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هذا الكتاب يمنشور تحت
2.0رخصة "وقف" العايمة 

الصاور في الكت اب التي تكاون مأخاوذة من مص ادر أخرى تكاون منشاورة تحت رخصة المصدر المأخاوذ
منه الصاورة والذي يتم تبيينه تحته ا والصاورة التي في الغل ف مأخاوذة من ماوقع:

 http://pixabay.com/
2.0أخذ بعض تنسيق هذا الكت اب من وثيقة رخصة "وقف" الع امة 

2.0نظ ام وث ائق أعجاوبة : وثيقة رخصة "وقف" الع امة 
رابط الوثيقة :

http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_
%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9

ساهم في تحرير الوثيقة : مصعب الزعب
03:26 2013/11/11أول تحرير بواسطة مصعب الزعب بتاريخ 
03:47 2013/11/11آخر تحرير بواسطة مصعب الزعب بتاريخ 

19:49 2014/08/10تم تصدير الوثيقة بتاريخ : 

تمثل الوثيقة تصديرا لنص على موقع أعجوبة، ولكن رغمتنويه : 
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.ل يتحمل الوقع أية مسئولية قانونية  عن صحة أو خطا ما يرد فيها

 يسمح لك بنسخ أو توزيع أو تعديل هذا الستند
وقف العامة “وفق شوط رخصة  ”
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(مقدمة سلسلة تصميم نظم التحكم)

رريحيم رريحمن ال بسم ال ال
أي              في عنها تختلف ل الخضراء رابعة سلسلة يمبادئ على تقوم هندسية سلسلة هذه
ل             وآخرون دديمات المق كثرة يمن بعضهم اشتكى حيث فقط الشكل في سوى شيء

يتعلق           فيما لله والحمد دصلت ف وقد المضايقات بسبب السلسلة قراءة يستطيعون
الكريم             بالقرآن فعليه الكمال أراد ويمن كايمل غير بشكل الخضراء رابعة سلسلة بمبادئ

ظل                في اليوم فنعيش يمصر في نحن وأيما أحد يمن يخاف ل وتعالى تبارك الله ألن
غزة              في لخواننا الحتلل هذا يفعله يما ترون وأنتم يمباشر غير صهيوني أيمريكي احتلل

حربه              ولكن اليمن ثوار يساعد أنه ويزعم وليبيا سوريا ثوار يمن كل يناهض وكيف
أيمن              عذاب يمن عليك يخافون يممن حولك يمن تجد وكذلك السلم على هي الحقيقية

السيسي            يؤيدون تجدهم النار عذاب يمن عليك يخافون ول المخابرات وعذاب الدولة
العظيم              العلي بالله إل قوة ول حول ول وأولدهم وأيموالهم أنفسهم على خوفا والعسكر
شارك            " باب في الكتاب آخر في كلها الروابط ستجد الخضراء رابعة لسلسلة وبالنسبة
         " أو    القتباس يريد لمن الفرصة أترك حتى أيضا وذلك الخضراء رابعة سلسلة في

ويمن             الخضراء رابعة سلسلة شكل بنفس وليس العايمة وقف برخصة التأليف أو التعديل
تجارية             لشركة تابعا كتابا دلف يؤ أن أراد ويمن يمشكورا دضل فليتف يشارك أن أحب

      . وقف      برخصة يؤلفه يما يكون وأن السليمية الشريعة يمخالفة عدم بشرط فليتفضل
ديمة. العا

: هي       رئيسية يمبادئ على تقوم السلسلة وهذه

: األداة -       على وليس العلم على التركيز

يمادية    Toolsاألدوات  كانت بريمجية   Physicalسواء كثيرا    Programأو أحيانا تختلف
يمودليكا          البريمجة ولغة البعض بعضها عن قليل وحدها  Modelica Languageوأحيانا

التركيز              يكون لن ولذلك جديدة أدوات تظهر فترة وكل األدوات يمن والعديد العديد لها
. تعالى           الله شاء إن نفسه العلم على بل المستخديمة األداة على

والشرق-        : الغرب عن للستغناء خطة وضع يمحاولة

للمنتجات            الستيراد أساس على والعرب المسلمين عند الهندسة نقيم أن يمكن ل
المادي    العتاد البريمجيات   Hardwareسواء يأتي     Softwareأو فيما الوثوق يمكننا ول

يمنهما              ألي حاجتنا عن للستقلل خطة نضع أن يجب ولذلك الشرق أو الغرب يمن
يمتحضرين          غير أننا بالتأكيد يعني ل يمستقلة حضارة لبناء ويمحاولتنا

يمحمد            المهندس الدكتور الرئيس قال كما وسلحنا ودواءنا غذاءنا نمتلك أن يجب
أصدقائي           أحد كلمة وهذه عقولنا نمتلك أن يجب ذلك ولفعل يمرسي

فقط         كمستخديمين التحكم نظم تصميم سلسلة نتناول لن ولذلك

العتاد   المادية    Hardwareأيما المنتجات أن    Physicalأو سنحاول نستخديمها فعنديما
يعمل                 حتى نفط أو صخور أو ريمال صورة في خايما كانت أن يمنذ أتت أين يمن نتخيل

التعدين      ويمهندسو البترول يمهندسو وسيطة   Mining Engineersعليها يمادة لتصبح
المواد         يمهندسي بواسطة المادة هذه يمعالجة يتم Material Engineersوكيف

الحرارية       والمعالجة إليها تضاف التي لتصبح   Heat Treatmentبالضافات وغيرها يمثل



لستهلك            يمنتجات لتكون المهندسين بقية عليها يعمل وكيف الستخدام عند كفاءة ذات
خايماتها              وهل إليه وصلت كيف يعرف وهو المنتجات يستخدم يمن بين فرق فهناك الناس

   . ذلك             يمن والهدف المنتجات هذه إليه وصلت كيف يعرف ل يمن وبين ل أم لديه يمتوفرة
. تعالى              الله شاء إن لذلك الفرصة تحين عنديما بأنفسنا ننتجها أن نستطيع أن هو

أو                الصيانة أثناء حتى أو النترنت على يمعتمدا العمل أثناء المنتج يكون أل يجب كما
سهلة           األجهزة يجعل بالنترنت والتصال أيمريكا سيطرة تحت النترنت ألن غيرها

جهاز        Hackingالختراق  على يمعتمدا يكون أل يجب بقمر    GPSكما به التحكم يتم
. تعالى          الله شاء إن أوروبي أو أيمريكي أو صيني صناعي

البريمجيات    يدويا        Softwareوأيما حسابها وكيفية الواقع في المسائل تخيل فسنحاول
تحويلها              يتم كيف ولكن الحاسوب إلى نحتاج قد اليدوية الحسابات كثرت إذا ثثم ويمن

؟             البريمجة بلغة المكتوبة المسألة هذه الحاسوب يحل وكيف ؟ حاسوب برنايمج إلى

الذي              يما ويفهم الحساب يعرف وهو الحاسبة باللة يحسب يمن بين فرق هناك فمثل
الحاسبة   اللة تفعله

غير               نتائج أعطته أو يمنه ضاعت وإن الحاسبة باللة إل الحساب يستطيع ل وآخر
الحساب     يستطيع ل فإنه يمنطقية

آخر       عزيز صديق الطريقة هذه علمني وقد

الحاسب     :         حسبها التي النهائية والنتائج الجابة ستكون هل هو آخر يمهم سؤال وهناك
؟        ولماذا ؟ ل أم للواقع يمطابقة اللي

سبحانه            عليه ويمتوكلين بالله يمستعينين اليمكان قدر األسئلة هذه عن الجابة سنحاول
النصير     ونعم المولى نعم إنه

وكتب              والقلم الورقة على الحساب كان لو حتى وضع ألي يمستعدين نكون أن ويجب
عملية.            وتجارب وأقلم وأوراق يمتعلمون لدينا كانت إذا أنه أرى وأنى الرياضيات

    . أحرارا         نكون أن فإيما غيرنا على للعتماد يمضطرين نكون فلن حقيقية عملية ويمنتجات
. تعالى        الله شاء إن نحاول ونحن نموت أو

يمن   : “             إنني وقال صالحا وعمل الله إلى دعا يممن قول أحسن ويمن تعالى الله قال
المسلمين"

العالمين     رب لله والحمد



 https://vimeo.com/ahmedsami      وhttps://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn  
https://mega.nz/#F!eRZS3YQT!DTu4bjBxZrDs5kdsWOTtAQو    

جدول المحتاوي ات - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

جدول المحتاوي ات

5مح اك اة حركة النظمة ج
5................................................................(مقدمة سلسلة تصميم نظم التحكم)

1........................................................................................جدول الحتويات
2........................................................................................البمجة النصية

3.......................................................................تطبيق الثال الول في الكتاب
10...............................................................................مناقشة السألة الثالثة

AC...........................................................14 والتيار الرتدد DCالتيار الستمر 
15...............................................السألة الرابعة : قانون كيوشوف للتيار الكهربي

30...................................................................برنامج سايلب وأخطاء سابقة
35.................................................................وشارك في سلسلة رابعة الخضاء

ممة 37...............................................................................رخصة "وقف" العا
37................................................................................................مقدمة

38............................................................................................تعريفات
مرخصة 39......................................................................................بنود ال

41.................................................................................................الراجع
41................................................................................(أ) الكتب والراجع

41............................................................................(ب) القالت النشورة
41..................................................................(ج) الواقع والنش اللكرتوني

)1(

كم
لتح

ظم ا
ن م 

صمي
ة ت

سل
سل

https://vimeo.com/ahmedsami
https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn
https://mega.nz/#F!eRZS3YQT!DTu4bjBxZrDs5kdsWOTtAQ


 https://vimeo.com/ahmedsami      وhttps://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn  
https://mega.nz/#F!eRZS3YQT!DTu4bjBxZrDs5kdsWOTtAQو    

البرمجة النصية - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

البرمجة النصية
كهربية            لدائرة يمحاكاة بعمل وقمنا أوم قانون عن السابق الجزء في تكلمنا

السببية   واللسببية    Causalبالطريقة بالرياضيات والتي Acausalاللصيقة
المكونات    نموذج هاتين    Component Modelسميناها كل إن وقلنا

الرسويمية      البريمجة إلى تنتميان Graphical Programmingالطريقتين

النصية    الطريقة كتاب       Writableأيما في يمناقشتها تمت ألنها تركناها فقد
Modelica by Example  تيلر لمايكل

السلسلة           لمقديمة يمخالفا يعتبره وقد األفاضل القراء بعض ينتقده قد وذلك

الكتاب           هذا يمثل قراءة إلى يحتاج النصية البريمجة احتراف إن والحقيقة
. الهندسة            يمجال في الكبيرة الشركات يمن العديد يمن يمعتمد كتاب أنه وخاصة

يمجانيا           ليكون العربية اللغة إلى بترجمته وسمح للجميع يمتاحا تركه والمؤلف
نسخة     في النترنت نسخة   htmlعلى .pdfولكن يما     بمبلغ يمدفوعة للكتاب

 . إن           يمودليكا لغة عن التقديمي العرض في ترجمته في للمشاركة دعوت وقد
إحترافية         العربية الترجمة تكون أن يطلب لم وذلك professionalالمؤلف

.     . المشاركة        الجميع يمن فأرجو العربية النسخ يمن العديد بيع يتوقع ل ألنه

يمن            ول الدكتوراه أو الماجستير أصحاب يمن لست فأنا جمعت يمهما إنني
في           يمطبقة يمودليكا لغة تكون لكي نحتاج ونحن الكبيرة الخبرات أصحاب

كتاب           يمثل يمعتمد يمصدر إلى المصانع أصحاب فيها ويثق عندنا الصناعة
Modelica by Example. يمجلدات        أربعة إلى اثنان تقريبا يساوي والذي

وبرنايمج        المصدر يمفتوحة لغة يمودليكا لغة وإنني  Open Modelicaإن كذلك
يمودليكا            بلغة برنايمج بعمل يقوم يمن المسلمين المبريمجين يمن يظهر أن أرجو

المدارس           لطلبة العلمية التجارب يمحاكاة في حتى أو الصناعة في ليستخدم
. وغيرها      العلوم لكليات العلمية الحسابات أو

الله             شاء إن المستقبل في عظيم شأن لهم سيكون المسلمين أن أثق إنني
الله.             في والثقة المهيمن وهو القوي وهو يموجود الله ألن سعيد وإنني تعالى

تتغير            التي الدنيوية األسباب في الثقة يمن وأكبر أفضل هي وتعالى سبحانه
ستقوم              القيايمة كانت لو وحتى تتبدل، ول تتغير ل فهي الله سنن وأيما وتتبدل
واستعن            ينفعك يما على واحرص اغرسها نخلة تغرس أن استطعت فإذا الن

. فعل                 شاء ويما الله قدر قل ولكن كذا كان كذا كان لو تقل ول تعجز ول بالله

العالمين    رب لله والحمد
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تطبيق المث ال الول في الكت اب
كتاب            في النصية للبريمجة األول المثال تطبيق كيفية أعرض أن هنا أود

Modelica by Example  تيلر لمايكل

بعنوان   FirstOrderوهو

دمه      وس جديد نموذج بعمل FirstOrderقم
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النصية     البريمجة وضع Writableاختر

هنا    البرنايمج اكتب ثم
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قائمة    يمن Simulation Setupاختر  Simulationثم

اضبط   ثوان 10على  Stop Timeثم

اضغط   Simulateثم
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الملف   بحفظ قم
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شاشة     إلى البرنايمج Plottingسينقلك

  ( أيمام  ( صح عليمة xضع
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تطبيق المث ال الول في الكت اب - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

المنحنى   لك ليظهر
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تطبيق المث ال الول في الكت اب - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

شاشة     إلى العودة النصي   Modelingيمكنك  Writableالوضع

النموذج           على أحدثتها التي التغييرات وحفظ النموذج على التعديل ويمكنك

أن  :  النموذج        Stop Timeلحظ تفتح عنديما أخرى يمرة ضبطه إلى ستحتاج
له    يمحاكاة وتجرى لحقا

النصي        النموذج هذا عمل انتهي قد يكون وهكذا

كتاب    حلول  Open Modelicaعلى  Modelica by Exampleوبعض

على      الله شاء إن Mega.nzتجدها

https://mega.nz/#F!eRZS3YQT!DTu4bjBxZrDs5kdsWOTtAQ

العالمين    رب لله والحمد
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من اقشة المسألة الث الثة - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

من اقشة المسألة الث الثة
الكهربي       النظام عن كانت السابقة المسألة إن

قوانين   الكهربي لنراجع  النظام

؟      التغير يسبب الذي يما

الكهربي    الجهد الكهربية   V فرق الدافعة القوة بالفولت   e.m.f أو  Vويقاس

الشحنة       فهو المسبب لهذا األثر بالنسبة     Iوالتيار  qوأيما التيار تغير ويمعدل
dIللزيمن

dt
 

الشحنة    فلنقل للزيمن     qأو بالنسبة I= dqوتفاضلتها
dt

=q̇ 

dIوأيضا 
dt

=İ = d 2q
dt 2

=q̈

المكثف        فهي الكهربي للنظام األساسية العناصر والمقاويمة capacitorوأيما
resistance   والملفcoil
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من اقشة المسألة الث الثة - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

كالتالي    : يمعادلتها إن حيث

 : capacitorالمكثف 

V=
q
C

الكهربي     المجال طاقة =EEويختزن
1

2C
q2

 :resistanceالمقاويمة 

V=R q̇   بمعدل الطاقة وتبدد
dE D

dt
=V q̇

 :coilالملف 

V=L q̈    المغناطيسي المجال طاقة Eويحمل M=
1
2
Lq̇ 2

يمعادلته       شغل صورة في الطاقة Wوتنتقل E=∫V dq

يمع            ولكن النظم بقية في ستتكرر نفسها المعادلت هذه أن نلحظ وسوف
والعنصر    واألثر المسبب اختلف

العناصر  ويتم  هذه التالي        :ترتيب القانون حسب التوازي أو التوالي على

الشحنة         نفس أي األثر نفس لها التي التيار    Iوالتيار  qالعناصر تغير ويمعدل
للزيمن  التوالي    İبالنسبة على تكون

التوازي              على تكون المسبب اشتراك يمع يمختلف أثر يمنها لكل التي والعناصر

خاص      الترتيب في القانون الكهربي     وهذا الجهد وفرق القوة الذي F-V  بتناظر
األول    الجزء في ذكرناه

الكهربي    أيما  والتيار القوة في        F-I  تناظر جدا يمهم الترتيب في آخر نظام فله
الحساسات   الرابع     Sensorsيمجال الجزء في ذكرناه وقد

الترتيب      نظام في يشتركان تقريبا  والنظايمين األنظمة  لكل

عدا   النتقالية  فيما الميكانيكية الدورانية  األنظمة والميكانيكية
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من اقشة المسألة الث الثة - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

:( والثالثة        (  الثانية السابقتين المسألتين خلل يمن هايمتين يملحظتين هنا لدينا

نستطيع            -1 الناتج األثر تمثل التي الكميات ألحد المعادلة أو المنحنى عرفنا إذا
في           واضحا ذلك وظهر والتكايمل التفاضل طريق عن الكميات بقية استنتاج

 ( العجلة      ( التسارع بقيمة يمعرفتنا فبمجرد الثانية البتداء  aالمسألة وظروف
Initial Conditions     السرعة استنتاج sوالزاحة  vيمكن

المحصلة       القوة يمقدار تحديد دون السيارة    Fوذلك كتلة يمثل mويمقدار

ل           بالنسبة أيضا الكهربي النظام على ينطبق ذكرناه الذي هذا qلشحنة ويمثل

للزيمن    بالنسبة I= dqوتفاضلتها
dt

=q̇  وأيضاdI
dt

=İ = d 2q
dt 2

=q̈

األنظمة      بقية على ينطبق Systemsوكذلك

للتيار       -2 الناتجة المنحنيات كانت السابقة الجهد   ثابتة Iالمسألة ألن وذلك
ثابت Vالمؤثر 

للتيار      الناتجة المنحنيات أن يمباشرة   أي بعلقة وتقل المؤثر   ستزيد الجهد يمع

؟      ذلك في السبب يما ترى

الدائرة             في الطاقة لتخزين طرق أي وجود عدم هو ذلك في السبب إن

والملف          المكثف البسيط الكهربي النظام في الطاقة يخزن الذي فإن

للطاقة     يمستهلكة فهي المقاويمة وأيما
التيار       يمنحنى تجعل ل وحدها الجهد     Iوالمقاويمات يمنحنى عن في  Vيختلف إل

فقط  المقدار

الجهد     زاد لو ثوان   فولت 200 إلى فولت 100يمن  Vفمثل عشر خلل

التيار   ثوان   أيمبير 2إلى  1 يمن Iسيزيد عشر خلل

الجهد         يمنحنى شكل عن التيار يمنحنى شكل يختلف ولن

وجود            هو الجهد يمنحنى شكل عن شكله يختلف التيار يمنحنى يجعل والذي
والملف      المكثف يمثل الطاقة لتخزين طرق
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من اقشة المسألة الث الثة - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

أنه     سابقا قلنا الخرج       وقد إن العلماء قال الحديثة التحكم نظرية في

Output
هم     أشياء ثلثة على يعتمد

( الحالة     (  يمتغيرات النظام وحالة البتداء وظروف الدخل
Input, Initial Conditions and State Variables

النظام            في المختزنة الطاقة هو بها المقصود الحالة يمتغيرات أو النظام وحالة
عمله  أثناء

السابقة    الثالثة للمسألة الخرج   وبالنسبة الدخل   outputفإن على يعتمد
input  فقط

حالة              يمتغيرات في يوجد ل وبالتالي النظام في طاقة تخزين يوجد ل ألنه وذلك
State Variables

الله      شاء إن الجزء هذا فقط      وفي يمقاويمات على تحتوي دوائر سنستخدم
الخايمس     الجزء في فإنه وبالتالي

الدخل    outputالخرج   على فقط  inputيعتمد

حالة              يمتغيرات في يوجد ل وبالتالي النظام في طاقة تخزين يوجد ل ألنه وذلك
State Variables.

العالمين    رب لله والحمد
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ACوالتي ار المتردد DCالتي ار المستمر  - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

AC والتي ار المتردد DCالتي ار المستمر 
تشبه             حيث يماء دائرة شبه كونها هو الكهربية للدائرة شهرة األكثر التشبيه إن

الكهربية          المقاويمة وتشبه الماء يمواسير األسلك وتشبه الماء يمضخة البطارية
المواسير         يمع الماء واحتكاك الماء لزوجة عن الناشئ الحتكاك

في             يمستمرا الماء تيار سيكون واحد اتجاه في المضخة هذه عملت إذا ولكن
المستمر       الكهربي التيار ويمثله واحد  .DCاتجاه

تعود              ثم اليمين إلى الماء تضخ فهي ، يمجنونة كأنها المضخة كانت إذا وأيما
هذا              فإن وهكذا اليسار إلى ثم اليمين إلى فتضخه تعود ثم اليسار إلى فتضخه

المتردد        الكهربي التيار يشبه المتردد المائي .ACالتيار

القيمة             فيه تتغير جيبي بمنحنى عنه التعبير يتم المتردد التيار يمنحنى كان وإذا
إلى    الصفر إلى       Imaxيمن ينزل ثم الصفر إلى يعود إلى  Imax−ثم يعود ثم

. الحالة            هذه في التيار قيمة عن التعبير الصعب يمن فإنه وهكذا الصفر

الكهربي       التيار عن التعبير يكثر الفعالة   ACولذلك root meanبالقيمة
square rms    الكهربي الجهد ACوكذلك

الجيبية     الموجة حالة دعال     sine waveوفي الف الكهربي الجهد قيمة فإن
V rms≃0.7071V max

دعال    الف الكهربي التيار وقيمة
I rms≃0.7071 Imax

العالمين    رب لله والحمد
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المسألة الرابعة : ق اناون كيرشاو ف للتي ار الكهربي - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

المسألة الرابعة : ق اناون كيرشاو ف للتي ار الكهربي
يمتردد             كهربي جهد عليها يؤثر يمنزلك في الكهربية األحمال كل أن لحظت هل

دعال   الف فولت 220يساوي  rms root mean squareيمقداره
V rms=220Volt

التوازي       على يموصلة جميعها ألنها parallelذلك

يمصابيح         خمسة يوجد الغرف يمن غرفة في أنه ولنفرض

كالتالي  : قدراتها

قدرتها   3 واط 60يمصابيح

قدرتهما   واط 100ويمصباحين

المصابيح      في صغيرة يملفات وجود وسنهمل

يمن           أصغر حوالي فهي تتغير المصابيح يمقاويمة بأن العلم وهي  60يمع أوم
يمن     أصغر وحوالي في       600باردة المقاويمة ألن وذلك ساخنة وهي أوم

الحرارة     conductorsالموصلت  درجة زيادة يمع تزيد

األول(            الصف األول الجزء استعمال كهرباء كتاب يمن يمأخوذة المعلويمة هذه
فلسطيني  -   ) يمنهج الصناعي الثانوي

التردد    بأن هرتز 50يساوي  frequencyوعلما

هي    الجهد يمعادلة V=Vوأن max sin (ω t)حيثV max=√2∗V rms

هي   التيار I=Imaxويمعادلة sin (ω t−φ)حيثImax=√2∗I rms

تساوي    المتوسطة Averageوالقدرة Power=V rms I rmscos φ

الطور    φحيث  زاوية فرق والتيار    phase angleهي الجهد بين

الصف (           الثاني الجزء استعمال كهرباء كتاب يمن يمأخوذة المعلويمة وهذه
فلسطيني   -   ) يمنهج الصناعي الثانوي األول

الطور(          زاوية في التيار يسبق الجهد أن  )φوافترض

الموجات     قوانين يمراجعة العرض    wavesوأرجو وكذلك الفيزياء في
الطور    (  )      زاوية يمعنى لفهم المركبة األعداد الجبر في يمعاني φالتقديمي

: هنا        المتوسطة القدرة قانون استنتاج تجد أن ويمكنك

http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbase/electric/powerac.html#c3
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المسألة الرابعة : ق اناون كيرشاو ف للتي ار الكهربي - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

ول              يمكثفات فيه ليس أي للطاقة تخزين فيه ليس النظام كان إذا أنه لحظ
الطور       زاوية فرق فإن يمثل الناتجة     φيملفات المنحنيات ألن صفر يساوي

يمباشرة   للتيار  بعلقة وتقل سابقا      ستزيد ذكرنا كما المؤثر الجهد يمع

التيار      حساب أريد الغرفة       Iوأنا هذه لمصابيح الرئيسي السلك في

المصابيح             كل تكون عنديما التيار يتحمل بحيث السلك هذا أشتري لكي وذلك
التيار            يمنحنى رسم أريد وأيضا والتيار الجهد يمعادلة كتابة أريد وكذلك يمضاءة

: التية        الحالت يمن كل في الرئيسي السلك في

العمل –    1 أثناء ساخنة المصابيح

التشغيل –     2 بداية في باردة المصابيح
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المسألة الرابعة : ق اناون كيرشاو ف للتي ار الكهربي - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

اليدوي       الحل في الله باسم لنبدأ والن

العمل –    1 أثناء ساخنة المصابيح

قدرته     الذي المصباح تساوي   60يمقاويمة كم واط
Average Power=V rms I rmscos φ

φ=0

Average Power=V rms I rms=V rms (
V rms

R
)=

V rms
2

R

R=
V rms

2

Average Power
=

2202

60
≃807Ω

يساوي    فيه المار والتيار

I rms=
V rms

R
=

220
807

≃0.273 A أوI rms=
Average Power

V rms

=
60
220

≃0.273

قدرته     الذي المصباح تساوي   100يمقاويمة كم واط

R=
V rms

2

Average Power
=

2202

100
=484Ω

يساوي    فيه المار والتيار

I rms=
V rms

R
=

220
484

≃0.455 A أوI rms=
Average Power

V rms

=
100
220

≃0.455

التيار            يساوي تفرع نقطة إلى الداخل التيار بأن يخبرنا للتيار كيرشوف قانون
يمنها  الخارج

جميع          في التيارات يمجموع يساوي الرئيسي السلك في فالتيار وبالتالي
المصابيح

 I rms0=I rms 1+ I rms2+ I rms 3+ I rms 4+ I rms 5

Iحيث rms0      للمصابيح التيارات بقية و الرئيسي التيار هو
I rms0=0.455+0.455+0.273+0.273+0.273=1.729 A
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المسألة الرابعة : ق اناون كيرشاو ف للتي ار الكهربي - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

العمل –     2 ابتداء عند باردة المصابيح

قدرته     الذي المصباح تساوي   60يمقاويمة كم واط

العمل        أثناء السابقة المقاويمة قيمة عشر أنها لنفرض
R≃80.7Ω

يساوي    فيه المار والتيار

I rms=
V rms

R
=

220
80.7

≃2.73 A

قدرته     الذي المصباح تساوي   100يمقاويمة كم واط

العمل        أثناء السابقة المقاويمة قيمة عشر أنها لنفرض
R≃48.4 Ω

يساوي    فيه المار والتيار

I rms=
V rms

R
=

220
48.4

≃4.55 A

التيار            يساوي تفرع نقطة إلى الداخل التيار بأن يخبرنا للتيار كيرشوف قانون
يمنها  الخارج

جميع          في التيارات يمجموع يساوي الرئيسي السلك في فالتيار وبالتالي
المصابيح

 I rms0=I rms 1+ I rms2+ I rms 3+ I rms 4+ I rms 5

Iحيث rms0      للمصابيح التيارات بقية و الرئيسي التيار هو
I rms0=4.55+4.55+2.73+2.73+2.73=17.29 A

أضعاف     (   )     عشرة تقريبا يساوي الثانية الحالة البتداء عند التيار أن لحظ
األولى      (   ) الحالة العمل أثناء الطبيعي الوضع في التيار

السلك          قطر تحديد الكهرباء لمهندس يمكن الكهربي التيار سلوك وبمعرفة
الرئيسي   للسلك ونوعه
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هي      الكهربي الجهد يمعادلة
V=V max sin (ω t)

φ=0و

V max=√2∗V rms=√2∗220≃311.127

ω=2π∗frequency

بالراديان    2πحيث  الزاوية يمقدار واحدة  Radianهي لدورة
ω=2π∗frequency≃314.159

V=311.127sin (314.159 t)

المسألة         لهذه الكهربي الجهد يمعادلة هي السابقة الحالتين والمعادلة في

فهي    : التيار يمعادلة أيما

العمل –      1 أثناء ساخنة المصابيح حالة في

 I=Imax sin (ω t−φ)

I=Imax sin (ω t )

φ=0حيث

Imax=√2∗I rms=√2∗1.729≃2.445

ω=2π∗frequency≃314.159

I=2.445 sin (314.159 t)

العمل –       2 ابتداء عند باردة المصابيح حالة في

 I=Imax sin (ω t−φ)

I=Imax sin (ω t )

φ=0حيث

Imax=√2∗I rms=√2∗17.29≃24.45

ω=2π∗frequency≃314.159

I=24.45 sin (314.159 t)

على            للحل المنحنيات رسم وسنترك اليدوي الحل يمن انتهينا قد نكون وبهذا
اللي  الحاسب
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الرسويمي      –    الحل يمودليكا لغة بواسطة الحل لنبدأ  – Graphicalوالن

اللسببي   المكونات (  Acausalالحل  )Component Modelنموذج
النموذج    هذا newmodel4ولنسم

وضع      في أنك أول Diagram Viewتأكد

أسحب   :Dragثم التية   البلوكات

قائمة-   1 ثم Basicثم  Analogثم  Electricalاختر  Modelicaيمن
Ground

قائمة-   2 ثم Basicثم  Analogثم  Electricalاختر  Modelicaيمن
Resistor

عدد    إلى البلوك   5نحتاج هذا يمن
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قائمة-   3 ثم Sourcesثم  Analogثم  Electricalاختر  Modelicaيمن
SineVoltage

المتردد       الجهد يمصدر عن يعبر جيبية   ACوالذي Sine Waveبموجة

المنزل         في الكهربي المقبس في الذي التيار يشبه وهو

دعال            ف جهد عند تستقر ل يمصر في عندنا الشبكة كانت Vوإن rms بل يمحدد
تعطيك   وأحيانا   220أحيانا وتلفا      190فولت أعطال يسبب يمما وهكذا فولت

في            حتى أيضا يحدث وهذا يمنها الحديثة وخاصة الكهربائية األجهزة في كثيرا
على           يحافظ لكي جهد يمنظم يستخدم المصانع أصحاب فبعض ولذلك المصانع

العالية            القدرة ذات للجهزة خاصة جدا يمكلف ولكنه لديه التي الحديثة األجهزة
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يمرتين   بلوك   Double Clickاضغط SineVoltageعلى

الفولت    خانة الفولت   Vفي Vأدخل max   دعالة الف القيمة Vوليس rms

V max=√2∗V rms=√2∗220≃311.127

أدخل     التردد خانة هرتز 50وفي

)22(

كم
لتح

ظم ا
ن م 

صمي
ة ت

سل
سل

https://vimeo.com/ahmedsami
https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn
https://mega.nz/#F!eRZS3YQT!DTu4bjBxZrDs5kdsWOTtAQ


 https://vimeo.com/ahmedsami      وhttps://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn  
https://mega.nz/#F!eRZS3YQT!DTu4bjBxZrDs5kdsWOTtAQو    

المسألة الرابعة : ق اناون كيرشاو ف للتي ار الكهربي - 5محاكاة حركة الظنظمة ج

قائمة-   4 ثم Sensorsثم  Analogثم  Electricalاختر  Modelicaيمن
CurrentSensor
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قائمة-   5 ثم Showثم  Interactionثم  Blocksاختر  Modelicaيمن
RealValue
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بين              توصيله يم خط كل أن ولحظ يموضح هو كما الدائرة بتوصيل قم الن
آخر             خط يمنتصف يمع خط توصيل يتم ول آخر بلوك وطرف بلوك طرف
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1( العمل-    (    أثناء ساخنة المصابيح األولى الحالة في

قيمة       على يمقاويمات ثلث أوم 807اضبط

قيمة    على أوم 484ويمقاويمتين
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الحرارة         درجة يمع المقاويمة تغير ضبط يمكن أنه لحظ

المتغيرة      المقاويمة بلوك استخدام يمكن وكذلك

قائمة   ثم Basicثم  Analogثم  Electricalاختر  Modelicaيمن
VariableResistor

ضبط           وهو األبسط األسلوب وسنستخدم األسلوب هذا نستخدم لن ولكننا
حالة   لكل المقاويمات
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شاشة    Ctrl+Bأو  Simulateاضغط  لك Plottingلتظهر

  ( أيما  ( صح عليمة realValue1في  show numberضع

يمعادلته       الذي التيار يمنحنى لك I=2.445ليظهر sin (314.159 t)

األعلى          في جدا صغيرة شطفة يمشطوف التيار يمنحنى أن لحظ

أكبر             عدد إجراء إلى ونحتاج الشارة سرعة تجاري ل القياس سرعة ألن وذلك
الواحدة     الثانية في القياسات يمن

لحقا             المشكلة هذه حل كيفية نعرف قد واللقاء البقاء لنا الله قدر وإن
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2( العمل-    (     ابتداء عند باردة المصابيح الثانية الحالة في

شاشة     إلى Modelingارجع

قيمة        على يمقاويمات ثلث اضبط أوم 80.7ثم

قيمة    على أوم 48.4ويمقاويمتين

اضغط   شاشة    Ctrl+Bأو  Simulateثم لك Plottingلتظهر

  ( أيما  ( صح عليمة realValue1في  show numberضع

يمعادلته       الذي التيار يمنحنى لك I=24.45ليظهر sin (314.159 t)

لله            والحمد الحالتين يمن كل في التيار يمنحنى رسمنا قد نكون وبهذا

يجاهدون           يممن وغيرهم سوريا وثوار األقصى لثوار الواجبة التحية الختام وفي
يخزي           أن الله وأسأل جميعا وللمؤيمنين والكرايمة والحرية السلم أجل يمن

والماسونية         والشيطان األسد بشار الفأر والجزار وعملؤه الصهيوني العدو
وتجبر    طغى يمن وكل

العالمين    رب لله والحمد
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برن امج س ايلب وأخط اء س ابقة
          . سايلب     برنايمج عن تقديميا عرضا سابقا كتبت لقد حال كل على لله الحمد

سايلب   يماتلب        SciLabبرنايمج عن المصدر يمفتوح البديل MatLabهو
والنمذجة     المحاكاة Modeling and simulationويمهمته

اسمه    برنايمج يمودليكا     Xcosوبداخله لغة Modelicaيدعم
الرسويمية       Xcosوبرنايمج  البريمجة ويدعم رسويمية واجهة به

تحت            وهو الفرنسية الحكويمة صناعة يمن هو سايلب برنايمج هذا أن ورغم
تمكن             قد المصدر المفتوح البرنايمج هذا دراسة أن أرى كنت إنني إل سيطرتها
إن          المستقبل في يمشابهة أنظمة تطوير يمن والعرب المسلمين المبريمجين

          . أني   رغم سايلب على للعمل بالراحة أشعر أعد فلم اليوم أيما تعالى الله شاء
التحكم           نظم تصميم ويمجال التعليمية الوسائل يمجال في اعتماده نويت كنت

رخصة         أن وذلك عام بشكل سايلب أستخدم أعد تحديثها  CeCILLولم يمكن
فعلت            وإذا تشاء وقتما سايلب إغلق الفرنسية للحكويمة ويحق وقت أي في
المقلب             هذا للسف شربت وقد المصدر يمفتوح ول حرا حينها يصبح فلن ذلك
يمن           الكثير في عليها واعتمدت سايلب على أعمل وأصبحت سذاجة بكل
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بالخصوصية          يتعلق فيما بالرتياح أشعر ل أنني كما وتقنيات Privacyاأليمور
برنايمج     وخاصة والتجسس . Chainsawالمراقبة سايلب     يمع ينزل الذي
برنايمج       استخدام دضل أف فأنا الن هذا    Open Modelicaأيما يمناقشة تمت وقد

كتاب     في بالتفصيل في    Modelica by Exampleالبرنايمج الن أشارك وأنا
كبيرة            خبرة ذو ويمؤلفه ويمتكايمل كبير يمرجع وهو العربية اللغة إلى ترجمته

على          للعمل جيدة دديمة يمق األنظمة حركة يمحاكاة كتاب Openويعتبر
Modelica   كتاب .Modelica by Exampleوقراءة

برنايمج :   العمويمية       Eclipseيملحوظة إكليبس رخصة تحت هو وهي EPLأيضا
الخصوصية       اتفاقية وكذلك يمطمئنة غير الحذر  Privacy policyرخصة فأرجو

أوراكل        يمنتجات يمن يمنتج أي استخدام يمع   Oracleعند  Eclipseوينزل
إلى     Chainsawبرنايمج  بالضافة سابقا ذكرناه الذي
open JDK Monitoring andوبرنايمج  open JDK policy toolبرنايمج 

management console
المراقبة     يموضوع يمن يمشكلة    Surveillanceوالشكوى تعد لم والتجسس

ألنهم           الموضوع هذا يمن اليوم الغرب حتى يشكو بل وحدهم المسلمين
: الموضوع        عن فيديو وهذا النسان لحقوق يمخالف يعتبرونه

https://youtu.be/RJpmbQTuItE
برنايمج          وفي الناس على التجسس هذا نقاوم أن المتصفح Firefoxويجب

يملحق   المراقبة       Plug-inللنترنت يمقاويمة وسائل يمن جيدة وسيلة يعتبر
اسمه   HTTPS Everywhereوالتجسس

أحدا        يتتبع ل الذي البحث يمحرك /https://duckduckgo.comوكذلك
يمعه           ينزل لينكس ديبيان على المبني لينكس واحة العربي التشغيل ونظام

HTTPS Everywhere   يمتصفح يمثل   Iceweaselفي وهو Firefoxوهو
باستخدايمه    انصح رائع /http://wahaproject.org/linuxنظام
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: سايلب        عن سابقا كتبته لما الروابط هي وهذه
http://kutub.info/library/book/18913

https://www.dropbox.com/s/kn6ee6najwywd9o/
%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A8.pdf?

dl=0
الفيسبوك        على سايلب عن الخضراء رابعة سلسلة صفحة

https://www.facebook.com/greenrabia7
فيس     يمسلم على صفحة ويمثلها

muslimface.com
على     األيمثلة رابط dropboxوهذا

https://www.dropbox.com/sh/ylt27zns7ruov6b/AADz71XErFu
Ej7rqNJa9ctVHa/Scilab%20Examples%20From%20Books?

dl=0
على     أيضا يموجودة 4sharedوهي

سايلب      عن التقديمي العرض SciLabفي
الصفحة      : في يمقصود غير خطأ هناك

بلوك   CLOCK_cضبط
عن   :periodيمكتوب

الدقة   ==     تزداد ازدادت المعالجة ==    accuracyكلما وقت ويزداد
خطأ  وهذا

وصغرت     دلت ق كلما الدقة ==    periodوالصحيح ويزداد == accuracyتزداد
المعالجة   وقت
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الخضراء          الميكاترونية الهندسة كتاب في له التنبه أرجو خطأ وهناك

المنخفض    التيار يمكتوب حيث
 LV

أن  والحقيقة
 LV 

المنخفض      التيار وليس المنخفض للجهد اختصار
اسمه        الخفيف التيار أو المنخفض التيار ونظام

light current system
المنخفض         الجهد نظام يمن جزءا الخفيف التيار نظام ويعتبر

 LV
صفحة     في الخطأ ال     50وذلك ترقيم وليس الكتاب بترقيم

 PDF
الميكاترونية     الدارة يمنظويمة باب في

الخاصة            الوضع طاقة يمعادلة في المادي النظام باب في آخر خطأ وهناك
المائعية   بالسعة

يكون            الخطأ وتصحيح المائعية الوضع طاقة فرق عن تتكلم التي المعادلة في
في   المعادلة بضرب

V*2*deltaV + (deltaV)^2
يمن  بدل

deltaV^2
صفحة      أسفل في الخطأ ال      15وذلك ترقيم وليس الكتاب بترقيم

PDF
الصفحة    في يمعادلة آخر
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العالمين    رب لله والحمد
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ش ارك في سلسلة رابعة الخضراء
وأصحابه               آله وعلى يمحمد سيدنا والمرسلين األنبياء أشرف على والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد

الدين        يوم إلى بإحسان تبعهم ويمن والتابعين أجمعين
بعد  … أيما

      . العمل            هذا يجعل أن سبحانه وأسأله إياه الله علمني الذي القليل بالعلم المسلمين بخديمة دى عل الله أنعم لقد
      . لسلسلة         الحسابات هذه بتثبيت قمت وقد وتعالى سبحانه لوجهه وخالصا والسمعة والنفاق الرياء يمن سالما

هي                      بل بها علقة لي ليس وكأنني أبدا تعالى الله شاء إن الن بعد شيئا فيها أغير لن أني بمعنى الخضراء رابعة
هذه                في المشاركة يريد آخر شخصا الن يمن نفسي وسأعتبر ويمغاربها األرض يمشارق في للمسلمين هدية

:        ( الموقع (   هذا في تجدها القديمة الحسابات وجميع الخضراء رابعة سلسلة السلسلة
https://vimeo.com/ahmedsami

•dropbox    (  )    -المريخ كوكب على يمحمد الله رسول اسم
•dropbox   -الحق أين
•dropbox     -للنترنت يمفيدة يمواقع دليل
•dropbox       -العايمة وقف برخصة تدريبية دورة نموذج
•dropbox     -للبلد الشرعي والدستور الرئيس
•dropbox   -رابعة طفل
•dropbox    -والبيئة والهندسة العلم
•dropbox   -    -للبيئة الصديقة الخضراء المباني هندسة
•dropbox  _ للبيئة-    الصديقة الخضراء الميكاترونية الهندسة
•dropbox         -للكون المتسارع والتوسع المظلمة الطاقة يفسر للكون نموذج
•dropbox   -         -الحراري القصور النتروبيا زيادة في السبب هو الكون توسع هل
•dropbox            -األخرى الجسيمات كل أساس هو األولية الجسيمات يمن جايما الفوتون هل
•4shared     -الملفات جميع يمن نسخة
•ask.fm      -والجواب السؤال طريق عن تواصل
•twitter   -اجتماعي تواصل
•academia   -علمي تواصل
•youtube   -رابعة طفل
•facebook     -الخضراء رابعة سلسلة صفحة
•facebook     -رابعة طفل صفحة
•facebook       -المريخ كوكب على يمحمد الله رسول اسم

اللغات             يمن العديد إلى تعالى الله بحمد الصفحة هذه ترجمة تمت وقد
•facebook   -الحق أين
•facebook     -للنترنت يمفيدة يمواقع دليل
•facebook     -العربية باللغة تشغيل أنظمة
•facebook     -الجميلة العربية باللغة البريمجة
•facebook  _ للبيئة-    الصديقة الخضراء الميكاترونية الهندسة
•facebook  -صفحةSciLab Examples From Books 
•facebook  -صفحةOpen Source CAD Examples 
•facebook  -صفحةFree Educational Softwares 
•facebook    -الرياضيات في يمعاني
•facebook    -   -العلم يرى كيف يمسلم رجل
•facebook - MEP Design     والسباكة والكهرباء الميكانيكا تصميم

فيس           يمسلم على صفحات إنشاء تعالى الله بحمد تم https://www.muslimface.comوقد
الترجمات            عدد بنفس ليست كانت وإن الفيسبوك على التي الصفحات تلك يمثل

تعالى              الله شاء إن ويمغاربها األرض يمشارق في للمسلمين هدية أيضا تثبيتها تم وكلها
•sound cloud        -أطفال وأغاني ثورية وأغاني البراك يمحمد دعاء
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http://www.facebook.com/greenrabia4
http://www.facebook.com/greenrabia3
http://www.facebook.com/greenrabia2
http://www.facebook.com/greenrabia1
http://www.facebook.com/babyofrabia
http://www.facebook.com/greenrabia
https://www.youtube.com/watch?v=4LmgVJAhJGM&list=PLXgrbE6D7Ah76w963xBHMS0vHfgd6A__d
https://hti.academia.edu/ahmedsami
https://twitter.com/ahmedsami1406
http://ask.fm/ahmedalbassiouni
http://www.4shared.com/folder/kkqmzS88/_online.html
http://www.dropbox.com/sh/f7l81q3krjdekaz/AADKeDuecBLTOTRCcq8u7F-Pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hz6hwkdks54fgfl/AABghQa5gudWxTV3hTKSKIpMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ytl2lbg5iu0tzag/AAB6KcdpqiFrWnb5C0a9zqxqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ylt27zns7ruov6b/AABsPyanh7RpyopYdR0xe431a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sp3bluhqfxo5uhb/AAAHF17MafixDsXQrzYOpF-Ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/drdom9oks7u0ajp/AABq6Kd88i3Hxqej1CQeNcqHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ghwfw4dx5octhb7/AACFLE1vAzBmBjDVnT8OFj2qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eetfmutzef052wh/AAAm69YNB5u4jts_6HEuTSNga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bzyivfll1upf7m9/AACvqst0LVBWvmjDiGM9ixEfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nxb9233fetxg9or/AAC8r3kCed1a8l3DTkiVuK_Ja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jwofa5wmuzgqphx/AABBebmpvaTuxDAtlA51lmbja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/y64p29nhjr7lz9b/AAD3AXcdSzXAGmQrFUBCqMgEa?dl=0
https://vimeo.com/ahmedsami
https://vimeo.com/ahmedsami
https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn
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شاء                  إن ذلك بعد عليها التأليف سيتم التي السليمية للمبادئ راسخا أساسا لتعطي تثبيتها تم الحسابات هذه كل
الله                    رسول سنة وفي الله كتاب في يبقى ولكن الخطأ وكثير العلم قليل ضعيف عبد أني أعلم وأنا تعالى الله

الختلف   عند فإن تنازعتم في شء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم(  قال الله تعالى المرجعية
)  الخر

أجمعين        ولكم لنا الهداية الله نك ل تهدي من أحببت ولكن الله يهدي منقال تعالى( إونسأل
. )يشاء وهو أعلم بالهتدين

على        أيضا الحساب هذا تثبيت تم MediaFireوقد
https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn

يمن           ابتداء هو الخضراء رابعة لسلسلة للملفات الجديد الرابط فبراير   11وأيما م 2016يمن
عام        األولى جمادى يمن للثاني الشريفة     1437الموافق النبوية الهجرة يمن

https://mega.nz/#F!eRZS3YQT!DTu4bjBxZrDs5kdsWOTtAQ

على    المجلد الخضراء            Mega.nzهذا رابعة سلسلة إلى المضافة الجديدة الملفات جميع تنزيل فيه يتم سوف
تعالى                الله شاء إن الملفات تلك وأصول سايمي أحمد العزيمة ضعيف العلم قليل العبد طريق عن

تعالى           الله شاء إن الحساب هذا خلل يمن فهو التواصل وأيما
https://www.muslimface.com/Profile/greenrabia4

السابق     الحساب تثبيت تم وقد

: وسلم             عيه الله صلى لنبيه الله قال وقد السلم يمبادئ يمن يمبدأ والشورى
مم                   هه من عع هف مع عفا عك لل مو عح من لم ضضوا عف من عل لب مل عق مل ا عظ للي عغ ظظا عف عت من هك مو عل عو مم هه عل عت من لل له لل ال عن لم ةة عم مح عر عما لب عف

عن                للي كك عو عت هم مل ا ضب لح هي عه لل ال لن لإ له لل ال على عع مل لك عو عت عف عت مم عز عع عذا لإ عف لر مم عمل ا لفي مم هه مر لو عشا عو مم هه عل مر لف مغ عت مس عوا

والدين               العلم أحب إنني إل والتدين العلم يمن الكافي القدر على أكن لم إن وإني

: قوله       الشافعي اليمام إلى ينسب كما وأقول

يمنهـم     ولسـت الصالحيـن أحـب

شفـاعـة      بـهـم أنـال أن لعلـي

المعاصـي     تجارتـه يمـن وأكـره

البضاعـة      فـي سـواء كنـا ولـو

العالمين    رب لله والحمد
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ممة رخصة "وقف" الع ا

رريحيم رريحمن ال بسم ال ال
وقف،      رخصة يمن دثاني ال درم  3الصدار ”  1435المح العايمة  “ وقف رخصة

مقدمة
بها،           ممغطاة ال ددة الما يمن الستفادة ألذون الضابطة دتفاقية ال هي الوثيقة هذه

و             ضوابط عقد فلكل ممستفيد، ال و دناشر ال بين دقع المو العقد بمثابة دد متع حيث
دثر             تؤ بل ممستفيد ال فقط ديد متق ل الحتكارية دتفاقيات ال دن أ نرى دننا إ و شروط،

به              ميستضاء نور يمن متحيله و العلمي جوهره تسلبه و الفكري العمل قيمة على
        . مملكية    ال دق ح الفكري للعمل ععع يمود أول يملك حيث فانية سلعة درد ميمج إلى

بذات           الفكري للعمل المعنوية دصورة بال مملكية ال لهذه رؤيتنا تنحصر و الفكرية،
ميمجحفة           ددا قيو تضع التي الحتكارية درخص ال بعكس أدناه، دضوابط ال وفق نفسه

. ذلك          ثكنه أيم يما لنتهاكها دعا دج ميمتش و دفا ضعي دثاني ال دطرف ال متبقي
يمن            الفكرية أعمالنا ددم نق دننا أ حيث ممناسب ال البديل ددم تق التي رؤيتنا لدينا

لهذه             األساسية دركيزة ال دثل متم التي و الله، وجه ابتغاء غيرها و حاسوبية برايمج
يمثل            ( أخرى عة غاي أي على و المملوكة، الرخص عن تميزها التي و درخصة ال

       ( الهدف      هذا تخالف ل بوسيلة دقق تتح أن األرباح جني أو دنافع ال العلم نشر
األسمى. 

فيها  -               - يمعنا تشترك ل أن يضيرك ل التي و بها ددا أح نلزم ل التي قناعتنا في
على             الفكري النتاج و والمعرفة العلم حكر قطعي عل بشك و درم يح السلم دن أ

: أوجه         عدة يمن يأتي دتحريم ال هذا و الطلق، وجه

يوم        : “     .1 الله ألجمه دما عل كتم يمن سلم و عليه الله دلى ص الله رسول حديث
 ” نار    يمن عم بلجا الطلق         1القيايمة سياق في دة نكر العلم كلمة جاءت قد و

 . نشرها         دضار ال غير ديمة مل ل دنافعة ال العلوم على تنطبق فهي

العمل             .2 على ينطبق ل ذلك و دكا، يمملو يكون أن دح يص يما ددد ح السلم دن أ
المملوكة           دنشر ال اتفاقيات شروط أغلب و درا يمحصو دنا عي ليس دنه أل الفكري

    ( ورد    (         يما عليه دل د تملكه يجوز ل بيعه يجوز ل يما دن أ ذاك الغرر بيع في تقع
غير        (      كثيرة يمسائل فيه يدخل و يمسلم صحيح في الغرر بيع عن دنهي ال يمن

بلجام         “          الحديث صحيح1 الله ألجمه دا علم كتم يمن حديث بطرق المنار رفع انظر يماجه وابن والتريمذي داود وأبو أحمد رواه
” نار  يمن
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دم               يت لم يما و تسليمه على ميقدر ل يما و المجهول و المعدوم كبيع يمنحصرة
 .          ( لهذا   فهمهم يمن األربعة األئمة عن ورد يما و عليه البائع يملك

و           .3 ميمحدثة ليست الفكرية األعمال دن أل العلم لنشر شيء لبتداع بحاجة لسنا
 . تملكها        دون العلم نشرت األولى الخير قرون دن أ

يمنهم،          .4 عة قل لصالح بالناس إضرار هو يحتاجهما دمن ع والعلم المعرفة حبس
. ضرار          ل و ضرر فل دشارع ال عنه نهى دما يم وهذا

يمنها           .5 دربح ال و الفكرية األعمال لنشر طرق وجدت إذا المصلحة يمبرر انتفاء
 . كتمها  دون

بإعطاء         .6 تتلخص يجدها المختلفة الفكرية الملكية قوانين في المتمعن دن إ
يمادي،              كسب في له دل يمدخ ذلك ليكون الله أحله يما تحريم في دق الح دناشر ال

” المملوكة           “ فالمادة يمعين، يمنتج أو خديمة بتقديم القوانين لهذه علقة ل و
. البتزاز        باب يفتح يملكيتها ددعاء ا و غايمضة ميمبهمة

 ( دمنا    (        ته دتوزيع ال لحكر ممضادة ال الرخص يمن العديد في كما وقف في نحن و
نغفل            ل و دذاتية، ال المصلحة دظمي ميمع لدى نظيرتها على البشر عموم يمصلحة
فنعتقد             دل، ج و دز ع الله يمن دثواب لل دراجي ال العمل صاحب بمصلحة اهتمايمنا عن

    ” “   ” أسلفنا     “ كما ذلك و يمحفوظة ليست و يممنوحة دتوزيع ال و دطبع ال حقوق دن أ
:      . يمسألتين   عند هنا نقف و أدناه الضوابط وفق

كل:          • على األصلي ممبتكر لل يبقى العمل لصاحب األدبي دق الح دن أ األولى
ديا.                جزئ أو ديا دل ك ددعيه ي أن أو ينتحله و العمل هذا يأخذ أن ألحد يجوز فل األحوال

لنفسه. 

•           : يطلب  كأن العمل يمن المادية الفادة لغيره و العمل لصاحب دن أ دثانية ال و
. هكذا              و تدريسه عن درا أج أو تطويره أو تحسينه عن درا أج يتقاضى أو دبا أتعا

صورته              في العمل أو للفكرة يملكيته ادعاء له دق يح فل ذلك وراء يما ديما أ
 . و              يمنها الستفادة يمن و نشرها إعادة يمن الخرين يمنع له دق يح ل و المعنوية

الفكري             العمل أصل هو الموقوف دن أل دفا يموقو العمل كون يمع يتناقض ل هذا
الخديمة        أو الوسيط ليس و المعنوية . 1بصورته

تعريفات
: درخصة         ال في استخدايمها عند المقصودة هي هنا التعريفات تكون

1.         :( ل  (   و يمادي غير نافع فكري عمل أي هو العمل درا اختصا أو الفكري العمل
عبء               أي دون آخرين إلى نقله و يمنه نسخ عمل يتلقاه لمن يمكن و يملموس

 . الموقوف          هو و ، إليه دنسخة ال بإيصال قام يمن على

عصرها          1 أو يموقوفة أرض ثمار نقل على أجر أخذ يجوز يمثل
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2.          : توفير  و بتطوير قايمت التي الجهة أو عكر ممبت ال الشخص هو العمل صاحب
دضا  (            بع أو لل ك دتوزيع ال و دنشر ال و دنسخ ال حقوق تملك التي و الفكري العمل
       ( دكا      يمال يكون أن ويجب الواقف هو و ، األيمر لزم إن درسمية ال الجهات عند

 . دنشر      ال لحظة القرار دوله تخ التي للهلية

3.         :( العمل ( يمن بالنتفاع ترغب التي الجهة أو دشخص ال هو عدم المستخ المنتفع
 . عليه     الموقوف هو و الفكري،

4.       :( وهو  (   يديك بين الذي العقد هذا هي درخصة ال درا اختصا أو الستخدام رخصة
شروطه           ضمن و بموجبه للمنتفع دق يح والمنتفع العمل صاحب بين عقد

       . للجميع     يمفتوح بشكل العمل لتوفر درا نظ و العمل يمن النتفاع و الستفادة
و           إقراره بالضرورة يعني الفكري العمل يمن بالستفادة المنتفع قيام فإن

      . على     دقا يمواف المنتفع يكن لم فإذا درخصة ال شروط كافة على يموافقته
بالعمل           انتفاع أي يصبح و بموجبها الممنوحة الحقوق يمنه تسحب درخصة ال

 . للمقاضاة      نفسه درض يع و يمشروع غير

مرخصة بنود ال
    ” العمل       “ لتوزيع رخصة هي ، وقف بـ درا اختصا لها يريمز العايمة، وقف رخصة

ل (            المثال سبيل على فني إنتاج أو يمكتوبة يمؤلفات أو بريمجيات يمن الفكري
الحرة).          البريمجيات رخص يمع أهدافها في الرخصة هذه تتشابه الحصر

     . الجوانب      ببعض عليها تزيد دنها ولك المشترك النتاج رخصة و الحر دتوثيق وال
 . الستخدام        حدود و النتاج وراء يمن بالهدف المتعلقة

العمل              هذا دن بأ العمل صاحب يمن إقرار هي السم يقترح كما و وقف رخصة
دن                أ أي به، الناس انتفاع خلل يمن رضاه نوال به دصد يتق و تعالى لله وقف هو
      . بأن        در تق وقف رخصة دن فإ وبذلك تعالى الله لوجه جارية صدقة هو العمل هذا
       - إعادة -       و العمل يمن الفادة في دق الح عقيدته أو لونه أو جنسه كان ديا أ للمنتفع

 : التالية       الشروط ضمن تطويره حتى و توزيعه

•: ددمة -  المق لل  أو

يتجزأ               ل ءء جز هي البنود، يمقديمة و التعريفات و المقديمة في ذكره سبق يما دل ك
. درخصة   ال بنود يمن

 

•: الستخدام -   أوجه ليا  ثان

العمل            صاحب و يمنفعة فيه غرض أي ضمن العمل استخدام للمنتفع دق يح
السلم             يمبادئ يخالف أو للخرين يسيء فيما عمله استخدام دم يت ل بأن ينصح
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دشرع           لل ممنتفع ال يمخالفات عن دتة الب عل يمسؤو غير العمل صاحب و دسمحة، ال
 . العمل       استخدام في للخرين الساءة أو السليمي

•: دتغطية -   ال أوجه لثا  ثال

األعمال           تغطية ميمكنها كما ديا، كل الجديدة األعمال تغطية وقف لرخصة ميمكن
تغطية           لوقف ميمكن كما يمعها، ديا جوهر تتعارض ل أخرى عص برخ المنشورة

عنها           عفت التي األعمال تلك أو أخرى، عص مبرخ ألعمال دملة ممك ال مجزئيات ال
األعمال            دقا إطل وقف مرخصة متغطي ل و ددتها، يم انتهاء بسبب المحلية القوانين

 . ضارة       دنها أ دظن ال يغلب التي أو دضارة ال

•: دزمني -   ال الحد لعا  راب

ددة             بم وقف برخصة العمل نشر ينتهي فل زيمني، عد لح وقف رخصة تخضع ل
هذه            لتوقيع جديد تاريخ بمثابة للعمل استخدام دل ك تاريخ دد ميع حيث يمعينة،

   - ددة -         الم كانت فمهما دنشر ال لقبول جديد تاريخ و دنشر لل جديد تاريخ أي التفاقية
كل           دن أل دما محك ءة ساقط فهي المحلية القوانين ضمن الفكرية للملكية القصوى

 . دصفر        ال يمن ددة مم ال تلك بدء يعيد للعمل استخدام

•: دتوزيع -   ال دق ح لسا  خام

شروط             تحت و تعديل دون و األصلية بصورته العمل توزيع إعادة للمنتفع دق يح
 . العمل            لصاحب األدبي دق الح ذكر صون يمع يريد الذي دم بالك وقف، رخصة

•: دتعديل -   ال حق لسا  ساد

دتعديل            ال له دق يح و كما للعمل المصدرية دنسخة ال على الحصول للمنتفع دق يح
 . البنود           باقي في دضحة المو الحدود ضمن و احتياجاته يناسب بما عليها

•: ددلة -     همع ال دنسخة ال توزيع دق ح لعا  ساب

على             و العايمة وقف رخصة تحت فقط ددل المع العمل توزيع إعادة للمنتفع يحق
يدع               ل بما دحا واض يكون أن و دتعديل ال طبيعة و ددل المع العمل أصل يذكر أن
انتجها             التي األصلية دنسخة ال هي ليست و ميمعدلة دنسخة ال هذه دن أ ببس لل ل دل يمجا

 . األول   العمل صاحب

•: المسؤولية -   عدم لنا  ثام

أو              حسن عن أخلقية ل و قانونية ل يمسؤولية أية العمل صاحب دل يتحم ل
إلى            عنه دناتجة ال المباشرة غير أو المباشرة األضرار أو العمل استخدام إساءة

          . دنا     ضم ل عة ضمان أية ددم يق ل بهذا العمل صاحب و القانون به يسمح عد ح أقصى
    . على         تقع الكايملة المسؤولية غرض أي تحقيق على المنتج بقدرة دحا تصري ل و

 . العمل          يمصدر هي له دديمة المق الوحيدة دضمانة ال و المنتفع عاتق
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المراجع
تنقسم الراجع هنا إلى ثلثة أقسام وهي :

  أ )  الكتب والراجع
ب ) القالت النشورة

 ج )  الواقع والنش اللكرتوني

وأخذت طريقة تقسيم الراجع والوشارة إليها من كتاب البيئة في النظور السلمي للدكتور إسماعيل عبد الفتاح عبد
 فجزاهم الله عنا خيا2013الكافي طبعة دار العالم العربي القاهرة 

(أ) الكتب والراجع

(ب) القالت النشورة

(ج) الواقع والنش اللكرتوني
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في الختام أوصيكم
 بالفقراء والمساكين خيرا
ل تستهدفوا األغنياء فقط

فيما تصممونه
 بل صمموا بعض المنتجات الرخيصة

ول يكن تعليمكم للغنياء فقط
وخديماتكم للغنياء فقط

وأطعموهم
فإنه ل  يكتمل إيمان

يمن يبيت شبعان وجاره جائع
وساعدوا األغنياء على

إنشاء المساجد
والمشاريع الخيرية

 حتى لو كان يمشروع
جرة يمياه

توضع في الشارع
فيشرب يمنها الفقراء

وجزاكم الله خيرا
والحمد لله رب العالمين
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