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 ثالثالفصل ال
 قالعهازات محركات التيار المستمر وطرق إممي

Characteristics of  D.C.Motors and 
their Starting Ways 

 
 

 Introduction                                                                  مقدمة : -3-1

 قالعها العاليةبسرعاهتا وعزوم إ تتمثلصاص  اخلمن مبجموعة تتمتع زلركات التيار ادلستمر 
 ركات التيار ادلستمر التسلسلية(, وىذا مااصة زلخ) ضمن رلال واسع وكذلك سهولة تغيري سرعتها

دمة يف الباصات الكهرباصية وقطارات ادليًتو وحافالت الًتام ويف غلعلها يف مقدمة احملركات ادلستخ
 عمليات اجلر الكهرباصي.

قالع زلركات التيار ادلستمر البد أن نسلط الضوء على شليزات ىذه إطرق  قبل البدء بدراسة 
انيكية العالقة بني سرعة دوران نيكية. يقصد بادلميزات الكهروميكاحملركات الكهروميكانيكية وادليكا

أما ادلميزات ادليكانيكية   ,f(Ia) =    أو n = f(Ia) أي  Ia والتيار ادلار مبلفات ادلتحرض   nاحملرك
اليت تربط ادلقادير ادليكانيكية األساسية للمحرك مع بعضها البعض, أي عالقة سرعة الدوران مع فهي 

 .ىي السرعة الزاوية للمحرك  , حيث  f(T) =   أو n = f(T) أي ,T عزم احملرك
من حيث شكلها وخصاصصها ودرجة قساوهتا من آلة إىل أخرى, كما  احملركات ادلستمرة يزاتشلختتلف 

أهنا ختتلف يف اآللة الواحدة باحلالة الطبيعية وبوجود مقاومات تسلسلية مضافة شلا غلعلنا ظليز نوعني من 
 ادلميزات: ادلميزات الطبيعية وادلميزات االصطناعية.

 ,التفرعيةادلستقلة,  :زلركات التيار ادلستمر ألىم أنواع بالتفصيل على دراسة ىذه ادلميزات سنأيت 
 .ادلختلطةكذلك  التسلسلية و
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 :  لمحركات التيار المستمرالمميزات الكهروميكانيكية والميكانيكية  -3-2
Electromechanical and Mechanical Characteristics of D.C. 
Motors :  

يضاً باحملرض وعلا: اجلزء الثابت ويسمى أني يسزلرك التيار ادلستمر قسمني رص يضم رصيسيبشكل 
لتوليد حقل مغناطيسي  وفيو تتواجد ملفات احلقل أو ملفات التهييج )ويف بعض األحيان مغناطيس داصم

قبل دراسة شليزات  .وؽلر فيها تيار احلمل (, واجلزء الداصر والذي ػلوي على ملفات ادلتحرضثابت
صطناعية. ادلميزات اال و تلكدلستمرة ابني ادلميزات الطبيعية لآللة  زلركات التيار ادلستمر البد من التمييز
هتتم بدراسة تأثري وجود صطناعية ك التصميمية فقط, بينما االالطبيعية هتتم بدراسة خصاص  احملر 

 مات خارجية تسلسلية مع دارة ادلتحرض على شليزات عمل احملرك.و مقا

والميكانيكية لمحركات التيار المستمر المستقلة  المميزات الكهروميكانيكية -3-2-1
 :  والتفرعية

بالنسبة حملركات التيار ادلستمر ذات التهييج ادلستقل تتم تغذية ملفات التهييج من مصدر خارجي 
 (.1-3) الشكل كما يوضحو بشكل مستقل عن ملفات ادلتحرض  

 
 مر ذو تهييج مستقل(: الدارة الكهربائية المكافئة لمحرك تيار مست1-3) الشكل

علا  Ia و Ifؽلثالن اجلهود ادلطبقة على داريت التهييج وادلتحرض على الًتتيب, بينما  Va و Vfحيث 
القوة احملركة الكهرباصية ادلتحرضة يف الداصر ذو  دتثل Ea. على الًتتيب تيارات ملفات التهييج وادلتحرض

يف  دتثل مقاومة ملفات التهييج واليت تكون كبرية نسبيًا أمام مقاومة ملف ادلتحرض. Ra  .Rfادلقاومة
يبقى  𝜙  وعند توتر ومقاومة ثابتة لدارة التهييج فإن الفيض ادلغناطيسي ذات التهييج ادلستقل احملركات
, لذلك وعند عمل اآللة ضمن رلاذلا اخلطي ؽلكننا Ia))ادلتمثلة بالتيار  ثر بتغريات احلمولةأيت ال ثابتًا و

 : ( بالشكل ادلبسط التايل  عالقة تناسب الفيض مع تيار التهييج )ثابت التناسبأن نكتب 
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𝜙                                                                                                              1 3   

 :الكهرباصية ادلميزة بالشكل اآليت باالعتماد على الدارة ادلكافئة للمحرك ؽلكننا كتابة العالقات 

         

      

           

      𝜙    

      𝜙   

      𝜙                                                                                                 2 3  
 حيث:

 (V) اجلهد على مرابط اآللة ؽلثل:    
 (.A)   ؽلثل تيار احملرك ادلسحوب من الشبكة وىو نفسو تيار ادلتحرض:    
 (.N.mدتثل عزم ادلتحرض ):    
 ؽلثل ثابت اآللة الكهرباصي.:    
 .: ؽلثل ثابت اآللة ادليكانيكي   

 (.r.p.m) سرعة دوران زلور احملرك:   

  ) (rad/sec)السرعة الزاوية :   
   

  
). 

سيعطى اجلهد الكهرباصي ادلتولد بداللة القوة احملركة و     سينعكس اجتاه التيارعند عمل اآللة كمحرك 
 بالشكل :الكهرباصية 

                                                                                                      3 3  

حالة خاصة من زلركات  ( فإنو يعد2-3وادلوضح بالشكل ) أما فيما ؼل  زلرك التيار ادلستمر التفرعي
ؽلكن اعتبار أن  , لذلكالتيار ادلستمر ذات التهييج ادلستقل, حيث الفيض ثابت وال يتعلق باحلمل

 شليزات ىذين النوعيني متشاهبة وستتم دراستها معاً.
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 (: الدارة المكافئة لمحرك التيار المستمر التفرعي2-3) الشكل

2 باالعتماد على العالقات   كتابة عالقة اجلهد الكهرباصي بالشكل:ؽلكننا    3 

     𝜙                                                                                           4 3  
 أو

                                                                                               5 3  
 : انطالقاً من العالقتني األخريتني ؽلكننا أن نكتب

  
 

   𝜙
 

  

   𝜙
                                                                                       6 3  

  أو

  
 

   𝜙
 

  

   𝜙
                                                                                   7 3  

 
التفرعية.  ثالن ادلميزات الكهروميكانيكية حملركات التيار ادلستمر ادلستقلة و( دت7-3و) (6-3العالقتني )
يعترب  𝜙   أو  𝜙   ثابتًا لذلك فإن اجلداء  يف ىذه األنواع من احملركات يعدأن الفيض  باعتبار
وىذا يعين أن الطرف األول من كال ادلعادلتني السابقتني ىو مقدار ثابت وذلك عند جهد  ,أيضًا ثابتاً 

 ل سرعة احملرك على فراغ.ؽلث تغذية ثابت و

   
 

   𝜙
            

 

   𝜙
                                                             8 3  
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, وىذا احلد ؽلكن اعتباره مبثابة   أما احلد الثاين من العالقتني فهو متغري مع احلمل وادلتمثل بالتيار 
  : يساوي وبسبب احلمل احملرك  سرعةىبوط 

   
     
   𝜙

            
     
   𝜙

                                                          9 3  

ادلميزات الكهروميكانيكية حملركات التيار ادلستمر  باالعتماد على ما سبق ؽلكن إعادة كتابة معادلة
 : و التفرعية بالشكل ادلبسط اآليت ادلستقلة

                                                                                  10 3   
مع     ( ؽلكن أن نستنتج عالقة تيار احلمل2-3ادلعادالت )ببالعودة إىل معادلة عزم احملرك وادلبينة 

 : بالشكل اآليت    العزم

   
  

   𝜙
                                                                                                   11 3  

 : ( صلد7-3)و  (6-3( يف ادلعادالت )11-3من العالقة )    التياربتبديل قيمة 

  
 

   𝜙
 

  

      𝜙 
                                                                          12 3  

  أو

  
 

   𝜙
 

  

  
  𝜙 

                                                                              13 3  

ذي التهييج  حملرك التيار ادلستمر الطبيعية ثالن ادلميزات ادليكانيكية( دت13-3) ( و12-3) نتاادلعادل
يتعلق باحلمولة  وىي مشاهبة لنظريهتا الكهروميكانيكية, فهناك حد أول ثابت ال ,ادلستقل والتفرعي

دليزات ا يبني (3-3) الشكلباحلمولة وؽلثل ىبوط سرعة احملرك. يرتبط  وحد ثاين)حالة العمل على فراغ( 
 هتييج مستقل أو تفرعي. كية الطبيعية حملرك تيار مستمر ذيالكهروميكانيكية وادليكاني

 
 المستقل والتفرعي ذي التهييج والميكانيكية الطبيعية للمحرك المستمر (: المميزة الكهروميكانيكية3-3) الشكل
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يزداد  طفيف ميل الطبيعية للمحرك الكهروميكانيكية وادليكانيكية نالحظ من الشكل السابق بأن للميزة
ىذا تعترب زلدودة نسبياً و رك مع احلمولة أَن تغريات سرعة احمل كما أنو من الواضحمحولة احملرك,  زيادة مع 
مع زيادة  والتفرعي تبقى تقريبًا ثابتة لغلعلنا نعترب وبتقريب مقبول أن سرعة احملرك ادلستمر ادلستق ما

بعض علو مناسبًا للتطبيقات ادلنزلية و عدم تغري سرعة احملرك التفرعي بشكل كبري مع احلمولة جت. احلمل
 .اليت ال يتطلب عملها تغيري يف السرعةالصناعية التطبيقات 

ضافة مقاومة أو رلموعة فإننا ضلصل عليها عند إ والتفرعي للمحرك ادلستقل صطناعيةاإلادلميزة  أما
ة إىل دارة ادلتحرض بغرض احلد من قيمة تيارات اإلقالع اخلطرة. يف ىذه احلالة سيبقى تسلسلي مقاومات

ىو احلد فقط , والذي سيتغري احلد األول من معادالت ادلميزات ثابت)ادلتمثل بسرعة العمل على فراغ(
إذا  ,ميزة الكهروميكانيكيةميصبح بالنسبة للوالذي  ,)الذي ؽلثل ىبوط سرعة احملرك( اليميين الثاين

 : كاآليت  ,اعتربنا أننا اضفنا مقاومة واحدة تسلسلية إىل دارة ادلتحرض

   
          

   𝜙
            

          
   𝜙

                           14  3  

 يصبح ىبوط السرعة :يزة ادليكانيكية االصطناعية دلوبالنسبة إىل ا

   
          
      𝜙 

            
          

  
  𝜙 

                          15  3  

)أقل  صطناعية أكثر ميالً وادليكانيكية اإل الكهروميكانيكيةغلعل ادلميزة وجود ىذه ادلقاومة التسلسلية 
 (.4-3) الشكل بنيكما ي     من ادلميزة الطبيعية وذلك تبعاً لقيمة قساوة(

 
 المستقل والتفرعي بإضافة مقاومة واحدة ذي التهييج (: المميزة االصطناعية للمحرك4-3) الشكل
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لنحصل على حزمة من ادلستقيمات تنطلق ضافة رلموعة مقاومات إىل دارة ادلتحرض إؽلكن أن تتم 
 .(5-3) كما يوضح الشكل n0 مجيعها من نقطة واحدة على زلور السرعة وىي

 
 المستقل والتفرعي بإضافة عدة مقاومات ذي التهييج (: المميزة االصطناعية للمحرك5-3) الشكل 

والميكانيكية لمحركات التيار المستمر  المميزات الكهروميكانيكية نشاءإ -3-2-1-1
 :  المستقلة والتفرعية

رياضيًا يكفي لرسم  , ومستقيمخط سابقًا بأن شليزة احملرك ادلستقل والتفرعي عبارة عن  وجدنا
مسية نقطة األوىل بسهولة من اللوحة اإلىذا ادلستقيم معرفة احداثيات نقطتني فقط. طلتار احداثيات ال

ؽلكننا . ( للميزة ادليكانيكيةTn, nn( للمميزة الكهروميكانيكية و)In, nn) للمحرك حبيث تكون
 االستطاعةمن فيمكننا حتديده Tn مسي . أما عزم احملرك اال  بالسرعة الزاوية nسرعة الدوران استبدال 
 : العالقة اآلتيةباالعتماد على  Pnمسية للمحرك اال

        
  
  

                                                                                              16 3  

يزات الطبيعية ادلقابلة للسرعة على فراغ, وىذه النقطة تكون نفسها يف ادلمالنقطة أما النقطة الثانية فهي 
 : اآليتؽلكننا استنتاجها على النحو  و ,(n0 ,0) , واحداثياهتااالصطناعيةوكذلك 

 ( :E=0نستنتج سرعة احملرك على فراغ ) (2-3من العالقات )

   
 

   𝜙
 

      𝜙             
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   𝜙  
        

  
 

 : يتفتكون العالقة بني سرعة العمل على فراغ وتلك االمسية كاآل

   
 

        
                                                                                                                   17 3  

 ؽلكننا ذلك باالعتماد على فرضية,   ولرسم ىذه ادلميزات البد من حتديد قيمة مقاومة ادلتحرض 

وذلك عند ادلردود األعظمي للمحرك  للمتحرض النحاسية الكلية مع الضياعات تساوي ضياعات احملرك
  : أي     

∑                                              
 

∑           

   
  
   

                    
  
 
                                        18 3  

 .عند ادلردود األعظميىو التيار   حيث 

عتبار أن ادلردود األعظمي ػلصل عند ادلردود االمسي, يف ىذه احلالة ؽلكن أن نعيد بتقريب مقبول ؽلكن ا
 : اآليت( على النحو 18-3صياغة ادلعادلة )

   
  
   

                
  
  

                                                   19 3  

عية عبارة عن خطوط مستقيمة تنطلق من ادلميزة الطبيك فهياالصطناعية  ة أو ادلميزاتبالنسبة للميز أما 
ة للقيم النقطة الثانية فهي ادلقابل حداثياتإل(, أما بالنسبة  n0)سرعة العمل على فراغ نفس النقطة

من العالقة     مسية عة االاالمسية للسرعة والتيار و العزم. عند احلمولة االمسية ؽلكن حتديد قيمة السر 
 : ةاآلتي

      [  
         

 
]                                                                   20 3  

 ىي ادلقاومة ادلضافة إىل دارة ادلتحرض.   حيث 
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تدور بسرعة  Kw 100لدينا مولدة تيار مستمرة ذات هتييج تفرعي باستطاعة قدرىا  -1-3مثال: 
800 r.p.m  500موصولة بشبكة كهرباصية توترىا V 100التهييج. مقاومة ملف Ω   وملف

, مث ارسم ادلميزة Kw 100 قدرىا استطاعةبحسب سرعة دوران اآللة كمحرك . أΩ 0,1تحرض ادل
 ادليكانيكية الطبيعية لآللة يف حالة العمل كمولدة وكمحرك.

  :  الحل

 
 في حالة العمل كمحرك وكمولدةالمدروس المكافئة للمثال  دارةال

 الحل:

 : من العالقة التالية الً تيار التهييجب أو ضلس:  يف حالة العمل كمولدة -1

   
 

  
 

   

   
     

 : ضلسب التيار ادلقدم إىل الشبكة الكهرباصية من العالقة التالية

   
 

 
 

      

   
       

 : للمحرك(    للمولدة و   )الرمز )التيار اخلارج من ادلولدة( ادلتحرضفيكون تيار 

                       

 : لقوة احملركة الكهرباصية ادلتولدةا و

                                  

 :والقوة احملركة ادلتولدة  تيار ادلتحرض)التيار ادلسحوب من الشبكة( يكون : أما يف حالة العمل كمحرك
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وبالتايل فيض اآللة ثابت سواًء عند العمل كمحرك  ,تيار التهييج ثابتيكون  لذلكمبا أن اآللة تفرعية 
 (, ومنو تكون نسبة القوى احملركة الكهرباصية تساوي لنسبة السرع :  𝜙  𝜙) أو كمولدة
  

   

   
 

  

  
        

   

   
                 

 
لرسم ادلميزة الطبيعية لآللة يف حالة العمل كمولد وكمحرك البد من حتديد احداثيات نقطتني وعلا: -2  

و)    ,0(.   (  ,    (  
: ةاآلتيبالعالقة  والسرعة الزاوية يعطى العزم االمسي بداللة االستطاعة  

   
  
  

            
     

  
 

   
     

  
 

 يف حالة العمل  كمولدة :

       
       

  
               

    
      

     
             

        
 

        
               

 و يف حالة العمل  كمحرك :

       
         

  
                

:  ةاآلتيمسي من ادلساواة ضلسب عزم احملرك اال  
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باالعتماد على احداثيات النقط السابقة ؽلكننا اآلن رسم شليزة اآللة ادليكانيكية عند عملها كمولدة 
 وكذلك كمحرك.                                                                                         

 
 المميزة الميكانيكية للمحرك وللمولدة

ؽللك القيم االمسية التالية:هتييج تفرعي  وذ تيار مستمر زلرك -2-3مثال:   
Vn=220 V, In=101 A, Pn=18 Kw, nn=800 r.p.m, Ra=0,242 Ω 

واالصطناعية للمحرك عند اضافة مقاومة تسلسلية للمتحرض  ادلميزة ادليكانيكية الطبيعية وادلطلوب رسم
.0,97 Ω قدرىا 

 الحل:

األوىل توافق عمل احملرك على فراغ وىي  :بتحديد احداثيات نقطتنيلرسم ادلميزة الطبيعية نقوم  -1
(T=0, n=n0)  ة اآلتي من العالقةواليت ضلسبها: 

       
 

        
     

   

             
           

وىي نفسها من أجل االحداثيات االصطناعية.   فتكون احداثيات النقطة االوىل (900 ,0),
. (Tn, nn)   أما النقطة الثانية فهي ادلوافقة للحمولة االمسية
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 فتكون احداثيات النقطة الثانية للمميزة الطبيعية ىي: ( 800         ).

احلمولة لرسم ادلميزة االصطناعية يكفي حتديد احداثيات النقطة الثانية ادلوافقة لعمل احملرك عند  -2
ضلسب  لذلك يكفي أن جلميع ادلميزات نقطة العمل على فراغ ىي نقطة مشًتكة .(    ,  ). االمسية

 : السرعة االمسية بعد اضافة ادلقاومة التسلسلية

      [  
         

 
]     [  

               

   
] 

              

 .(400         )  ضلدد النقطة ذات األحداثيات

 : ؽلكننا اآلن رسم ادلميزتني الطبيعية واالصطناعية للمحرك على الشكل التايل

 
 الدارة المكافئة والمميزتين الطبيعية واالصطناعية للمحرك التفرعي في المثال

 : هتييج تفرعي ؽللك القيم االمسية التالية وذ لدينا زلرك تيار مستمر -3-3مثال: 
Vn=250 V, Pn=10 hp, Ra=0,5 Ω, Rf =250 Ω 

: عند العمل على فراغ, ادلطلوب ويسحب تياراً قدره  5 أمبري   
حساب ادلردود االمسي للمحرك. -1  
؟ عظمي, وىل ؽلكن احلصول على ىذه االستطاعةاب استطاعة احملرك عند مردوده األحس-2  

: الحل  
:وىي  احملرك الكلية على فراغ االستطاعة ادلستهلكة على فراغ دتثل ضياعات -1  
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   ∑                        

   
   

   
    

                       

 وىو تيار ادلتحرض على فراغ.

: ضلسب الضياعات النحاسية للمحرك على فراغ  

                    

                   

: الكلية واحلديدية احملرك ادليكانيكية ؽلكننا اآلن حساب ضياعات  

                              

: من ادلساواة التالية )معادلة توازن االستطاعة( عند احلمل الكاملضلسب تيار ادلتحرض   

                                    

  (     )                 
           ;          

: ومنو نستنتج تيار ادلتحرض االمسي   

               

: فيكون تيار احملرك الكلي ادلسحوب عند احلمل الكامل  

                     

: فتكون استطاعة احملرك االمسية  

                        

: وادلردود االمسي  
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 عظميًا عند تساوي ضياعات ادلتحرض النحاسية مع الضياعات الثابتةيكون مردود احملرك أ -2
 : ديدية(احليكانيكية و ادل)

       
          

                  

: ومنو فإن تيار ادلتحرض   

                

: تصبح استطاعة دخل احملرك يف ىذه احلالة   

                         

  : الضياعات النحاسيةفتكون 

                          

: عظميتطاعة خرج احملرك عند ادلردود األوبالتايل فإن اس  

                                   

ميًا أكرب عظادلردود أوال ؽلكننا احلصول على ىذه االستطاعة من احملرك ألن التيار الالزم استجراره جلعل 
 من تيار احملرك االمسي 

 :  التفرعية قالع محركات التيار المستمر المستقلة وإ -3-2-1-2

قالع تكون قيمة القوة و التفرعي ومن دون وجود مقاومات إعند تغذية احملرك ادلستمر ادلستقل أ
ومبا أن مقاومة ادلتحرض  .احملرك يف حالة توقف( باعتبار أن Ea=0) للصفر ةاحملركة الكهرباصية مساوي

)قد يصل إىل  عندصٍذ سيمر تيار كبري جدًا يف متحرض احملركبالنسبة إىل مقاومة التهييج صغرية نسبيًا 
 الرياضية يساوي تيار الدارة القصرية ويتم حسابو من العالقةعاف التيار االمسي(, ىذا التيار ضعشرات أ
 :  ةاآلتي
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                                                                      21 3   

, لذلك البد فمروره سينشر حرارة عالية داخل احملرك والشروط احلرارية للمحرك يتالءم مثل ىذا التيار ال
االقالع يتعلق بشروط  ال و)كون تيار التهييج مستقل  من محاية ملفات متحرض احملرك من ىذا التيار

والتحميل(, ويتم ذلك عن طريق احلد من قيمتو العالية إىل قيم مقبولة ؽلكن للمحرك أن يتحملها خالل 
قالع يتم عن تقليل قيمة تيار اال .يزيد عن ضعفني ونصف ضعف التيار االمسي( )مبا ال فًتة االقالع
تتصل على  أو )ريوستات( (   ) قالعتسمى مقاومة اإل ثابتة أو متغرية ارجيةضافة مقاومة خطريق إ

اومة ؽلكن أن تكون مؤلفة . ىذه ادلق(6-3) كما ىو مبني على الشكل  التسلسل مع ملفات ادلتحرض
 قالع مبا يناسب شروط عمل احملرك احلرارية.اخراجها على مراحل خالل فًتة اإل يتمعدة جزاء من أ
تستهلك جزءًا من القدرة الكهرباصية نتيجة دلرور التيار فيها, لذلك البد من ىذه  االقالع قاوماتم

 قالع مامل يكن ذلا دور يف التحكم بالسرعة.اخراجها بعد انتهاء مهمتها يف اإلتربيدىا باذلواء أو الزيت و 

 
قالع التسلسلية في المحرك التفرعي( مقاومات اإل6-3) الشكل  

كامل مقاومة االقالع ومن مث يتم اخراجها تدرغليًا بعد فًتة زمنية زلددة أو يف بداية االقالع يتم ادخال  
 : قالع بني قيمتني حديتني علاار االقالع سيتأرجح طيلة فًتة اإلتبعاً لسرعة احملرك. تي

- I1  :تبعًا للشروط احلرارية للمحرك( وتقع قيمتو ضمن  عظمي ادلسموح بوتيار اإلقالع األ(
 In(2,5-.(2 اجملال

- I2  :حدى مقاومات اللحظة الزمنية ادلناسبة إلخراج إصغري والذي ػلدد تيار اإلقالع األ
 In(1,25-.(1,1قالع التسلسلية, وتكون قيمتو زلصورة ضمن اجملال اإل
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خراج وذلك مع زيادة السرعة ومع إ I1 و I2 قالع بني القيمتني ( تأرجح تيار اإل7-3) يبني الشكل
 .ادلتحرض مقاومة تسلسلية من داصرة

حدى نتيجة لفصل إ I1إىل  I2بينما يقفز من  I2 فعند زيادة السرعة ينخفض التيار إىل القيمة 
 االمسي. للتيار سرعة االمسية ادلقابلة الوىكذا حىت الوصول إىل  ادلقاومات,

 
 قالعغير تيار اإلقالع وسرعة الدوران أثناء اإل(: ت7-3) الشكل

 قالع محركات التيار المستمر المستقلة والتفرعية :آلية إ -3-2-1-3

, حملرك تيار مستمر تفرعي االصطناعية سلطط ادلميزة الكهروميكانيكية( 8-3) يوضح الشكل
 نا)ؽلكن كما ذكرنا سابقاً  I1 و  I2قالع بني القيمتني على مراحل يتأرجح تيار اإل قالع احملركثناء فًتة إأ

 قالع بوجود مقاومة ملف التهييج فقطقالع شلكن يتم اإلحقيق أكرب عزم إولت(. مثالً اختيار أربع مراحل 
قالع نطبق كامل جهد الشبكة على متحرض عند اإل )من دون أي مقاومة تسلسلية مع ملف التهييج(.

 (. r1+r2+r3+r4=   قالعو, ولتكن ىنا أربع مقاومات )يقلع احملرك بوجود كامل مقاومات إاحملرك و 

 
 قالع المحرك التفرعي(: مراحل إ8-3) الشكل
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حيث السرعة والقوة احملركة الكهرباصية    قالع ( دتثل حلظة إقالع احملرك واليت تقابل تيار اإل1) النقطة
 قالع يف ىذه اللحظة :)حلظة اإلقالع(, يساوي تيار اإل فرمساوية للص

       
   

      
    

 

      
                                                       22 3  

ىذا يؤدي إىل بعدىا سرعة الدوران باالزدياد وتبدأ معها القوة احملركة الكهرباصية بالظهور واالزدياد, و  تبدأ
بالشكل, وعند ىذا التيار تكون  2)) عند النقطة   قالع حىت يصل إىل القيمة تناق  قيمة تيار اإل
 : اآلتيةمن العالقة     ضلسب .   إىل القيمةالسرعة مساوية 
  

          
     

      
               𝜙                                  23 3  

بينما , (3) ةادلقابلة للنقط   فيقفز التيار مباشرة إىل القيمة    ( نقوم بفصل ادلقاومة 2) عند النقطة
)االستجابة الكهرباصية أسرع من ادليكانيكية(, لذلك تكون السرعة  تبقى القوة احملركة والسرعة دون تغيري
 : يساوي إىل( 3) ( ثابتة. التيار عند النقطة3) ( و2) والقوة احملركة الكهرباصية بني النقطتني

      
     

           
                                                               24 3  

و      ساويلقوة احملركة الكهرباصية حىت ت( تبدأ سرعة الدوران باالزدياد وتزداد معها ا3) عند النقطة
 ينق  التيار حىت يصل إىل القيمة مع زيادة السرعة  .    (   𝜙       )ادلقابلة للسرعة

 : (4) وذلك عند النقطة   

      
     

           
                                                               25 3  

( بينما 5)ة ادلقابلة للنقط   فيقفز التيار مباشرة إىل القيمة    ( نقوم بفصل ادلقاومة 4) عند النقطة
( 4) تغيري, لذلك تبقى السرعة والقوة احملركة الكهرباصية بني النقطتنيتبقى القوة احملركة والسرعة دون 

 : ( يساوي إىل5) ( ثابتة. التيار عند النقطة5و)

      
     

        
                                                                       26 3  
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ادلقابلة      احملركة الكهرباصية لالزدياد من جديد حىت القيمة( تعود السرعة والقوة 5) عند النقطة
وذلك عند     قالع حىت القيمة, ويتناق  بالنتيجة تيار اإلn3 (   𝜙       )للسرعة
 : (, ويساوي يف ىذه احلالة6) النقطة

      
     

        
                                                                       27 3  

     فيقفز التيار رلددًا إىل قيمتو العظمى   نقوم بفصل ادلقاومة    ( ادلقابلة للتيار 6) عند النقطة
(. 7و) (6) طتنيحملركة الكهرباصية ثابتة بني النق(, بينما تبقى السرعة والقوة ا7) عند النقطة وذلك
 : من العالقة اآلتية   ضلسب 

      
     

     
                                                                              28 3  

واليت تقابلها قوة زلركة    تستمر السرعة باالزدياد ومعها القوة احملركة الكهرباصية حىت تصل إىل القيمة 
وينخفض معها التيار حىت  (.8) وذلك عند النقطة (   𝜙       )     كهرباصية قدرىا

 : اآلتية اليت ؽلكن حساهبا رياضياً من العالقة I2القيمة 

      
     

     
                                                                              29 3  

 
 إىل القيمة   ( شلا يسبب زيادة مباشرة للتيار   )ادلقاومة  قالع( يتم فصل آخر مقاومة إ8) عند النقطة

بعد فصل     . ضلسبريي( مع بقاء السرعة والقوة احملركة الكهرباصية دون تغ9) وذلك عند النقطة   
 : اآلتيةمن العالقة  قالعمجيع مقاومات اإل

   

      
     

  
                                                                              30 3  

 
اد حىت تصل السرعة إىل قيمتها زديتايل قوتو احملركة الكهرباصية لال( تعود سرعة احملرك وبال9) عند النقطة

 الطبيعية.احملرك للعمل على شليزتو  وينتقل,   تيار ادلتحرض  وكذلك   مسية اال
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أن عدد  ةمع ادلالحظالسابق.  قالع يف مثالنانكون قد أخرجنا مجيع مقاومات اإل   بإخراجنا للمقاومة 
قالع ؽلكن أن يكون أكثر أو أقل من ذلك وىذا يعود إىل طبيعة احملرك وشروط اقالعو اآلمنة.  مراحل اإل

 يدوياً او آلياً.كما أن عملية ادخال واخراج ىذه ادلقاومات ؽلكن أن يكون 

 قالع ودرجاتها تحليلياً :حساب مقاومات اإل -3-2-1-4

القوة  و( تكون لدينا السرعة 1 ) ادلوافقة للنقطة قالععند حلظة اإل, (8-3) لشكلإىل ابالعودة 
معادالت احملرك الكهرباصية  ؽلكننا أن نكتب,    تان للصفر والتيار مساوياً للقيمةاحملركة الكهرباصية مساوي

 : اآليتبالشكل 
                
               

    
 

  
                                                                                                 31 3  

يعين ثبات  احملركة الكهرباصية ثابتة, شلاقالع ستبقى السرعة والقوة حلظة فصل إحدى مقاومات اإلعند 
لذلك فعند  .8) و (9, 7)و (6 ,5) و (4 , 3) و (2 بني النقاط   والقوة احملركة nالسرعة 
 ( يكون لدينا :3( و)2النقطة)

        
                             

 
  
  

 
         

      
   

               
  
  
                                                                        32 3  

( 5( و )4, أي بني النقطتني )   وؽلكننا اآلن أن نكتب معادالت احملرك ادلوافقة للحظة فصل ادلقاومة
 : اآلتيةبالشكل 

          
                                   

 
  
  

 
            

         
   



 قالعهازات زلركات التيار ادلستمر وطرق إشلي                                                              الفصل الثالث

120 

 

                  
  
  
                                                                 33 3  

أن ننتهي من فصل مجيع مقاومات ( إىل 9) و (8( وكذلك )7( و )6) وبشكل مشابو بني النقاط
 .مقاومات 4اليت يف حالتنا تساوي  قالع واإل

 : يأيتكما     قالع ؽلكن أن ضلسب ادلقاومة األخرية درجة إ mلو فرضنا أن لدينا 
 

                
                                    

 
  
  

 
  

                     
   

 
                                                                                34 3  

 )بضرب مجيع النسب السابقة للتيار
  

  
 : أيتي ضلصل على ما  (m)واليت عددىا ببعضها البعض (

  

(
  
  
)
 

 
  

      
                                                                                     35 3  

 :ومنو

      √
  

      

 

                                                                                   36 3  

 يلي : ودرجاهتا حتليلياً علينا حتديد ماقالع كننا القول بأنو حلساب مقاومة اإلؽل

 مسي.االمن قيمة تيار احملرك  (2-2.5يقع ضمن اجملال ) حبيث I1 عظميقالع األقيمة تيار اإل .1
ة تيار وأصغر من قيم Inمسي كون أكرب من قيمة التيار االحبيث ي I2قالع قيمة تيار اإل .2

  I1. عظمياإلقالع األ

          العالقة التالية:قالع الكلية من مقاومة اإل .3
 

  
   . 

بعد حتديد قيمة تياري اإلقالع ومقاومة   3 36 من العالقة  قالع عدد درجات اإل .4
 : قالع وذلك بأخذ لوغاريتم الطرفنياإل
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                                                                                     37 3  

 
 : ةاآلتيهتييج تفرعي ؽللك القيم االمسية  ولدينا زلرك تيار مستمر ذ -4-3مثال: 

Vn = 200 V, Pn = 10 hp, Ra = 0,25 Ω, η = 85% 
مرة من قيمة تيار احملرك االمسي.  1.5قالع إىل حسب قيمة مقاومة اإلقالع الالزمة للحد من تيار اإلأ

تو االمسية معتربًا أن أحسب قيمة القوة احملركة الكهرباصية الكلية للمحرك عندما يهبط التيار إىل قيم
 قالع الكلية التزال يف الدارة. مالحظة: ؽلكن اعلال تيار التهييج.مقاومة اإل

   : الحل

     
  

   
 

    

          
         

 : مساوياً للقيمة    عظمي تيار اإلقالع األ فيكون
                     

 
 : ةاآلتيمن العالقة     مع مقاومة ادلتحرض      قالع الكلية ضلسب مقاومة اإل

                
 

    
 

   

     
         

 قالع الكلية:فتكون مقاومة اإل
                                   

 
 : ةاآلتيمسي من العالقة مل مقاومة اإلقالع وعند احلمل االضلسب قيمة القوة احملركة الكهرباصية بوجود كا

 
                                           

 

 : ةاآلتيمسية هتييج تفرعي ؽللك القيم اال ا زلرك تيار مستمر ذولدين -5-3مثال: 
Vn = 220 V, Pn =15 Kw, Ra = 0,328 Ω,  In=83A, nn =770 rpm  

: يأيت أحسب ما  
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مسي.الالزمة خلفض تيار اإلقالع إىل ضعف قيمة التيار اال  قالع الكلية ودرجاهتا الثالثةمقاومة اإل -1  
قالع.يف كل مرحلة من مراحل اإلكذلك   و , ى فراغحساب سرعة احملرك عل -2  

  : الحل
  : الكليةقالع ضلسب مقاومة اإل -1

                
 

    
 

 

     
 

   

   
         

                      
 

قالع وتساوي يف حالتنا ىي عدد درجات اإل  باعتبار أن  من العالقة التالية   قالع ضلسب تيار اإل
 : مراحل  3

      √
  

      
 

 

     √
     

     
    

 

       

 : يأيت قالع الثالثة كمادرجات اإلضلسب 

               
  
  
          (  

   

   
)          

                  
  
  
                   

   

   
          

                                       

 : حساب سرع احملرك ادلختلفة -2
باعتبار أن هتييج  , وذلكالسرع عالقة نسب القوى احملركة الكهرباصيةنستخدم كعالقة اساسية حلساب 

حيث  ,تيار ادلتحرضل مساو الكلي ادلسحوب من الشبكة الكهرباصية , كما نعترب أن تيار اآللةاآللة ثابت
 تيار التهييج أمام تيار ادلتحرض. ؽلكننا أن هنمل

 : ة ستساوي لقيمة اجلهد ادلطبقيف حالة العمل على فراغ فإن القوة احملركة الكهرباصي

             
 : اآلتيةمن النسبة       ضلسب سرعة عمل احملرك على فراغ
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             (

    

    
)       

 

         
  

 

        
   

            
               

 :   واليت ضلصل عليها بعد فصل ادلقاومة     ضلسب  سرعة احملرك _ 

    

    
 

   

   
          (

    

 
)       

               

 
  

          
              

   
            

 : يأيت على التوايل كما    و    بعد فصل ادلقاومات      و   وبنفس الطريقة ضلسب سرعة احملرك 

    

    
 

   

   
          (

    

 
)       

                  

 
  

          
                     

   
             

     : وكذلك ضلسب 

    

    
 

   

   
          (

    

 
)       

                     

 
  

          
                           

   
                

 

 : مسية اآلتيةهتييج تفرعي ؽللك القيم اال لدينا زلرك تيار مستمر ذو -6-3مثال: 
Vn = 250 V, Pn =100 hp, Ra = 0,05 Ω 

مسي, ظمي إىل ضعف قيمة التيار االعع ذلذا احملرك حبيث حتد تيار اإلقالع األقاليراد تصميم مقاومة إ
 وادلطلوب :, مسيةتيار اإلقالع إىل قيمتو اال ادلقاومة يتم قصره يف كل مرة يهبط فيهامع أن جزءاً من 

 قالع الواجب اضافتها وعدد درجاهتا للحد من قيمة التيار إىل القيمة احملددة.حتديد مقاومة اإل -1
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 لصحملركة الكهرباصية عند كل مرحلة فحتديد قيمة كل جزء من ادلقاومة وكذلك قيمة القوة ا -2
 للمقاومة.

 : الحل
 : اآلتيةاخلطوات نتبع ؽلكننا أن قالع لتحديد عدد درجات اإل -1

قالع إىل قيمتو ادلطلوبة, مث الالزمة النقاص تيار اإل    قالع الكلية ضلدد قيمة مقاومة اإل -
 (.   /    =a1ضلسب نسبة تلك ادلقاومة على مقاومة ادلتحرض )

 (.   /    =a2صغري )الع األعظمي إىل تيار اإلقالع األقضلدد نسبة تيار اإل -
 قالع.ع فتكون ىي تقريباً عدد مراحل اإلقالبة ادلقاومات على نسبة تيارات اإلضلسب نس -

 
 قالع التسلسلية مع متحرض المحركمقاومات اإل 

قالع وذلك عند حلظة اإل  700Aيساوي ضعف قيمة التيار االمسي أي      عظميتيار اإلقالع األ
 : اآلتية قالع الكلية من العالقةحساب مقاومة اإل, ومنو ؽلكن 0=   أي عندما 

  

   
 

    
 

   

   
         

 قالع :فتكون نسبة مقاومة اإل

   
    

    
 

     

    
      

 : قالع فهيأما نسبة تيارات اإل

   
    
    

 
   

   
   

 : ةاآلتيمن النسبة  اً قالع تقريباإل ضلسب عدد درجات
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 احملرك. إلقالعكننا إذاً اختيار ثالث مراحل ؽل
.            قالع الكليةومقاومة اإل 700A=   =    و V 0=    قالع تكوناإل عند

قالع حىت ىبوط تيار حلظة اإل من, وذلك يف الدارة ىذه ادلقاومة عبارة عن ثالثة أجزاء موصولة تسلسلياً 
, عند ىذه القيمة للتيار تكون القوة احملركة الكهرباصية قد زادت نتيجة 350A=   قالع إىل القيمة اإل

 : لزيادة السرعة لتصبح
                                       

ؽلكننا فصل أوىل مقاومات   A 350=    قالعاحملركة الكهرباصية وعند تيار اإلعند ىذه القيمة للقوة 
تبقى السرعة والقوة احملركة الكهرباصية  بينما A 700=    التيار مباشرة إىل القيمة زدادفي   قالع اإل

 : ادلقاومة ادلتبقية يف ىذه الدارة ىي ,ها قبل الفصل مباشرةعند قيمت

          
       

   
          

تبدأ السرعة باالزدياد وتزداد معها القوة احملركة الكهرباصية ويتناق  التيار حىت يصل إىل     بعد فصل 
 ضلسب القوة احملركة الكهرباصية يف ىذه اللحظة: .A    =350القيمة 

                                                

ؽلكننا فصل ثاين مقاومات  350A=   قالع احملركة الكهرباصية وعند تيار اإلعند ىذه القيمة للقوة 
 : ادلقاومة ادلتبقية يف الدارة ىي 700A=    . مباشرة إىل القيمةمن جديد و التيار  زدادفي    قالع اإل

  

       
         

   
          

نتيجة الزدياد سرعة احملرك  A 350=   ستبقى ىذه ادلقاومة يف الدارة حىت يهبط التيار من جديد إىل 
 : A 350وبالتايل قوتو احملركة الكهرباصية. ضلسب قوة احملرك الكهرباصية عند وصول التيار إىل القيمة 

                                                    

ؽلكننا فصل آخر مقاومة    A 350=   قالع احملركة الكهرباصية وعند تيار اإلعند ىذه القيمة للقوة 
     التيار إىل القيمة  زدادسي     ,يف دارة ادلتحرض وىي ادلقاومة
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 عظمية ادلسموحة.قالع األاإلقل من قيمة تيار يمة مقبولة للتيار باعتبار أهنا أوىي ق

 : التايل حوعلى الن قالع الثالثمقاومات اإلؽلكننا اآلن حساب قيم 
                          
                                 
                                      

 
:  على الًتتيب ىي    و   و    تكون قيم القوة احملركة الكهرباصية ادلقابلة لفصل ادلقاومات ف

   V).  ,         ,         ) 
  

  : المميزات الكهروميكانيكية والميكانيكية لمحركات التيار المستمر التسلسلية -3-2-2
وسرعات كبرية عند األمحال الصغرية شلا  قالع عالالتيار ادلستمر التسلسلية بعزم إ تتميز زلركات

. صيةغلعلها من أىم احملركات ادلستخدمة يف اجلر الكهرباصي والرافعات وقطارات ادلًتو والباصات الكهربا
الفيض ادلغناطيسي  من حيث أنعن زلركات التيار ادلستمر ادلستقلة والتفرعية  احملركات التسلسلية ختتلف

على التسلسل كما  رض موصوالنالتهييج وادلتح ملفاحيث  ,احلمولةفيها غري ثابت ومرتبط بتغريات 
 (.9-3) يوضح الشكل

 
 التسلسلي ذي التهييج (: الدارة المكافئة للمحرك المستمر9-3) الشكل
  : ىي التسلسلي ذي التهييج ادلميزة للمحرك ادلستمرادلعادالت الكهرباصية وادليكانيكية 
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      𝜙    

      𝜙   

      𝜙                                                                                               38 3  
عتبار أن اآللة تعمل يف اب,    فيض ادلغناطيسي تابع مباشرة لتيار احلمولة اليف احملرك التسلسلي يكون 

 : فقط اجملال اخلطي

𝜙                                                                                                            39 3  
  :اآليت  ( ؽلكننا كتابة عالقة اجلهد الكهرباصي بالشكل38-3باالعتماد على العالقات )

 

     𝜙                                                                                40 3  
 أو

     𝜙                                                                              41 3  
 انطالقاً من العالقتني األخريتني ؽلكننا أن نكتب :

 

  
 

   𝜙
 

       

   𝜙
                                                                           42 3  

  أو

  
 

   𝜙
 

       

   𝜙
                                                                         43 3  

 
ة, وىذه حملركات التيار ادلستمر التسلسليبيعية الطادلعادلتان األخريتان دتثالن ادلميزات الكهروميكانيكية 

أننا  . إالطية ومعقدة نسبيًا نظرًا الرتباط الفيض ادلغناطيسي بتيار احلمولةالعالقات ىي عالقات غري خ
ولتبسيط معادالت ادلميزات فرضنا سابقًا بأن العالقة بني فيض اآللة ادلغناطيسي وتيار ادلتحرض ىي 

 عالقة خطية.
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لذلك ؽلكننا كتابة معادلة عزم اآللة    مع تيار ادلتحرض  𝜙 للمحرك  الفيض ادلغناطيسي رتباطنظرًا ال
  : اآليتادلستمرة على الشكل 

      𝜙           
                                                                         44 3  

 : اآلتيةالعزم الكهرباصي يعطى بالعالقة  ومنو فإن تيار ادلتحرض بداللة

   √
  

    
                                                                                               45  3  

( 42-3( بادلعادالت )45-3وقيمة التيار يف العالقة ) (39-3بتعويض قيمة الفيض يف العالقة )
 : ( صلد43-3و)

  
 

     √
  

    

 
       

    
                                                             46 3  

  أو

  
 

     √
  

    

 
       

    
                                                           47 3  

, ونظرًا لثبات ادلستمرة التسلسلية ادليكانيكية الطبيعية لآللة معادالت ادلميزةادلعادلتان األخريتان دتثالن 
    العناصر

 
     ,V,   ( ؽلكن إعادة كتابتها بالشكل ادلبسط 46-3فإن ادلعادلة )   و

  :اآليت 

  
 

√  
                                                                                                 48 3  

 : حيث

  
 

  

√
  

 
                    

       

    
 

شكل قطع زاصد ؽلكن دتثيلو  الكهروميكانيكية وادليكانيكية ذلا رياضيًا فإن ادلعادالت ادلعربة للمميزات
 (.10-3) على الشكل بيانياً 
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 ( المميزة الكهروميكانيكية والميكانيكية للمحرك المستمر التسلسلي11-3) الشكل 

, لذلك T=0من ادلالحظ أن سرعة احملرك تزداد مع تناق  العزم وتصل ىذه السرعة إىل الالهناية عند 
يؤدي ذلك إىل خروج احملرك عن رلال عملو الطبيعي  ػلذر من تشغيل احملرك التسلسلي على فراغ حىت ال

 تايل إىل تلفو.وبال

وصلنا إليو ك ادلستمر التسلسلي ختتلف عما تر إال أنو ومن الناحية العملية فإن ادلميزات احلقيقية للمح
ادلميزات  شباع ادلغناطيسي لآللة. يتم اللجوء للطرق التحليلية البيانية إلنشاء تلكنظريًا وذلك نتيجة لإل

 ضمن جداول مرفقة مع النشرات الفنية اخلاصة هبذه احملركات ةواليت تستند إىل معطيات زلددة موجود
يتم  .)غالبًا ما يتم التعامل مع القيم الواحدية يف ىذه اجلداول والنشرات( تبعًا لتصميمها واستطاعتها

احلصول على ىذه ادلخططات واجلداول من الشركات ادلصنعة وذلك بعد القيام بتجارب عملية على 
 تصنيعها.عملية النتهاء من تلك احملركات بعد ا

أما ادلميزة االصطناعية للمحرك التسلسلي فإننا ضلصل عليها عند اضافة مقاومة أو رلموعة مقاومات إىل 
وكذلك , كمقاومة اقالع على مرحلة أو أكثردارة ادلتحرض والتهييج, ىذه ادلقاومة ؽلكن استخدامها  
 ( و46-3ء ادلميزة االصطناعية نعود إىل ادلعادلتني )للتحكم بسرعة احملرك من أجل محولة زلددة. إلنشا

 لنحصل على :   ( ونضيف إىل احلد الثاين ادلقاومة اخلارجية ادلضافة 3-47)
 

  
 

     √
  

    

 
          

    
                                                   49 3  

  أو
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     √
  

    

 
          

    
                                                 50 3  

 

( 48-3أن احلد الثاين من معادالت ادلميزة الطبيعية قد تغري, وبالتايل ؽلكن كتابة ادلعادلة )نالحظ 
 : اآليتبالنسبة للمميزة االصطناعية بالشكل 

  
 

√  
                                                                                                51  3  

 : حيث

   
          

    
                                                                               52  3  

التسلسلي من أجل عدة قيم ( ادلميزات الطبيعية مع االصطناعية للمحرك ادلستمر 11-3) يبني الشكل
ل ليونة من ادلميزات للمقاومات اخلارجية ادلضافة إىل دارة احملرك. نالحظ أن ادلميزات االصطناعية أق

 اد درجة اضلدارىا كلما ازدادت قيمة تيار احلمولة وعزمها.الطبيعية وتزد

 
 التسلسلي (: المميزة الطبيعية واالصطناعية للمحرك المستمر ذي التهييج11-3الشكل)
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مستجرًا تياراً   V 110يتغذى بتوتر قدره لدينا زلرك تيار مستمر ذو هتييج تسلسلي -7-3مثال: 
حسب سرعة ىذا احملرك عندما يستهلك تياراً أr.p.m 1200. عندما يدور بسرعة  A 30قدره 
 .Ω 0,4 تساوي , علماً بأن مقاومتو الكليةA 20مقداره 
 : الحل

 دتغنط احملرك خطي وأن رد فعل ادلتحرض مهمل. أوالً نفرض أن منحين
و A 30 )حالة التيار  حلساب سرعة احملرك اجلديدة نقوم بنسب القوى احملركة الكهرباصية يف احلالتني

 : حالتني. ضلسب أوالً القوى احملركة يف ( إىل بعضهما البعضA 20حالة التيار 
 :  A 30احلالة األوىل حيث التيار ادلسحوبيف 

                                    
 
 :  A 20حلالة الثانية حيث التيار ادلسحوبيف ا

                                     
 : وبنسب ىاتني العالقتني صلد

    

    
 

   

   
  
 𝜙 

 𝜙 
             

    

    
       

   

  
               

 
 : لدينا زلرك تيار مستمر ذو هتييج تسلسلي ؽللك القيم االمسية التالية -8-3مثال:  

Vn= 220 V, Pn =16 kW, In=86 A, nn= 600 r.p.m,   +    = 0,297 Ω 
 : باجلدول التايل كقيم واحدية للتيار والسرعة  والنشرة الفنية ذلذا احملرك معطاة

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 I/In 

0,78 0,81 0,85 0,89 0,94 1 1,09 1,23 1,6 n/ n n 
  

 : يلي ادلطلوب ما
 رسم ادلميزة الكهروميكانيكية الطبيعية ذلذا احملرك. -1
ضافتها على التسلسل مع دارة ادلتحرض كي تصبح السرعة الواجب إ    حساب قيمة ادلقاومة -2

200 r.p.m  400ومن مث r.p.m حرض على القيمة االمسية.مع ثبات قيمة التيار يف ادلت 
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 احملسوبتني يف الطلب السابق.    رسم ادلميزات الكهروميكانيكية االصطناعية ادلوافقة لقيميت -3
 : الحل
باالعتماد على اجلدول ادلعطى بالنشرة الفنية للمحرك ؽلكننا حساب قيم التيار احلقيقية باألمبري  -1

 : , فنحصل على اجلدول التايل nوادلقابلة للسرعة

154 137,6 120,4 103,2 86 68,8 51,6 34,4 I (A) 

486 510 534 561 600 654 783 960 n (r.p.m) 

 n=f(I)ة للتيار وللسرعة ؽلكننا رسم العالقة بني السرعة والتيار ياحلقيقباالعتماد على جدول القيم 
 : اآليتوادلوضحة بالشكل  للمحرك الطبيعية فنحصل عندىا على شليزة العمل الكهروميكانيكية

 
حلساب قيمة ادلقاومات ادلضافة إىل دارة ادلتحرض مع بقاء قيمة التيار مساويًا للتيار االمسي نعتمد  -2

 : . يف حال عدم وجود مقاومة خارجية فإن القوة احملركة الكهرباصية ىي(  /  )على نسبة السرع 

                    𝜙     

 : تصبح القوة احملركة الكهرباصية   أما يف حال وجود ادلقاومة 

                       𝜙     

, بالتايل تصبح نسبة السرع باالعتماد على ادلعادلتني  𝜙  𝜙باعتبار أن التيار يبقى ثابتًا إذًا 
 السابقتني :
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 : فإن      r.p.m 400من أجل

      (  
      

              
) 

        (  
      

              
) 

                

 : فإن      r.p.m 200ومن أجل 

        (  
      

              
) 

                

ادلقابلة    , ضلسب قيمة السرعة    و      ادلقابلتني للمقاومتني تنياالصطناعيلرسم ادلميزتني  -3
 : اآلتيةوذلك باالعتماد على العالقة    وللسرعة  للتيار

         
     

            
  

 .   والسرعة     من أجل قيم التيار    و       من أجل   يبني اجلدول التايل قيم السرعة 

154 137,6 120,4 103,2 86 68,8 51,6 34,4   (A) 

486 510 534 561 600 654 783 960     (Rr=0) 

160 215 271 330 400 484 597 840     (Rr1) 

166- 81- 8 100 200 315 458 722     (Rr2) 

 لشكل التايل يبني ادلميزة الطبيعية مع ادلميزتني االصطناعيتني ادلرسومتني من أجل قيمتني للمقاومة.ا
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 :  قالع محركات التيار المستمر التسلسليةإ -3-2-2-1

نراعي قيمة تيار االقالع والذي ؽلكن أن يسبب ضرر أو إلقالع زلرك التيار ادلستمر البد أن 
من الطرق ادلتبعة إلقالع احملرك ادلستمر التسلسلي ىي تطبيق توتر مستمر  حىت تلف مبلفات اآللة.

حىت الوصول للتوتر االمسي عند وصول سرعة احملرك إىل السرعة  منخفض يف البداية مث رفعو تدرغلياً 
ضافة مقاومة خارجية متغرية إىل دارة ادلتحرض ويتم إخراجها تدرغليًا مع , وىناك أيضًا طريقة إاالمسية

يف مجيع  األكثر شيوعاً إلقالع احملركات ادلستمرة التسلسلية. من الطرق الطريقةىذه  تعدزيادة السرعة, و 
قالع احملرك حتت احلمولة لتجنب التسارع اخلطر للمحرك والذي ؽلكن أن يؤذيو احلاالت غلب مراعاة إ

 . عند دراسة شليزاتو ادليكانيكية كما وجدنا  ويتلفو

 :  قالع ودرجاتها تحليلياً حساب مقاومات اإل -3-2-2-2

قالع جزصية إ اتمقاوم عدةيبني دارة اقالع زلرك مستمر تسلسلي مؤلفة من  (12-3) الشكل
وادلدرجة ضمن خراجهم على مراحل مع تزايد سرعة احملرك. تقيدًا بالشروط احلرارية للمحرك يتم إ

وبناًء  2,5-2),)   ضمن اجملال  حبيث يقع    عظميمواصفاتو الفنية فإننا ضلدد قيمة تيار اإلقالع األ

     , قالع الكلية من العالقةعليو ضلسب قيمة مقاومة اإل
 

  
أما قيمة تيار           

     .عظميوتيار اإلقالع األ   مسي التيار اال قع بني قيمةدىا تقريباً حبيث يدضل    الصغرىقالع اإل
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 قالع جزئيةإ مقاومات مجموعة قالع محرك مستمر تسلسلي مع(: دارة إ12-3) الشكل

 :  قالع يكون لديناحلظة اإل عند

                
                            

    
 

  
                                                                                                53 3  

بعد أن مرحلة.    قالع احملرك ادلستمر التسلسلي ذي( يوضح تغريات تيار إ13-3الشكل )
شلا يؤدي إىل تناق  قيمة تيار يقلع احملرك تبدأ سرعتو باالزدياد وتزداد معها القوة احملركة الكهرباصية 

إىل  𝜙 من القيمة وذلك يضًا بتناق  الفيض ادلغناطيسي ادلوافق, ويًتافق ذلك أ  قالع إىل القيمة اإل
  𝜙 القيمة

 
 التسلسلي قالع المحرك المستمر(: مراحل إ13-3الشكل )

   لنفرض أن 

   
    و   

   
  , نفرض كذلك أن       

ىي القوة احملركة الكهرباصية قبل فصل   

  وعند الزمن  (1) بقليل أي عند النقطة   ادلقاومة 
  , وأن  

ىي القوة احملركة الكهرباصية بعد فصل   
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  وعند الزمن  ('1) بقليل أي عند النقطة   ادلقاومة 
, أما سرعة دوران احملرك فإهنا وبسبب عطالة  
 : ؽلكننا أن نكتب يف ىذه احلالة ,('1)و  (1) احملرك تبقى ثابتة عند االنتقال السريع بني النقطتني

 
   

                   𝜙     
   

                      𝜙                                         54  3  

 

 : نقوم بنسب القوتني احملركتني الكهرباصيتني يف العالقة السابقة لنحصل على

   
 

   
  

             

                
 

   𝜙    

   𝜙    
 

𝜙 

𝜙 
 

 

 
                  55  3  

 (:'2( والنقطة )2) عند النقطة وبشكل مشابو

   
 

   
  

                

                   
 

𝜙 

𝜙 
 

 

 
                                   56  3  

 :('3( والنقطة )3)وكذلك من أجل 

   
 

   
  

                   

                      
 

𝜙 

𝜙 
 

 

 
                          57  3  

 : فإنقالع ومن أجل آخر مرحلة من مراحل اإل

       
 

       
  

                 

         
 

𝜙 

𝜙 
 

 

 
                                        58  3  

 ( ونفرض أن :12-3نعود إىل الشكل )

                              
                                
                                                   59  3  
 

  وىكذا...
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 ومنو :
         
         
         
. 
. 

                                                                                60  3  

55  بالعودة إىل العالقة  : ؽلكننا أن نكتب  3 

                  
                  
                                                                                       61  3  

 : صلد   بقسمة العالقة األخرية على 

 

  
            

  
  

   

            
 

 
                

 

  
 

                       
 

 
                                                                 62 3  

57  ة صلد بعد العودة إىل العالقات الطريق وبنفس 58  و  3 56  و  3   3  : 

        
        
. 
. 

                                                                                                      63 3  

 : قالع الكليةتصبح مقاومة اإل

                    

                                                                     64  3  
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حد     ع و , رياضياً رلم  وأساسها ىو   وىي عبارة عن متوالية ىندسية متزايدة حدىا األول ىو 
 : ىو

      
      

   
                                                                                    65  3  

 :( قالععدد نقاط مقاومة اإل)  قالع ضلصل على عدد مراحل اإل بأخذ لوغاريتم الطرفني

    
  *        

   

  
+

     
                                                               66  3  

 : مقارنة أداء عمل محركي التيار المستمر التفرعي والتسلسلي -3-2-3

والتسلسلي صلد أن العزم يف احملركات التفرعية يتناسب مع تيار  بادلقارنة بني أداء احملركني التفرعي
باعتبار أن الفيض ثابت, يف حني أن ىذا العزم يتناسب مع مربع التيار  (       ) ادلتحرض

(       
( يف احملركات التسلسلية, وىذا يعين أن احملرك ادلستمر التسلسلي ينتج عزم اقالع أعلى  

احملرك التفرعي, وىذا ما غلعل من احملركات التسلسلية زلركات ذات أعلية كبرية يف التطبيقات شلا ينتجو 
 اليت تتطلب عزوم اقالع عالية كآالت اجلر والقطارات الكهرباصية على سبيل ادلثال.

ميزة )حالة ادل فيما ؼل  السرعة فإنو وكما رأينا بأن سرعة دوران احملرك ادلستمر التفرعي تقريبًا ثابتة
الطبيعية(, بينما تتغري السرعة بشكل كبري مع احلمل يف احملركات التسلسلية, وتذىب لالهناية يف حالة 

 العمل على فراغ.

 : ةاآلتياستطاعة العمل ادلفيدة تعطى بالعالقة 

         
     

  
                                                                             67  3  

باعتبار أن السرعة يف احملرك ادلستمر التفرعي ثابتة لذلك فإن االستطاعة تتناسب طردًا مع العزم 
(   √       بينما تتناسب مع جذر العزم يف احملرك ادلستمر التسلسلي) ,(         )

)كون السرعة تتناسب عكسيًا مع جذر العزم(. ىذا يعين أن تغريات احلمولة ضمن رلال واسع يف 
يفسر قدرة  مااحملركات التسلسلية سيكون لو تغريات يف العزم أقل حدة منها يف احملركات التفرعية, وىذا 

 كات التفرعية وادلستقلة.احملركات ادلستمرة التسلسلية على حتمل زيادة يف التحميل أكثر منها يف احملر 
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قالع ذلذا درجات اإل للمحرك ادلستمر التسلسلي أحسب عدد (8-3يف ادلثال السابق ) -9-3مثال: 
اقالعو االعظمي يساوي ضعف قيمة تياره  رقالعو حتت محولتو االمسية, علمًا بأن تيااحملرك عند إ
 .االمسي
 : الحل

                  
                        

 : ضلدد الثوابت التالية

   
 𝜙  

 𝜙 
        

    
   

       
 

 
 

 

   
    
   

       

   
 𝜙  

 𝜙 
 

         

        
 

 
                                                  

 

 : من العالقة التالية   ضلسب قيمة ادلقاومة الكلية

   
  
  

 
   

   
         

 :    قالع الكلية فتكون مقاومة اإل
                              

 : يلي كما    ومنو ضلسب قيمة ادلقاومة اجلزصية 

                   

66  ومن العالقة  :  قالع ضلدد عدد مراحل اإل  3 

    
  *        

   

  
+
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, بشرط أن 3إىل أقرب عدد صحيح وليكن    ب قالع عدداً صحيحاً نقر مراحل اإل وحىت يكون عدد
 تبقى شروط حتميل احملرك زلققة.

 : المختلطة المميزات الكهروميكانيكية والميكانيكية لمحركات التيار المستمر -3-2-4

 اأضيفت إليه ةتفرعي اتإن زلركات التيار ادلستمر ذات التهييج ادلختلط ىي عبارة عن زلرك
من ىنا ؽلكننا أن . كامل تيار احملركتيار ادلتحرض فقط أو  اليت ؽلر فيها إما  و ,ملفات هتييج تسلسلية

ة. وسندرس وزلركات سلتلطة بتفريعة قصري  : زلركات سلتلطة بتفريعة طويلةظليز نوعني من ىذه احملركات
 نوع على حدة : اخلصاص  العامة لكل

 كامل تيار اآللة  ىذا النوع من احملركات مصمم ليتحمل : طويلةالفريعة تذو الختلط ادلرك احمل, 
 ( :14-3) ودارتو ادلكافئة موضحة بالشكل

 
 (: محرك تيار مستمر مختلط ذو تفريعة طويلة14-3) الشكل

 قالع كبري نسبياً, وىذا ما غلعلها مناسبة يف عمليات اجلر الكهرباصي.ىذه احملركات تتمتع بعزم إ

وىو عبارة عن اجملموع اجلربي لفيضي ملفي  𝜙 للفيض ادلغناطيسي الكلي ذلذه احملركات بالرمزنرمز 
 : أي  𝜙 التسلسلي و  𝜙 التهييج التفرعي

𝜙   𝜙  𝜙                                                                              68  3  

شارة السالبة تعين أن , بينما اإلنفسو ادللفني باالجتاه الفيضني ادلتشكلني يفشارة ادلوجبة تعين أن اإل
 : ىيو  ة لتلك للمحرك التسلسليمشاهباحملركات  ادلعادالت اليت دتيز ىذهالفيضني باجتاىني متعاكسني. 
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     (𝜙  𝜙 )     (           )        

      (           )   

                     

      (           )                                                                      69  3  

 تيار اآللة ودارتو ادلكافئة موضحة يتحمل كامل ل : مصمم قصريةالتفريعة ذو الختلط ادلرك احمل
 ( :15-3) بالشكل

 
 محرك تيار مستمر مختلط ذو تفريعة قصيرة (:15-3الشكل)

 ادلعادالت اليت دتيز ىذه احملركات ىي :

           

                             

     (𝜙  𝜙 )     (           )        

      (           )    

                                                                                                 70 3  

وادليكانيكية ذلذه احملركات ادلختلطة تأخذ موضعًا متوسطًا بني شليزات  ادلميزات الكهروميكانيكية
احملرك ادلستمر التفرعية والتسلسلية. فيض ادللف التفرعي يعترب ثابتًا ومستقاًل عن احلمولة, بينما الفيض 
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ضني يتم حتديد صفات احملرك ادلختلط حسب اجتاه الفيق مباشرة باحلمولة ويتغري معها. التسلسلي يتعل
حبيث يكون احملرك مجعي إذا كان الفيضان بنفس االجتاه وطرحي يف حال كان الفيضان باجتاىني 

ؽلكننا وباالعتماد على ادلعادالت الرياضية السابقة استنتاج ادلعادلة العامة للمميزات  متعاكسني.
 : اآليتالكهروميكانيكية للمحرك ادلستمر ادلختلط ك

  
 

    𝜙  𝜙  
 

          

    𝜙  𝜙  
                                                 71 3  

 : أو

  
 

    𝜙        
 

          

    𝜙        
                                          72 3  

لسرعة, وىذا ما لوكذلك  للحملنالحظ أن الفيض ادلغناطيسي الكلي يتبع    3 72 من العالقة
التعبري عن شليزات ىذا احملرك أمر معقد نسبياً, لذلك يتم ادراجها يف النشرات الفنية اخلاصة بكل  غلعل

 زلرك سلتلط.

 المختلطة الجمعية : محركات التيار المستمر -3-2-4-1

يف حالة األمحال قل من احملرك التسلسلي. على من احملرك التفرعي وأذلذا احملرك عزم اقالع أ
يكون الفيض التفرعي ىو ادلسيطر بينما يكون للفيض التسلسلي تأثريًا صغريًا جداً, وىذا ما الصغرية 

 وغلعل أداء ىذه احملركات أشبو بأداء احملركات ادلستمرة التفرعية, أي أن سرعة دوراهنا على فراغ يكون ذ
 : اآلتيةيمة زلددة وتعطى بالعالقة ق

   
 

   𝜙 
                                                                                                 73 3  

تأثري أكرب من الفيض التفرعي, يف  مهمًا جداً وذاأما يف حالة األمحال الكبرية فيصبح الفيض التسلسلي 
 احملرك ادلختلط من تلك للمحرك ادلستمر التسلسلي.ىذه احلالة ستقًتب شليزات عمل 

 :محركات التيار المستمر المختلطة الطرحية  -3-2-4-2

ض التفرعي, يف ىذا النوع من احملركات ادلستمرة ادلختلطة يتم طرح الفيض التسلسلي من الفي
يسبب زيادة استجرار تيار ادلتحرض شلا يؤدي إىل زيادة فيض احملرك التسلسلي, وىذا فزيادة حتميل احملرك 

 : تلط الطرحي تعطى بالعالقة اآلتيةسرعتو. سرعة احملرك ادلخ ةاديؤدي إىل زي
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    𝜙  𝜙  
 

          

    𝜙  𝜙  
                                                 74 3  

 
آخر يف احلمولة وبالتايل  داً ازديا تزداد سرعة ىذا احملرك إذاً بزيادة محولتو, وزيادة السرعة تسبب من جديد

بالتايل زيادة جديدة  و للمحرك الكلي ادلغناطيسي بالفيضآخر نقصان  بتيار ادلتحرض, وىذا يؤدي إىل
مولة وتغرياهتا, لذلك حملركات غري مستقر مع تأرجحات احليف السرعة. ؽلكن القول بأن ىذا النوع من ا

 يتم استخدامو عادة يف احلياة العملية ويبقى استخدامو زلصوراً ضمن ادلخابر العلمية. ال
التفرعي وادلختلط بنوعيو اجلمعي  ,( ادلميزة ادليكانيكية للمحرك ادلستمر التسلسلي16-3) يبني الشكل

 الطرحي. و

 
 المميزات الميكانيكية للمحركات المستمرة الثالثة :(16-3)الشكل  


