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ءابرهك ينف    دمحم ليقع     

عبارلا ءزجلا              



Synchronous) ةينمازتلا تاكرحملا

 (Motors

: ينمازتلا كرحملا

و ةيكرح ةقاط ىلا ةيبرهكلا ةقاطلا ليوحتب موقي يبرهك كرحم وه

 (Rotor) راود وضع (Stator)و تباث وضع نم نوكتي

ثحلل   يادرف ضيرحت ىلع هءانب ةركف يف دمتعيو  

. يسيطانغمورهكلا

وضعلا تافلم رايت نأ  يف يثحلا كرحملا   نمازتملا كرحملا هباشي  

ثحتسملا لا جملا بناج ىلإ مهاسي ايسيطانغم جماال جتنُي نكاسلا

  نارود مزع   جاتنإ )يف راودلا ةرئاد  يف يبرهك  رايت رورم ةجيتن )

. يئابرهكلا كرحملا روديف ،

تاسيطانغم ىلع نمازتلا كرحم يف نكاسلا وضعلا يوتحي

يسيطانغملا لا جملا اذهو اراود   ايسيطانغم  جماال لكشت ةيئابرهك

. رايتلا ددرت سفنب رودي

. لدعملا سفنب يسيطانغملا لا جملا اذهل اعبات راودلا وضعلا روديو  

رودي راودلا وضعلا لعجي نمازتملا يئابرهكلا كرحملا

. ةتباث ةعرسب

روط لكل باطق األ جاوزأ ددع ىلع هنارود ةعرس دمتعتو  

صفقلا وذ يثحلا كرحملا حةلا  يف امك رايتلا   ددرت   ىلعو

.  يباجنسلا



كر حملا ةعرس ددحي ليغشتلا رايت ددرت و نكاسلا باطقأ ددعف  

لقثب رثأتت ال هتعرس نأ ينعي ،امم صقنت وأ ديزت ال يهف ةمئادلا

. ليمحتلا

 و ةيئابرهكلا تاعاسلا يف  ةريغصلا ةينمازتلا تاكرحملا مدختست

ةزهجأ لثم  ةعرسلا ةتباثلا نارودلا ةزهجأ يفو تقولا تاهبنم

. اهريغو   توصلا ليجست

، دحاو روط وذ ددرتم رايت ةطساوب ينمازتلا كرحملا ليغشت نكمي

. راوط ثاليثاأل ددرتم رايت ةطساوب وأ

هيف رميس هجو دهجثاليثاال ردصمب تباثلا وضعلا ةيذغت متي امدنع

امظتنم ايسيطانغم جماال دلوتيف هجو ثاليثاال رايت

جملا دلوتيس رمتسملا رايتلا لاب جملا تافلم ىذغتت   امدنعو  

جماالن دجاوتيس يلا و بتلا راودلا وضعلا ىف تباث يسيطانغم

  نايسيطانغم



ادماعتم نوكي نا لواحيس Br راودلا وضعلا لا جمف Br-Bs امه

رودي تباثلا وضعلا جملا نا ثيحف Bs تباثلا وضعلا جملا عم

روادلا وضعلا هعم هبو قاحللا لواحيس راودلا وضعلا جملا  ناف

اذل  امهنيب ةيوازلا عاستا ببسب كلذ نم نكمتي نل نكلو هسفن

لبق اهنم برقلا وا ةينمازتلا ةعرسلا ب راودلا وضعلا رادي نا بجي

هتافلم ىف رايتلا ليصوت

  ةريغص ةيوازلا نوكتس ليصوتلا  دنعف

  مادام كرحملا لمح ريغت امهم ريغتت وال ةعرسلا سفنب ناروديسف

هل. ننقملا لمحلا نمض



: هعاونأ

نيريبك نيعرف ىلإ ةينمازتلا تاكرحملا مسقنت

: يجراخ دهج  ردصمب   ةراثتسم تاكرحم -1

هتراثتسا نأ يف ةيثحلا تاكرحملا نع عونلا اذه قرفي و

تاقلح و شرف همزلي كلذل و يجراخ   رمتسم دهج  ردصم   بلطتت

. رايتلا ب راودلا ديوزتل زناالق

: ءدبلا ةيتاذ   ةراثتسم ريغ تاكرحم -2

ىلوتت ةيلخاد ةيبرهك ةرئاد كلمت إلاهن يجراخ ردصم بلطتت وال

ةجمدم األلو عونلا يف ةمزلتسملا ةرئادلا نأ ىنعمب ، ءدبلا ةيلمع

. يناثلا عونلا لكايه لخاد

ءاوس يتاذ ءدب ةرئاد ىلإ زاتعي نمازتملا كرحملا نأ يف ببسلا و

ىلإ ةعرسلا لصت امدنع  إال مزعلا جتني  ال هنأ وه ةيجراخ وأ ةجمدم

. باطق ددعاأل و ددرتلا اهددحي يتلا ةينمازتلا ةعرسلا

: ينمازتلا كرحملا ءازجأ

ةيلا: تلا ةيساس األ ءازج نماأل ينمازتلا كرحملا نوكتي

 : (Stator) نكاسلا وضعلا -1

طلاــرو. ثاليث يثحلا كرحملل نكاسلا وضعلا بيكرت هبشيو



:(Rotor) راودلا وضعلا -2

فوفلملا راودلا وضعلا ينمازتلا كرحملل راودلا وضعلا هبشي

نوكيو ةيسيئرلا ةيسيطانغملا باطق األ لكشت تافلم ىلع هئاوتحاب

نكاسلا وضعلل باطق األ ددعل ًايواسم راودلا وضعلل باطق ددعاأل

كلذكو ، يبونج – يلا مش بقاعتم لكشب باطق األ لصوت ثيحب

ب باطق األ ةيذغتل ةينوبرك شرف اهيلع زناالق يتقلح ىلع يوتحي

. رشابملا رايتلا

: نيعون ىلإ راودلا وضعلا عاونأ مسقتو

(SalientPole) ةزرابلا باطق وذاأل راودلا وضعلا -



(CylindricalRotor) يناوطس األ راودلا وضعلا -

:(SlipRings)زناالق تاقلح -3

متيو راودلا وضعلا نارود روحم ىلع ةتبثم زناالق اتقلح كانه

وضعلا ىلع باطق األ تافلم ىلإ خالاهل نم رشابملا رايتلا ليصوت

راودلا



: ينمازتلا كرحملا لمع أدبم

ةيسيئرلا باطق واأل ردصملا عم نكاسلا وضعلا تافلم ليصوت دنع

لك نإف نوكسلا حةلا يف وهو رشابملا رايتلا عم راودلا وضعلل

بطقلا بذج لواحي راودلا يسيطانغملا لا جملا باطقأ نم بطق

فداصتي يذلا راودلا وضعلا يف ةيسيئرلا باطق نماأل فلا خملا

يف نارود مزع راودلا وضعلا يطعي امم ليصوتلا ةظحل هرورم

. راودلا يسيطانغملا لا جملا نارود هاجتا

 

هنإف راودلا وضعلا هكلتمي يذلا ريبكلا يتاذلا روصقلا مزعل ًارظنو

راودلا يسيطانغملا لا جملا باطقأ نم لثامملا بطقلا رودي نأ لبق

لا جملا (الن ةيسيئرلا باطق نماأل بطقلا سفن مامأ ءاج دق نوكي

يف دلوتملا لا جملا و راود نكاسلا وضعلا يف دلوتملا يسيطانغملا

نارود مزع هيطعيو هعم رفانتي يكل ( ريغتي ال تباث راودلا وضعلا

. ةكرح نودب ًاتباث ىقبيس اذل داضملا يفاالهاجت



نيب طبارتلا ساسأ ىلع كرحملا هيطعي يذلا نارودلا مزع أشني

باطق األ ةعومجمو راودلا وضعلا ىلع ةيسيئرلا باطق األ ةعومجم

يسيطانغملا ريثأتلا ىلإ دوعي يذلا راودلا يسيطانغملا لا جملل

. نكاسلا وضعلا تافلمل

واالنإف ليغشتلا ءدب دنع راودلا وضعلا ريودت نم الدب  نذا

. هسفن ءاقلت نم لمعي نا نكمي ال كرحملا



ساسأ ىلع كرحملا هيطعي يذلا فيعضلا نارودلا مزع أشني ثيح

(وذ راودلا وضعلا ىلع ةيسيئرلا باطق األ ةعومجم نيب طبارتلا

وضعلل يسيطانغملا لا جملل باطق األ ةعومجمو ( راودلا لا جملا

تافلمل يسيطانغملا ريثأتلا ىلإ دوعي يذلا ( تباثلا لا جملا ) راودلا

نمازتلا ةعرسب ناتعومجملا رودت امدنعو نكاسلا وضعلا

مزع كلتمي ال كرحملا (ns)(synchronousspeed)نإف

. ليغشتلا ءدب دنع راودلا وضعلا ريودت نم والدب نارودلا ءدب

باطقأ يروحم قابطنا ينمازتلا كرحملا لمع دنع هنايالظح ثيح

روحم نإف كرحملا ليمحت دنعو ، راودلا وضعلا و نكاسلا وضعلا

ةيوازب ىمستو (d) اهرادقم ةيوازب رخأتيس راودلا وضعلا باطقأ

ةيوازلا دادزت ثيحب لمحلا رادقم ىلع ةيوازلا ةميق دمتعتو ، مزعلا

امدنع ىوصقلا ةميقلا ىلإ لمحلا مزع لصيو ، لمحلا داز املك

جورخل كلذ يدؤيس ريبك دح ىلإ لمحلا ةدايزبو  d=90°  نوكت

. نارودلا نع  هفقوت وأ نمازتلا نع كرحملا

: ينمازتلا كرحملا صئاصخ يف ضيرحتلا رايت ريغت ريثأت  

وضعلا تافلم )يف رمتسملا رايتلا ) ضيرحتلا رايت رورم دنع

دلوتتف نكاسلا وضعلا تافلم عطقي يسيطانغم جملا دلوتيس راودلا

ىلع ردصملا رايت دمتعيو ردصملا ةيتلوف سكاعت اهب(ق.د.ك)

ةيسكعلا وق.د.ك ردصملا ةيتلوف ) نيتيتلوفلا نيتاه ةلصحم

.( ةدلوتملا



يواست يتلا ( ةيسكعلا (ق.د.ك دلوي يذلا ضيرحتلا رايت دعي ثيح

هذه نع رايتلا صقن اذإو لاالمز، ضيرحتلا رايت ردصملا ةيتلوف

اذإو ،(Under-Excitation) اصقان ضيرحتلا رايت دعي ةميقلا

.(Over-Excitation) ادئاز ضيرحتلا رايت دعي اهنع داز

ةيتلوف نم لقا ةيسكعلا ق.د.ك نوكت صقانلا ضيرحتلا حةلا يف

ةلصحملا ةيتلوفلا نع رخأتم بوحسملا رايتلا نوكيو ، ردصملا

cos q يه ثيح ) q  ةيوازب ردصملا ةيتلوف نع ًارخأتم كلذكو

.( ةردقلا لماعم

ةيتلوف ىلع مدقتي بوحسملا رايتلا نإف دئازلا ضيرحتلا   دنعو  

. q  ةيوازب ردصملا

. مدقتم ةردق لماعم ىلع لصحن اهدنعو

: تامادختس  اال

ةيلا، علا تاردقلا و ةضفخنملا تاعرسلل ينمازتلا كرحملا مدختسي

ةلا. حلا هذه يف هريغ نم رثكأ ًايداصتقإ ينمازتلا كرحملا نوكيو

يفو اينوم واأل ءاوهلا تاطغاض ريودتل ينمازتلا كرحملا مدختسي

واأل ةشمق األ ةعانص يفو لحادملا و نحاطملا و ةيئاملا تاخضملا

. تافنعلا ريودتل ةريبكلا نفسلا يف مدختسي ،امك مجانملا و تنمس

ًاقباس. انرشا امك ةردقلا لماعم حيحصتل مدختست كلذك



: ةينمازتلا تاكرحملا ئواسم

لماعم حيحصت يف ةينمازتلا تاكرحملل ةديجلا تازيمملا نم مغرلا ب

كانه عةيلاإالنإ ةءافكب لمعلا و ةتباث ةعرس ىلع لوصحلا و ةردقلا

: اهنمو اهل تايبلس ةدع

. ضيرحتلا رايت ىلع لوصحلا لجأ نم رشابم رايت ردصمل جاتحت -

ءدب. ةليسوب دوزي مل اذإ فيعض كرحملل ءدبلا مزع -

تارييغت وألي ةكبشلا ىلع بارطضا ألي ةدئازلا ةيساسحلا -

. ةكبشلا يف ةئجافم

رارقتسا مدع ببسب (Hunting)  بذبذتلا ىلإ كرحملا ليم -

ددرتلا

. دئازلا ليمحتلا دنع كرحملا فقوت -



 : ةينمازتلا تاكرحملل ةكرحلا ءدب قرط    

هتكرح ءدبي ال ينمازتلا كرحملا  نا ةقباسلا سوردلا يف انعم نيبت

لكشب ينمازتلا كرحملا ةكرح ءدب نم الدب كلذلو هسفن ءاقلت نم

ءدب قرط كل مدقنسو ىرخ اال ةيئابرهكلا تاكرحملا نع فلتخم

: ةينمازتلا تاكرحملا ةكرح

: ينمازتلا كرحملل ةكرحلا ءدب قرط رهشأ نم

: رشابم رايت كرحم وأ يثح كرحم قيرط نع ءدبلا -1

كرحملل راودلا وضعلا ةرادإ ىلع يجراخلا كرحملا اذه لمعيو

مدع ةاعرم اهنم،عم ًابيرق وأ ةينمازتلا ةعرسلا ىلإ لصيل ينمازتلا

. هليغشتب ءدبلا دنع كرحملا ليمحت



دلوم اهنارود روحم ىلع دجوي ًادج ةريبكلا ةينمازتلا تاكرحملا  يف

ءدب. كرحمك ًاضيأ همادختسا نكمي رشابم رايت

يثح: كرحمك ةكرحلا 2-ءدب

ينمازتلا كرحملا لعجب ةكرحلا ءدبل ناتيسيئر نيتقيرط دجوتو

: هنارود ءدب دنع يثح كرحمك

وضعلل ةزرابلا باطق ىلعاال نابضق عضو االىلو: ةقيرطلا أ-

. راودلا

عاونأ ضعب يف دجوت ثيح اراشتنا االرثك ةقيرطلا يه ةقيرطلا هذه

ةعوضوم موينمل نماأل وأ ةيساحن نابضق ةينمازتلا تاكرحملا

نوكتو راودلا وضعلل ةزرابلا باطق ىلعاأل ةصاخ يراجم لخاد

ديمختلا تافلمب ىمستو اهيفرط نم ةروصقم نابضقلا هذه

نابضقلا ريبك دح ىلا هبشت يهو (Damperwinding)

تاكرحملا ب عونلا اذه ىمسيو يباجنسلا صفقلا كرحمب ةدوجوملا

(SynchronousInduction) ةيثحلا ةينمازتلا

نابضق نع ةرابع (DampingWinding) ديمختلا نابضقو  

صفقلا هبشتو   اهيفرط نم ةروصقم موينمل نماأل وأ ةيساحن

؛ ةزرابلا باطق األ  تاذ ةينمازتلا تاكرحملا يف مدختستو ، يباجنسلا

رايتلا ب نكاسلا وضعلا دوزي كرحملا نارود ءدب دنع ثيحب

امم ةرادلا نم ةلوصفم راودلا وضعلا تافلم نوكتو يئابرهكلا

يثح رايت رورم يلا بوتلا نابضقلا يف ةيثح ةعفاد ةوق ديلوتل يدؤي

يسيئرلا لا جملا عم لعافتيس  اهيف يسيطانغم جملا دلوتو اهيف

نمازتلا ةعرس نم ةبيرق ةعرسل كرحملا ةعرس لوصول يدؤيو



ليصوت متي هتعرس 95%نم يلا وحل كرحملا ةعرس لوصو دنعو

كرحملا لمعو راودلا وضعلا تافلمل رشابملا رايتلا ردصم

. ينمازتلا

راودلا وضعلا وذ يثح كرحمك كرحملا لمع ةيناثلا ةقيرطلا ب-

 : فوفلملا

ضيرحتلا تافلم نوكت ةيادبلا يف ثيح يثح كرحمك ءدبلا ةقيرط  

راودلا وضعلا تافلم لصوتو رشابملا رايتلا ردصم نع ةلوصفم

متيو كرحملل يلا علا ءدبلا رايت ليلقتل ةصاخ ءدب تامواقم عم

كرحمك كرحملا روديو نكاسلا وضعلل روطلا ثالةيث ةيتلوف ليصوت

كرحملا نارود ةعرس لصت امدنعو فوفلملا راودلا وضعلا وذ يثح

ليصوتو ءدبلا تامواقم لصف متي ةيمس األ هتعرس 95%نم ىلإ

رايتلا ردصم االزنالقعم يتقلح ربع راودلا وضعلا فارطأ

. يروف لكشب رشابملا



 : ددرتلا ريغتم دهج ردصم مادختساب -3

متيف ددرتلا ريغتم دهج ردصمب ينمازتلا كرحملا نارود ءدب نكمي

راودلا ىسيطانغملا لا جملا ةعرس حبصت نا  ىلا ددرتلا ضفخب كلذ

وضعلا ادبي امدنعف هب قحلي نا راودلا وضعلا نكمتي ثيحب ادج هليلق

      لصي ىتح ايجيردت ددرتلا عفر متي نارودلا ىف راودلا

نارودلا ب راودلا وضعلا رمتسيف ةبولطملا ةعرسلا ىلا كرحملا

لا. جملا ةعرس سفنب

: ةيماودلا تارايتلا ةرهاظ مادختساب -4

اهتكرح ادبت تمصم راود وضع تاذ ةينمازت تاكرحم دجوت  

  اهل تمصملا راودلا وضعلا يف ةدلوتملا ةيموادلا تارايتلا نا ثيحب

                    ىثحلا كرحملا يف مزعلا ةباشم مزع



ةعرسلا برق ةتعرس لصتو راودلا وضعلا رودي امدنعف     

تباثلا وضعلا نم جتانلا ىسيطانغملا لا جملا ب قلعيس ةينمازتلا

. ةيماودلا تارايتلا تتالىش ذئدنعو ةعرسلا سفنب هعم روديسو

رايتلا ليصوت ولبق ءدبلا هيلمع ءانثا ةقباسلا قرطلا ىف يوالظح

هروصقم لا جملا تافلم نوكت نا الدب لا جملا تافلم ىلا ددرتملا

وضعلا نم جتانلا ىسيطانغملا لا جملل اهضرعت الن ةمواقم ربع

امم  اهفارطا ىلعادج عيلا دهج دلوت ىلا يدؤيس تباثلا

االزنالق. تاقلح نيب ةرارش دلوت وا لزعلا رايهنا ىلا يدؤي

: ينمازتلا كرحملا ةكرح سكع

يسيطانغملا لا جملا نارود هاجتا اهددحي كرحملا نارود هاجتا

. تباثلا وضعلل

ةليصوت لا دبتسا نم فالدب كرحملا نارود هاجتا سكعن يكلو  

تباثلا وضعلا ىلع راوطأ ثلاالةث نم نيروط



سيطانغملا   مئادلا   ينمازتلا كرحملا

PermanentMagnetSynchronousMotors

هوضع لا دبتسا مت نكلو ةينمازتلا تاكرحملا عاونا نم ربتعيو

متاال كلذبو يناوطسا لكش ىلع مئاد سيطانغمب فوفلملا رئادلا

. هتافاضاو رشابملا رايتلا دهج نع ءانغتس

: كرحملا نارود ةيرظن

لا جملا ديلوت ءدبي يئابرهكلا رايتلا ب نكاسلا وضعلا دوزي امدنع

وضعلا باطقا بذج يف نكاسلا وضعلا باطقا أدبتو يسيطانغملا

. رئادلا



ةيلا: تلا لحارملا ب كرحملا رمي ثيح

بذجي (C2) تباثلا وضعلل يبونجلا بطقلا يالظح نا ثيح .1

تباثلا وضعلل يلا مشلا بطقلا .و كرحتملا وضعلل يلا مشلا بطقلا

. كرحتملا وضعلل يبونجلا بطقلا بذجي (C1)



بطقلا بذجي (B1) نكاسلا وضعلل يبونجلا بطقلا نإو  .2

. راودلا وضعلل يلا مشلا

يبونجلا بطقلا بذجي (B2)  نكاسلا   وضعلل يلا مشلا بطقلا و

. راودلا   وضعلل



يلا مشلا بطقلا بذجي (A2) نكاسلا وضعلل يبونجلا بطقلا نإو .3

. راودلا   وضعلل

يبونجلا بطقلا بذجي (A1)  نكاسلا   وضعلل يلا  مشلا بطقلا و

. راودلا   وضعلل



بطقلا بذجي (C1)  نكاسلا   وضعلل يبونجلا بطقلا نإو  .4

. راودلا   وضعلل يلا مشلا

يبونجلا بطقلا بذجي (C2)  نكاسلا   وضعلل يلا  مشلا بطقلا  و

. راودلا   وضعلل



بطقلا بذجي (B2)  نكاسلا   وضعلل يبونجلا بطقلا نإو .5

. راودلا وضعلل يلا مشلا

يبونجلا بطقلا بذجي (B1)  نكاسلا   وضعلل يلا مشلا بطقلا و

. راودلا   وضعلل



يبونجلا بطقلا ثيح ةلماك ةرود راد راودلا وضعلا 6.ونا

. كرحتملا وضعلل يلا مشلا بطقلا بذجي (A1)  نكاسلا   وضعلل

يبونجلا بطقلا بذجي (A2)  نكاسلا   وضعلل يلا مشلا بطقلا و

. راودلا   وضعلل

وضعلا باطقأ بذج يف نكاسلا وضعلا باطقا ةكرح رمتست كلذبو

وضعلا تافلم يف يرسي رايتلا ماد ام كرحملا ةكرح رمستل راودلا

نكاسلا



: سيطانغملا مئادلا   ينمازتلا كرحملا تازيم

. ةيساحنلا تافلملا يف ةردق دقف دجوي 1-ال

عةيلا. ةءافكو ةردق -2

. رئادلا وضعلا حطس ماظتن ال ةيئاوهلا ةرغثلا محجو ةحاسم ةدايز -3

: سيطانغملا ةمئادلا ةينمازتلا تاكرحملا بويع

. راودلا وضعلل يسيطانغملا لا جملا يف مكحتلا ةبوعص .1

. نمزلا عم راودلا وضعلل ةيسيطانغملا صاوخلا ريغت .2

ةجتانلا ةرارحلا ببسب راودلا وضعلا ةيسيطانغم يف دقف دجوي .3

. نكاسلا وضعلا تافلم نم



. ةينمازتلا تاكرحملا و ةيثحلا تاكرحملا نيب قورفلا مها

 

: يثحلا كرحملا  واال

رايتب تباثلا وضعلا ةيذغتب كلذو دحاو ةيذغت ردصم ىلا جاتحي -1

هجو ثاليثاأل

. راودلا ءزجلا و ردصملا نيب يئابرهك لا صتا دجوي 2-ال

.InductionMotor يثحلا ىمسي كلذل و ثحلا ب لمعي  امنا

.Slipىلعاالزنالق هلمع يف دمتعي و

ةكرحلا ءدبل ةدعاسم لئاسو ىلا جاتحي ال  يا ءدبلا يتاذ -3



رودي و بوانتم نوكي ( راودلا ءزجلا ) جتنملا يف دلوتملا رايتلا -4

. هلخاد بصت موينمل نماال ةقلغم الت صوم يف

ءزجلا ةعرس نم لقا نوكت ( جتنملا ) راودلا ءزجلا ةعرس -5

.( يسيطانغملا ضيفلا ) تباثلا

يلا االزنالقوبتلا ديلوتل يرورض نيتعرسلا ب قرفلا واذه

. نارودلا ب كرحملا ةيرارمتسا

. كرحملا فقوتي زناالق نودب هنا ثيح

. ةقيقد / ةرود 1425 هيلع بتكي كرحملا نا دجن كلذل

. ةقيقد / ةرود 1500 يه تباثلا ءزجلا ةعرس امنيب  

ةدايز عم هتعرس لقت ثيح لمحلا ريغت عم ريغتت ةريغتم هتعرس -6

variablespeedmotor ربتعي يلا بوتلا لمحلا

ددعاأل رييغتب اما كلذو عساو ىدم ىلع هتعرس يف مكحتلا نكمي -7

يف امإ مكحتت يتلا Drivesلا مادختساب وا تباثلا وضعلا يف باطق

اعم واباإلنينث ددرتلا واب دهجلا

LaggingPowerFactor رخأتم امئاد نوكي ةردقلا لماعم -8



.

هل ةردقلا لماعم نا لب ةردقلا لماعم نيسحت يف همادختسا نكمي وال

نيسحت ىلا جاتحيو ءيس

يتلا ةطسوتملا و ةئيطبلا تاعرسلا تاذ نئاكملا ريودتل مدختسي -9

. ةقيقد / ةرود 3000 اهتعرس زواجتت ال

. اضيا ةطسوتملا موزعلا و

ةريثك ةنايص ىلا جاتحي وال نمثلا صيخر -10

: ينمازتلا كرحملا  ايناث

ث رايتب تباثلا وضعلا ةيذغت متي ثيح ةيذغتلل نيردصم ىلا جاتحي -1

رمتسم رايتب راودلا وضعلا ةيذغت متيو هجو اليثاأل

ءزجلا )و رمتسم دهج ) ردصملا نيب يئابرهك لا صتا دجوي  -2

.SlipRingاالزنالق يتقلح خالل نم نوكي و راودلا

 . رمتسم رايت و دهج ىلا جاتحي راودلا ءزجلا الن



نم ءيشانلا راودلا يسيطانغملا لا جملا الن كلذو ءدبلا يتاذ 3-ريغ

يسيطانغملا لا جملا امنيب ةينمازتلا ةعرسلا ب رودي تباثلا وضعلا

طبر لمع نكمي ال كلذل رودي ال تباث راودلا وضعلا نم ءيشانلا

كرحملا جاتحي يلا بوتلا امهنيب ريبكلا ةعرسلا قرفل نيلا جملا نيب

ةكرحلا ءدبل لئاسو ىلا

تافلم يف يرسي و رمتسم نوكي راودلا ءزجلا يف راملا رايتلا -4

. ةيثحلا تاكرحملا يف امك ةقلغم الت صوم تسيل و ةيساحن

تيمس كلذل و تباثلا ءزجلا ةعرس يواست راودلا ءزجلا ةعرس  -5

.SyncroneuseMotor ةينمازتلا ب

لمحلا ريغت عم ريغتت ال ابيرقت ةتباث هتعرس -6

هتعرس يف مكحتلا بعصي -7

LeadingPowerFactor مدقتم نوكي ةردقلا لماعم -8

رايتلا ةدايزب كلذو ةردقلا لماعم نيسحت يف همادختسا نكميو .

تارايت لعجت يتلا ةميقلا ىلا راودلا وضعلا تافلمل يذغملا رمتسملا

لصوملا لمحلا دمي يلا بوتلا مدقتم ةردق لماعم دنع تباثلا وضعلا

طقف عفةلا ةردق بحسي امنيب عفةلا ريغ ةردقب هفارطا ىلع



ادج حجان ووه تادلومك همادختسا لضفي نئاكملا نم عونلا 9-اذه

لا. جملا اذه يف

ددرتلا و دهجلا ب مكحتلا ةيناكما ىلا دوعي ببسلا  و

 . ةلصفنم ةروصب

الن تافثكملا دبالنم ةردقلا لماعم حيحصت يف همادختسا نكمي امك

انرشا امك مدقتم نوكي هل ةردقلا لماعم

ىلا انايحا لصت يتلا ةردقلا ةيلا علا تاكرحملا يف مدختسي هنا امكو

kw50000

تاقلح دوجول ارظن ةرركتم ةنايص ىلا جاتحيو عفترم هرعس -10

ةينوبرك شرفو زناالق



ةعونم ةيئابرهك تاكرحم

LinearMotor  يطخلا كرحملا

هوضع   بوانتم وذ رايت يئابرهك كرحم  وه  يطخلا ثحلا كرحم وأ 

مزع    هجرخ نوكي نأ دبالنم يلا بوتلا فوفلم  ريغ تباثلا

. زتنرول غابلا ةوقب ةيطخ  ةوق  جاتنإ هنكمي

نوكي يتلا تاكرحملا اهنا ىلع ةيطخلا تاكرحملا فيرعت نكمي

نا كردن فيرعتلا لذه ونم ينارود سيل و يطخ اهتكرح هاجتا

نا نكمي يطخ ةكرح مزع ىلع لوصحلا هنم عيطتسن ميمصت يا

يطخ كرحم ىمسي



 

: هماسقأ

: عراستلا بسح نييسيئر نيعون ىلا ةيطخلا تاكرحملا مسقت

عراستلا عةيلا تاكرحم -1

عراستلا ةضفخنم تاكرحم -2 

 highaccelerationlm عراستلا ةيلا علا تاكرحملا

ال طنا ىلا جاتحت يتلا تاكرحملا وىه ةريصق تارتفل ةداع مدختست

ىف اهرارمتسا بعص و ةضفخم اهتءافك نكل ةعيرس ةكرح ةق

ال مدختست بلا غلا وىف ةياغلل عيلا رايتل اهبحس ببسب لمعلا

واالطالق ماسج اال مداصت رابتخ طاالقال عفدمك ةيثحب ضارغ

. ةثيدحلا تارئاطلا ماحالت ىف تارئاطلا

lowaccelerationlm عراستلا ةضفخنملا تاكرحملا

راطقلا لثم لقنلا لئاسوك تاقيبطتلا نم ديدعلا ىف ايراجت مدختست

باوب واكاال نيصلا و نابايلا ب دوجوملا maglevtrainوا رئاطلا

الت وملا وا تايفشتسملا ضعب ىف ةدوجوملا ةقلزنملا



نييسيئرلا نيعونلا سفن امه ةيطخلا تاكرحملل نييسيئرلا نيعونلا

: كانهف تاكرحملل

:induction يثحلا عونلا -1

ءزج و تباث ءزج ثيح نم يثحلا كرحملا نيوكت سفن  ووه

ءزجلا و ميقتسم راسم ىلع فوفلم نوكي تباثلا ءزجلا كرحتم

سفن ثدحي و ةيندعم حئارش اهب ةبرع نع ةرابع نوكي كرحتملا

ديحولا قرفلا نكل و تباثلا و كرحتملا ءزجلا نيب بذاجتلا و رفانتلا

امم ةينارود تسيل و ةليطتسم ةيجوم نوكت انه لا جملا ةكرح نا

و يطخ ةكرح مخز ادلوم لالمام كرحتملا ءزجلا كرحت ىلا يدؤي

يدؤي tailامم بذج ةوق هفلخ forwardو ةقواعم ةوق هماما لباقي

صاخ ميمصتب اهيلع بلغتلا متي اذل ةريبك ةجردب هتءافك ضفخ ىلا

. ةبكرملا ةرخؤم و ةمدقمل



روكذملا راسملا سفن نم نوكتي ووه يطخلا ينمازتلا كرحملا -2

متي باطقا نم نوكتي كرحتملا ءزجلا نكل و يثحلا كرحملا ىف

نم بسنا ووه ةعرسلا ىف مكحتلا ضرغب رمتسم رايتب اهتراثا

يراجتلا مادختس اال ثيح

لوصولا ةيناكما و ةقاطلا الك هتسا ىف ولقا لقنلا لئاسول  

. ةريبك لا محا لمح و عةيلا تاعرسل



:  ةعنامملا كرحم

ةيئابرهكلا ةقاطلا   لوحت  يتلا ةيبرهكلا تاكرحملا   عاونأ ىدحإ وه

(، ةيكيناكيم ةقاط )  ةيكرح ةقاط ىلإ 

ةرهاظ ىلع كرحملا اذه لمع أدبم موقيو ،  ةوطخ كرحم وهو   

نم ببدملا ءزجلا ىلع يسيطانغملا لا جملا دتشي ثيح ) زوربلا مزع

.( احطسم بطقلا حطس نوكي نأ نم رثكأ بطقلا

أجلت اهنإف   ةطنغملا ةيديدح   ةعطق وأ ةيسيطانغم ةعطق ةكرح نوكتو

لا جملا طوطخ   رورمل   ةعنامم   اهلقأو قرطلا رسيأ كولس ىلإ

هل. ةسكاعمو   يسيطانغملا

اننكميف ، ةيبرهكلا   ةمواقملل   يسيطانغملا ءئفاكملا يه " ةعنامملا " 

." ةيسيطانغملا ةعنامملا كرحم " لوقلا



قيرط نع راودلا وضعلا يف نارودلا مزع أشني ةعنامملا كرحم يف

لا حلا وه امك زتنرول  ةوق ببسب ةيساسأ ةفصب سيلو ةعنامملا ةوق

. اإلةراث تاكرحم يف

دجوي وال ةيتاذ تاسيطانغم ىلع يوتحي ال ةعنامملا كرحم نأ  يأ

. راودلا وضعلا يف  يئابرهك فلم

رايتلل ةلقانلا شرفلل الك هتسا دوجو مدعب ةعنامملا كرحم زيمتي اذهل

.  يئابرهك لدابم   تاقلحل الك هتسا وأ

ةعونصم ( ةطنغمم (ريغ باطقأ ةدع نم هيف راودلا وضعلا نوكتي  

. ديدحلا نم قئاقر لثم ةظنغملل ةلباق ةيديدح ةدام نم

. ةعنامم لقأ هاجتا يف راودلا وضعلا كرحتيو  

كرحم لثم  يتاذ سيطانغمب لمعي يذلا كرحملا ب ةنراقملا ب

. لقأ ةعنامملا كرحم  يف نارودلا مزع   ةفاثك نوكت   نمازت

.. كرحملا مجحل ةبسنلا لقأب نوكي هنم جتانلا نارودلا مزع نأ  يأ

لوحم   ةطساوب ةينمازت ةقيرطب ةعنامملا كرحم ليغشت نكمي نكلو

تاكرحم نم  ىرخ اال تاكرحملا نع هتءافك عفترت كلذب ،  ددرت

. ةفلكت لقأ كلذب نوكيو ،  ةينمازتلا ريغ تاكرحملا  و و نمازت



هلمع أدبم

ةيسيطانغم ةعنامم لقأ هاجتأ يف نيبطقلا نيب ديدحلا ةعطق كرحتت

.( ةيسيطانغم طوطخ رصقأ )

ةعنامم لقأ هاجتا عبتي راودلا وضعلا نوك نم ةكرحلا أشنت

. ةيسيطانغم

ديدح ةعطق دجوتو ناصح ةودح ىلع يئابرهك فلم روصت نكميو  

هيبطق نيب



يذلا عضوملا ذختت فوس ديدحلا ةعطق نإف ةعنامملا ةوق ببسبف  

ريثأت لـا لصي (يأ نكمي ام لقأ ةيسيطانغملا ةعنامملا هيف نوكت

.( هدشأ يسيطانغملا

يف نيبطقو تباثلا وضعلا يف نيبطق ةعنامملا كرحم يف لكشيو

راودلا وضعلا كرحتي ثيح ثمانلا) يف املثم ةقلح"( " راودلا وضعلا

نابطقلا نوكي (يأ نكمي ام لقأ ةيسيطانغملا ةعنامملا نوكت ثيحب

.( تباثلا وضعلا باطق أل يسيطانغملا لا جملا طوطخل نييزاوم

تازيملا

تباثلا وضعلا يف نوكي ءابرهكلا الك هتسا نأ ةزيم ةعنامملا كرحمل

. جراخلا نم هديربت ةلوهسو ، طقف

نيح نيب كلذ مزل اذإ ةدشب لمعلا ةعنامملا تاكرحم عيطتست كلذلو  

. رخآو



ةصاخ داوم وأ تافلم نود نم راودلا وضعلل ةطيسبلا ةينبلل ارظنو

ةيضرأ رصانع   اهداوم يف لخدت ةيتاذ تايسيطانغم اهجاتحت املثم )

لمحتت ةبلص ةدام نم راودلا وضعلا نيوكت نكميف ،(  ةردان

آلرخ. تقو نم يمس اإل نارودلا لدعم نم رثكأب نارودلا

ءيواسملا

اذهو ، ضبانلا هنارود مزع وه ةعنامملا كرحم ءيواسم نم

. اريغص باطق ددعاأل هيف نوكي يذلا كرحملا ب صتخي

تباثلا وضعلا باطقأ نيب اضيأ ةضبان ةيعاعش ىوق هيف أشنت  امك

ىلع التعالةو محملا ىلع  رثؤي ،امم راودلا وضعلا باطقاو

. ضبنلا ببسب أشني يذلا جيجضلا ضعب

هعاونأ

اهنكلو لمعلا ةيرظن سفنل عضخت عاونأ ةدع ةعنامملا كرحمل

وه : هعاونأ مهأو ءازجأ يف فلتخت

ينمازتلا ةعنامملا كرحم -1

ةريغصلا ةزهج واأل تاقيبطتلا ىلإ ةبسنلا لاب عفو يلمع ووه

بوانتملا ةعنامملا كرحم -2

هبويعو هتازيمم

طناغملا و شرفلا نم ولخيو طيسب هبيكرت نإب كرحملا اذه زاتمي



رايتلا كرحمورمتسملا رايتلا كرحمب   ةنراقم  عةيلا ةيقوثوم   كلمي

ددرتملا

عِلا يئادتبا   مزعب   عتمتي

. ةرارحلا تاجرد لمحتو فيكتلا ىلع ةريبكلا هتردق

يهف : هبويع زربأ امأ

يف لكاشم ببسي يذلا ,األرم ةيطخ  ريغ مزعلا  عم  رايتلا عالةق 

. مكحتلا ةيلمع

عايلا. اجيجض ببسي

هتامادختسا

(نيب تاكرحملا نم ةطسوتملا ماجح اال ةعنامملا تاكرحم بسانت

تقو ىلإ جاتحت )و رتميلم 300 ىلإ رتميلم 100

. اهليغشتل ريصق



طاسوأ يف األمعلا بسانت يهف ةيوقلا اهتينبو اهتطاسبل ارظنو

. ةبعص

ةليلق اهتوق ةفاثك نأ ثيح مجحلا ةريغص تاكرحمك حلصت ال يهو

( اهمجح ىلإ اهنارود مزع ةبسن ) ةضفخنم اهتءافك نوكت اذهبو ايبسن

. ةضفخنم اهتءافك نأ ثيح ةريبك تاكرحمك اضيأ حلصت وال

. ريبمأ تلوف وليك 400 ىتح لمعت عاونأ اهنم دجوت ايلا حو

طويخلا دادماب موقت ثيح تاجوسنملا ةعانص يف اهمادختسا رثكي

. ةنمازتم ةقيرطب

يئابرهك كرحمب ةرتف لمعت  يتلا نيجهلا تارايسلا يف  مدختست امك

. نيزنبلا ب ةرتف ريستو

 . هعينصت ةفلكت ةلق ينمازتلا ةعنامملا كرحم تازيم نمو

. اضيأ افيلا كت تضفخنا دقف ةينورتكلإ ءازجإ نم هجاتحت ام كلذك

 و ةيئابرهكلا االت سغلا لثم ةيلزنملا زهج لأل تاكرحم اهنم مدختسيو

.  ةيئابرهكلا سناكملا  



:Tractionmotor  رجلا كرحم

جعالت نم جوزل رشابم ريودتب موقي   يئابرهك كرحم عون   وه

. ةبرع وأ ةرطاق

و مارتلا تابرعو تاراطقلا كيرحت يف مدختسي كرحم وهف

. صابيلورتلا

.  راوط ثاليثاأل  رايت مدختسي وهو  

عاون األ

تاكرحم عاونا تفلتخا ةيادبلا يف ةضفخنم تاعرسلا تناك امدنع

. اهكيرحت يف مدختسملا يئابرهكلا رايتلا عون بسحب رجلا

وذ ددرتملا رايتلا وأب رمتسملا رايتلا ب ريست عاونأ كانه تناكو  

رايتب   ريسي عون كلذكو   زتره وأ50  زتره 17 ددرتب دحاولا روطلا

. راوط ثاليثاأل



ةيئابرهكلا تاراطقلا ىلإ ةبسنلا اآلنب مدختسي ال فينصتلا اذه

كلذ يلع ءانبو ، يئابرهكلا رايتلل دحاو ماظن دوسي ثيح ةثيدحلا

. هبسانت يكل رجلا تاكرحم عنصتف

ةيكيناكيملا ءازج الفاأل تخاب رثكأ تاراطقلا عاونأ فلتختو

كلذكو الت، جعلا ةمظنأو قيلعتلا ماظن لثم اهل، ةممصملا

الت. جعلا ىلإ كرحملا نم ةكرحلا لقنب ةقلعتملا صئاصخلا

يئابرهكلا رايتلا بسحب فينصت

دلوي يئابرهكلا رايتلا ناك مارتلا راكتب ال يخيراتلا روطتتلل اقبط

. رجلا تاكرحم يالمئ ثيحب

دقف دقف ةيلا علا تاردقلا لمحتت يتلا تاينورتكل اإل راكتباب كلذ دعبو  

نيعتسي رجلا تاكرحم كيرحت حبصا ثيح ، هتيلعاف بلطملا اذه

مدختسملا رايتلا عون نع رظنلا فرصب ددرتملا رايتلا تاموقمب

. كلذ ريغ مأ اددرتم مأ ارمتسم ارايت ناك ءاوس

. يخيراتلا روطتلل اقبط لا حلا ةيلا تلا تارقفلا فصتو

رمتسم رايت كرحم

. ةكرحلا ءدب دنع ينارودلا ةمزع ةوقب رمتسملا رايتلا كرحم ريمتي

أشنت فال ةقيقدلا التيف جعلا تارود ددع ضافخن ال ارظنو

اهلكاشم دادزت ويتلا يئابرهكلا لدابملا ىلإ  ةبسنلا ب ةريثك تابوعص

. ةعرسلا عافتراب

قلعم يئابرهك لباك نم ةرشابم رايتلا رمتسملا رايتلا كرحم دمتسي

. ميظنت تادحول رايتلا رمي انايحاو ،



األ ورتم و مارتلا ليغشت دنع لكاشم يا ةقيرطلا كلت رهظت  ملو

 ربع طلوف   تائم ةدع دودح يف يئابرهك دهح رفوت ثيح قافن

. ةريصق تافاسم

اهل بسن نماأل ناكف ةيئابرهكلا تاراطقلا رييست ىلإ ةبسنلا  امأب

. رجلا تاكرحمل ريوطت ،عم عةيلا ةيئابرهك دوهج مادختسا

. طلوف وليك و3 طلوفوليك 5و1 نيب ليغشتلا دهج عفتراو

نيكرحمب لصوي وهف طلوفوليك 3 يئابرهك دهج مادختسا حةلا يفو  

. امهيف فصنلا ىلإ دهجلا ضفخ ضرغب نييلا تتم

رمتسملا رايتلا ب ةيئابرهكلا تاراطقلا ليغشت نأ نيبت كلذ عم نكلو

. ايداصتقا سيل ةليوط تافاسم ربع

ددرتملا رايتلا كرحم



كرحم لثم ريبك ينارود مزعب اضيأ ددرتملا رايتلا كرحم زيمتي

ليغشتل همادختسا ىدأ دقو . رمتسملا رايتلا ب ريسي يتلا رجلا

، ددرتملا رايتلا ب لمعي صاخ رج كرحم راكتبا ىلإ تاراطقلا

لبكلل يئابرهكلا دهجلا ضفخ هعم نكمي ثيح ةفلكتلا نم ضفخيو

. قلعملا لقانلا

جردتل حاتفمو ، ريبك   يئابرهك لوحمبةرطاقلا ديوزت كلذل مزلي  

ىلإ طلوفوليك وأ25 طلوفوليك 15 نم دهجلا ضفخ ضرغب دهجلا

. كرحملا ليغشت بساني دهج

ةلكشم دعي عناصملا ليغشت يف لوادتملا ددرتملا رايتلا راشتنا ناكو

. تاراطقلا ليغشت ىلإ ةبسنلا ب

دهج يف ببستي ددرتلا اذه ناك ةريبكلا رجلا تاكرحم ىلإ ةبسنلا  بف

تارارش انايحأ هنم جتني " ةلداعتملا ةقطنملا " تافلم يف ريبك ثح

. اعيرس يئابرهكلا لدابملا شرف كلهتست ، ةديدش

ضفخ قيرط نع اهلح نكمي ةلكشملا كلت نأ نيبت 1912 ماع يف

. ددرتلا

اسمنلا و ايناملأ ) ةينامل باأل ةثدحتملا بلاالد يف تماق لعفلا بو

ددرتب تاراطقلل طلوفوليك 15 دهجب ددرتم رايت رايتخاب ( ارسيوسو

بلاالدا ذخأ كلذ ىلتو . زتره 66و16  ،يأ زتره  50 ددرتلا ثلث

. اهتمظنأ يف ريوطتلا اذهب ةيفاندنكس إل

كلذ نم ىلعأ تاددرتو دوهج ىرخ بلاالداأل ضعب تمدختسا  امك

. زتره 25 ددرتو ، طلوفوليك 50 ماظن يف املثم ،

راوط ثاليثاأل رايت كرحم



ثيح هنيوكت ةطاسب ب ينمازت ريغلا راوط ثاليثاأل رايت كرحم زيمتي

.  راودلا وضعلا ىلإ  رايتلا ليصوت مزلي ال

ثاليثاأل رايتب 1900 ماع ذنم رجلا تاكرحم ليغشت أدب  اذهل

ليغشت نكمي ةهج نمف : ءيواسم ةدعب نرتقا كلذ نكلو . راوط

ةقيقدلا يف ةنيعم تارود ددع دنع راوط ثاليثاأل رايتلا كرحم

ددع ىلعو راوط ثاليثاأل رايتلا ددرت ىلع دمتعت ( ةنيعم ةعرس )

. كرحملا تافلمل باطق األ جاوزأ

كرحملا ةردق جيردت قيرط نع ةعرسلا يف مكحتلا نكمأو  

. ىصقأ دحك لحارم 7 ىلإ اهميسقتو

نمثالةثبكالت نوكملا لقنلا طخ ريفوت ناك ىرخ األ ةهجولا نمو  

ثثلا)نم بطقك ةيديدحلا ككسلا بيضق ذاختا (عم نينثا نيلبك وأ

. ةريبك ةفلكتو معال مزتلت يتلا لئاسملا

ةقلعملا لقنلا دمبكالت بعصلا نم ناكف ةينقتلا ةهجولا نم نأ  امك

تاعطاقتلا و تاعرفتلا ربع

ثالثي رايتلا ب تاراطقلا ليغشت ماظن أدب دقف كلذ نم مغرلا ىلعو

1976 ماع ىتح لمعي لظو ،1904 ماع يف ايلا طيإ يف باطق اال

.



مدقت عم ةثيدحلا   رايتلا تاموقم   قيرط نع نكمأ 1990 ماع ذنم

راوط ثاليثاال رايت مادختسا رجلا تاراطقب ةصاخلا طبضلا ةينقت

وذ ددرتم رايت وأ رمتسم رايت نم اهرايت دمتسيو ، ةفلتخم تاددرتب

. دحاو روط

ةيلاا عو عةيلا ةردق تاذ رج تاكرحم ليغشت ةيناكمإ ىلإ كلذ  ىدأ

. نارودلا ةعرسل سلس رمتسم ميظنت عم ةمادتس ال



(Salientpolemachine:  يعارذ بطق ةلآ

  راوط ثاليثاأل رايت ةلآك ةداع لمعت ةراود ةيئابرهك ةلآ يه

وذ يلزنملا يئابرهكلا رايتلا ) دحاو روط وذ رايتب لمعت ام اردانو

( دحاو روط

. ةيناثلا يف ةليلق تارود ددعب لمعت يكل ةممصم يهو

. ةيئابرهكلا اآلالت عاونأ ربكأ ىلإ يعارذلا بطقلا ةلآ يمتنتو  

ديلوت يف  مدختست يتلا ةمخضلا ةريبكلا ةيئابرهكلا اآلالت  اهنم

ثمال. ةيئاملا دودسلا  نم ءابرهكلا

. نمازت نم ةلآ ةفلكت لقأ ربتعت يهف ةطيسبلا اهتينبل اقبطو

نيباآلالت )نم ريغصلا و ريبكلا لا(اهنم معتس اال ةريثك يهف كلذلو  

. ةيسيطانغم ةراثإ ب  لمعت يهو ةينمازتلا



يف لا حلا وه  امك راود وضع  و  تباث وضع نم  اآلةل نوكتت

.  يئابرهكلا كرحملا

:  ناعون اهنم دجويو  

: يجراخ بطق تاذ ةلآ

ةيواز اهنيب ايرئاد ةعزوم تافلم يهثالةث Wو,VوU لا 

. راودلا وضعلا يذغي روطلا ثاليث رايت .120°

. رمتسم رايت كرحمةينب اهتينب يف هبشت يهو  

. تباثلا وضعلا يف اإلةراث ثدحي يذلا سيطانغملا دجوي

وضعلا يف رمتسم رايتب لمعت يتلا باطق األ دجوت كلذ ىلع ءانبو  

وضعلا يف  ةدوجوم يهف راوط ثاليثاأل رايتلا تافلم امأو ، تباثلا

. راودلا



. ةءافكلا ةدايزل تباثلا وضعلا ةرئاد ىلع باطق اال تافلم عزوتو

ثالةيثا تارايتلا لصوتو . ةيديدح حئارش نم راودلا وضعلا نوكتيو

. ةيندعم تاقلح قيرط نع تباثلا وضعلا تافلم ىلإ راوط أل

: يلخاد بطق تاذ ةلآ

°120 ةيواز اهنيب ايرئاد ةعزوم تافلم يهثالةث Wو,VوU لا

سيطانغملا ). تباثلا وضعلا يذغي روطلا ثاليث رايت

اآلةل). ةيمست يتأت هنمو ، نيعارذلا S;Nك

ىذغت يهو ايرئاد هيلع ةعزوم تافلم نم تباثلا وضع نوكتي  

اإل جتني يذلا يسيطانغملا بطقلا دجوي .،و راوط ثاليثاأل رايتب

كيمس بيضق نم راودلا وضعلا نوكتيو . راودلا وضعلا يف ةراث



هيلع فوفلم . سيطانغملا يبطق الن كشي نيعارذ لثمت ديدحلا نم

. ةراثإ تافلم

ةيسيطانغم ةرئاد يعارذ لثمي بيضقلا  اذه

  باطق األ جاوزأ ددع ةدايز نكمي  امك

55و0 نيب ةبسنب نكاسلا وضعلا بطق راودلا وضعلا بطق يطغي  

. ةريبكلا 75و0لآلالت ىلإ ةريغصلا يفاآلالت

. باطق يفاأل ببست 75و0ألاهن نم ربكأ بسن مدختست وال

. ةرايسلا ثماليف  يلخادلا بطقلا تاذ اآلةل مدختستو  



يفاآلالت مدختست يهف يلخادلا بطقلا تاذ اآلةل عون ىلإ ةبسنلا ب

تاقلح قيرط نع راوط ثاليثاأل رايتلا ليصوت نأ ثيح ةريبكلا

 . ةيلمع ريغ نوكت تلاالسم

، كيرحتلا ءدب ضرغب فلم تاكرحملل يعارذلا بطقلا ىلع بكرت

ضرغب فلمب انايحأ يعارذلا بطقلا دوزيف   يئابرهك دلوم يف  امأو

. نارودلا ةئدهت

فايلأب ( ةلوزعم ) ةاطغم بكالت تباثلا وضعلا تافلمل مدختست

لصي ايسيطانغم جملا جاتنا نكمي كلذبل   نيليثإ يلوب نم  ةلودجم

. رتميلم /  طلوفوليك  10 ىلإ

ءابرهك جاتنإ تباثلا وضعلا التيف بكلا كلتب ءابرهك دلومل نكميف  

. دهجلا عةيلا

دوزت ( ةقيقدلا / ضفخنم تارود (ددع ةئيطب ةعرسب اآلةل لمعت يكلو

.  باطق األ جاوزأ نم ددع ريبك ددعب اآلةل



باطقأ جاوزأ وه3 كلتاآلةل يف مدختست باطق األ جاوزأ ددع لقأو

 . باطق األ جاوزأ وه50نم ددع ىصقاو ،

. ريبك ناكم ىلإ باطق األ جاوزأ نم ريبكلا ددعلا اذه لثم جاتحي

انايحأ لصت ، ةريبك اراطقأ اهل يعارذلا بطقلا نأآالت دجن اذهلو

15 رتم . ىلإ

. ايسأر نوكيف نارودلا روحم امأو ايقفأ اآلةل عضو نوكي كلذلو  

.( ىرخأ تانيكام ةرادإ وأ ءابرهكلا ديلوت دنع ءاوس ) .



نارودلا ةعرس

ةرود 1000 اهتعرس نومكتي غابلا يعارذلا بطقلا آالت ممصت

ىلعاألرثك. ةقيقدلا يف

يف ةرود 60 ىتح ةضفخنم تاعرسل ميمصتلا نوكي نأ نكميو  

. ةقيقدلا

وضع ود اهنمف ، اهتاعرس بسحب يعارذلا بطقلا آالت فنصتو

راود وضعو ، ةقيقدلا يف ةرود 125 نم لقأ تاعرسب ئيطب راود

. ةقيقدلا يف ةرود 125 نم ا‘ىل تاعرسب رودي عيرس

ةعرس نوكت يئام دس نم ءابرهكلا ديلوتل   يئابرهك دلوم حةلا  يف

.. عيرسلا عونلا نم دعت يهو ةقيقدلا يف ةرود 250 نارودلا

يف ةرود 20.000 ىلإ اهتاعرس لصت نماآلةل عاونأ دجوت امك

." يبلخم بطق دلوم " ىمست يهو ةيناثلا

.. مجحلا ةريغص نوكت عونلا اذه

ماجح األ

ةعرس ببسب نكميف ةئيطبلا يعارذلا بطقلا آالت ممصت امدنع

رتم 20 ىلإ ايرظن لصي رطقب راودلا وضعلا ءانب ةئيطبلا نارودلا

. هددمت ةجردو صالهتب ةجرد يف مكحتلا بعصي مجحلا ،إالاذه

70 نيب هتعرس ددحتف راودلا وضعلل ةيكيناكيملا الةب صلا ببسبو  

. ةيناثلا يف 90 رتم ىلإ

نأ ثيح هيف لمعتس يذلا عقوملا كلتاآلالتيف لثم بكرت  امك

. نكمم ريغ ةزهاج يهو اهلقن



همجحو راودلا وضعلا نزو بعليف اهلقن نكمي ىلإآالت ةبسنلا بو

. امهم ارود

ةيئابرهك تادلوم ـ14 لا يه ملا علا يف يعارذ بطق آالت ربكأ دعت

750 اهنم دلوم لك ةردق غلبت .  نيصلا ثلاالةث يف  تارمملا لدس

. ةقيقد / ةرود 75 ةعرسب نارودلا دنع ريبمأ طاو اجيم

1800 نط.  وحن نزيو رتم 22 راودلل يجراخلا رطقلا  غلبي

ةيئاملا دودسلا تادلوم

ىنبت ، يئام دس نم ءابرهكلا ديلوتل يعارذ بطق ةلأ ليغشت ضرغب

اآلةل روحمب لصويو ، ايسأر اهنارود روحم نوكي ثيحب اآلةل

. راودلا وضعلا ريدي يذلا يئاملا نيبروتلا

امهضعبب نيلصتمو دلوملا قوف يئاملا نيبروتلا نوكي انايحأو

. روحملا ةطساوب ضعبلا



. ةدحتملا يف ولاالتاي رفوه دس دلوم نماآلالت فنصلا اذه نم

لصتي هيفو " يلظملا دلوملا " ىمسيو لقأ هتفلكتو فيفخ عون دجويو

." ةلظم " ناكول امك دلوملا هيف ودبيو ، راودلا و نيبروتلا يروحم

، ايبسن ةريغصلا ةردقلا يوذ نم ةداع نوكت ةيلظملا تادلوملا  

. ريبمأ طاو اجيم 30 وحن ةردقب

لآلةل راودلا روحمب قلعتم نيبروتلا نأ نم ةطيسبلا هتفلكت يتأتو

. ةيلظملا

. لقأ روحملا ليمحت نوكت يلا بتلا

مسيل نوكي ثيح ةريبك ةنايص ةيلمعل جاتحي يلظملا دلوملا  إالنأ

 . لمحملا لا دبتسا لهسلا



ةيئابرهكلا تاكرحملا باتك نم ءاهتن اإل همركو هنمو هللا دمحب مت

ناطيشلا نمو ينمف أطخ ناك امو هللا نمف باوص نم ناك امف

هدعأو هبتك

ءابرهك ينف دمحم ليقع مكوخأ


