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Direct Current Machines
آالت التيار املستمر
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املستمر،التيار ملولداتاملستقرةالحالةخصائصتظهر وهيمعتمدتين،فيزيائيتينكميتينبينالبيانياملنحنيباملميزةيقصد
مولداتمميزاتهمأتمثلمميزاتأربعةيوجد.بيانيبشكلاملولدأقطابعلىوالجهدالتهييجوبيناألحمال،بينالعالقاتوتشرح
 عليهاالحصول يمكنوجميعهااملستمر،التيار 

 
:هياملميزاتوهذهاملناسبة،التجارببإجراءمخبريا

No-load(فراغعلىالعملمميزة)الالحملمميزة.1 characteristic:ةاملتولدالكهربائيةاملحركةالقوةبينالعالقةتمثلوهيE0

 املميزةهذهتعرف..n=constالسرعةثباتعندوذلكIfالتهييجتيار وبين
 
،.O.C.Cاملفتوحةالدارةمميزةأو التمغنطبمميزةأيضا

E0=fبالتابععنهاونعبر  (If).

:واملختلطوالتفرعياملستقلالتهييجذاتاملستمر التيار مولداتمميزات

Characteristic of DC Generators – Separately Excited Self Excited And Compound Generator

Loadالحملمميزة.2 characteristic:املولدمعاملوصول الحملأطرافعلىالجهدبينالعالقةتمثلوهيVLتيار وبين
n=constantالحملتيار وثباتالسرعة،ثباتعندوذلكIfالتهييج , IL=constant بالتابععنها،ونعبرVL=f(If).
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Internalالداخليةاملميزة.3 Characteristic:املحركةالقوةبينالعالقةتمثلوهي
معالحمولةوصلعندوذلكIaاملتحرضتيار وبينEaاملتحرضداخلاملتولدةالكهربائية

n=constantالتهييجوتيار السرعة،ثباتعندأيبالحسبان،املتحرضفعلردوأخذاملولد، ,
If=constant بالتابععنها،ونعبرEa=f (Ia).

Externalالخارجيةاملميزة.4 Characteristic:أطرافعلىالجهدبينالعالقةتمثلوهي
التهييجوتيار السرعة،ثباتعندوذلك،ILالحملتيار وبين،VL(الخرجتوتر )الحمل

n=constant , If=constant بالتابععنها،ونعبرVL=f (IL).

وذاتيةتقلةاملساملستمر التيار مولداتأنواعلجميعاملميزاتعلىالحصول كيفيةسنتناول 
.التهييج
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:ستقلاملالتهييجذاتاملستمر التيار مولداتمميزات

علىاملتصلةيمالتنظبمقاومةفقطيتعلقوإنما،(الحمولةتيار )املتحرضبتيار املولداتمنالنوعهذافيالتهييجتيار يتعلقال 
:نفسهالتهييجملفومقاومةالتهييج،ملفاتمعالتسلسل

Characteristics of separately excited DC generators

fcfw
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f
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+
=

Vf- املستقلالتهييجمنبعتوتر(DC).

Rfw-التهييجملفمقاومة.

Rfc-يجالتهيتيار لتنظيماألوميةمقاومة.

ولداتاملمنالنوعهذافيالتهييجتيار قيمةتكون 
.Inاالسميالحملتيار من(%3-1)بحواليكبير،غير 
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بحيثIfالتهييجتيار ضبطيتم
،الخرجعلىثابتجهدعلىنحصل
.الدورانسرعةثباتحالفيوذلك
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No-load(فراغعلىالعملمميزة)الالحملمميزة.1 characteristic:E0=f (If).

بتيار فقطتعلقياملغناطيس يالفيضفإنوبالتاليالصفر،يساوي املتحرضتيار أنيعنيهذا(فراغعلى)مفتوحةالدارةأنبما
:يكون وبالتالي،Ifالتهييج

الكهربائيةاملحركةالقوةبينعالقةعلىنحصلوبالتاليثابتة،بسرعةاآللةتدوير خاللمنالالحملمميزةعلىالحصول يمكن
:املعادلةمناملغناطيس يالفيضوبينEaاملتولدة

Ea =
N

2a
⋅
∅ ⋅ 2P ⋅ n

60
=

P ⋅ N

a ⋅ 60
⋅ ∅ ⋅ n = Ce ⋅ ∅ ⋅ n

⇒ Ea ∝ ∅ , Ea ∝ n
n = const.⇒ Ea = K ⋅ ∅

Ea = K′ ⋅ If

.E0=f(If)التهييجلتيار التابع،E0هوالحالةهذهفياملولدأقطابعلىالخارجالجهديعتبر حيثالالحمل،مميزةتعطيالعالقةهذه
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فيكمااآللةتوصيلخاللمنالعالقةهذهعلىالحصول يمكن
لجهدلمختلفةقراءاتوتؤخذثابتة،بسرعةاآللةتدار حيثالشكل،

نفسيفوتؤخذبينهما،املوصول الجهدمقياسخاللمنطرفيهاعلى
املوصول ر االمبيمقياسباستخدامالتهييجلتيار مناظرةقراءاتالوقت

باستخدامهييجالتتيار قيمةتعيير ويتمالتهييج،ملفمعالتسلسلعلى
 التسلسلعلىموصولةمتغيرةمقاومة

 
.جالتهييملفمنأيضا

القوةوبين،(األمبيرمقياسقراءات)Ifالتهييجتيار بينالعالقةمنحنينرسم
.(الجهدمقياسقراءات)E0الالحملحالةفياملتولدةالكهربائيةاملحركة
 الشكليوضح

 
نفسفيوضحbاملنحنيأما،aباملنحنيالعالقةهذهجانبا

اآللةفيتبقيةاملاملغناطيسيةوجودونتيجةالتهييج،تيار تقليلعندالعالقة
بعضهماعلىينطبقانال املنحنيينفإن
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،خاصمنحنيعلىنحصلثابتةسرعةكلعند
لىأعمنحنياتعلىنحصلالسرعةقيمةوبزيادة

مبينهو كمااألخفضالسرعذياملنحنيمن
ربائيةالكهاملحركةالقوةأنُيظهر الذيبالشكل،
أو يج،التهيتيار بزيادةتزداداملولدفياملتولدة
.املولددورانسرعةبزيادة
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loadالحملمميزة.2 characteristic:VL=f(If).
.املميزةهذهاستنتاجفياملستخدمةالدارةالشكليبين

ملتحرضافياملتولدةالكهربائيةاملحركةالقوةفإناملولدتحميلعند
فعلردنتيجةوذلك،(E0)الالحملحالةفيمثيلتهامنأقلتكون 

عنيقلحيث،(VL)الحملجهدقيمةعلىهذاوينعكساملتحرض،
مقاومةعلةالجهدفياالنخفاضبمقدار (Ea)املتولدةاملحركةالقوة

علىحملالتيار تثبيتالتهييجتيار طريقعنأمكنوإذا،(Ia.Ra)املتحرض
أطرافعلىالجهدوتغيير (RL)الحملمقاومةقيمةتغيير منالرغم
 VLالحمل

 
وتيار VLبينيربطمنحنيعلىسنحصلفإننالذلك،تبعا

مل،الالحعنداملغنطةمنحنييشبهالسرعة،قيمةثباتعندIfالتهييج
.الحملتمغنطمنحنيويسمى
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loadالحملمميزة.2 characteristic:VL=f(If).

مميزةمنحنيIIIاملنحنييمثلحيثالحمل،منحنيالشكليبين
لنفسالالحملحالةفياملميزةIاملنحنييمثلبينماالحمل،
علىالجهدهبوطتمثلالتيABاملسافةأضيفتوإذااآللة،

IIاملنحنيلدينافسينتج،IIIاملنحنيإلى(Ia.Ra)املتحرضمقاومة
محصلةنتيجةاملتحرضفياملتولدةاملحركةالقوةيمثلالذي

فعلردنتيجةالجهدهبوطCBاملسافةوتمثل.اآللةفيالفيض
 VLاآللةأطرافعلىالجهدعلىوللمحافظةاملتحرض،

 
مساويا

اربمقدالتهييجتيار زيادةمنبدال (E0)الالحملحالةفيالجهد
CDاملتحرضفعلردنتيجةالجهدهبوطعنللتعويض.
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: External CharacteristicVL=f (IL)املميزة الخارجية . 3
علىحصول للاستخدامهايمكنالتيالكهربائيةالدارةالشكليبين

املولدبأقطاعلىالجهدبينالعالقةتمثلالتيالخارجية،املميزة
لبحماملولدبتحميلذلكيتم.ILالحملتيار وبينVL(الحملجهد)

 متغيرةمقاومة)متغير
 
الحملار تيقيمةتعيير يمكنبحيث،(مثال

لحمل،اتيار قيمةوتسجيلاالسمي،التيار قيمةحتىالصفر من
منحنيرسمثماملولد،أطرافعلىالجهدمناملناظرةوالقيم
.للمولدالخارجيةاملميزة

E
aIf

Ra

IL=Ia

A

VL

+

-

+
- Vf

RV

Rf

R

ةدار فيثابتةوأخرى متغيرة،مقاومةاستخداممالحظةيمكن
الحمل،أطرافعلىجهدمقياسواستخدامالحمولة،

.الحملتيار لقياسأمبير مقياسواستخدام

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د

https://manara.edu.sy/


manara.edu.sy

يمكنثحي،(الورديباللون )للمولدالخارجيةاملميزةالشكليبين
قراءاتمنقراءةلكلاملناظر ،(Ia.Ra)الجهدهبوطقيمةحساب
رضاملتحمقاومةعلىالجهدهبوطمعرفةخاللمنويمكنالتيار،

تياراتعندEaلقيمةاملمثل(السماوي باللون )املنحنياستنتاج
أننتاجاستويمكن.(الداخليةاملميزةيمثلماهو )املختلفةالحمل
املحركةالقوةلقيمةاملمثل(I)االفقيالخطبينماالفرق 

حملتيار أيعندEaمنحنيوبين،E0اآللةتعطيهاالتيالكهربائية
ملالحهذاعنداملتحرضفعللرداملكافئالجهدهبوطهو محدد

VAR.لنحصاملتحرض،مقاومةعلىالجهدهبوطمنهطرحنافإذا
بينالعالقةيمثلالذي(IIIاملنحني)الخارجيةاملميزةمنحنيعلى

سرعةعندوذلكILالحملتيار وبينVLالحملأطرافعلىالجهد
.ثابتتهييجوتيار ثابتة

E0

VL

Ea

A

B

C

III

II

I

واملميزةالحملمميزةبينPالتقاطعنقطةتسمى
قيمةالنقطهذهتعطيحيث،التشغيلبنقطةالخارجية
.VL=IL.RLالحملوتيار الخرجلجهدالتشغيل
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: External CharacteristicEa=f (Ia)املميزة الداخلية . 4

E0

VL

Ea

A

B

C

III

II

I

Ea=fالداخليةاملميزةIIاملنحنييمثل (Ia)،بينالعالقةيعطيحيث
تيار وبينالتحميل،حالةفي(Ea)اآللةفياملتولدةاملحركةالقوة

التغذيةذاتلآللة(IL)الحملتيار يساوي والذي(Ia)املتحرض
علىحصول الويتم.التهييجوتيار السرعةثباتعندوذلكاملستقلة،

املميزةمنحنيإلىAB(Ia.Ra)الجهدهبوطبإضافةاملنحنيهذا
تحرضاملفياملتولدةالكهربائيةاملحركةالقوةEaويمثلالخارجية،

.الهوائيةالثغرةفيالفيضمحصلةنتيجة
ملعاحسابيمكنلآللةالخارجيةاملميزةبمنحنيباالستعانة

:العالقةمنلآللةالجهدتنظيم

ε% =
E0 − VL
VL

⋅ 100
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:(سلسليوالتالتفرعي،)التغذيةذاتيةاملستمر التيار مولداتمميزات

بقيةاملتاملغناطيسيةعلىالذاتيةالتغذيةذاتاملولداتجميعتعمل
(Residual magnetism)فكيفالكهربائية،املحركةالقوةلتوليد

املغناطيسية؟هذهعلىنحصل

خارجيمنبعمنتهييجهايتمتصنيعها،بعدمرةألول اآللةتشغيلعند
وعندطيس ي،املغناالحقللتوليدالتهييجملفاتفيالتيار فيمر مستقل،

فيبقيةمتمغناطيسيةوراءهيتركالتهييج،ملفاتعنالتيار هذافصل
فيطيس ياملغناالحقلبناءعمليةفيعليهايعتمدالتيوهياآللة،أقطاب

Ifالتهييجيار تقيمةبينيربطالذيلآللةاملغنطةمنحنيالشكليبين.اآللة

معتتناسبالتيE0اآللةتعطيهاالتيالكهربائيةاملحركةالقوةقيمةوبين
.ةلآللثابتةدورانسرعةعندقطبلكلاملغناطيس يالفيضقيمة
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فيولدتتاألقطاب،فيمتبقيةمغناطيسيةلوجودنظرا

بائيةكهر محركةقوةاالسميةبالسرعةدورانهعنداملولد
ناتجالالحقلخطوطعددبمقدار قيمتهاتتعلقErصغيرة

ملفاتفيتيار يمر الحالةهذهفياملغناطيسية،هذهعن
لفملالذاتيالتحريضبعاملمتعلقةقيمتهالتهييج
ذلكعلىوبناء،(Rf)امللفهذاوبمقاومة،(Lf)التهييج
املولدابأقطعلىاملتولدةالكهربائيةاملحركةالقوةتزداد
أنلةاآلتستطيعوحتى.االسميةالقيمةإلىتصلحتى

يكون نأيجباملطلوبة،الكهربائيةاملحركةالقوةتعطي
طوطخاتجاهنفسفياملغناطيس يالحقلخطوطاتجاه

.األقطابفيErاملتبقيةاملغناطيسيةعنالناتجالحقل
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:ليالتسلسالتهييجذاتاملولداتمميزات.1

عنسليالتسلالتهييجذياملستمر التيار مولديميز ماأهم
ولدمدارةالشكليبين.الخارجيةاملميزةهياألنواعباقي

.الخارجيةةاملميز علىللحصول املستخدمةالتهييجتسلسلي

التهييجملفيكون املولداتهذهفي.(RL)متغيرةحملمقاومةطريقعنالحملتيار تغيير يتم
تيار زيادةفإنذلكعلىوبناء.IL=If=Iaوبالتالياملتحرض،ملفمعالتسلسلعلىموصول 
جهديزدادوكذلك،املتولدةالكهربائيةاملحركةالقوةتزدادوبالتاليالتهييج،منسيزيداملتحرض

.(VL)الحمل
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:ليالتسلسالتهييجذاتاملولداتمميزات.1
Iاملنحنيليمثحيثالتسلسلي،املولدمميزاتمنحنياتالشكليبين

الخارجية،املميزةفيمثلIIIاملنحنيأمالآللة،املفتوحةالدارةمميزة
.A.CواملنحنيIاملنحنيبينالفرق خاللمناملنحنيهذاعلىونحصل
،الحملتيار زيادةمعيزدادالجهدأنالخارجيةاملميزةمنيالحظ
بالنقصانيبدأالجهدفإنمعين،حدعنالحملزيادةعندولكن
.ILالحملتيار معيتناسبوالذياملتحرض،فعلردزيادةنتيجة
.صفريساوي الحملاطرافعلىالجهدفإنO،Pحملتيار وعند

املميزةمنحنيعلىنحصلفإننا(IIIمنحني)الخارجيةاملميزةإلىIa.Raالجهدهبوطمنحنيإضافةتمإذا
،(الحالةذههفيالحمل)التهييجوتيار الكهربائيةاملحركةالقوةبينالعالقةيمثلالذي،(IIمنحني)الداخلية
.املتحرضفعلردنتيجةالجهدهبوطيمثلIIالداخليةاملميزةومنحني،Iاملفتوحةالدارةمنحنيبينوالفرق 
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:التفرعيالتهييجذاتاملولداتمميزات.2

 الشكليبين
 
املولدزاتمميعلىالحصول فياملستخدمةالدارةجانبا

حالةفيالتفرعياملولدمميزةIاملنحنييمثل.التفرعيالتهييجذي
فيمثلIIIاملنحنيأماالداخلية،املميزةIIاملنحنيويمثلالالحمل،

لحملالتيار محددةقيمةعندأنهالرسممننالحظ.الخارجيةاملميزة
خرى أمرةيرتدالخارجيةاملميزةمنحنيفإنالحرجة،القيمةتسمى
 .الصفرإلىيصلحتىالحملجهدويقل

 
القوةIVياملنحنيمثلأيضا

حسابويكنلآللة،E0الالحملحالةفياملتولدةالكهربائيةاملحركة
:العالقةمناآللةتنظيممعامل

ε% =
E0 − AA

AA
⋅ 100

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:تلطاملخالتهييجذاتاملولداتمميزات.3
دافعةةقو إمايعطيبحيثاملتحرضمعالتسلسليامللفويوصلتفرعي،وملفتسلسليملفعلىاملولداتهذهتحتوي 

الحالةهذهيفالتوصيلطريقةوتسمىالتفرعي،امللفمناملتولدةاملغناطيسيةالدافعةالقوةاتجاهنفسفيمغناطيسية
Cumulative)التراكميبالتوصيل compound)، امللفمناملتولدةللقوةمعاكسةمغناطيسيةدافعةقوةتعطيبحيثأو
Differential)التفاضليبالتوصيلالحالةهذهفيالتوصيلطريقةوتسمىالتفرعي، compound).

أو ،(Short-shunt)قصيرةوصلةهذهالوصلطريقةوتسمىاملتحرض،أطرافمعمباشرةإماالتفرعيامللفيوصلاآلالت،هذهفي
.(Long-shunt)طويلةوصلةعندهاالوصلطريقةوتسمى،(التسلسليامللفمعاملتحرض)الخارجيةالدارةأقطابعبر يوصل

ةوصلة طويلةقصير وصلة

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:تلطاملخالتهييجذاتاملولداتمميزات.3

التفرعملفاتيطرفأحدوصليتماألولىالحالةفيأنهيتعدىال فاالختالفالوصلتين،بينجوهري فرق يوجدال 
 يؤثر وهذااملتحرض،طرفمعالثانيةالحالةفييوصلبينماالحمل،معمباشرة

 
 تأثيرا

 
الجهدقيملىعطفيفا

.والتيار

تأثير حسبعلى(طويلةأمقصيرةبوصلةكانسواء)املختلطالتهييجذيللمولدالخارجيةاملميزةمنحنييختلف
:املولداتمنأنواعثالثةالناحيةهذامنويوجدالتفرعي،للملفبالنسبةالتسلسليامللف

 التسلسليامللفيعطي:Cumulativeتراكميمختلط
 
 حقال

 
للملفاطيس ياملغنالحقلاتجاهنفسفيمغناطيسيا

الحقللةملحصاملغناطيسيةالقوى خطوطعددفيملحوظةزيادةإلىالحملتيار فيالزيادةفتؤديالتفرعي،
.الحملتيار زادكلماVLالحملعلىالطرفيالجهدقيمةزيادةعلىيعملمماالثغرة،فياملغناطيس ي

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:تلطاملخالتهييجذاتاملولداتمميزات.3
 التسلسليامللفيعطي:Levelمستوى مختلط

 
 حقال

 
القوى وطخطفينقصأيتعويضعلىيعملمغناطيسيا

ممااملتحرض،فعلدر مثلاملختلفة،املؤثراتنتيجةالهوائيةالثغرةفياملغناطيس يالحقلملحصلةاملغناطيسية
.الحملتيار قيمةتغيرتمهماVLالحملعلىالطرفيالجهدقيمةثباتإلىيؤدي

علىالتسلسليامللفيعمل:Differentialتفاضليمختلط
يؤديمامالتفرعي،امللفعنالناتجاملغناطيس يالحقلإضعاف

لةملحصاملغناطيسيةالقوى خطوطعددفيكبير نقصإلى
حمل،التيار زادكلماالهوائيةالثغرةفياملغناطيس يالحقل

 الجهدفينخفض
 
 انخفاضا

 
.ملحوظا

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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1000بسرعةيدور (طويلةوصلة)مختلطبتهييجمستمر تيار مولد r.p.m45استطاعتهحملويغذي

[KW]240جهدعند [V].0.05تساوي املتحرضمقاومةكانتفإذا [] التسلسليامللفمقاومةو
0.02تساوي  []65التفرعيامللفومقاومة []،وامليكانيكيةالحديديةالضياعاتأنوبفرض
3500تساوي  [W]،املولدمردوداحسب.

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:التفرعيالتهييجذاتاملستمر التيار محركاتمميزات
:قةبالعالاملستمر التفرعيللمحركالسرعةعالقةتعطى

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د

مقاومة 

تنظيم 

جالتهيي

مقاومة 

االقال

ع

a

𝑉𝑖𝑛 = 𝐸𝑎 + 𝐼𝑎 ⋅ 𝑅𝑎, 𝐸𝑎 = 𝐶𝑒 ⋅ Φ ⋅ 𝑛,
𝐼𝑖𝑛 = 𝐼𝑎 + 𝐼𝑓
⇒ 𝑉𝑖𝑛 = 𝐶𝑒 ⋅ Φ ⋅ 𝑛 + 𝐼𝑎 ⋅ 𝑅𝑎

⇒ 𝑛 =
𝑉𝑖𝑛 − 𝐼𝑎 ⋅ 𝑅𝑎

𝐶𝑒 ⋅ Φ

 
 
n=f(Ia):املتحرضتيار معالسرعةمميزة1.:هيالتفرعياملحركمميزاتأننجدالعالقةلهذهوفقا

T=f(Ia):املتحرضتيار معالعزممميزة2.

n=f(T):العزممعالسرعةمميزة3.
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n =
Vin − Ia ⋅ Ra

Ce ⋅ Φ

:السرعةمعادلةمن

يثح،(الحمل)املتحرضوتيار السرعةبينالعالقةتعطياملعادلةهذه
.((I)حنياملن)طفيفةبدرجةاملتحرضتيار زادكلماتقلالسرعةاننالحظ
:العزمعالقةباستخداماملتحرضتيار معالعزممميزةرسمويمكن

T = Cm ⋅ Φ ⋅ Ia ⇒ Ia =
T

Cm ⋅ Φ

 يتناسبالعزمأنالعالقةهذهمننالحظ
 
الدخلوثبات،(يجالتهيتيار )املغناطيس يالفيضثباتعنداملتحرضتيار معطرديا

.((II)املنحني)الشكلمنواضحهو كمااملتحرضتيار زيادةمعيزدادالعزماننالحظ.للمحرك

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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n =
Vin − Ia ⋅ Ra

Ce ⋅ Φ

قةالعالمناملتحرضتيار قيمةنعوض

أنحيثتقيممسخطعالقةوهيالتفرعي،التهييجذو املستمر التيار ملحركالعزممعالسرعةمميزةالعالقةهذهتمثل
 العزميكون (فراغعلىالعمل)الالحملحالةوعند.القيمةثابتالفيض

 
:مساويةالسرعةتصبحعندها(T=0)معدوما

Ia =
T

Cm ⋅ Φ

:العالقةفي

n:نجد =
Vin

Ce ⋅ Φ
− T ⋅

Ra

Cm ⋅ Ce ⋅ Φ
2

n =
Vin

Ce ⋅ Φ

.ميلالتحعندالسرعةفياالنخفاضفيمثلالثانيالجزءأما.املعادلةمناألول بالجزءوتمثلالالحمل،سرعةوهي

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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أجلمنالعزممعالسرعةمميزةالشكليبين
مجموعةوهياإلقالع،ملقاومةمختلفةقيم

ةقيمحسبميلهايختلفمستقيمةخطوط
.اإلقالعمقاومة

eC

V

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:التفرعياملحركاستخدامات

،ثابتةسرعةإلىتحتاجالتيالحاالتفيالتفرعياملحركيستخدم
 
تهبطأنيمكنيوالتتقريبا

 السرعةفيها
 
 هبوطا

 
أنهكما،واملقاشطكاملخارطالورشآالتمثلالحمل،ازديادمعطفيفا

دورانعةسر ضبطفيالسرعةمنظممنيستفادحيثوالنسيج،الغزل آالتيناسبأنيمكن
 السرعاتهذهتهبطثمفراغ،علىالعملعندمختلفةقيمعنداملحرك

 
 طفيهبوطا

 
معفا

 .الحمل
 
.والدرفلةواملضخاتواألخشابالورقصناعةآالتفياملحركيستخدمأيضا

فإذا30Aاملتحرضوتيار ،750rpmبسرعةويدور 240Vجهدمنبعمنيغذىتفرعيمحرك

.[N.m]بواحدةاملحركعزماحسب0.05املتحرضملفمقاومةكانت

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:سلسليالتالتهييجذاتاملستمر التيار محركاتمميزات

:قةبالعالاملستمر التفرعيللمحركالسرعةعالقةتعطى

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د

Vin = Ea + Ia ⋅ (Ra + Rse)
Iin = Ia = Ise

∅ = C ⋅ Ia = C ⋅ Ise

يتناسبالفيضفإنالتسلسلي،الوصلنتيجةمتساويةالتياراتأنبما
:Iaاملتحرضتيار معأي،Iseالتهييجتيار مع

T = Cm ⋅φ⋅ Ia = Cm ⋅ C ⋅ Ia ⋅ Ia ⇒ T = K ⋅ Ia
2 :زمالععالقةفيبالتعويض

 يتناسبالعزمأنأي
 
.املتحرضيار لتكتابهاملحركسرعةحسابيمكنوبالتالياملتحرض،تيار مربعمعطردا
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:بالعالقةرضاملتحفياملتولدةالكهربائيةاملحركةالقوةتعطىلذلكوفقا

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د

:كون يالسرعةعالقةفيالكهربائيةاملحركةالقوةقيمةبتعويض

Ea = Ce ⋅ ∅ ⋅ n = Ce ⋅ C ⋅ Ia ⋅ n ⇒ Ea = K′ ⋅ Ia ⋅ n

⇒ n =
Ea

K′ ⋅ Ia

n =
Ea

K′ ⋅ Ia
=
Vin − Ia ⋅ (Ra + Rse)

K′ ⋅ Ia

https://manara.edu.sy/
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 يتناسبأنهالعزممعادلةتبين
 
تحرض،املتيار مربعمعطردا

اقصنقطععنعبارةالتيار معالعزممميزةستكون وبالتالي
(Parabola).

T = K ⋅ Ia
2

ر وتياالسرعةبينالعالقةأنفتبينالسرعةمعادلةأما
زيادةمعأيعكسية،عالقةهيالتسلسليللمحركاملتحرض

هيةاملميز وهذهالسرعة،تقل(الحملتيار )املتحرضتيار 
.(Hyperbola)زائدقطعإلىيكون ماأقرب

n =
Ea

K′ ⋅ Ia
=
Vin − Ia ⋅ (Ra + Rse)

K′ ⋅ Ia

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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T:دنجوالعزمالسرعةبينالعالقةعلىللحصول  = K ⋅ Ia
2

n =
Vin
α ⋅ Ia

− T ⋅
(Ra + Rse)

α2 ⋅ Ia
2

n =
Vin

α ⋅ T
−
(Ra + Rse)

α

:فيكون السرعةعالقةفينعوض

عندبير كبمقدار تزدادالسرعةأننالحظحيثالتسلسلي،للمحركالعزممعالسرعةمميزةاملعادلةهذهتمثل
ال حتىحمل،وجودعمدعنداملحركهذااستخداميفضلال لذلك،(T=0)(الالحملحالة)فراغعلىالعمل
.السرعةبزيادةمتعلقةميكانيكيةمشاكلوجودفييتسبب

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:التسلسلياملحركاستخدامات

 يتناسبالتسلسلياملحركعزمأنسبقفيماوجدنا
 
بينما،(املتحرضر تيا)املنبعتيار مربعمعطردا

 السرعةتتناسب
 
املنبعتيار معبةمتناسالقدرةتبقىبحيث،(الحملتيار )املتحرضتيار مععكسيا

 .ثابتاملنبعجهدباعتبار 
 
كبيرةالاحممواجهةعلىقادر املحركاتمنالنوعهذافإنلذلكوفقا

 وذلكاملنبع،منالقدرةاستجرار فياملقبولةالحدودتعديإلىالحاجةدون 
 
سرعةبوطهألننظرا

ركمحيجعلوهذااملنبع،منالقدرةاستهالكمنالحدعلىيعملالكبيرةاالحمالمعالدوران
فيالكبيرةادةالزياحتمالينتفيحيثالكهربائي،الجر حالتفيمالءمةأكثر التسلسليالتهييج
 السرعة

 
عندمااتجرهالتيوالعرباتالقاطرةوزنفييتمثلاملحركعلىدائمحمللوجودنظرا

.خاليةتكون 

 التسلسلياملحركيستخدم
 
افعفيأيضا .كهربائيةالاملصاعدوفياملختلفة،بأنواعهاالرو

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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عند50Aمقدارهتيار ويستجر ،220Vجهدمنبعمنيغذىتسلسليتهييجذيمستمر تيار محرك

0.1التهييجملفومقاومة،0.15املتحرضملفمقاومة،1000rpmدورانسرعة ،فإذا
عزماحسب:60Aاملتحرضتيار وأصبحاإلسمية،سرعتهمن%80إلىاملحركسرعةانخفضت
.الحالتينفيالكهربائيةاملحركةوالقوةاملحرك،

ويستجر ،220Vجهدمنبعمنيغذىأقطاب،أربعةلهتسلسلي،تهييجذيمستمر تيار محرك
 ملفوفاملحرك.الكاملالحملعند52Aمقدارهتيار 

 
،لفا

 
اقلهوعدتموجيا 630الكليةنو

،
 
ومقاومة،0.2املتحرضملفمقاومة،0.018Wbقطبلكلاملغناطيس يالفيضناقال
0.1التهييجملف :60إلىالدورانعزمانخفضإذا.وعزمهاملحركدورانسرعةاحسب%
.الجديدةالدورانسرعةأوجد:الكاملالحملعندقيمتهمن

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:املختلطالتهييجذاتاملستمر التيار محركاتمميزات

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د

ذياملحركفيملنبعاتيار فيهيمر تسلسليملفإليهأضيفتفرعيمحركباألساسهو املختلطالتهييجذياملحرك
املجالتأثير دييؤ بحيثمعيناتجاهفيوذلكالطويلة،الوصلةذياملحركفياملتحرضتيار أو القصيرة،الوصلة

خصائصملحركايكتسبوبذلكالتفرعي،للمفاملغناطيس ياملجالعلىامللفاتهذهتعطيهالذياملغناطيس ي
.املختلطاملحركنموذجيالشكليبين.والعزمللسرعةبالنسبةمعينة

وصلة قصيرةوصلة طويلة
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:القصيرةالوصلةذياملحركمعادالت

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د

Ea = Vin − Ia ⋅ Ra − Iin ⋅ Rse

Vsh = Ish ⋅ Rsh

= Vin − Iin ⋅ Rse

Iin = Ise = Ia + Ish

n =
Vin − Ia ⋅ Ra − Iin ⋅ Rse

Ce ⋅ ∅
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:الطويلةالوصلةذياملحركمعادالت

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د

Ea = Vin − Ia ⋅ (Ra + Rse)
Vsh = Ish ⋅ Rsh = Vin
Iin = Ia + Ish

n =
Vin − Ia ⋅ (Ra + Rse)

Ce ⋅ ∅
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فإما،(فيهاالتيار اتجاه)يالتسلسلالتهييجملفتوصلطريقةعلىبناء  املختلطاملحركفياملغناطيس يالفيضمحصلةمقدار يتحدد
 يعطيأن

 
 )حقال

 
:أنواعثالثةلىإذلكعلىبناءاملختلطاملحركتقسيمويتم.يعاكسهأو التفرعي،امللففيضيساعد(فيضا

Cumulative)تراكميمختلطمحرك Compound motor):الفيضقيمةتزداد

طريقةعلىيتوقفبمقدار السرعةفتنخفضالحمل،ازدادكلماالنوعهذافي
.التسلسليامللفلف

Differential)(فرقي)تفاضليمختلطمحرك Compound motor):امللفيعطي
 الحالةهذهفيالتسلسلي

 
 حقال

 
 مغناطيسيا

 
وذلكفرعي،التامللفلحقلمعاكسا

يؤديممااملحرك،علىالحملازدادكلماقيمةتقلوبذلكفيه،التيار مرور عند
.املحركسرعةزيادةإلى

Level)مستوى مختلطمحرك Compound motor):فيالتسلسليامللفيحافظ

كاملحر سرعةفتبقىالحمل،تغير منالرغمعلىثابتةقيمةعلىالحالةهذه
 ثابتة

 
.تقريبا

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:املختلطاملحركاستخدامات

رعي،التفاملحركعنكبديلاملستوي املختلطاملحركاستخداميمكن
ويستخدمالحمل،تغير منبالرغمثابتةسرعةإلىتحتاجالتيلألحمالوذلك

Rolling)الحديددرفلةفي(الفرقي)التفاضلياملختلطاملحرك mills)،
التاليوباملحرك،علىالحمليزدادالدرفيلينبينالحديدلوحدخول فعند
بالتاليو املحرك،عملبفعلتعويضهافيتماالنخفاض،إلىالسرعةتميل
.الحملفياملفاجئةالزيادةمنالرغمعلىثابتةالسرعةتظل

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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Lossesواملردودالضياعات and Efficiency

:وهيملولدات،افيكماأنواع،ثالثةإلىاملستمر التيار محركاتفيالضياعاتتقسم

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.داآلالت الكهربائية

Mechanicalامليكانيكيةالضياعات❖ loss.

Copperالنحاسيةالضياعات❖ loss.

Ironالحديديةالضياعات❖ loss.

تلفه،يفتتسببوقداملحرك،حرارةرفعإلىتؤديوسخونةحرارةبشكلالضياعاتهذهتتجلى
.ولداتاملفيالواردةنفسهاهيالضياعاتوهذه...منهاالحدوكيفيةتأثيرهادراسةيجبلذلك
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يتملكولذميكانيكية،طاقةإلىالكهربائيةالطاقةلتحويلوسيلةهو املحركأننجدسبقمما
استطاعةهيكهربائيةطاقةبشكلأوليةاستطاعةللمحركيقدممستمر تيار منبعإلىتوصيله
Inputالدخل Power [Watt]الوشائعفييضيعاالستطاعةهذهمنجزءيضيع.الشكلفيكما

املتحرض،استطاعةوهيPgكهرومغناطيسيةاستطاعةإلىالباقيويتحول ،(نحاسيةضياعات)
:بالعالقةوتعطى

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.داآلالت الكهربائية

Pg = Ea ⋅ Ia = Pin − Pcu

:للمحركاالستطاعةسريان

دخل املحرك

Pin

الضياعات النحاسية
Pcu Pg

استطاعة املتحرض
يكيةالضياعات الحديدية وامليكان

PFe &Pmech

استطاعة الخرج

Pout HP
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بشكلأخر وجزء،PmechميكانيكيبشكلمنهاجزءيضيعPgاملتحرضإلىاالستطاعةانتقالعند
سمىتكماأو للحمل،املفيدةاالستطاعةهياملتبقيةاالستطاعةوتكون ،PFeحديديةضياعات

 
 
.Poutاملحركخرجأحيانا

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.داآلالت الكهربائية

.املستمرار التيمحركاتفياالستطاعةسريانمخططالتاليالشكليبين

استطاعة الدخل
Input power

يةاالستطاعة الكهرومغناطيس
Ia.Ea

(يةميكانيك)استطاعة الخرج 
Output power HP

Pmech+PFe
V.I

sese RI 2

shsh RI 2

aa RI 2
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:التاليةاملواصفاتلهتفرعيبتهييجمستمر تيار محرك

Pn=25 [Kw] , V=440 [V] , v=1500 [r.p.m] , =0.85

Rf=88 [] , Ra=0.15 []                                                   

Vbr=2املسفراتتالمسبسببالتوتر هبوط [V].احسب:

.االسميةالحمولةنظامفياملحركيستهلكهالذيالتيار .1

2.5يتجاوز ال البدءحالةفياإلقالعتيار أنعلمتإذااإلقالع،عزم.2 Iaاالسميةالحمولةحالةمن.

.االسميةالحمولةعنداملحركمحور علىالعزم.3

.االسميةالحمولةعندالكهرومغناطيس يالعزم.4

.الالحملحالةفيالعزم.5

.الالحملحالةفياملتحرضتيار .6

.املسفراتعلىالجهدهبوطبإهمالالالحملحالةفيالكهربائيةاملحركةالقوة.7

.n0فراغعلىالدورانسرعة.8

.الحمولةإفراغحالةفياملحركدورانسرعةتغير .9

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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150استطاعتهحمليغذيتفرعيتهييجذيمستمر تيار محرك HPويدور الكاملالحملعند
مقاومةو %91املحركمردودانعلمتفإذا،550Vجهدمنبعمنويغذى،960rpmسرعةعند

:املطلوب،275التهييجملفومقاومة،0.1املتحرضملف

.للمحركالدخلاستطاعةحساب.1

.املتحرضتيار التهييج،تيار الدخل،تيار حساب.2

.وامليكانيكيةالحديديةالضياعاتومجموعالنحاسية،الضياعاتحساب.3

.الكاملالحملعندالدورانعزمحساب.4

مقاومةووصلتالكامل،العزممن%60بمقدارالعزمخفضناإذااملحركسرعةحساب.5

.املتحرضملفاتمعالتسلسلعلى0.2مقدارها
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:التاليةاملعطياتلهتموجي،لفملفوففيهاملتحرض.مستقلبتهييجمستمر تيار مولد

Vn=230V ,  Ф=4.8×10-2 Wb ,  n=1500 r.p.m ,  N=100 turns  ,  Ra=0.175  ,  Vbr=2V  ,  2P=4

:املطلوب

.Eaاالسميةالدورانسرعةعندالكهربائيةاملحركةالقوةحساب1.

.(املتحرضفعللردالتمغنطإزالةتأثير بإهمالوذلك.Iaاالسميةالحمولةنظامفياملتحرضتيار 2.

.Pn(املفيدة)للمولداالسميةاالستطاعة3.

.Pemالكهرومغناطيسيةاالستطاعة4.

.Tاالسميالنظامفيالكهرومغناطيس يالعزم5.

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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:التاليةالفنيةاملعطياتلهتفرعي،بتهييجمستمر تيار مولد

P2=100 KW ,  V=230 V , Ra=0.05  , Rf=57.5 

:املطلوب

.الحملنصفوعند،الكاملالحملعند:حالتينفيوذلكاملتولدة،الكهربائيةاملحركةالقوةحساب.1

650بسرعةويدور ناقل،326وفيهتطابقي،لفملفوفواملتحرض2P=4كانإذا.2 r.p.mالقطر كانوإذاالكامل،الحملحالةفي
42يساوي لآللةالداخلي cm 28محورهاوطول cm،0.0616للقلبالسطحيةواملساحة m2.الثغرةفيالفيضكثافةاحسب
.الهوائية

:أوجد،1.8هووالحديديامليكانيكيالضياعإجماليكانإذا.3

a.الكاملالحملعنداملولدمردود.

b.الحملهذاعنداملولدلتدوير الالزماألساس يامليكانيكيللمحركبالحصانمقدرةالخرجاستطاعة.

.مردودأكبر علىنحصلللمولدحملأيعند.4

CEMC505 عالء الدين حسام الدين.د
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