والتيار ل��كل مقاومة من املقاومات املو�صولة على التوايل با�س��تخدام
�أجهزة القيا�س ال�صحيحة ،وتُد ِّونها يف جدول خا�ص.

متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)

املواد الأولية

 (� )4أجهزة �أوميرت رقمية� )4( ،أجهزة �أميرت رقمي - .بطارية� ،أ�سالك ،م�صباح ،فيوز (مادةحماية) ،مفتاح حتكم ،مقاومات كهربائية
�صندوق ُع َدد كهربائي كامل ،م�صدر تيار
) .(1K Ω، 2K Ω، 3K Ω

كهربائي متغري القيمة (
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الر�سوم التو�ضيحية

خطوات الأداء
و�ضح يف ال�شكل املقابل.
�ِ -1ص ِل الدارة كما هو ُم َّ
 -2د ِّون ق��راءات كل جه��از م��ن �أجه��زة الفولتمي�تر

والأميرت يف اجلدول الآتي ،ثم اكتب مالحظاتك.

اجلهد الكلي للم�صدر VT

0v

12v

24v

اجلهد على املقاومة الأوىل :V1

اجلهد على املقاومة الثانية :V 2
اجلهد على املقاومة الثالثة :V 3
�شدة التيار الكلي للم�صدر :I T
�شدة التيار الكلي للمقاومة :R1
�شدة التيار الكلي للمقاومة :R2
�شدة التيار الكلي للمقاومة :R3
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األداء العملي
التمرين الثاين

تو�صيل جمموعة من املقاومات م ًعا على التوازي.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

• تقي�س قيمة الفولت والتيار لكل مقاومة من املقاومات املو�صولة على التوازي با�ستخدام
�أجهزة القيا�س ال�صحيحة ،ثم تُد ِّونها يف جدول خا�ص .
خطوات الأداء

الر�سوم التو�ضيحية

و�ضح يف ال�شكل املجاور.
�ِ -1ص ِل الدارة كما هو ُم َّ
 -2د ِّون ق��راءات جه��ازي الفولتمي�تر والأمي�تر يف
اجلدول الآتي ،ثم اكتب مالحظاتك.

اجلهد الكلي للم�صدر V

: T

اجلهد على املقاومة الأوىل :V1

اجلهد على املقاومة الثانية :V 2
اجلهد على املقاومة الثالثة :V 3
�شدة التيار الكلي للم�صدر :I T

�شدة التيار للمقاومة :R1
�شدة التيار للمقاومة :R2
�شدة التيار للمقاومة :R3
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الخرائط المفاهيمية

توصيل املقاومات الكهربائية
التو�صيل على التوايل
 املقاومةالكلية �أكرب
من �أكرب
مقاومة.
 وجودعطل يف �أحد
الأحمال
ي�ؤدي �إىل
ف�صل كامل
الدارة.

 قيمة التيارثابتة.
 فرق اجلهديتوزع على
املقاومات
طرد ًّيا مع قيمة
كل منها.

التو�صيل على التوازي
 املقاومةالكلية �أ�صغر
من �أ�صغر
مقاومة.
 وجودعطل يف �أحد
الأحمال ال
ُي�ؤ ِّثر يف بقية
الأحمال.

 فرق اجلهدثابت.
 التيار يتوزععلى املقاومات
عك�سيا مع
ًّ
قيمة كل منها.

التو�صيل املُ َّ
ركب
وجود
مقاومات
مو�صولة
علىالتوايل،
ومقاومات
مو�صولة على
التوازي.
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الوحدة الثانية
ً
مبادئ التيار رابعا :قانونا كريشوف
المبارش

النتاجات
• يح�سب المتغيرات في الدارة الكهربائية با�ستخدام قانوني
كير�شوف ،ويتحقق منها عمليًّا.

انظر..
وتساءل
اقـرأ..

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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انظر..
وتساءل
بنا ًء على درا�ستك ال�سابقة لقانون �أوم ،هل ت�ستطيع حل الدارة الآتية؟
نظرا �إىل وجود م�صدرين للجهد
ً
الكهربائي يف الدارة نف�سها؛ يجب
عرف قوانني حل هذه الدارة و�أمثالها.
تَ ُّ

راب ًعا :قانونا كري�شوف ()Kirchhoff’s Laws
• ُم�ستعي ًنا بال�شكل ( ،)13-2ماذا يحدث عنــد مـرور

تيار املياه يف اخلط الرئي�س؟
تتوزع كمية املياه الداخلة يف اخلطوط الثالثة؛ �أي �إن معدل

خط املياه الرئي�س (التيار الكلي)

جريان املياه الداخلة =

معدل جريان املياه يف الفرع الأول  +معدل جريان املياه

يف الفرع الثاين  +معدل جريان املياه يف الفرع الثالث.

وميكن القيا�س على ذلك بالقول :التيار الكلي الداخل =
التيار الأول  +التيار الثاين  +التيار الثالث.

اقـرأ..

ال�شكل (.)13-2

وتعلم

تتكون من حلقة واحدة،
در�ست �سابقًا قانون �أوم حل�ساب الدارات الكهربائية الب�سيطة التي َّ

حيث ي�رسي التيار نف�سه يف عنا�رص الدارة الكهربائية جميعها .ولكن �إذا كانت الدارة الكهربائية
تتكون من �أكرث من حلقة ل�رسيان التيار الكهربائي
تتكون من �أكرث من م�صدر جهد للحلقة نف�سها� ،أو َّ
َّ

فيها ،فماذا �سيحدث؟ قبل درا�سة قانوين كري�شوف ،يجب التوقف عند بع�ض امل�صطلحات اخلا�صة
بالدارات الكهربائية ،مثل:

 -1العقدة ( :)Nodeنقطة يف الدارة تُ ِّثل التقاء عن�رصين
فيها ،انظر ال�شكل (.)14-2

 -2احللقة ( :)Loopم�سار مغلق يف الدارة؛ ب�أن تكون عقدة

ال�شكل (.)14-2

بداية احلركة هي العقدة التي تنتهي عندها ،انظر
ال�شكل (.)14-2

ال�شكل (.)14-2
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العال كري�شوف �إىل قانونني ُع ِرفا با�سمه حلل مثل هذه الدارات ،هما:
تو�صل ِ
َّ

القانون األول لكريشوف ()Kirchhoff’s Current Law

عرف هذا القانون با�سم حفظ ال�شحنة الكهربائية ،وين�ص على �أن املجموع اجلربي للتيارات
ُي َّ
�صفرا ،انظر
الكهربائية يف �أي عقدة (نقطة تو�صيل يف الدارة الكهربائية �أو تفرع فيها) ي�ساوي
ً

ال�شكل ()15-2؛ �أي �إن املجموع اجلربي للتيارات التي تدخل العقدة ي�ساوي املجموع اجلربي
للتيارات اخلارجة منها:
ΣIin = ΣI out
ΣIout=0 → ΣI=0

القانون الثاين لكريشوف ()Kirchhoff’s Volt Law

ال�شكل (.)15-2

عرف هذا القانون با�سم بقانون حفظ الطاقة ،وين�ص على �أن
ُي َّ
املجموع اجلربي للفولتية يف م�سار مغلق بدارة كهربائية ي�ساوي

�صفرا .وميكن �صياغته بطريقة �أ�سهل تتمثَّل يف �أن املجموع
ً
اجلربي لهبوط الفولتيات على املقاومات ي�ساوي املجموع

اجلربي للقوة الدافعة الكهربائية للبطاريات؛ �أي �إن:
(∑ ) E 1 + E2 ) = ∑ ( V1 + V2

ال�شكل (.)16-2

عند تطبيق قانون كري�شوف للجهد يجب االنتباه �إىل الإ�شارات اجلربية لهبوطات اجلهد والقوة

الدافعة الكهربائية ،وميكن القول �إن االرتفاع يف اجلهد يعطي �إ�شارة موجبة ،و�إن الهبوط يف
اجلهد يعطي �إ�شارة �سالبة (�أو العك�س) .وبنا ًء على ذلك� ،إذا �رسنا من طرف البطارية ال�سالب (يف

ارتفاعا يف اجلهد يعطي �إ�شارة موجبة .ويف املقابل� ،إذا
احللقة) �إىل طرفها املوجب ،ف�إننا نلحظ
ً
ً
هبوطا يف اجلهد؛ لذا ،ف�إن هذا اجلهد
�رسنا من الطرف املوجب �إىل الطرف ال�سالب ،ف�إننا نلحظ

يعطي �إ�شارة �سالبة .وبتطبيق القانون على احللقة املو�ضحة يف ال�شكل ( ،)16-2ف�إن:
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V2 = I2 X R2

V1 = I1 X R1

E 2 – E 1 = V2 - V1

E 2 – E 1 – V2 – V1 = 0

خطوات احلل با�ستخدام قانوين كري�شوف:

 -1حتديد رموز التيارات واجتاهاتها يف فروع الدارة كلها (�إذ ميكن فر�ض � ِّأي اجتاه للتيار يف كل
فرع من فروع الدارة).

 -2حتديد العقد يف الدارة ،وكتابة معادالت ح�سب القانون الأول لكري�شوف عددها يكون
م�ساويًا لعدد العقد ناق�ص واحد.
 -3اختيار حلقات يف ال�شبكة لتطبيق القانون الثاين لكري�شوف ،ووجوب حتديد اجتاه ال�سري يف
احللقات ،ومراعاة املرور على فروع الدارة جميعها ،عدا الفروع التي حتتوي على م�صادر
التيار.

 -4وجوب �أن يكون عدد املعادالت التي ُك ِتبت ح�سب قانوين كري�شوف م�ساويًا لعدد التيارات
املجهولة املفرو�ضة.

�	-5إذا كانت �إ�شارة � ِّأي من التيارات �سالبة ،ف�إن ذلك يدل على �أن االجتاه احلقيقي ل�رسيان التيار
يف ذلك الفرع هو عك�س االجتاه املفرو�ض.
تذكَّر

قوانني تق�سيم التيار واجلهد عند حل الدارات الكهربائية با�ستخدام قانوين كري�شوف.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين األول

التحقق من قانون كري�شوف للتيار عمليًّا.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

• تقي�س قيمة الفولت والتيار لكل مقاومة من املقاومات املو�صولة على التوايل با�ستخدام �أجهزة
القيا�س ال�صحيحة ،ثم تُد ِّونها يف جدول خا�ص .

متطلبات تنفيذ التمرين

التجهيزات (األدوات)
� )4( -أجهزة �أميرت رقمية� ،صندوق ُع َدد كهربائية

كاملة ،م�صدر تيار مبا�رش ،جهاز فولتميرت ،بطارية.
خطوات األداء

�ِ -1ص ِل الدارة الكهربائية كما يف ال�شكل املجاور.
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املواد األولية
� -أ�سالك ،مفتاح حتكم)3( ،

مقاومات كهربائية متغرية)3( ،
مقاومات ثابتة.

الرسوم التوضيحية

الوحدة الثانية :مبادئ التيار املباشر
الرسوم التوضيحية

خطوات األداء
� -2أغلق الدارة ،ثم د ِّون قراءة كل �أميرت
).(A1، A2 ، A3 ،A4

رقم جهاز

الأميرت:

A1

A2

A3

A4

قراءة اجلهاز:
غي قيم املقاومات ،ثم د ِّون قراءة كل �أميرت
ِّ -3
).(R1 ،R2 ،R3

رقم املقاومة:

R1

R2

R3

R4

قيمة املقاومة

قبل التغري:
قيمة املقاومة
بعد التغري:
رقم جهاز

ما العالقة بني قراءة جهاز الأميرت ()A1

وجمموع القراءات الأخرى ()A4، A3، A2
تتو�صل �إليها يف دفرت
؟ د ِّون النتائج التي َّ
التدريب العملي.

الأميرت:
قراءة جهاز

A1

A2

A3

A4

الأميرت قبل تغري
املقاومة:
قراءة جهاز

الأميرت بعد تغري
قيمة املقاومة:

فكِّر
يف حال��ة زيادة قيم��ة م�صدر القوة الدافعة الكهربائية ( )Eيف التمرين  ،هل تتوقع تغري النتيجة
ً
مف�صل عن ذلك.
تقريرا
عمليا ،ثم اكتب
التي َّ
جرب ذلك ًّ
ً
تو�صلت �إليها ؟ ِّ
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التمارين العملية
التمرين الثاين

التحقق من قانون كري�شوف للجهد عمليًّا.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

• تقي�س الفولتيات املختلفة.
خطوات الأداء

الر�سوم التو�ضيحية

�ِ -1ص ِل الدارة الكهربائية كما يف ال�شكل املجاور.

ِ -2ق�س الفولتية بني طريف ٍّ
كل من امل�صدر
( ،)E1وامل�ص��در ( ،)E2واملقاوم��ات
دون النتائج التي
( ،)R1 ،R2 ،R3ث��م ِّ
تتو�صل �إليها.
َّ

رقم جهاز

الفولتميرت:

E1

E2

R1

R2

R3

قراءة اجلهاز:

(الحظ وجود ثالثة م�سارات
 -3جد جمموع الفولتيات بني �أطراف جميع عنا�رص كل م�سار مغلق ِ
حدد الطرف املوجب يف كل قيا���س (�أي
مغلق��ة)،
مراعيا احلركة يف ترتيب دوري واحد ،ثم ِّ
ً

تتو�صل �إليها ،و�أعد �صياغة
الط��رف املت�صل بالقطب الأحمر للفولتميرت) ،ثم د ِّون النتائج التي َّ
قانوين كري�شوف بعبارتك اخلا�صة.
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الخرائط المفاهيمية

القانون
األول لكريشوف

القانون الثاين لكريشوف

املجموع اجلربي للتيارات الداخلة
أل ِّي عقدة تساوي صف ًرا.

املجموع اجلربي للفولتية يف مسار
مغلق بدارة كهربائية يساوي صف ًرا.

IT - I1 - I2 - I3 = 0
IT= I1 + I2 + I3

)∑ )E 1 + E2 ) = ∑ ( V1 + V2

ΣIin = ΣI out
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الوحدة الثانية
مبادئ التيار
المبارش

ً
خامسا :القدرة والطاقة
الكهربائية

النتاجات

يتع��رف مفهوم القدرة ومفه��وم الطاق��ة الكهربائية ،وطريقة
•
َّ
ح�سابهما ،ويتحقق من ذلك عمليًّا.

انظر..
وتساءل
اقـرأ..

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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انظر..
وتساءل
هل ت�ستطيع الآلة التي ُيثِّلها ال�شكل الآتي رفع ال�صندوق �إىل الأعلى؟
ال �شك يف �أن لكل �آلة قدرة معينة
على �إنتاج �شغل ُم َّدد للح�صول

على جودة �إنتاج عالية.

خامسا :القدرة والطاقة الكهربائي Power And Energy
ً

• كيف ميكن ح�ساب قيمة فاتورة الكهرباء ؟

ت�ستخدم �أجهزة قيا�س خا�صة يف معرفة قيمة

اال�ستهالك للأحمال الكهربائية خالل زمن حمدد؛

لتقدير تكلفة ا�ستهالك الطاقة الكهربائية ،انظر
ال�شكل (.)17-2

اقـرأ..

ال�شكل ( :)17-2فاتورة كهرباء.

وتعلم

القدرة الكهربائية (.)Electrical Power
ُعرف القدرة الكهربائية ب�أنها حا�صل �شدة التيار الكهربائي م�رضو ًبا يف فرق اجلهد
ت َّ
الكهربائي ،و ُير َمز �إليها بالرمز ( ،)Pووحدة قيا�سها الواط ( .)Wattو ُي َع ُّد الكيلو واط من

�أهم م�ضاعفات الواط يف الدارات الكهربائية ،حيث:

.

�ستخدم جهاز الواطميرت ( )Wattmeterلقيا�س القدرة يف الدارات الكهربائية ،وميكن قيا�سها
ُي
َ

با�ستخدام القانون الآتي ،P=V I :انظر ال�شكل (.)18-2

ن�شاط
ابحث �أنت وزمال�ؤك يف �شبكة الإنرتنت عن قوانني �أخرى
حل�ساب القدرة الكهربائية.
ال�شكل (.)18-2

مثال
�سخان كهربائي يعمل بفرق جهد كهربائي مقداره ( )230فولت� .إذا كانت قدرة هذا ال�سخان
( )2300واط ،فجد قيمة التيار املار بالدائرة؟
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املعطيات :

فرق اجلهد )230( :فولت.

قدرة اجلهاز )2300( :واط.

التيار الكهربائي :؟

القانون املطلوب

ُيثِّل ال�شكل ( ،)20-2القانون امل�ستخدم يف احلل.

ال�شكل (.)20-2

قيا�س القدرة الكهربائية.

ميكن قيا�س القدرة الكهربائية بطريقة مبا�رشة ،وطريقة وغري مبا�رشة ،وال�شكل ( )21-2يبني ذلك.
-١الطريقة غري املبا�رشة :در�ست �سابقًا �أن �إيجاد
قدرة احلمل الكهربائي يتط َّلب توافر معلومتني
رئي�ستني ،هما :قيمة الفولت ،والتيار للحمل
املراد قيا�س قدرته�.إذ ينتج من �رضبهما مقدار

القدرة التي ي�ستهلكها هذا احلمل .وبنا ًء على
ذلك ،ف�إن قيا�س قدرة حمل ما يتط َّلب توافر

ال�شكل (.)21-2

جهاز قيا�س للتيار ،وجهاز قيا�س لفرق اجلهد
يو�صل
علما ب�أن جهاز قيا�س التيار َ
الكهربائيً ,

على التوايل باحلمل (لأن التيار ثابت على
التوايل كما در�ست �سابقًا) ،و�أن جهاز قيا�س

يو�صل على التوازي باحلمل املراد
فرق اجلهد َ

قيا�س فرق جهده (لأن فرق اجلهد ثابت على

التوازي كما در�ست �سابقًا) .وعند احلاجة �إىل

قيا�س قدرة حمل ما ،ف�إنه ميكن �إيجاد حا�صل
�رضب التيار يف فرق اجلهد الناجت من اجلهازين

ال�سابقني ،انظر ال�شكل (.)22-2
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ال�شكل (.)22-2

الوحدة الثانية :مبادئ التيار املباشر
 -2الطريقة املبا�رشةُ :ي
�ستخدم جهاز الواطميرت لقيا�س قدرة الأحمال الكهربائية ،ويحتوي من
َ
�سمى ملف التيار،
الداخل على ملفني؛ �أحدهما ُي ّ

�سمى ملف
َ
ويو�صل باحلمل على التوايل ,والآخر ُي ّ

ويو�صل باحلمل على التوازي .وعند ت�شغيل
اجلهد،
َ

الدارة ي�رسي تيار كهربائي ،فينتج من امللفني ال�سابقني
في�ضانان مغناطي�سيان يخرتقان القر�ص الدوار

ال�شكل (.)23-2

امل�صنوع من الأملنيوم ،وينتج باحلث املتبادل جمال مغناطي�سي دوار ُي�ؤ ِّثر يف حتريك القر�ص.

يو�صل هذا اجلهاز بالدارة ،ثم يقي�س القدرة بعد ت�شغيل احلمل ،و�رسيان التيار يف الدارة ،انظر
َ

ال�شكل (.)23-2

الطاقة الكهربائية (.)Electrical Energy

ُعرف الطاقة الكهربائية ب�أنها مقدار ال�شغل املبذول
ت َّ
خالل زمن معني.ولقيا�س الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة،
جند حا�صل �رضب القدرة يف الزمن الذي ا�س ُته ِلكت

هذه القدرة خالله؛ �إذ تقا�س هذه الطاقة بوحدة اجلول
الذي ي�ساوي واط /ثانية ،وتقا�س الكميات الكبرية

جهاز قياس الطاقة الكهربائية (اإللكتروين)

منه بالكيلو واط� /ساعة ( .)K w hي�ستفاد من هذه

العملية يف ح�ساب الكميات امل�ستهلكة من الكهرباء؛
لت�سديد قيم الكميات الكهربائية امل�ستهلكة ل�رشكات
الكهرباء .وح�ساب ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف

فواتري الكهرباء يكون على �أ�سا�س كل كيلو واط
ا�ستهالك يف ال�ساعة وفق ت�سعريات وتعريفات كهربائية

جهاز قياس الطاقة الكهربائية الكهروديناميكي (القرص)

ال�شكل (.)24-2

تعتمد عليها �رشكة الكهرباء .وتختلف الأ�سعار من بلد �إىل �آخر ،و ُي َع ُّد العداد الكهربائي املُ
�ستخدم يف
َ
املنازل جها ًزا لقيا�س الطاقة الكهربائية ،ويوجد منه نوعان :عداد الطاقة الإلكرتوين ،وعداد الطاقة

الكهروديناميكي (القر�ص) ،انظر ال�شكل (.)24-2
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قانون ح�ساب الطاقة الكهربائية ( = )Wالقدرة ( X )Pالزمن ()T
حل�ساب التكلفة ( الثمن ) = الطاقة ( X )Wال�سعر (واط� /ساعة ،كيلو واط�/ساعة)
ح�ساب الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة.
حل�ساب الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة يف املنازل ،يجب � ً
أول ح�ساب قدرة الأحمال العاملة ،وزمن
و�ضح بع�ض الأحمال يف منزل ،وعدد �ساعات العمل
الت�شغيل لكل حمل .واجلدول (ُ )1-2ي ِّ
لكل حمل:

اجلدول ( :)1-2بع�ض الأحمال يف املنزل.

الطاقة الكلية
بالكيلو واط

الطاقة الكلية
بالواط

�ساعات العمل
يف اليوم الواحد

قدرة احلمل
بالواط

10 kwh

10 000 W

5

24 kwh

24000 W

10

6 kwh

6 000 W

10

2 000 w
2 400 w
600 w

احلمل

الرقم

�سخان كهربائي

1

مدف�أة كهربائية

2

وحدات �إنارة خمتلفة

3

املجموع الكلي للطاقة امل�ستهلكة خالل اليوم الواحد.)40( kwh :
�إذا افرت�ضنا �أن �سعر الكيلو واط�/ساعة =  100فل�س ،ف�إن التكلفة الكلية هي جمموع الكيلو
واط املُ�سته َلك م�رضو ًبا يف �سعر الكيلو واط الواحد ،وت�ساوي :
يوميا.
 4000 = 100 x 40فل�س =  4دنانري ًّ

ن�شاط
اح�سب ا�ستهالك هذه الأحمال خالل �شهر.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ح�ساب القدرة الكهربائية بطريقة غري مبا�رشة.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• ت�ستخدم جهازي الفولتميرت والأميرت يف �إيجاد قيمة القدرة الكهربائية.
متطلبات تنفيذ التمرين

التجهيزات (الأدوات)

 -جهاز �أميرت� ،صندوق ُعدَ د كهربائية كاملة ،م�صدر

تيار مبا�رش ( )12فولت (متغري القيمة) ،جهاز فولتميرت.

خطوات الأداء
�ِ -1ص ِل الدارة الكهربائية كما يف ال�شكل املجاور.
� -2ش ِّغل م�صدر التغذية ،ثم �أغلق املفتاح الكهربائي.
غي قيمة اجلهد الكهربائي بالتدريج ح�سب
ِّ -3
اجلدول املرفق.
الحظ �إ�ضاءة امل�صباح ،ع ِّلل ذلك.
ِ -4
الحظ تغري قراءة جهاز الأميرت.
ِ -5
 -6د ِّون قيم اجلهد والتيار يف اجلدول التايل.
 -7جد القدرة ح�سب قانون القدرة املنا�سب.
 -8اف�صل م�صدر الكهرباء ،ثم د ِّون النتائج يف دفرت
التدريب العملي.

املواد الأولية
�أ�سالك ،مفتاح حتكم  ،م�صباحان( )3واط ،لوحة جتارب.

الر�سوم التو�ضيحية

ت
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ريا�ضياP = I X V :
القيمة املح�سوبة
ًّ

قيمة التيار املقي�س
(ملي �أمبري)

الفولت
(من امل�صدر متغري القيمة)
2
4

6
8
10
12

التمرين الثاين

ح�ساب القدرة الكهربائية بطريقة مبا�رشة.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• ت�ستخدم �أجهزة الواطميرت والفولتميرت والأميرت يف �إيجاد قيمة القدرة الكهربائية ،والتحقق
ريا�ضيا.
منها
ًّ
متطلبات تنفيذ التمرين

التجهيزات (الأدوات)

 -جهاز �أميرت� ،صندوق ُعدَ د كهربائية كاملة ،م�صدر

تيار متناوب ( )230فولت (متغري القيمة) ،جهاز

فولتميرت ،جهاز واطميرت.
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املواد الأولية
 �أ�سالك ،مفتاح حتكم  ،م�صباحكهربائي ( ،w )100لوحة

جتارب.

الوحدة الثانية :مبادئ التيار املباشر
الر�سوم التو�ضيحية

خطوات الأداء
�ِ -1ص ِل الدارة الكهربائية كما يف ال�شكل املجاور.

� -2ش ِّغل قاطع لوحة التجارب ،و�أغلق املفتاح
الكهربائي.

 -3د ِّون قراءة قيا�س جهاز الأميرت يف اجلدول املجاور.
 -4د ِّون قراءة قيا�س جهاز الفولتميرت يف اجلدول
املجاور.

 -5د ِّون قيمة القيا�س يف اجلدول.

 -6اح�سب القدرة ح�سب قانون القدرة املنا�سب.

 -7اف�صل الدارة وم�صدر الكهرباء ،ثم د ِّون النتائج
يف دفرت التدريب العملي.

فولتية امل�صدر
الكهربائي

قراءة جهاز الأميرت

قراءة جهاز
الفولتميرت

قراءة جهاز
الواطميرت

ح�ساب القدرة ريا�ضيًّا
P=vxI

100v
150v
230v
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القياس والتقويم

عدد جماالت ا�ستخدام التيار املبا�رش يف احلياة العملية.
ِّ - 1
 -2ما طرائق توليد التيار املبا�رش؟

 -3عال َم تدل حركة امل�ؤ�رش �إىل الي�سار بعك�س �صفر الأوم عند ا�ستخدام جهاز الفولتميرت؟
 -4كيف ميكن حتويل التيار املبا�رش �إىل تيار متناوب؟

و�ضح ذلك.
 -5هل ُيرفَع قيمة التيار املبا�رش بوا�سطة املحوالت؟ ِّ

 -6كيف ميكن معرفة �أن اجلهاز يعمل بالتيار املبا�رش عن طريق لوحة معلوماته؟
دونة على الأعمدة اجلافة والبطاريات؟
 -7ماذا تعني الأحرف الآتية املُ َّ
ج) AH

د) D C V

ب) m A
�أ) A
 - 8بطاريتان ،قيمة ٍّ
و�ضح بالر�سم كيف ميكن تو�صيلهما م ًعا للح�صول على
كل منهما ( )6فولتِّ .
( )12فولت.

 - 9بطاريات ،تيار الواحدة منها (� )2أمبري،وقيمتها ( )12 V D Cفولت ،يراد تو�صيلها للح�صول
على م�صدر جهد مبا�رش ( ،)24vوتيار (.)4A

 -10ما مكونات الدارة الكهربائية الب�سيطةُ ،م ِّد ًدا وظيفة كل جزء منها؟
عرف الدارة الكهربائية املفتوحة.
ِّ -11
 -12ما �أ�سباب فتح الدارة الكهربائية؟

عرف الدارة الكهربائية املغلقة.
ِّ –13

 – 14ما املق�صود بتوافق عنا�رص الدارة الكهربائية بع�ضها مع بع�ض.

 -15اذكر ن�ص القانون الأول ون�ص القانون الثاين لكري�شوف.
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علما ب�أن:
 –16جد قيمة املقاومة املكافئة للدارة الآتية ،ثم جد قيمة التيار الكلي للدارةً ،
R1 = 10 Ω

R2 = 20 Ω
R3 = 40 Ω
V = 10V

تيارا مقداره (� )10أمبري.
 -17حمل كهربائي يعمل بفرق جهد ( )200فولت ،وي�ستهلك ً
مدة
مدة ( )30يو ًما �إذا علمت �أنه يعمل َّ
اح�سب قدرة هذا احلمل ،ثم اح�سب تكلفة ت�شغيله َّ
يوميا و�سعر الكيلو واط � /ساعة ( )100فل�س.
�ساعات ًّ

 -18بنا ًء على درا�ستك مو�ضوع تو�صيل املقاومات ،قارن (با�ستخدام جدول) بني التو�صيل على
التوايل والتو�صيل علىالتوازي من حيث :الفولت ،والتيار ،واملقاومة الكلية ،والأعطال،
واال�ستخدام.

 -19كيف تقا�س القدرة للأحمال الكهربائية؟

 -20ما ا�سم اجلهاز امل�ستخدم لقيا�س الطاقة الكهربائية؟

 -21حمل كهربائي قدرته ( )2000واط ،كم ت�ساوي هذه القدرة بالكيلو واط؟

 -22بنا ًء على درا�ستك القانون الأول لكري�شوف ،اكتب املعادلة الريا�ضية لل�شكل الآتي:
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الوحدة الثالثة

النتاجات

انظر..
وتساءل
اقـرأ..

إلكرتونيات القدرة

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

عدد �أنواع الثنائيات.
• ُي ِّ
يتعرف مكونات الثنائي ديود.
• َّ
مي��ز �أط��راف الثنائ��ي دي��ود عن طري��ق الأطراف
• ُي ِّ
المطبوعة عليه.
• ي�س��تنتج خ�صائ���ص الثنائي ديود ع��ن طريق منحنى
الخ�صائ�ص.
و�صل الثنائي ديود (انحياز �أمامي ،انحياز عك�سي).
• ُي ِّ
حدد مدى �صالحيته.
وي ِّ
• يفح�ص الثنائي ديودُ ،
يتعرف خ�صائ�ص الثنائي زينر وا�ستخداماته.
• َّ
دون القراءات
• ُي ِّ
و�صل الثنائي زينر بدارة كهربائية ،ثم ُي ِّ
الالزمة.

القياس والتقويم
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ً
أول :الثنائيات ()Diodes
انظر..
وتساءل

ملاذا مل ميتلئ حو�ض املاء رقم ( )1يف ال�شكل املجاور؟
هل ت�سبَّب اجتاه املاء يف بقاء احلو�ض رقم ()2
فارغًا؟

	
  

• �إذا �أردت الدخول من باب زجاجي ُك ِتب عليه كلمة
(ادفع) ،ولكنك بد�أت ب�سحب الباب للخارج ،فهل

�سيفتح الباب؟

مرة �أخرى ،ولكن بدفع
�إذا حاولت فتح الباب َّ

للمرة الأوىل ،انظر
الباب �إىل الداخل بطريقة معاك�سة َّ

ال�شكل (.)1-3

ال�شكل ( ،)1-3فهل �سيفتح الباب؟

�ستخدم يف حتديد اجتاه �رسيان التيار
ُ�ستخدم �أحيا ًنا طرائق عديدة لتحديد اجتاهات املرور ،منها ما ُي
ت
َ
َ

يف الدارات الكهربائية والإلكرتونية يف اجتاه واحد فقط ،كما هو احلال يف الثنائي املوحد ()Diod

املو�ضح يف ال�شكل (.)2-3

	
  

ال�شكل (.)2-3
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اقـرأ..

وتعلم

ُت َع ُّد الثنائيات �أحد العنا�رص املهمة يف احلياه العملية ،ويوجد منها �أنواع ِع َّدة ،مثل:

الثنائي ديود ،والثنائي زيرن ،وثنائي االنبعاث ال�ضوئي .والثنائي ال�ضوئي ،وال�شكل الآتي يبني

عد ًدا من هذه الثنائيات:

ا�سم العن�رص

 -1الثنائي ديود ()Diode

الرمز

 -2الثنائي زيرن ( )Zener Diode
 -3الثنائي امل�شع لل�ضوء ()Light Emitting Diode LED
 -4الثنائي ال�ضوئي ()Photo Diode

	
  

�سنتناول يف هذه الوحدة نوعني فقط من الثنائيات ،هما :الثنائي ديود ،والثنائي زيرن.

الثنائي ديود

عن�رص �إلكرتوين يحتوي على طرفني ،هما :املهبط ( )Cathodeالذي تت�صل به املادة من النوع

ال�سالب ( ،)Nوامل�صعد ( )Anodeالذي تت�صل به املادة من النوع املوجب ( ،)Pو ُي�ص َنع الديود
من مواد �شبه مو�صلة ،مثل :اجلرمانيوم ،وال�سليكون.
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الوحدة الثالثة :إلكترونيات القدرة
خصائص الثنائي ديود
ي�سمح الثنائي ديود ب�رسيان التيار الكهربائي يف اجتاه واحد ،ومينع �رسيانه يف االجتاه الآخر ،بحيث
يعمل على تو�صيل التيار الكهربائي عند ت�شغيله على االنحياز الأمامي ،يف حني ال ي�سمح ب�رسيان
�صحيحا
التيار الكهربائي عند ت�شغيله على االنحياز العك�سي ،ويكون التو�صيل يف االنحياز الأمامي
ً

عندما يو�صل املهبط ( )Cالذي يحوي �إلكرتونات �سالبة ال�شحنة بطرف البطارية ال�سالب ،ويو�ضع
عليه حلقة دائرية ف�ضية اللون للداللة عليه ،وعند تو�صيل امل�صعد ( )Aالذي يحتوي فجوات موجبة

ال�شحنة بطرف البطارية املوجب ،بحيث يكون لهذا العن�رص مقاومة منخف�ضة ت�سمح للتيار الكهربائي

بال�رسيان .وعند تو�صيله يف و�ضع االنحياز الأمامي ( )Forward Biasingتكون له مقاومة عالية
ُعوق �رسيان التيار الكهربائي يف و�ضع االنحياز العك�سي ( ،)Reverse Biasingكما يف ال�شكلني
ت ِّ
( )3-3و(.)4-3

	
  

ال�شكل (.)3-3

	
  

ال�شكل (.)4-3
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معلومة
ُي�ص َنع الثنائي ديود بحجوم خمتلفة تتنا�سب طرد ًّيا مع

قدرته ،ويوجد على ج�سم الثنائي رقم للداللة على
�ستبدل به ثنائي �آخر يحمل الرقم
معلوماته ،بحيث ُي َ

وي ِّثل ال�شكل املجاور
نف�سه عند الرغبة يف تغيريهُ .

ُو�ضح الفولتية التي تعمل بها.
بع�ض �أنواع الثنائيات و�أرقامها التي ت ِّ

منحىن خصائص الثنائي ديود
ء

ال�شكل (.)5-3

ُيراعى عند ت�صميم منحنى اخل�صائ�ص للثنائي ،كما يف ال�شكل ( ،)5-3وجود عالقة وا�ضحة بني
طبق على الثنائي والتيار املار خالله يف حالتي االنحياز الأمامي واالنحياز العك�سي،
فرق اجلهد املُ َّ

انظر ال�شكل (.)6-3

تذكَّر

ال�شكل (.)6-3

جهد الفتح للثنائي امل�صنوع من ال�سليكون.V )0.6( :
جهد الفتح للثنائي امل�صنوع من اجلرمانيوم.V )0.2( :
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الوحدة الثالثة:إلكترونيات القدرة
استخدامات الثنائي ديود
�ستخدم الثنائي يف �أجهزة
ُي
َ
ودارات ِع َّدة� ،أهمها� :أجهزة
تقومي التيار املتناوب (حتويل

التيار املتنـــاوب �إىل تـــيــار

مبا�رش) ،ويف الدارات التي
تتط َّلب �رسيان تيار يف اجتاه واحد فقط ،كما هو احلال يف �صندوق تو�صيل �أطراف خاليا اللوح
ال�شكل (.)7-3

ال�شم�سي ،انظر ال�شكل (.)7-3

ن�شاط
ُم�ستعي ًنا ب�شبكة الإنرتنت ،ما فائدة وجود عدد من الثنائي ديود يف �صندوق تو�صيل �أطراف
خاليا اللوح ال�شم�سي؟

ن�شاط
ي�سمح الثنائي ديود ب�رسيان التيار يف اجتاه واحد فقط .ابحث �أنت وزمال�ؤك يف كيفية �صالحية
هذا الثنائي با�ستخدام جهاز الأفوميرت.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين األول

ا�ستخدام الثنائي ديود يف دارة كهربائية.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• ت�ستنتج خ�صائ�ص الثنائي ديود عن طريق تو�صيله بدارة كهربائية.
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 -م�ص��در قدرة ( )DCمتغري القيم��ة ( )12فولت ،جهاز

�أفومي�تر رقم��ي ( )Digitalمتع��دد التدريج��ات ،لوحة
جتارب .

خطوات الأداء

املواد الأولية
 ثنائي ديود من نوع (،)1N4001�أ�سالك تو�صيل ،م�صباح كهربائي
توهجي ( )6فولت.

الر�سوم التو�ضيحية

�ِ -1ص ْل دارة كهربائية ب�إ��شراف املع ِّلم ،وا�ستخدم الثنائي ديود يف هذه الدارة ،بحيث يو�صل الثنائي

يف االجتاه الأمامي ويف االجتاه العك�سي ،ثم د ِّون النتائج يف اجلدول التايل ،ثم اكتب مالحظاتك،
ً
مف�صل عن التجربة.
تقريرا
وا�ستنتج خ�صائ�ص الثنائي ،ثم اكتب ً
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الوحدة الثالثة:إلكترونيات القدرة
قيمة فولتية
امل�صدر

0.2v
0.5v
0.7v
2v
4v
6v

قراءة جهاز

الفولتميرت VD1

التمارين العملية
التمرين الثاين

قراءة جهاز

الفولتميرت VS1

قراءة جهاز

الفولتميرت VD2

قراءة جهاز

الفولتميرت VS2

مقارنة بني حجم الثنائي ديود وقدرته.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• تقارن بني قدرة الثنائيات عن طريق حجومها.
متطلبات تنفيذ التمرين
خطوات الأداء
� -1أح��ضر ع��د ًدا من الثنائيات خمتلف��ة احلجوم ،ثم
دونة عليها بعد
ق��ارن بني حجومها ،وقدرتها املُ َّ

املواد الأولية
عدد من الثنائيات خمتلفة احلجوم.

مراجعة جدول املوا�صفات اخلا�ص بها.

 -2ا�س��تخرج �أكرب تيار �أمامي لكل ثنائي من جدول
املوا�صفات.

 -3د ِّون مالحظاتك يف دفرت التدريب العملي.
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التمارين العملية
التمرين الثالث

فح�ص �صالحية الثنائي ديود.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• ُت ِّدد �صالحية الثنائي ديود با�ستخدام جهاز الأفو ميرت.
متطلبات تنفيذ التمرين

التجهيزات (الأدوات)
 -جهاز �أفوميرت رقمي.

املواد الأولية
 -ثنائي من نوع (.)1N4001

خطوات الأداء

الر�سوم التو�ضيحية

 -1ا�ضبط جهاز الأفوميرت على التدريج املنا�سب لقيا�س
الثنائي.

 -2حتقَّق من �صالحية اجلهاز كما در�ست �سابقًا.
�ِ -3ص ْ
��ل ط��ريف اجلهاز بط��ريف الثنائي دي��ود كما هو
و�ضح يف ال�شكل املجاور ،ثم د ِّون مالحظاتك.
ُم َّ

 - 4اعك���س طريف اجلهاز مع ط��ريف الثنائي ،ثم اكتب
مالحظاتك.

تقريرا تو�ضح فيه
 -5اكت��ب يف دفرت التدريب العمل��ي
ً
مدى �صالحية الثنائي.
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الوحدة الثالثة:إلكترونيات القدرة
الخرائط المفاهيمية

140

ثان ًيا :الثنائي زينر
انظر..
وتساءل

• هل �شاهدت يو ًما موقفًا لل�سيارات يقف على �أحد �أبوابه موظف؟ ما وظيفته؟
• هل ي�سمح بدخول ال�سيارات �إىل املوقف ب�أكرث من العدد املُح َّدد له؟

• عند �إجناز عمل ما ،ال بُ َّد من وجود قواعد تُن ِّظم هذا العمل؛ حتقيقًا لأهداف الآخرين.
استكشف

• هل ميكن اال�ستفادة من الثنائي ديود يف حالة االنحياز العك�سي؟

تعلمنا يف الدر�س ال�سابق �أن الثنائي ديود ي�سمح ب�رسيان التيار يف اجتاه واحد ،ومينع �رسيانه يف

االجتاه الآخر .فعند تو�صيل هذا الثنائي يف االجتاه العك�سي ،ف�إنه ي�سمح ب�رسيان تيار بجهد احلمل
تعدى اجلهد امل�سموح به ،ف�إنه �سينهار.
ح�سب فولتيته املخ�ص�صة لذلك ،ويف حال ّ

اقـرأ..

وتعلم

الثنائي زيرن :ثنائي عادي ،لكنه يختلف يف ت�صميمه

يف بع�ض اخل�صائ�ص ،وله حالتان من العمل؛ �إذ
ويا ِثل
يعمل يف االجتاهني :الأمامي ،والعك�سيُ ،

عمله يف االجتاه الأمامي عمل الثنائي العادي متا ًما.

مراقبا؛ �إذ ي�سمح
�أ ّما يف االجتاه العك�سي ،ف�إنه يعمل
ً

ال�شكل (.)8-3

ب�رسيان تيار بجهد حمدد للحمل ح�سب فولتيته املخ�ص�صة لذلك ،ومينع �إخراج �أكرث من فولتيته

وي ِّثل مقدار اجلهد الذي ُي ِّرره �إىل احلمل مقدار جهده
العك�سية ،وهي نقطة عمل الثنائي زيرنُ ،

علما ب�أن لكل
عرف بتنظيم اجلهدً ،
املخ�ص�ص ،ومينع �إخراج � ِّأي فولتية تزيد على ذلك ،يف ما ُي َ
خا�صا به ال يجوز �أن يتعداه ،انظر ال�شكل (.)8-3
ثنائي زيرن جهد انهيار ًّ
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التمارين العملية

تو�صيل الثنائي زيرن بدارة كهربائية.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ً
�صحيحا ح�سب املخطط املرفق.
تو�صيل
ُو�صل الثنائي زيرن
• ت ِّ
ً
عمليا.
• تتحقق من خ�صائ�ص الثنائي زيرن ًّ
متطلبات تنفيذ التمرين

املواد الأولية

التجهيزات (الأدوات)
 م�صدر قدرة (  )DCمتغري القيمة (  )12فولت ،جهاز�أميرت ،جهاز فولتميرت ،لوحة جتارب.

 ثنائي زيرن من نوع( ،)V12’1N4742حمل مقاومته
( ،)KΩ ,1W 1.5مقاومة (100Ω

خطوات الأداء
�-1ص ْ
��ل جهاز الفولتميرت على التوازي باحلمل كما هو
ِ
و�ضح يف ال�شكل.
ُم َّ
و�ضح
�ِ -2ص ْل جهاز الأميرت على التوايل باحلمل كما هو ُم َّ
يف ال�شكل.
�ِ -3صل ِ املقاومة ( )1.5كيلو �أوم على التوازي بالثنائي
زيرن.
�ِ -4ص ِل املقاومة (� )100أوم على التوايل مب�صدر اجلهد
و�ضح يف ال�شكل.
املتغري والثنائي زيرن كما هو ُم َّ
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.),1W

الر�سوم التو�ضيحية

الوحدة الثالثة:إلكترونيات القدرة
الر�سوم التو�ضيحية

خطوات الأداء
�ِ -5ص ِل املقاومة ( )1.5كيلو �أوم على التوازي
بالثنائي زيرن.

�ِ -6ص ِل املقاومة (� )100أوم على التوايل مب�صدر

و�ضح يف
اجلهد املتغري والثنائي زيرن كما هو ُم َّ

ال�شكل ال�سابق.

�ِ -7ص ْل  -ب�إ�رشاف املع ِّلم  -دارة كهربائية مكونة من م�صدر تيار مبا�رش (متغري القيمة) ،وحمل
كهربائي ،م�ستخد ًما الثنائي زيرن ذا الفولتية املحددة؛ على �أن تو�صله يف االجتاه العك�سي
كما يف ال�شكل ،ثم د ِّون مالحظاتك يف اجلدول الآتي.
رقم احلالة

الفولتية الداخلة

الفولتية اخلارجة

1
2
3
ماذا ت�ستنتج من هذه التجربة؟
ا�ستنتاج
• ال ي�سمح الثنائي زيرن ب�رسيان التيار الكهربائي يف احلمل �إال ح�سب الفولتية املحددة له� .أين تذهب
بقية الفولتية القادمة من امل�صدر؟
• �إذا زاد التيار املار بالثنائي زيرن على التيار املقرر له ،فماذا يحدث؟
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�إر�شاد
 -1عند تو�صيل الدارة يجب االنتباه �إىل تو�صيل العنا�رص ح�سب املخطط املرفق بالدارة.
 -2يجب �أن يتنا�سب جهد امل�صدر مع جهد عنا�رص الدارة.
 -3يجب االنتباه �إىل حدوث ق�رص يف التو�صيالت بني طريف امل�صدر ( املوجب وال�سالب).
الخرائط المفاهيمية

الخ
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الوحدة الثالثة
إلكرتونيات
القدرة

ً
ثالثا :دارات التوحيد
(التقويم)

النتاجات
انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

وتعلم

يتع��رف عنا�ص��ر دارة التقويم للموج��ات �أحادية الأطوار،
• َّ
والموجات ثالثية الأطوار.
و�ص��ل دارة توحي��د ن�صف موج��ة وموجة كامل��ة �أحادية
• يُ ِّ
الأط��وار وثالثي��ة الأط��وارُ ،م�س��تخدِ ًما العنا�ص��ر الالزمة
لتر�شيح الموجة.
• يقي���س قيم��ة الفولتية الخارج��ة ونوعها با�س��تخدام جهاز
را�سم الإ�شارة وجهاز الأفوميتر.

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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ثال ًثا :دارات التوحيد التقومي ()Rectifier Circuits
انظر..
وتساءل

 هل ركبت يو ًما �سيارة ت�سري على �شوارع متعرجة غري م�ستوية؟ مباذا �شعرت؟-كيف �أمكن تخفيف �أثر هذه االهتزازات يف ال�سيارات احلديثة؟

ما �سبب وجود الزنربكات و�ضاغطات الهواء فوق �إطارات ال�سيارة؟

عندما ت�سري ال�سيارة على مطبات متعرجة حتدث اهتزازات ومتوجات ُت�ؤ ِّثر يف حركة ال�سيارة

وم�سريها؛ لذا يجب �إيجاد طريقة ت ُِّخفف من �أثر هذه االهتزازات.

• �أي �أنواع الكهرباء ينا�سب �شحن بطارية جهاز

الهاتف النقال؟
• ما نوع الكهرباء التي نح�صل عليها من املقب�س
( الإبريز ) الكهربائي؟

• �إذا �أح�رضت �شاحن هاتف نقال ،كما يف ال�شكل

( ،)9-3وعملت مقارنة بني نوع التيار الداخل
ونوع التيار اخلارج وقيمته بنا ًء على املعلومات
دونة عليه ،فماذا تالحظ؟
املُ َّ
146

ال�شكل (.)9-3

اقـرأ..

وتعلم

دارات التوحيد (التقومي) ()Rectifiers
دارات تعمل على حتويل التيار املتناوب (� )Alternating Current: ACإىل تيار مبا�رش(.)Direct current: DC

جدا جلميع �أنواع الأجهزة الإلكرتونية؛ فم�صدر التيار
وعملية التحويل هذه �رضورية ًّ
الكهربائي املوجود يف املنازل ً
مثل هو تيار متناوب ،ولكن معظم دارات الأجهزة الإلكرتونية

تعمل عن طريق التيار املبا�رش؛ لذا يجب تقومي التيار املتناوب ليتنا�سب مع تيار ت�شغيلها.

در�ست �سابقًا �أن التيار املتناوب يتغري با�ستمرار يف االجتاه املوجب واالجتاه ال�سالب ،يف حني
ي�رسي التيار يف دارات التيار املبا�رش يف اجتاه واحد .وملّا كان الثنائي ديود ي�سمح مبرور التيار يف
قوما للتيار
اجتاه واحد ،ومينع مروره يف االجتاه العك�سي ،ف�إنه ميكن ا�ستعماله يف هذه احلالة ُم ِّ
املتناوب.

 -1دارات التقومي �أحادية الأطوار (:)Single Phase Rectification Circuits

�أ ـ دارة تقومي ن�صف موجه �أحادية الأطوار با�ستخدام الثنائي (Singlr - Phase Half -

:)Wave Rectificaton Circuit
قوم ن�صف املوجة با�ستخدام ثنائي واحد فقط .وعند �إر�سال تيار متناوب (موجة
ُي�ص َنع ُم ِّ

جيبية) عرب الثنائي �أثناء تو�صيله يف حالة االنحياز يف االجتاه املوجب ،ف�إنه يعمل على اقتطاع
ركبات ال�سالبة من التيار ،ويبقي على املُ َّ
املُ َّ
ركبات املوجبة فقط ،انظر ال�شكل (.)10-3

ال�شكل (.)10-3
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ِّ
فكر
ما �شكل الإ�شارة اخلارجة يف حالة االنحياز العك�سي للثنائي؟ هل تختلف الإ�شارة يف حالتي
االنحياز الأمامي واالنحياز العك�سي؟

ن�شاط
ابحث �أنت وزمال�ؤك عن عنا�رص �إلكرتونية �أخرى ميكن ا�ستخدامها يف تقومي التيار املتناوب.
ب -دارة تقومي موجه كاملة با�ستخدام ثنائيني وحمول كهربائي ذي ثالثة �أطراف ،با�ستخدام
�ستخدم ثنائيان وحمول
نقطة الو�سط ( :)Center Tapped Transformerيف هذه الدارة ُي
َ

كهربائي ذو ثالثة �أطراف كما يف ال�شكل (.)11-3

ال�شكل ( :)11-3دارة تقومي موجه كاملة با�ستخدام ثنائيني وحمول كهربائي.

ِ
الحظ �أن امللف الثانوي قد ق ُِّ�سم �إىل ملفني مت�ساويني يف قيمة اجلهد ،ومتعاك�سني يف االجتاه.

عند مرور الن�صف املوجب من املوجة يف هذه الدارة ،ف�إن الثنائي املوجود يف الأعلى �سيكون
ً
ً
ً
ً
عك�سيا ،وعند مرور
تو�صيل
مو�صل
أماميا ،والثنائي املوجود يف الأ�سفل �سيكون
مو�صل
ًّ
تو�صيل � ًّ
الن�صف ال�سالب من املوجب يف هذه الدارة يحدث العك�س؛ لذا تكون الإ�شارة الناجتة ()Vout
كما يف ال�شكل ال�سابق.
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ِّ
فكر
ما قيمة فرق اجلهد اخلارج من هذه الدارة ( )Voutبعد �إجراء عملية التقومي؟
قارن بينه وبني فرق جهد امللف الثانوي للمحول.

ماذا تالحظ؟

جـ -دارة تقومي موجة كاملة با�ستخدام دارة القنطرة (ُ :)Bridge Circuitي
�ستخدم يف هذه
َ

قوم موجة كاملة ج�رسي ( )Full-Wave Bridge Rectifierيحتوي على �أربعة
الدارة ُم ِّ
ثنائيات ،انظر ال�شكل (.)12-3

	
  

ال�شكل ( :)12-3دارة تقومي موجة كاملة با�ستخدام دارة القنطرة.

�شيوعا؛ ل�سهولة تركيبها ،ورخ�ص ثمنها.
ُت َع ُّد هذه الدارة من �أكرث دارات التقومي
ً
معلومة
متتاز دارة تقومي املوجة الكاملة عن دارة تقومي ن�صف املوجة بالإفادة من كامل القدرة الكهربائية
ملوجة الدخل املتناوبة.

 -2دارات التقومي ثالثية الطور (:)Three- Phase Rectification Circuits

ُو�صل مب�صدر ثالثي
أ�  -دارة تقومي ن�صف موجةُ :ي
َ
�ستخدم يف هذه الدارة ثالثة ثنائيات ت َّ
الطور،
ويو�صل الطرف املحايد باحلمل يف دارة اخلرج.
َ

149

الوحدة الثالثة:إلكترونيات القدرة
ن�شاط
ناق�ش �أنت وزمالءك يف كيفية تو�صيل هذه الثنائيات الثالثة ،واحل�صول على موجة تيار مبا�رش.
ما الفائدة من تو�صيل اخلط املحايد باحلمل؟
ُو�صل على
ب  -دارة تقومي موجة كاملة (ثالثية الطور)ُ :ي
َ
�ستخدم يف هذه الدارة �ستة ثنائيات ،ت َّ

نحو ي�رسي فيه التيار الكهربائي يف اثنني من الثنائيات فقط كل مرة ،بحيث يكونان يف و�ضع
ٍ
االنحياز الأمامي ،انظر ال�شكل (.)13-3

ال�شكل ( :)13-3دارة تقومي موجة كاملة (ثالثية الطور).

ِّ
فكر

�ستخدم اخلط املحايد يف دارة تقومي املوجة الكاملة ثالثية الطور؟
ملاذا ُي
َ
تنعيم (تر�شيح) املوجة اخلارجة

ال�شكل ( :)14-3تنعيم ( تر�شيح ) املوجة اخلارجة.
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الحظ يف الدارات الإلكرتونية �أن املوجات الناجتة بعد عملية التقومي يجب ت�صفيتها وتنعيمها
ُي َ

�إىل تيار مبا�رش ثابت القيمة واالجتاه ب�صورة كاملة كما هو احلال يف موجة التيار املبا�رش الناجت

من البطارية؛ لذا ُي
�سمى بدارات التنعيم ،التي حتوي عنا�رص مهمة
َ
�ستخدم يف هذه احلالة ما ُي ّ

مثل املكثفات ،انظر ال�شكل ( ،)14-3التي تُخ ِّزن ال�شحنات يف الن�صف املوجب من املوجة،
ُفرغها �أثناء غيابها؛ ما ي�ضمن ا�ستمرار مرور �شحنات يف مقاومة احلمل.
وت ِّ

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين األول

حتديد نوع التيار الداخل ونوع التياراخلارج من �شاحن الهاتف النقال.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• تقي�س كمية التيار الداخل ونوعه ،وكمية التيار اخلارج ونوعه ،من �شاحن الهاتف النقال
با�ستخدام جهاز الأفوميرت ب�صورة �صحيحة.
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
تعدد التدريجات.
 -جهاز �أفوميرت ُم ِّ

املواد الأولية
� -شاحن هاتف نقال.
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الر�سوم التو�ضيحية

خطوات الأداء
ِ -1ق�س بجهاز الأفوميرت نوع التيار ( )AC/DCالداخل
�إىل هذا ال�شاحن ( ،)Inputوالتيار اخلارج منه (Out
 ،)putماذا تالحظ؟
كوناته الداخلية،
وتعرف ُم ِّ
� -2أح�رض �شاحن هاتف نقالَّ ،
ماذا تالحظ؟

ُ -3ينفِّذ املع ِّلم التجربة �أمام الطلبة با�ستخدام جهاز

و�ضح طريقة ا�ستخدامهُ ،مظهِ ًرا
را�سم الإ�شارة ،و ُي ِّ
�شكل املوجة اخلارجة.

جهاز را�سم الإ�شارة.
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التمارين العملية
التمرين الثاين

تو�صيل دارة تقومي ن�صف موجة.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

• تبني دارة تقومي ن�صف موجة ح�سب املخطط املرفق ،وتتحقَّق من �صحة التو�صيل با�ستخدام
جهاز الأفوميرت.

• تر�س��م  -ب�إ��شراف املع ِّلم  -يف دفرت التمارين العملية �شكل �إ�شارة تقومي ن�صف موجة �أحادية
الطور التي ظهرت على جهاز را�سم الإ�شارة.
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 جهاز را�سم �إ�شارة تناظري ذو قناتني ،م�صدر قدرةمتناوب (

) ،جهاز �أفوميرت.

املواد الأولية
 مفتاح حتكم يف الدارة. �أ�سالك تو�صيل. ثنائي ديود من نوع (.)1N4001 -مقاومة كربونية.

خطوات الأداء

الر�سوم التو�ضيحية

�ِ -1ص ْل  -ب�إ�رشاف املع ِّلم  -دارة تقومي ن�صف موجة

�أحادية الطور كما يف ال�شكل املجاور.
 -2ار�سم  -ب�إ�رشاف املع ِّلم � -شكل الإ�شارة اخلارجة
التي تظهر على جهاز را�سم الإ�شارة.
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التمارين العملية
التمرين الثالث

تو�صي��ل دارة تق��ومي موجة كاملة با�س��تخدام حم��ول ذي نقطة
الو�سط.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

• تبني دارة تقومي موجة كاملة با�ستخدام حمول ذي نقطة و�سط ح�سب املخطط املرفق ،وتتحقَّق
من �صحة التو�صيل با�ستخدام جهاز �أفوميرت.
• تر�سم  -ب�إ�رشاف املع ِّلم  -يف دفرت التمارين العملية �شكل �إ�شارة تقومي موجة كاملة با�ستخدام
حمول ذي نقطة و�سط ظهرت على جهاز را�سم الإ�شارة.
متطلبات تنفيذ التمرين
املواد الأولية

التجهيزات (الأدوات)
 -جهاز را�سم �إ�شارة تناظري ذو قناتني ،م�صدر

تعدد
قدرة متناوب ( )30-0فولت ،جهاز �أفوميرت ُم ِّ

التدريجات.

 مفتاح حتكم يف الدارة� ،أ�سالك تو�صيل،ثنائيان من نوع ( ،)1N4001مقاومة
كربونية ،حمول ذو نقطة و�سط.

ملحوظة :يُنفِّذ املع ِّلم التجربة �أمام الطلبة با�ستخدام جهاز را�سم الإ�شارة.

ن�شاط

ِ�ص ْل دارة تقومي موجة كاملة �أحادية الأطوار با�ستخدام
قوم اجل�رسي) ،و�شاهد �شكل الإ�شارة اخلارجة
(املُ ِّ
با�ستخدام جهاز را�سم الإ�شارة.
فكِّر
ما قيمة فرق اجلهد اخلارج من الدارة ن�سبة �إىل اجلهد الداخل؟
ع ِّلل ذلك.
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التمارين العملية
التمرين الرابع

تو�صيل دارة تقومي موجة كاملة با�ستخدام املُق ِّوم اجل�رسي .

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

قوم اجل�رسي ح�سب املخطط املرفق ،وتتحقَّق من
• تبني دارة تقومي موجة كاملة با�ستخدام املُ ِّ
�صحة التو�صيل با�ستخدام جهاز الأفوميرت.
• تر�سم  -ب�إ�رشاف املع ِّلم  -يف دفرت التمارين العملية �شكل �إ�شارة تقومي موجة كاملة با�ستخدام
قوم اجل�رسي تظهر على جهاز را�سم الإ�شارة.
املُ ِّ

متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 جهاز را�سم �إ�شارة تناظري ذو قناتني ،م�صدر قدرةتعدد
متناوب ( )30-0فولت ،جهاز �أفوميرت ُم ِّ
التدريجات.

املواد الأولية
قوم ج�رسي،
 �أ�سالك تو�صيلُ ،م ِّمقاومة كربونية ،حمول كهربائي
( )220/12فولت.

ن�شاط

ِ�ص ْل دارة تقومي موجة كاملة �أحادية الأطوار با�ستخدام
قوم اجل�رسي) ،و�شاهد �شكل الإ�شارة اخلارجة
(املُ ِّ
با�ستخدام جهاز را�سم الإ�شارة.

فكِّر
ما قيمة فرق اجلهد اخلارج من الدارة ن�سبة �إىل اجلهد الداخل؟
ع ِّلل ذلك.
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التمارين العملية
التمرين اخلامس تو�صيل دارة تقومي ن�صف موجة للتيار املتناوب ثالثي الطور.
يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ُو�صل دارة تقومي ن�صف موجة للتيار املتناوب با�ستخدام املوحدات ح�سب خمطط التمرين،
• ت ِّ
وتتحقَّق من �صحة الفولتيات اخلارجة با�ستخدام جهاز الأفوميرت.
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)

املواد الأولية

 (� )3أجهزة �أفوميرت ُم ِّتعددة التدريجات ،م�صدر  -ثالث��ة ثنائي��ات من ن��وع (،)1N4001
�أ�سالك تو�صيل ،مقاومة كربونية
جهد متناوب ثالثي الطور ( ،V )400حمول
(.)470Ω ,1W
ثالثي الطور ( )30/400 Vمتغري القيمة.
خطوات الأداء

�ِ -1ص ْل دارة تقومي ن�صف موجة ثالثية الطور
با�ستخدام ثالثة ثنائيات.

 -2حتقَّق من �صحة الفولتيات اخلارجة با�ستخدام
فكِّر

جهاز الأفوميرت.

ما قيمة فرق اجلهد اخلارج من الدارة ن�سبة �إىل
اجلهد الداخل �إليها؟ ع ِّلل ذلك.
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الر�سوم التو�ضيحية

التمارين العملية
التمرين السادس

تو�صيل دارة تقومي موجة كاملة للتيار املتناوب ثالثي الطور.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ُو�صل دارة تقومي موجة كاملة للتيار املتناوب با�ستخدام املوحدات ح�سب خمطط التمرين،
• ت ِّ
وتتحقَّق من �صحة الفولتيات اخلارجة با�ستخدام جهاز الأفوميرت.
متطلبات تنفيذ التمرين
املواد الأولية

التجهيزات (الأدوات)
تعددة التدريجات ،م�صدر جهد
 (� )3أجهزة �أفوميرت ُم ِّمتناوب ثالثي الطور ( ،V )400حمول ثالثي الطور
( V )400متغري القيمة.

 �ستة ثنائيات من نوع(� ،)1N4001أ�سالك تو�صيل،
مقاومة كربونية (.)470Ω ,1W

خطوات الأداء
�ِ -1ص ْل دارة تقومي موجة كاملة ثالثية الطور با�ستخدام �ستة ثنائيات.
 -2حتقَّق من �صحة الفولتيات اخلارجة با�ستخدام جهاز الأفوميرت.
فكِّر

ما قيمة فرق اجلهد اخلارج من الدارة ن�سبة �إىل اجلهد الداخل �إليها؟ ع ِّلل ذلك.
الر�سوم التو�ضيحية
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الخرائط المفاهيمية
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الوحدة الثالثة:
إلكرتونيات
القدرة

ً
رابعا :الرتانزستور ثنايئ
القطبية BJT

النتاجات
يتع��رف تركي��ب الترانز�س��تور ذي الو�صل��ة ثنائ��ي
•
َّ
القطبية.

انظر..
وتساءل

• ُي ِّميز �أطراف الترانز�ستور ذي الو�صلة ثنائي القطبية.

استكشف
اقـرأ..

وتعلم

والتوسع

اإلثراء ..

• يفح���ص �أط��راف الترانز�س��تور ذي الو�صل��ة ثنائي
القطبية.
ع��دد خ�صائ���ص الترانز�س��تور ذي الو�صل��ة ثنائ��ي
• ُي ِّ
القطبية.
و�صل الترانز�س��تور ذي الو�صلة ثنائي القطبية بدارة
• ُي ِّ
كهربائية.
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راب ًعا :الترانزستور ثنائي القطبية Bipolar –Junction Transistor
انظر..
وتساءل

ماذا تالحظ يف ال�شكل الآتي؟

�إغالق البوابة مينع مرور التيار املائي

جدا على البوابة ت�سمح مبرور تيار مائي كبري
حركة �صغرية ًّ

�ستخدم عن�رص خا�ص يف �أنظمة املياه ليتحكم يف كمية املياه اخلارجة ،ويتم التحكم فيه عن
ُي
َ
طريق ذراع خا�صة بذلك ُت َّرك ب�صورة ميكانكية ،وح�سب الطلب؛ �إذ ميكن زيادة تدفق املياه عن
و�ضح يف تعليمات ال�رشكة ال�صانعة.
طريق حتريك الذراع بن�سبة معينة ،وح�سب الطلب كما هو ُم َّ

• قارن بني الر�سمني يف ال�شكل ( ،)15-3ماذا ت�ستنتج؟
ميكن لتيار �صغري ج ًّدا �أن يتحكم
يف �رسيان تيار كبري ج ًّدا من اىل
إلى

	
  

ال�شكل (.)15-3
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من

• كيف ميكن التحكم يف ت�شغيل الرتانز�ستور؟
ت� َّأمل ال�شكل ( ،)16-3ماذا ت�ستنتج؟

اليوجد ات�صال للكهرباء
بني  Eو C
�أمر بالدخول

	
  

زيادة التيار على القاعدة يزيد
من �رسيان التيار �إىل احلمل
	
  

�إذا �أ�ضفنا تيا ًرا �إىل B
�أ�ضاء امل�صباح
ال�شكل (.)16-3

الترانزستور ذو الوصلة ثنائي القطبية ()Bipolar Junction Transistor

يتكون من ثالث طبقات �شبه مو�صلة ،وتختلف الطبقة
هو عن�رص �إلكرتوين ثالثي الأطرافَّ ،

الو�سطى عن طبقتي الطرفني الآخرين من حيث النوع؛ فقد تكون من نوع ( ،)Pوتكون طبقتا
الطرفني الآخرين من نوع ( ،)Nفينتج ترانز�ستور من نوع ( ،)NPNو�إذا حدث العك�س نتج

و�ضح
ترانز�ستور من نوع ( .)PNPويت�شابه هذا الرتكيب يف حال كان الثنائيان مت�صلني م ًعا .و ُي ِّ

ال�شكل ( )17-3الرمز الكهربائي يف املخططات و�أ�سماء الأطراف.
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الوحدة الثالثة :إلكترونيات القدرة

ِّ
فكر

ال�شكل (.)17-3

ما الفرق بني الرتانز�ستور من نوع ( )NPNوالرتانز�ستور من نوع ()PNP؟

ن�شاط
بنا ًء على ال�شكل ال�سابق ،اذكر �أ�سماء الأطراف الثالثة للرتانز�ستور.
 -1مبد�أ عمل الرتانز�ستور
مفتاحا (�صمام)
ُي َع ُّد الرتانز�ستور �أحد �أهم العنا�رص الإلكرتونية ،وتتم َّثل �أهميته يف �أنه يعمل
ً
مكربا (م�ضخم) للإ�شارة .وملّا كان جهد (القاعدة –
يفتح الدارة الكهربائية ويغلقها� ،أو
ً

امل�شع) هو ( )0.6فولت يف ترانز�ستورات ال�سليكون ،ف�إن تيار املجمع يتزايد بتزايد تيار
علما ب�أن تيار القاعدة �أ�صغر بكثري من تيار املجمع ،ولكنه يتحكم فيه؛ �أي �إن النق�ص
القاعدةً ،

القليل يف تيار القاعدة يناظره نق�ص كبري يف تيار املجمع ،و�إن الزيادة القليلة يف تيار القاعدة

يناظرها زيادة كبرية يف تيار املجمع ،وذلك ح�سب نوعية الت�صنيع اخلا�صة بالرتانز�ستور.
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 -2خ�صائ�ص الرتانز�ستور
تيارا يف االجتاه العك�سي.
تيارا يف االجتاه الأمامي ،وال ِ
ِ
يو�صل ً
يو�صل الرتانز�ستور ً
ُق�سم منطقة التو�صيل �إىل ثالث مناطق ،هي:
ت َّ

املنطقة الأوىل :منطقة القطع التي ال مير بها تيار .ويكون الرتانز�ستور يف حالة قطع �إذا كان

جهد (القاعدة – امل�شع) �أقل من ( )0.6فولت ،وذلك يف حالة ترانز�ستورات ال�سليكون،
وهي الأكرث ا�ستخدا ًما.

املنطقة الثانية :منطقة التكبري� ،أو املنطقة الفعالة .املنطقة الثالثة :هي منطقة الت�شبع التي مير
بها �أكرب تيار ،انظر ال�شكل (.)18-3

ال�شكل (.)18-3

-٣الدارات الأ�سا�سية لتو�صيل الرتانز�ستور
توجد ثالث دارات �أ�سا�سية لتو�صيل الرتانز�ستور ،هي:
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الوحدة الثالثة:إلكترونيات القدرة
�أ -دارة القاعدة امل�شرتكة :يبني ال�شكل ()19-3
دارة القاعدة امل�شرتكة للرتانز�ستور ،وفيها

يكون دخول التيار بني الباعث والقاعدة،

ويكون خروجه بني املجمع والقاعدة؛ ما يعني

�أن القاعدة م�شرتكة بني املدخل واملخرج.

ِّ
فكر
ما نوع الرتانز�ستور امل�ستخدم يف الدارة؟ هل هو

ال�شكل ( :)19-3دارة القاعدة امل�شرتكة.

نوع (� )NPNأم من نوع ()PNP؟

ب -دارة الباعث امل�شرتكُ :ت َعدُّ هذه الدارة من �أكرث
ال��دارات امل�س��تخدمة للرتانز�س��تور ،ويكون

دخ��ول التي��ار فيها ب�ين الباع��ث والقاعدة،

ويكون خروجه منها بني الباعث واملجمع؛ ما
يعني �أن الباعث م�شرتك بني املدخل واملخرج،
كما يف ال�شكل (.)20-3

جـ -دارة املجمع امل�شرتك :يبني ال�شكل ()21-3

ال�شكل ( :)20-3دارة الباعث امل�شرتك.

دارة املجمع امل�ش�ترك للرتانز�ستور ،ويكون
دخ��ول التيار فيه��ا بني املجم��ع والقاعدة،

ويكون خروجه منها بني املجمع والباعث؛
م��ا يعن��ي �أن املجمع م�ش�ترك ب�ين املدخل

واملخرج.
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ال�شكل ( :)21-3دارة املجمع امل�شرتك.

معلومة
يُ َع ُّد فح�ص الرتانز�ستور �إجراء روتينيًّا للتحقق من �صالحيته.

قد تختلف طريقة الفح�ص تب ًعا لنوع اجلهاز امل�ستخدم؛ �أي جهاز الأفوميرت الرقمي� ،أو جهاز الأفوميرت
التناظري ،انظر ال�شكل (.)22-3

لٍ

ٍل

ٍل

ٍل

ٍل

لٍ

لٍ
لٍ

 :يحتاج �إىل �شحنة �سالبة.
ً
ا�ستعمال).
 :يحتاج �إىل �شحنة موجبة (وهو الأكرث
ال�شكل (.)22-3
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الوحدة الثالثة:إلكترونيات القدرة
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

حتديد قطبية الرتانز�ستور با�ستخدام جهاز الأفوميرت.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• تفح�ص الرتانز�ستور با�ستخدام جهاز الأوميرت.
• ُت ِّدد �أطراف الرتانز�ستور با�ستخدام جهاز الأومميرت.

• تتحقق من �صالحية الرتانز�ستور با�ستخدام جهاز الأومميرت.
متطلبات تنفيذ التمرين
املواد الأولية

التجهيزات (الأدوات)

 -ترانز�ستور من نوع

 -جهاز �أفوميرت امل�ؤ�رش (التناظري).

(.)BC108’BCY70

خطوات الأداء
� -1ش ِّغل جهاز الأفوميرت ،وحتقَّق من �صالحيته.

 -2ا�ضغط مفتاح االختيار على تدريج الأوم.
�ِ -3ص ْل طرفني من �أطراف الرتانز�ستور باجلهاز (املجمع – القاعدة) ،ثم (الباعث – القاعدة).
 -4د ِّون قراءة اجلهاز يف جدول خا�ص.
َ
مر ًة �أخرى .ماذا تالحظ؟
� -5أ ِعد التجربة بتبديل �أطراف الأفوميرت ،ثم د ِّون قراءة اجلهاز َّ
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استنتاج
• تكون املقاومة منخف�ضة بني القاعدة ٍّ
وكل من املجمع والباعث يف حال التو�صيل الأمامي.
• عند عك�س الأقطاب تكون املقاومة مرتفعة.
• تكون املقاومة مرتفعة بني الباعث واملجمع يف كلتا احلالتني.
• الرتانز�ستور من نوع (:)PNP
• عند تثبيت الطرف الأحمر (املوجب) من جهاز القيا�س (الأوميرت) بالقاعدة ،وتثبيت الطرف
ومرة �أخرى باملجمع ،تكون مقاومة اجلهاز
مر ًة بالباعث َّ
الأ�سود (ال�سالب) من جهاز القيا�س َّ
منخف�ضة؛ ما يعني �أن الرتانز�ستور موجب (.)PNP
• الرتانز�ستور من نوع (:)NPN
• عند تثبيت الطرف الأ�سود من جهاز القيا�س (الأوميرت) بالقاعدة ،وتثبيت الطرف الأحمر من
ومرة �أخرى باملجمع ،تكون مقاومة اجلهاز منخف�ضة؛ ما يعني �أن
مر ًة بالباعث َّ
جهاز القيا�س َّ
الرتانز�ستور �سالب (.)NPN
• يحدث العك�س متا ًما يف حال ا�ستخدام جهاز �أفوميرت رقمي (.)Digital
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الوحدة الثالثة:
إلكرتونيات
القدرة

ً
خامسا :الثايرستور
()Thyristor

النتاجات
يتعرف تركيب الثاير�ستور.
• َّ

يتعرف خ�صائ�ص الثاير�ستور.
• َّ

انظر..
وتساءل

ميز �أطرافه.
• يفح�ص الثاير�ستورُ ،
وي ِّ
و�صل الثاير�ستور بدارة كهربائية.
• ُي ِّ

اقـرأ..

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية
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عدد ا�ستخدامات الثاير�ستور.
• ُي ِّ

خامسا :الثايرستور ()Thyristor
ً
انظر..
وتساءل

 هل ا�ستخدمت يو ًما م�صع ًدا كهربائيًّا؟ً
�ضاغطا على زر الت�شغيل حتى ت�صل �إىل الطابق الذي تريد؟
 -هل يجب �أن تظل

مر ًة واحدة ب�صورة
عند دخول امل�صعد ُي َّ
حدد اجتاه ال�صعود �أو النزول ومكانه عن طريق ال�ضغط َّ
حدد.
حلظية فقط ،فيتحرك امل�صعد �إىل حني و�صول �إ�شارة داخلية ت ُِلزمه بالتوقف يف املكان املُ َّ
�إذا ق ُِطع التيار الكهربائي عن امل�صعد يف �أثناء حركته ،فماذا يحدث؟

إلكرتونيا؟
• كيف ميكن التحكم يف �رسعة املحركات الكهربائية �
ًّ

ت
ُ�ستخدم عنا�رص �إلكرتونية للتحكم يف �رسعة املحركات الكهربائية ،بحيث يتم التحكم يف هذه
َ

ُر�سلها دارة �إلكرتونية خا�صة ،ومن هذه العنا�رص الثاير�ستور.
العنا�رص عن طريق �أوامر ُم َّددة ت ِ
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اقـرأ..

وتعلم

الثايرستور ()Thyristor

كهربائيا ُم َّ
تحك ًما فيه ،ي�شبه الثنائي دايود يف عمله� ،إال �أنه ميتاز
مفتاحا
�ستخدم
عن�رص �إلكرتوين ُي
َ
ً
ًّ

عنه بوجود طرف �إ�ضايف للتحكم فيه (.)Silicon Controlled Rectifier: SCR
تركيب الثايرستور
و�ضح ال�شكل ( )22-3تركيب الثاير�ستور.
ُي ِّ

يتكون منها هذا العن�رص؟ ما ترتيب هذه
كم طبقة َّ

أي�ضا الرمز الكهربائي
و�ضح ال�شكل � ً
الطبقات؟ ُي ِّ

امل�ستخدم يف املخططات الهند�سية .ما �أ�سماء
�أطراف الثاير�ستور؟

خصائص الثايرستور

ال�شكل ( :)22-3تركيب الثاير�ستور.

�ستخدم الثاير�ستور يف تطبيقات ِع َّدة ،منها:
ُي
َ
 -1دارات توحيد التيار املتناوب.

 -2دارات عاك�س اجلهد املبا�رش �إىل جهد متناوب.

 -3دارات التحكم يف الإ�ضاءة (.)Light Dimming Circuits

 -4دارات و�صل القدرة وف�صلها (.)Power Switches Circuits

 -5دارات التحكم يف ال�رسعة (.)Speed Control Circuits

172

الوحدة الثالثة:إلكترونيات القدرة
استنتاج
ي�صبح الثاير�ستور يف حالة تو�صيل عند ت�سليط جهد قدح منا�سب ح�سب نوع الثاير�ستور ب�رشط

�أن يكون جهد الأنود �أعلى من جهد الكاثود .بعد عملية القدح يبقى الثاير�ستور يف حالة
علما
التو�صيل حتى يقل جهد الأنود عن م�ستوى جهد معني ٍ
كاف لإبقائه يف حالة التو�صيلً ،
ب�أن لكل ثاير�ستور خ�صائ�ص ت�شغيلية �صادرة عن ال�رشكة املُ�ص ِّنعة.

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

مفتاحا يُ َّ
تحكم فيه.
ا�ستخدام الثاير�ستور بو�صفه ً

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ُو�صل دارة حتكم يف حمل با�ستخدام الثاير�ستور.
• ت ِّ
• تُ�ش ِّغل الدارة.

• تتحقَّق من �صالحية الثاير�ستور.
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 -م�صدر قدرة (� ،)0-15Vضواغط ت�شغيل و�إيقاف.

املواد الأولية
 -ثاير�ستور من نوع (،)BT 106

حمل مقاومته (،) 470 Ω.1W

مقاومة ( ،)2.2KΩ.1Wثنائي

م�شع لل�ضوء (� ،)LEDأ�سالك
تو�صيل.
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الوحدة الثالثة:
إلكرتونيات
القدرة

ً
سادسا :العاكس
()Inverter

النتاجات
يتعرف تركيب العاك�س.
• َّ

و�صل العاك�س بدارة كهربائية.
• ُي ِّ

انظر..
وتساءل
اقـرأ..

عدد ا�ستخدامات العاك�س.
• ُي ِّ

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية
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سادسا :العاكس ()Inverter
ً
انظر..
وتساءل

 �إذا حت َّول م�سري �إحدى ال�سيارات منتعرج ،فماذا
طريق م�ست ٍو �إىل طريق ُم ِّ
يحدث؟

هل �سي�شعر ال�سائق باهتزازاتمفاجئة يف �أثناء القيادة؟
• ما نوع التيار الذي تُز ِّودنا به البطارية؟

• ما التيار الالزم لت�شغيل املحرك الكهربائي ل�سيارة هجينة (هايربد)؟

• كيف ميكن التوفيق بني تيار البطارية والتيار الالزم لت�شغيل املحرك الكهربائي يف �سيارة هجينة
(هايربد)؟
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ال�شكل (.)23-3

اقـرأ..

وتعلم

العاكس الكهربائي ()Inverter

أ�سا�سا على عنا�رص ن�صف ناقلة ( ،)Semi-Conductorلتحويل م�صدر
جهاز �إلكرتوين يعتمد � ً

التيار املبا�رش (� )DC Sourceإىل م�صدر تيار متناوب (� )AC Sourceأحادي الطور �أو ثالثي
الطور ،انظر ال�شكل ( ،)24-3وال�شكل (.)25-3

ال�شكل ( :)24-3م�صدر تيار متناوب.

ال�شكل (.)25-3

تركيب العاكس الكهربائي
تتكون بِنية العاك�س الرئي�سة من �أربعة مفاتيح �إلكرتونية،
َّ

ميكن التحكم يف عملها عن طريق �سل�سلة من النب�ضات
ت�ؤدي �إىلتوليد موجة تيار متناوب ح�سب حاجة احلمل،

انظر ال�شكل ( )26-3الذي ُي ِّبي تركيب عاك�س �أحادي
الطور.

ال�شكل (.)26-3
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الوحدة الثالثة :إلكترونات القدرة
ِّ
فكر
ما نوع املفاتيح املوجودة يف ال�شكل ؟

ن�شاط
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �سبب وجود الثنائيات ( )Diodesاملو�صولة على التوازي مع املفاتيح
الإلكرتونية.
و�ضح ال�شكل (ً )27-3
مثال على عاك�س ُيز ِّود ً
حمل بتيار متناوب
مبد أ� عمل العاك�س الكهربائيُ :ي ِّ

من تيار مبا�رش .ف�إذا مت تو�صيل املفتاحني ( )1و( )3عن طريق تزويدهما بالنب�ضات الالزمة ،ف�إن
التيار مير باجتاه ما ،وينعك�س هذا التيار يف حال ُز ِّود املفتاحان ( )2و( )4بنب�ضات ً
بدل من املفتاحني
( )1و( .)3وي�ؤدي تكرار هذا التزامن �إىل احل�صول على تيار متناوب يتنا�سب باحلمل.

ن�شاط

ال�شكل (.)27-3

و�صل دارة عاك�س �أحادي الطور ذي قنطرة بدارة كهربائية ،ثم
ِّ

راقب �شكل املوجة الداخلة ،و�شكل املوجة اخلارجة.

دارة عاكس ثالثي الطور ()Three Phase Inverter
ِّ
فكر
عاك�س ثالثي الطور مو�صول مب�صدر تيار مبا�رش .كم عدد املفاتيح الإلكرتونية التي تُ�ستخ َدم يف توليد

تيارات ثالثية الطور؟
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ِّ
فكر

نفِّذ  -ب�إ�رشاف املع ِّلم  -التتابع ال�صحيح لت�شغيل املفاتيحُ ،مبيِّنًا
عالقته بالر�سم املجاور.
استخدامات العاكس الكهربائي
ُ�ستخدم العواك�س يف كثري من التطبيقات ال�صناعية ،وهذه �أهمها:
ت
َ

 -1التحكم يف �رسعة املحركات احلثية (.)Speed Control of Induction Motor
 -2م�صادر تغذية القدرة غري املنقطعة (.)Uninterrupted Power Supply: USP
� -3أنظمة الطاقة ال�شم�سية (.)Solar Sestem

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

تو�صيل دارة عاك�س �أحادي الطور بدارة كهربائية.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ُو�صل دارة عاك�س �أحادي الطور بدارة كهربائية.
• ت ِّ
عمليا.
• تتحقَّق من خ�صائ�ص العاك�س ًّ
متطلبات تنفيذ التمرين

املواد الأولية

التجهيزات (الأدوات)
 مول��د نب�ضات ،م�صدر تيار مبا��شر ،بطارية تيار مبا��شر � -أ�سالك تو�صيل ،حمل كهربائي.( )12فولت (� ) 35أمبري ،جهاز عاك���س قدرته ()2000

وات ،جهاز �أفوميرت م��ن النوع الرقمي ،م�صباح كهربائي
( )230فولت ،مفتاح كهربائي.
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الوحدة الثالثة :إلكترونات القدرة
الرسوم التوضيحية

خطوات األداء
و�ضح ال�شكل املجاور تركيب العاك�س الكهربائي الذي
ُي ِّ

يحوي �أربعة مفاتيح �إلكرتونية.

و�ضح في ال�شكل.
�ِ - 1ص ِل الدارة كما هو ُم َّ
ِ - 2ق�س الفولت على طرفي البطارية ،وتحقَّق من
�ضبط مفتاح االختيار على التدريج المنا�سب ،ثم
دون النتيجة في الجدول التالي.
ِّ
� - 3أغلق المفتاح الكهربائي ،وتحقَّق من �إ�ضاءة
الم�صباح.

	
  

ِ - 4ق�س الفولت الخارج من العاك�س ،وتحقَّق من
�ضبط مفتاح االختيار على التدريج المنا�سب،

دون ذلك في الجدول.
ثم ِّ
 - 5ماذا ت�ستنتج؟

	
  

قيمة فولت مفتاح االختيار ونوعه قراءة جهاز الفولتميرت للبطارية
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قراءة جهاز الفولتميرت للعاك�س

الخرائط المفاهيمية
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الوحدة الثالثة:
إلكرتونيات
القدرة

ً
سابعا :المغناطيسية

انظر..
وتساءل

النتاجات
اقـرأ..

وتعلم

استكشف

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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و�ضح �أثر التيار الكهربائي
و�صل دارة كهربائية ُت ِّ
• ُي ِّ
في توليد المجال المغناطي�سي.

حدد اتجاه المجال المغناطي�سي في مو�صل
• ُي ِّ
با�ستخدام قاعدة اليد اليمنى.

ساب ًعا :املغناطيسية
انظر..
وتساءل

هل �أغلقت يو ًما باب ثالجة منزلية؟ هل

وجدت ً
مرة �أخرى؟ هل
ثقل عند فتحها َّ
ِّ
فكرت يو ًما يف �سبب وجود الثقل عند فتح

بابها بالرغم من �أن �إحكام �إغالق الباب يتم
عن طريق �رشيط من البال�ستيك؟

لوحا من الزجاج على ق�ضيب مغناطي�سي م�ستقيم ،ثم نرثنا عليه برادة احلديد،
• �إذا و�ضعنا ً
وطرقنا على اللوح ِع ِّدة طرقات خفيفة ،فماذا تالحظ؟
در�ست يف �سنوات �سابقة وجود ت�أثري للمجال

املغناطي�سي يف مادة احلديد ،و�أن املغناطي�س حماط
من اجلِ هات جميعها مبجال مغناطي�سي ،و�أن خطوط

املجال هذه تكون مغلقة؛ �أي �إنها تتابع م�سارها

خالل املغناطي�س نف�سه ،انظر ال�شكل (.)28-3

ال�شكل ( :)28-3خطوط املجال املغناطي�سي.
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�إذا �أح�رضنا قطعة من الورق املقوى ،ثم اخرتقناها

مبو�صل كهربائي من النحا�س ،ثم و�ضعنا برادة من
احلديد الناعم على هذه القطعة ،ثم �أو�صلنا بها

مبا�رشا (بطارية) عن طريق مقاومة
كهربائيا
تيارا
ً
ً
ًّ
متغرية تتحكم يف قيمة التيار املار ،فماذا تالحظ؟

�إذا زدنا قيمة التيار الكهربائي املار باملو�صل ،فماذا تالحظ؟

ال�شكل (.)29-3

كلما زادت قيمة التيار زاد املجال املغناطي�سي؛ ما ي�ؤدي �إىل تكاثف حلقات املجال املغناطي�سي

عرف بالت�أثري املغناطي�سي للتيار الكهربائي ،انظر ال�شكل
حول املو�صل ،والعك�س �صحيح ،يف ما ُي َ

(.)29-3

ُ�ستخدم قاعدة اليد اليمنى يف حتديد اجتاه خطوط املجال املغناطي�سي املتولدة حول مو�صل
ت
َ

م�ستقيم ي�رسي فيه تيار كهربائي؛ فحني تقب�ض على املو�صل بيدك اليمنى ،ومتد �إبهامك باجتاه

مرور التيار يف املو�صل ،يكون اجتاه بقية الأ�صابع امللتفة حول املو�صل ًّ
دال على اجتاه املجال
املغناطي�سي.

اقـرأ..

وتعلم

ً
كهربائيا داخل جمال
مو�صل
العال فارادي احلث املغناطي�سي بعد جتربة و�ضع فيها
اكت�شف ِ
ًّ

ً
متحركا باجتاه
تكون تيار كهربائي يف ال�سلك عندما يكون ثاب ًتا �أو
مغناطي�سي؛ �إذا الحظ عدم ُّ
يتكون يف الدارة عندما يتحرك ال�سلك يف
يوازي اجتاه املجال املغناطي�سي ،و�أنه يوجد تيار
َّ

اجتاه الأعلى والأ�سفل؛ �أي عندما يقطع ال�سلك خطوط املجال املغناطي�سي يف �أثناء احلركة.

ا�ستنتج فارادي من هذه التجربة �أنه لتوليد تيار كهاربائي يف دارة داخل جمال مغناطي�سي يجب
�أن يتحرك ال�سلك؛ ليقطع خطوط املجال� ،أو يتحرك املجال املغناطي�سي بحيث تقطع خطوطه
184

ميت طريقة توليد التيار الكهربائي يف دارة مغلقة با�ستخدام هذه الطريقة
ال�سلك ،وقد ُ�س ِّ
تكون بهذه الطريقة القوة الدافعة الكهربائية احلثية (،)Emf
احلث املغناطي�سيُ ،
و�س ِّمي التيار املُ ِّ

انظر ال�شكل ( ،)30-3ومن الأمثلة على ذلك املحول الكهربائي.

ال�شكل ( :)30-3الت�أثري الكهرومغناطي�سي ( قانون فارادي).

قانون فارادي للحث الكهرومغناطي�سي

تتنا�سب القوة الدافعة الكهربائية امل�ستحثة يف � ِّأي دارة مغلقة التي تتولد يف ملف �أو مو�صل
طرديا مع املعدل الزمني يف التغري الذي يقطع فيه املو�صل خطوط الفي�ض املغناطي�سي.
تنا�سبا
ًّ
ً

أي�ضا على معدل التغري يف التدفق املغناطي�سي الذي يقطع
تعتمد القوة الدافعة الكهربائية الناجتة � ً

هذا املو�صل .هل تالحظ اختالفًا يف القوة املغناطي�سية عند اختالف الزاوية بني الناقل واجتاه

املجال املغناطي�سي؟
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

�أثر التيار الكهربائي يف توليد املجال املغناطي�سي.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• ُت ِّدد �أثر التيار الكهربائي يف توليد املجال املغناطي�سي.
متطلبات تنفيذ التمرين
املواد الأولية

التجهيزات (الأدوات)
 -م�صدر تيار مبا�رش (بطارية) ،بو�صلة مغناطي�سية.

 �أ�سالك تو�صيل ،مفتاح حتكم،قاعدة خ�شبية.

الر�سوم التو�ضيحية

خطوات الأداء
�ِ -1ص ِل الدارة املُ َّبينة يف ال�شكل.
� -2أغلق مفتاح التحكم .

حدد اجتاه تولد املجال املغناطي�سي با�ستخدام البو�صلة
ِّ -3
املغناطي�سية.

 -4اعك���س اجتاه التيار ،وذلك بعك���س �أطراف امل�صدر
الكهربائي.

 -5د ِّون مالحظاتك.

حدد اجتاه التيار واملجال املغناطي�سي املتولد با�ستخدام
ِّ -6
قاعدة اليد اليمنى.
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الوحدة الثالثة :إلكترونات القدرة

الخرائط المفاهيمية
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الوحدة الثالثة:
إلكرتونيات
القدرة

ً
ثامنا :الطاقة المتجددة

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

وتعلم

والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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النتاجات
يتعرف مفهوم الطاقة المتجددة.
• َّ
عدد م�صادر الطاقة المتجددة.
• ُي ِّ

كوناتها.
• ُي ِّ
عدد �أنظمة التوليد بالطاقة ال�شم�سية ُ
وم ِّ
و�ص��ل الخالي��ا ال�شم�س��ية عل��ى التوال��ي ،وعلى
• ُي ِّ
كونات النظام.
بم ِّ
التوازي ُ
• يطبق تعليمات ال�س�لامة العام��ة وال�صحة المهنية في
�أثناء العمل.

ثام ًنا :الطاقة املتجددة
انظر..
وتساءل

�إذا انتهى املخزون اال�سرتاتيجي العاملي للطاقة التقليدية
غري املتجددة (البرتول ،والفحم احلجري ،ال�صخر
الزيتي) ،فماذا يحدث؟

• ما �أثر ا�ستخدام الطاقة التقليدية يف البيئة؟

• ما �أثر ا�ستخدام هذه الطاقة يف ظاهرة االحتبا�س احلراري؟ انظر ال�شكل (.)31-3

ال�شكل (.)31-3

الطاقة املتجددة :طاقة نح�صل عليها من م�صدر طبيعي غري تقليدي مبا�رش ال ين�ضب (ال ينتهي)،

ويحتاج فقط �إىل حتويله من طاقة طبيعية �إىل �أخرى ي�سهل ا�ستخدامها عن طريق تقنيات الع�رص.

من �أهم �أ�شكال الطاقة املتجددة:
 -1الطاقة ال�شم�سية.
 -2طاقة الرياح.

 -3طاقة امل�ساقط املائية.

 -4الطاقة احليوية ( ،)Biomassمثل :الذرة ،وفول ال�صويا ،وق�صب ال�سكر.
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 -5الطاقة احلرارية اجلوفية ،مثل حمامات ماعني.

 -6الزيت امل�ستخدم بعد عملية القلي يف املطاعم (.)Bio Desel

ن�شاط
ابحث �أنت وزمال�ؤك يف �شبكة الإنرتنت عن �أ�شكال �أخرى للطاقة املتجددة.

خ�صائ�ص الطاقة املتجددة

 -1م�صدر متجدد ال ين�ضب.
تلو ًثا (�صديقة للبيئة).
 -2عدم �إحداثها ُّ

اقت�صاديا يف كثري من اال�ستخدامات ،وذات عائد اقت�صادي كبري.
ُ -3م ِدية
ًّ
 -4حتقيقها
تطورا يف املجال ال�صناعي ،والزراعي ،والع�سكري.
ً

 -5ا�ستخدامها تقنيات غري معقدة ،و�إمكانية ا�ستخدامها ب�سهولة.
�سنتطرق يف هذه الوحدة �إىل نوع واحد من �أنواع الطاقة املتجددة ،هو الطاقة ال�شم�سية.
الخرائط المفاهيمية
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الوحدة الثالثة :إلكترونات القدرة
انظر..
وتساءل

 بنا ًء على ال�شكل التايلُّ � ،أي امل�صباحني يُعطي �إ�شعا ًعا �أكرث؟حركت ال�ضوء بزاوية خمتلفة ،فماذا تالحظ على �إ�شعاع امل�صباح؟ هل يتغري؟
� -إذا َّ

 -هل ا�ستخدمت �آلة حا�سبة حتتوي على خلية �شم�سية؟

 -هل �سبق �أن ف ُِّرغت من الكهرباء كما هو حال الآلة التي تعمل بالبطاريات فقط؟

• هل تعتقد �أن الإ�شعاعات جميعها ت�صل �إىل الأر�ض
مبا�رشة؟

• ما �أنواع الإ�شعاع ال�شم�سي ال�ساقط من ال�شم�س �إىل
الأر�ض؟ انظر ال�شكل (.)32-3

ال�شكل (.)32-3
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اقـرأ..

وتعلم

الطاقة الشمسية
م�صدرا لل�ضياء على الأر�ض .ويف ظل بحث الإن�سان
خلق اهلل ال�شم�س ،وجعل �شعاعها
ً
املتوا�صل عن م�صادر جديدة للطاقة تفي بحاجاته املتزايدة من تطبيقات احلياة املتطورة،
اكت�شف �أن الطاقة ال�شم�سية هي من �أهم موارد الطاقة يف العا َمل ؛ �إذ تبلغ درجة حرارة ال�شم�س
تقريبا ،وميكن ا�ستخدام هذه الطاقة يف املجال احلراري ،واملجال ال�ضوئي.
( )5800كلفن
ً
ِّ
فكر
كيف ميكن ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف املجال احلراري ؟
ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف املجال ال�ضوئي
�إن النجاح يف ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يعتمد على جمموعة من العوامل املتكاملة� ،أهمها:

 -1املوقع اجلغرايف (قوة الإ�شعاع ال�شم�سي ،ودرجة احلرارة ،و�رسعة الرياح).
 -2توافق النظام ال�شم�سي مع حجم املن�ش�أة املراد تركيب النظام عليها.
 -3نوعية املنتج وحجمه يف النظام ال�شم�سي (.)Solar System
كونا ت املُ
�ستخدمة وكفاءتها.
َ
 -4جودة املُ ِّ

جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أعلى ن�سبة �إنتاج للقدرة الكهربائية من الإ�شعاع ال�شم�سي على �سطح
ُقدر بنحو (.)1000W/m2
اخلاليا ال�شم�سية يف الأردن ت َّ
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كتلة اهلواء ()Air Mass

من�سوبا
ُعرف كتلة الهواء ب�أنها طول امل�سار الذي ي�سلكه ال�ضوء خالل طبقة الغالف اجلوي
ً
ت َّ

�صحيحا)،
واحدا
�إىل �أق�رص طول ممكن (عندما تكون ال�شم�س عمودية ،وتبلغ قيمة كتلة الهواء
ً
ً
انظر ال�شكل (.)34-3

ال�شكل ( :)34-3قيمة الإ�شعاع ال�شم�سي (واط  /مرت مربع).

ِّ
فكر
هل ميكن �أن تتغري كمية الإ�شعاع ال�شم�سي التي ت�صل �إىل �سطح الأر�ض خالل �أيام ال�سنة؟

ن�شاط
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �أ�صل الزاوية التي ت َّ
ُركب عليها اخلاليا ال�شم�سية يف الأردن،
ُم ِّبي ًنا قيمتها؟
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أجزاء نظام الطاقة الكهروضوئية
كونات ِع َّدة� ،أهمها :اخلاليا الفوتو�ضوئية ،انظر ال�شكل
يتكون النظام الكهرو�ضوئي من ُم ِّ
َّ
(.)35-3

ء

�شيوعا:
من �أكرث �أنواع اخلاليا ال�شم�سية
ً

ال�شكل (.)35-3

 -1اخلاليا �أحادية التبلور ( ،)Mono Crystallineوهي �أكرث كفاءة من �أنواع اخلاليا الأخرى.
 -2اخلاليا عديدة التبلور ( ،)Poly Crystallineوهي �أقل كفاءة من اخلاليا �أحادية التبلور.

 -3اخلاليا املورفية (الطبقة الرقيقة ،)Thin Film :وهي �أقل كفاءة من اخلاليا �أحادية التبلور،

علما
واخلاليا عديدة التبلور ،ولكنها ذات كفاءة عالية
تنا�سبا مع درجات احلرارة املرتفعةً ،
ً
ب�أن كفاءة اخلاليا تتغري با�ستمرار ح�سب التطور العلمي لكل نوع منها ،كما يف ال�شكل
(� / 36-3أ،ب).

ال�شكل (�/36-3أ).
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ال�شكل (/36-3ب).

تذ َّكر
تخ�ضع موا�صفات الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية لظروف معيارية ،هي ( ْ� )25سيل�سيو�س،

و�شدة �إ�شعاع �شم�سي مقدارها ( )1000واط/م ،2وكتلة هواء ( )AMمقدارها (.)1.5

ن�شاط
تختلف كفاءة اخلاليا باختالف عملية التطور ال�صناعي كل عام .ناق�ش �أنت وزمال�ؤك املق�صود
بكفاءة اخللية ،وعالقتها بالإ�شعاع ال�شم�سي.
الإطار
الزجاج (الوجه العلوي)
املادة الال�صقة
اخلاليا ال�شم�سية
املادة الال�صقة
ال�سطح اخللفي
�صندوق التجميع

ُمك ِّونات اللوح الأ�سا�سية.
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ن�شاط
كونات الأ�سا�سية للخلية ال�شم�سية.
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن املواد التي ت
َ
ُ�ستخدم يف املُ ِّ
ُدون معلومات اللوح
�أهم املوا�صفات العامة للألواح ال�شم�سية (تختلف من نوع �إىل �آخر ،وت َّ
على لوحة معلومات خا�صة ُم َّثبتة يف اخللف):
ناجت �رضب الفولت يف الأمبري قدرة اللوح بالواط
يجب �أخذ قيا�س جميع
احلد الأعلى للفولت
التو�صيالت على �أ�سا�س
من دون �أحمال.
�أعلى فولتية.
يجب �أخذ قيا�س جميع
احلد الأعلى للأمبري.
التو�صيالت على �أ�سا�س
�أعلى �أمبري.
يكون �أعلى فولت يف
احلد الأعلى للفولت
الو�ضع الطبيعي القيا�سي
عند التحميل
عند ات�صال اللوح
الكامل.
بالأحمال.
يكون �أعلى تيار يف الو�ضع
احلد الأعلى للتيار
الطبيعي القيا�سي عند
عند التحميل الكامل.
ات�صال اللوح بالأحمال.
تكون كفاءة اللوح ن�سبة
�إىل الو�ضع القيا�سي
للإ�شعاع ال�شم�سي.
ن�سبة الزيادة يف كفاءة
اخللية� ،أو ن�سبة النق�ص يف
كفاءتها.
تكون �أعلى فولتية
م�سموح بها للنظام عند
تو�صيل الألواح على
التوايل.
درجة احلرارة التي ميكن
�أن يتحملها اللوح بوجه
عام.
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wp 225

Max Power

36.7 V

Open Circuit
)Voltage(VOC

8.12 A

Short Circuit
Current
()Isc

30 V

Voltage at Max
Power
()Vmp

7.5 A

Current at Max
Power
()Imp

كفاءة اللوح
ال�شم�سي.

13.8 %

Module Efficiency

ن�سبة اخلط�أ.

(+ /- )5%

Power tolerance

�أعلى فولتية للنظام.

1000 v

Maximum System
Voltage

درجة العزل
احلراري للوح.

Class c

Fire Resistance
Rating

الوحدة الثالثة :إلكترونات القدرة
درجة حرارة الت�شغيل
التي ميكن خلاليا اللوح
ال�شم�سي العمل فيها.

درجة حرارة
الت�شغيل.

وزن اللوح ً
كامل.

الوزن.

طول اخللية ،وعر�ضها،
وارتفاعها.
عب عن م�صهر احلماية
ُي ِّ
للتيار الذي ي�ستطيع اللوح
م�صهر احلماية.
حتمله ،و إ�ذا زاد فقد ُي�ؤثِّر
يف اللوح .
حجم اخللية.

-40CoTo +85
18 Kg

Operating
Temperature
Weight

Dimmenions )1650x992x40(mm

15 A

Maximum series
Fuse Rating

ن�شاط
 -1ابحث �أنت وزمال�ؤك يف �شبكة الإنرتنت عن �سبب وجود �صندوق التجميع يف لوح اخلاليا ال�شم�سية.
 -2يوجد داخل هذا ال�صندوق جمموعة من ثنائيات ديود ،ما الهدف من وجودها؟

تو�صيل الألواح الفوتو�ضوئية.
ِّ
فكر
بنا ًء على درا�ستك مو�ضوع الدارة الكهربائية ،ما نتيجة تو�صيل جمموعة من م�صادر اجلهد والتيار على
التوايل ،وعلى التوازي؟

توصيل األلواح الفوتوضوئية
 -1التوصيل على التوايل
يو�صل الطرف
ت
َ
ُ�ستخدم هذه الطريقة يف حال زيادة فرق اجلهد الناجت من الألواح ،بحيث َ
املوجب للوح بالطرف ال�سالب للوح الآخر ب�شكل مت�سل�سل ،انظر ال�شكل (.)37-3
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 33فولت

 33فولت

 33فولت

 33فولت

 33فولت

فرق اجلهد الكلي = جمموع فولتيات الألواح =  165فولت.

ال�شكل (.)37-3

تنبيه

يجب اختيار موا�صفات متماثلة للألواح بحيث تكون القدرات جميعها مت�ساوية.
يت�سبب يف تلف اللوح عند
�إن تو�صيل الطرف ال�سالب بالطرف املوجب للوح نف�سه قد َّ

تعر�ضه لفوتونات ال�ضوء.
ُّ
ِّ
فكر

إ�ذا ُو ِ�ضعت ِعدَّ ة أ�لواح خمتلفة القدرات م ًعا ،فماذا يحدث؟
 -2التوصيل على التوازي
يو�صل الطرف
ت
َ
ُ�ستخدم هذه الطريقة يف حال زيادة التيار الناجت من الألواح ،بحيث َ
ويو�صل طرفه ال�سالب بالطرف ال�سالب
املوجب للوح بالطرف املوجب للوح الآخر،
َ
للوح الآخر ،انظر ال�شكل (.)38-3
33فولت
فولت
33

فولت
33
33فولت

فولت
33
33فولت

33فولت .

ال�شكل (.)38-3
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فولت
33
33فولت

فولت
33
33فولت
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- 3التوصيل املُركَّب
�ستخدم
تو�صيل يجمع بني النوعني ال�سابقني ،و ُي
َ

 33فولت

 33فولت

يف حال زيادة الفولتية والتيار م ًعا .و ُي َع ُّد الأكرث

ا�ستخدا ًما يف الأنظمة ال�شم�سية ،انظر ال�شكل

 33فولت

 33فولت

(.)39-3

 66فولت

ن�شاط

ال�شكل (.)39-3

�ِ -1ص ْل جمموعة من اخلاليا ال�شم�سية على التوايل ،وعلى التوازي ،ثم ا�ستخدم جهاز
الفولتميرت يف حتديد قيمة الفولتية الناجتة.

 -2ناق�ش �أنت وزمال�ؤك املح�صلة (قدرة اخلاليا الفوتو�ضوئية) يف حالة التو�صيل على
التوايل ،وحالة التو�صيل على التوازي.

العوامل املُؤثِّرة يف كفاءة اخلاليا الشمسية
 -1درجة احلرارة - 2 .الغبار - 3 .الأو�ساخ - 4 .الظل� -5 .رسعة الرياح - 6 .ن�سبة
�سقوط الإ�شعاع ال�شم�سي وزاويته.

حتذير

تعر�ضها لأ�شعة ال�شم�س احلارة .ع ِّلل ذلك.
ال يُ َ
ن�صح ب�سكب املياه الباردة على الألواح ال�شم�سية عند ُّ
ِّ
فكر
ما الوقت املنا�سب لتنظيف اخلاليا ال�شم�سية؟
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�أنواع �أنظمة الطاقة ال�شم�سية

توجد ثالثة �أنواع من �أنظمة الطاقة ال�شم�سية املُ
�ستخدمة يف الأردن ،هي:
َ

 -1النظام غري املت�صل بال�شبكة الكهربائية الرئي�سة

يتكون هذا النظام
(َّ :)Off Grid Systems

من الأجهزة الرئي�سة الآتية:

اخلاليا الفوتو�ضوئية ،والبطاريات ،و ُم ِّ
نظم

ال�شحن ،والعاك�س (الإنفريتر) ،و�أ�سالك التو�صيل،

ال�شكل (.)40-3

وقواطع احلماية ،ونظام الت�أري�ض ،انظر ال�شكل
(.)40-3

 -2النظام املت�صل بال�شبكة الكهربائية الرئي�سة
(:)On Grid Connected Systems
يتكون هذا النظام من الأجهزة الرئي�سة
َّ
الآتية :اخلاليا الفوتو�ضوئية ،والعاك�س

ال�شكل (.)41-3

(الإنفريتر) ،و�أ�سالك التو�صيل ،وقواطع
احلماية ،ونظام الت�أري�ض ،وجهاز قيا�س

الطاقة الكهربائية اخلا�ص ب�رشكة الكهرباء،

انظر ال�شكل (.)41-3

 -3النظ��ام امل�ش�ترك ب�ين النوع�ين ال�س��ابقني
( ،)Systems Hybridانظر ال�شكل (.)42-3

	
  

ال�شكل (.)42-3

ن�شاط
ناق�ش زمالءك يف كيفية ا�ستخدام كل نوع من �أنواع الأنظمة الثالثة.
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الفحو�ص الالزمة ال�ستخدام النظام ال�شم�سي

قبل ت�س ُّلم � ِّأي نظام �شم�سي ُم َّ
ركب ،يجب التحقُّق من وظيفة النظام وتركيبه الفني ،وذلك بعمل
الفحو�ص الآتية:
فحو�ص جهة التيار املبا�رش ()DC
 -1فح�ص القطبية.
	-2اختبار جهة الدارة املفتوحة ( )Open Circuit Voltage Testعلى النحو الآتي:
�أ  -فح�ص اجلهد لعينات ع�شوائية من اخلاليا ال�شم�سية ،والتحقُّق من مطابقتها للقيم ال�صحيحة.
ب  -فح�ص اجلهد لكل م�صفوفة منفردة.
جـ  -فح�ص اجلهد الكلي للنظام ،والتحقُّق من مطابقة اجلهد للقيم ال�صحيحة.
	-3اختبار وظيفة الأجهزة بالتيار املبا�رش (.)DC
 -4فح�ص عازلية دارات التيار املبا�رش؛ بغية فح�ص العازلية بني القطبني املوجب وال�سالب اخلارجني
من اخلاليا بعد ف�صل �أطراف اخلاليا ال�شم�سية (ف�صل امل�صدر).
 -5فح�ص نظام الت�أري�ض املو�ضعي اخلا�ص بتجهيزات طرف التيار املبا�رش ( )DCبا�ستخدام جهاز
()Earth Tester؛ على �أن تكون قيمة املقاومة مطابقة للكود الأردين.
فحو�ص جهة التيار املتناوب ()AC
 -1فح�ص العازلية من جهاز العاك�س �إىل لوحة العدادات ،والتحقُّق من عازلية التمديدات
الداخلية للم�شرتك.
 -2فح�ص اجلهد والتيار اخلارج من جهة العاك�س.
 -3فح�ص �أداء قاطع الت�رسيب الأر�ضي للم�شرتك (� )ELCBأو ( ،)RCCBوالتحقُّق من عمله.
 -4فح�ص نظام ت�أري�ض املنزل با�ستخدام جهاز ()Earth Tester؛ على �أن تكون قيمة املقاومة
مطابقة للكود الأردين.
ن�شاط
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن موا�صفات الكود الأردين لأنظمة الت�أري�ض.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين األول

تو�صيل جمموعة من �ألواح الطاقة ال�شمية على التوايل.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
و�صل جمموعة من �ألواح الطاقة ال�شم�سية على التوايل ،ثم ُتد ِّون قيمة الفولتية والتيار الكلي للنظام.
• ُت ِّ
متطلبات تنفيذ التمرين
التجهيزات (الأدوات)
 جهاز �أفوميرت ،قفافيز عازلة� ،صندوق ُع َدد كهربائية.خطوات الأداء
�ِ -1ص ْل �ألواح الطاقة ال�شم�سية على التوايل كما يف
ال�شكل املجاور ،ثم ا�ستخدم جهاز الأفوميرت يف
قيا�س الفولت والتيار للنظام ،ثم د ِّون النتائج يف
اجلدول الآتي:
الفولتية الكلية التيار الكلي
فولتية اللوح تيار اللوح
للنظام
للنظام
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املواد الأولية
� )4( -ألواح للطاقة ال�شم�سية.

الر�سوم التو�ضيحية

الوحدة الثالثة :إلكترونات القدرة

التمارين العملية
التمرين الثاين

تو�صيل جمموعة من �ألواح الطاقة ال�شم�سية على التوازي.

يُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

و�صل جمموعة من �ألواح الطاقة ال�شم�سية على التوازي ،ثم ُتد ِّون قيمة الفولتية والتيار الكلي
• ُت ِّ
للنظام.
متطلبات تنفيذ التمرين
املواد الأولية
التجهيزات (الأدوات)

 جهاز �أفوميرت ،قفافيز عازلة ،دفرت التدريب العملي،�صندوق ُع َدد كهربائية.

(� )4ألواح للطاقة ال�شم�سية ،و�صالتخا�صة ب�أنظمة الطاقة ال�شم�سية،

�أ�سالك خا�صة ب�أنظمة الطاقة
ال�شم�سية.

خطوات الأداء

الر�سوم التو�ضيحية

�ِ -1ص ْل �ألواح الطاقة ال�شم�سية على التوازي كما يف
ال�شكل املجاور ،ثم ا�ستخدم جهاز الأفومرت يف
قيا�س الفولت والتيار للنظام ،ثم د ِّون النتائج يف
اجلدول الآتي:
الفولتية الكلية التيار الكلي
فولتية اللوح تيار اللوح
للنظام
للنظام
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التمارين العملية
التمرين الثالث

قراءة موا�صفات لوح �شم�سي.

يَُتوقَّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
• تقر�أ قراءة دقيقة املوا�صفات اخلا�صة باللوح ال�شم�سي
متطلبات تنفيذ التمرين

معلومات خا�صة بالألواح ال�شم�سية.
خطوات الأداء
 د ِّون مفه��وم موا�صفات لوحة البيانات الظاهرة يفال�شكل املجاور ح�سب ما تع َّلمت �سابقًا.
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املواد الأولية
 -لوحان للطاقة ال�شم�سية.

الوحدة الثالثة :إلكترونات القدرة
ِّ
فكر
ُّ � - 1أي �أوقات ال�سنة فيها �أكرب ن�سبة �إ�شعاع �شم�سي �ساقط على الأر�ض يف الأردن؟

ُّ � - 2أي �أوقات اليوم فيها �أكرب ن�سبة �إ�شعاع �شم�سي �ساقط على الأر�ض يف الأردن؟

 - 3كم نظا ًما للت�أري�ض يلزم لرتكيب النظام الكهرو�ضوئي؟ ما فائدة وجود هذا النظام؟

 – 4ناق�ش زمالءك يف كيفية ح�ساب عدد اخلاليا ال�ضوئية امل�ستخدمة يف النظام املت�صل بال�شبكة
الكهربائية الرئي�سة ( )On Gridللمنازل؟

 – 5ما �أثر التربيد يف الألواح ال�شم�سية؟ كيف ميكن عمل نظام تربيد للخاليا؟

يوجد تربيد.

ال يوجد تربيد.

ن�شاط
ابحث �أنت وزمال�ؤك يف �شبكة الإنرتنت عن �أنواع البطاريات امل�ستخدمة يف نظام الطاقة ال�شم�سية
( ،)Off Gridوعن املق�صود بعمق تفريغ ال�شحن ( )D O Dاخلا�ص بالبطاريات.
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الخرائط المفاهيمية
م�صفوفة الألواح
جمموعة من ال�سال�سل الكهربائية على التوازي
�سل�سلة الألواح
جمموعة من الألواح على التوايل

اللوح ال�شم�سي
جمموعة من اخلاليا ال�شم�سية
اخللية الكهرو�ضوئية

ء
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القياس والتقويم

عما ي�أتي:
بنا ًء على درا�ستك مو�ضوع الثنائي ديود� ،أجب ّ
ُّ � -1أي الثنائيني قدرته �أعلى يف ال�شكل املجاور؟

 -2كيف ميكن حتديد الطرف ال�سالب والطرف املوجب للثنائي ديود بنا ًء على �شكله اخلارجي؟
الظاهر
ﻲﺋﺎﻨﺜﻟﺍاالثنائي
�صالحية
حدد مدى
ِّ -3
آتي:؟
لﺩدﻮﻳﯾﺩد
ال�شكل اﻦﻣ
يفﻞﻜﺸﻟﺍا ﻝلﻼﺧ
ﺭرﻭوﺎﺠﻤﻟﺍا
ديود ﺩدﺪﺣ
ﺔﻴﯿﺣﻼﺻ ﻯىﺪﻣ

	
  

 -4ما وظيفة الثنائي زيرن يف دارات تقومي التيار املتناوب؟
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عما يلي م�ستعي ًنا بال�شكلني الآتيني:
 -5بنا ًء على درا�ستك مو�ضوع الرتانز�ستور� ،أجب ّ

	
  

�أ -اذكر �أ�سماء �أطراف الرتنز�ستور الثالثة باللغة العربية؟
ب -بالرجوع �إىل اجتاه ال�سهم يف رمز الرتانز�ستور ،يكون الرتانز�ستور رقم ( )1من نوع
 ،...................ويكون الرتانز�ستور رقم ( ) 2من نوع . ...................
 -6ادر�س الدارة الظاهرة يف ال�شكل املجاور،
ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:
�أ -ما نوع الدارة الظاهرة يف ال�شكل؟
حدد اجتاه التيار.
بِّ -
جـ� -إذا كان مقدار الفولتية الداخلة

يف دارة تقومي ن�صف موجة �أحادية
الأطوار ( )5فولت ،فما مقدار

الفولتية اخلارجة؟ ع ِّلل ذلك.
 -7ادر�س الدارة الظاهرة يف ال�شكل املجاور ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:
�أ -ما نوع الدارة؟
ب -ار�سم �شكل املوجة اخلارجة.
جـ  -ار�سم دارة تقومي موجة كاملة
با�ستخدام (.)Center Tapped Transformer
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الوحدة الثالثة :إلكترونات القدرة
عما ي�أتي:
 -8بنا ًء على درا�ستك مو�ضوع الثاير�ستور� ،أجب ّ
�ستخدم فيها الثاير�ستور.
�أ  -اذكر ثالثة من التطبيقات ُي
َ

ب -اذكر �أ�سماء �أطراف الثاير�ستور.
جـ -ما �رشوط عمل الثاير�ستور؟
عرف العاك�س الكهربائي.
دِّ -

ُ�ستخدم يف العاك�س لإنتاج تيار متناوب �أحادي
هـ -ما عدد املفاتيح الإلكرتونية التي ت
َ
الطور؟

 -9اذكر ثالثة ا�ستخدامات للعاك�س الكهربائي.
 -10ما �أثر زيادة التيار الكهربائي يف الدارة املغناطي�سية؟
 -11ما ت�أثري املجال املغناطي�سي يف برادة احلديد� ،إذا كانت:
�أ  -قريبة من املركز؟
ب -بعيدة عن املركز؟
-12حدد اجتاه املجال املغناطي�سي يف ال�شكل الآتي با�ستخدام قاعدة اليد اليمنى.
ِّ
اجتاه التيار الكهربائي
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� -13ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
(� )1إذا كانت فولتية كل خلية ( )12فولت يف ال�شكل الآتي ،ف�إن املجموع الكلي للنظام هو:
أ 12 v dc -ب  48 v ac -جـ  48 v dc -د 12 a v c -

(� )2إذا كانت فولتية كل خلية ( )330فولت يف ال�شكل الآتي ،ف�إن جمموع الفولتيات الكلي للنظام:
�أ1000 v dc -

ب330 v dc -

جـ72 v dc -

د330 v ac -

(� )3إذا كانت فولتية كل خلية ( ,V (12وقيمة التيار ( )A4يف ال�شكل الآتي ،ف�إن قدرة اخلاليا الكلية
للنظام هي:
د12 w -
جـ48 w -
ب196 w -
�أ96 w -

( )4عند قيا�س فرق اجلهد الناجت من اخللية ال�شم�سية با�ستخدام جهاز الأفوميرت ,يجب و�ضع
امل�ؤ�رش على:
�أDC volt -
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بAC volt -

جـDC Ampewr -

دAC Ampewr -

م�رسد امل�صطلحات
Adequateness
Analog Input
Analog Output
Arc Welding Transformer
Arcing Time
Arithmetic Operations
Autotransformer
Auxiliary Relay
Cartridge Type Fuse
Circuit Breaker
Consistency
Contactor
Control Circuit
Control Device
Core Type
Counting
Current Transformer
Cut off Current
Data
Delta – Delta Connection
Delta – Star Connection
Digital Input
Digital Output
Down-counter
Drop Out Current
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مالءمة
مدخل ت�شابهي
خمرج ت�شابهي
حمول حلام
زمن دوام القو�س الكهربائي
عمليات ح�سابية
حمول ذاتي
مرحل م�ساعد
م�صهر خرطو�شي
قاطع كهربائي
متانة
مفتاح تالم�سي
دارة حتكم
جهاز حتكم
نوع القلب
َع ٌّد
حمول تيار
تيار قطع
بيانات
)تو�صيلة (مثلث – مثلث
)تو�صيلة (مثلث – جنمة
مدخل رقمي
خمرج رقمي
عداد تنازيل
تيار �إرجاع

Dynamic Braking
Electrical Sensor
Float Switch
Function Block Diagram
Fuse
Fuse Link
Fusing Current
Fusing Factor
Graphical Language
Hardware
High Frequency Transformers
Input Scan
Inputs Module
Instantaneous Relay
Instruction List
Instrument Transformer
Inverse Time Relay
Iron Losses
kinetic Energy
KVA Rating
Ladder Diagram
Limit Switch
Locked Rotor
Logic
Magnetic and Thermal Breaker
Magnetic Breaker
Main Relay

كبح دينامي
جم�س كهربائي
طافية كهربائية
خمطط �صندوقي وظيفي
م�صهر
و�صلة م�صهر
تيار �صهر
معامل ان�صهار امل�صهر
لغة ر�سومية
مكونات ُ�ص ْلبة
حموالت الرتدد العايل
فح�ص حالة املداخل
وحدات �إدخال
مرحل حلظي
الئحة التعليمات
حمول قيا�س
مرحل ذو زمن عك�سي
مفاقيد حديدية
طاقة حركية
مقرر املحول
خمطط �سلمي
حدي
ّ مفتاح
الدوار
ّ ح�رش الع�ضو
منطق
قاطع حراري مغناطي�سي
قاطع مغناطي�سي
مرحل �أ�سا�سي
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Measuring Relay
Melting Time
Memory
Microprocessor
Mutual Induction
Nameplate
)Normally Closed contact (NCC
)Normally Open contact (NOC
Off Delay Timer
On Delay Timer
On/Off Delay Timer
Open Circuit Test
Output Scan
Output Module
Over Current
Over Current Protection Relay
Overload
Phase Failure Protection
Photo Electric Sensor
Photocell
Power Losses in Transformers
Power Rating
Power Transformer
Preset Value
Pressure Switch
Pressure Transmitter
Primary Relay

213

مرحل قيا�س
زمن ال�صهر
ذاكرة
معالج دقيق
حث متبادل
ّ
لوحة ا�سمية
مالم�س مغلق يف الو�ضع الطبيعي
مالم�س مفتوح يف الو�ضع الطبيعي
م�ؤقتات ت�أخري الف�صل
م�ؤقتات ت�أخري الو�صل
م�ؤقتات ت�أخري الو�صل والف�صل
فح�ص الدارة املفتوحة
فح�ص حالة املخارج
وحدات اخلرج
فرط التيار
مرحل حماية من ارتفاع التيار
زيادة احلمل
حماية من انقطاع الطور
جم�س كهرو�ضوئي
خلية �ضوئية
مفاقيد القدرة يف املحوالت الكهربائية
مقرر القدرة
حمول قدرة
قيمة ال�ضبط امل�سبقة
مفتاح التحكم يف ال�ضغط
جم�س التحكم يف ال�ضغط
مرحل �أويل

Programmable Logic Controller (PLC(
Programming device
Prospective Current
Protective Relay
Proximity Sensor
Push Button
RAM – Random Access Memory
Rated Carrying Current
Rated Current
)Read Only Memory (ROM
Recovery Voltage
Relay
Reliability
Retentive On Delay Timers
Rung
Scanning
Secondary Relay
Selection of Fuses
Selectivity
Self-diagnostic
Semi – Enclosed Rewireable Fuse
Semiconductors
sensitivity
Sequence
Shell type
Short Circuit
Short Circuit Current

احلاكم املنطقي املربمج
جهاز الربجمة
التيار املتوقع
مرحل حماية
جم�س اقرتابي
�ضواغط الت�شغيل والإيقاف
الذاكرة املتطايرة
التيار املقرر للكبل
التيار املقنن
ذاكرة القراءة فقط
فولتية اال�ستعادة
مرحل
اعتمادية
م�ؤقتات ت�أخري الو�صل االحتفاظية
درجة
م�سح
مرحل ثانوي
اختيار امل�صهرات
االنتقائية
ت�شخي�ص ذاتي
م�صهر �شبه مغلق قابل للتغيري
�أ�شباه املو�صالت
ح�سا�سية
تتابع
نوع هيكلي
دارة ق�رص
تيار ق�رص
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Short circuit test
Software
Speed
Star – Delta Connection
Star – Star Connection
Static Relay
Step down Transformer
Step Up Transformer
Structural text
Protections Systems
Tap changer
Textural language
Thermal Relay
Thermocouple
Time delay Relay
Timer and Counter
Timing
Total Operating Time
Transformer Efficiency
Truth Table
Unbalanced Power Supply
Under and Over Frequency Relay
Under and Over Voltage Protection
Up/Down Counter
Up Counter
Voltage Rating
Voltage Transformer

215

فح�ص دارة الق�رص
برجميات
�رسعة
)تو�صيلة (جنمة – مثلث
)تو�صيلة (جنمة – جنمة
مرحل ا�ستاتي
حمول خاف�ض للفولتية
حمول رافع للفولتية
ن�ص بنيوي
�أنظمة حماية
مبدل فولتية
لغة تركيبية
مرحل حراري
جم�س ازدواج حراري
مرحل ت�أخري زمني
م�ؤقت وعداد
توقيت
زمن الت�شغيل الكلي
كفاءة املحول
جدول احلقيقة
م�صدر قدرة غري متزن
احلماية من انخفا�ض الرتدد وارتفاعه
احلماية من انخفا�ض الفولتية وارتفاعها
 تنازيل/عداد ت�صاعدي
عداد ت�صاعدي
الفولتية املقررة
حمول فولتية

مت حبمد اهلل

