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 ؟ رايتلا تالوحم و ةيتلوفلا تالوحم ن1ب ير&و.-ا قرفلا و& ام : س

 تباث A@?<طانغم ضيق JKع لمعلل ممصت ةيتلوفلا تالوحم نا ير&و.-ا A@?<ئرلا قرفلا : ج

 A@?<طانغم ضيف JKع لمعلل ممصت رايتلا ةلوحم نا ن1ح YZ ,)ةتباث ةيتلوف JKع ةجيUنلاTو)

 ديد_-ا لخاد \1غتم

 (لم_-ا رايت عم بسانUي \1غتم دcج JKع ةجيUنلاTو)

 

  ؟ directional relayلا مادختساب ةيام_- ا ةقjرطلا hKام :س

Directional relay {مدختس YK لا ھيامح Bus Bar-Generators -Transformer 

  Over Current Relay اcعم مدختس� ابلاغ ھقjرطلا هذ&و

hK لا ا��لع عوضوملا ھقطنملا ��حت Relay ءاطخ ىا ثودح نم (Fault) YK هرئادلا 

 ىا ثودح دنع نكلو هرئادلل ىداعلا هاجتالا YK YK رايتلا رمي ھيداعلا ھلا_-ا YK نا دجنف

(Fault) و سكعني رايتلا هاجتا نافTاتا�K رمي YK لا هاجتا Relay لا موقيفRelay لا لصفب 

C.B 

  directional relayلا نم ن1عون دجوjو

 رايتلا سا£ع¢ا دع¡ لصفي عونلا اذ&و over current relay ھعم مدختس� ىذلا عونلا1-

 ن¥قملا رايتلا نع ھتداjزو

Instantaneous directional relay -2 

 دوجو ھتلاح YK تادلوملا ھيام_- مدختس©و ھيف رايتلا سا£ع¢ا دع¡ ايظ_- لصفي عونلا اذ&و

 bus bar لا سفن JKع نيدلوم

 

  Bus Bar Differential Relayةيلضافتلا نابضقلا ةيام_- ةبحاصملا ةيام_-ا hZام : س

  A Voltage Supervision Relay®لوفلا فارشالا ةيامح :ج

 

  ؟HVHRC زمرلا كل �´ع� اذام :س

  High Voltage High Rupturing Capacity fuse ــل راصتخإ زمرلا اذ& :ج
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 تا½ر_«او تافثكملا تاحولو تالو_«ا ةيام_- �Kاعلا دc.-ا تاحول YK مدختس� و&و

اقبط لواد.-ا نم زويفلا رايتخإ متjو ، ھيلاعلا دوc.-ا JKع لمع} �®لا تالبا£لاو
ً

 وأ ةعسل 

 .ليغشUلا دcج ةناÃ- ھلباقملاو ھتيامح دارملا زاc.-او هدعملا ةردق

 

 ؟تادلوملل ةمدختسملا ةيام_-ا عاونأ hZ ام:س

(Generator protection) 

1-Overcurrent protection 

2-Under/Over voltage 

3-Reverse power 

4-Loss of excitation 

5-Rotor Earth leack 

6-Differencial Protection  

7-Negative sequence current 

8-Netral Point Voltage 

9-Out of Step 

10-over/under Frequency (speed) 

 يذلا ءز.-او دلوملا ةءافك JKع ظفاحت A®لا تادلوملا YZ ةقبطملا ةيام_-ا عاونأ رcشأ هذ&

 دلوملل ةكر_-ا يطع�

 

 ؟لمحب امcلاصتا مدع دنع رايتلا لوحم YZرط رصق بجي اذامل :س

 ةميقلا \1بك رخآ رايت عم ةبسانتم ةميقب \1غص رايت JKع لوص_Úل رايتلا لوحم مدختس�

 :بابسأ ةثالثل كلذ متjو .ةيام_-او سايقلا ةزcجأ YZ اcمادختسال

 عطقم تاذ تالصوم ةروص YZ نوكت A®لاو \1بكلا رايتلا ةرئاد عطق �Kإ ةجا_-ا بنجت :لوألا

 \1بك

 .رايتلا سايق لجأ نم )â-إ ..Bus bars ةيمومع نابضق – يáاو& طخ – لبا½)
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 لcس� ةضفخنم رايتو دcج تاننقم تاذ ة\1غص مكحتو سايق ةزcجأ مادختسا :ي¢اثلا

  .اcعم لماعتلا

 ة\1غصلا ةزcجألا سفن مدختس} كلذTو .ةيام_-او سايقلا ةزcجأل ä@Aايقلا ديحوتلا :ثلاثلا

 .يæرcكلا رايتلا ميق نم ةيلاعو ةددعتم تاقاطنل م.å-ا

ا£_çم رمألا نوكي دقو
ً

 YZ رمي \1بمألا فالآ وأ تائمب ردقُي يæرcك رايت سايق ةلواحم انليخت اذإ 

 !!!�Zاوتلا JKع ھعضوب يديلقت \êيمأ زاcج مادختساب كيمس لبا½

 

 – ةردق( ةديدعلا ھعاونأب دc.-ا لوحم نع فلتخت ال رايتلا لوحم لمعل ةيساسألا ةjرظنلا

 رايت بسانUي دc.-ا تالوحم YZ .ةطنغملا رايت ىوتسم YZ و& فالتخالاو )â-إ ....سايق - ع©زوت

ارادقم( يáادتبالا JKع طلسملا دc.-ا عم ن1عم لوحم YZ ةطنغملا
ً

اددرتو 
ً

ارظنو .)
ً

 لمعلا نأل 

ابلاغ
ً

اتباث لظي ةطنغملا رايت نإف يáادتبالا دc.- تباث ىوتسم دنع نوكي 
ً

 فورظ فلتخم عم 

 لثمjو .)لما£لا لم_-ا �®حو لمحاللا نم ةيادب( لم_-ا فورظب \1بك ل£ش¡ رثأتي الو لمعلا

 ثيح ةنورملاب يáادتبالا رايت 1ðمتي دc.-ا تالوحم YZو .يáادتبالا رايت نم ةبكرم ةطنغملا رايت

 ةرئاد حتف( لمحاللا دنع ةميق ى¢دأ �Kإ لصjو ،يوناثلا YZ لم_-ا ةقواعم بسح ھتميق \1غتت

 (يوناثلا

 

YZ ادتبالا رايت ةميق ددحتت رايتلا لوحمáراملا( ي YZ ا وأ لبا£لا-Ãنابضقلا وأ ط 

 لوحم سكع JKع) ھتميق YZ يوناثلا رايتل لخد الو ةكبشلا فورظ بسح )â-إ...ةيمومعلا

 موقي .ةjوناثلا ھترئاد فورظ ا��ف امب لو_«ا فورظ نع لقتسم يáادتبالا رايت نأ يأ .)دc.-ا

 ةعفاد ةوق ديلوتب موقي يذلا لو_«ا بلق A YZ@?<طانغملا ضيفلا جاتنإب يáادتبالا رايت مظعم

 لم_-ا رايت موقي .ةطنغملا رايت )ھبلغأ YZ) لثمي يáادتبالا رايت نأ يأ .يوناثلا تافلم YZ ةيTرcك

)YZ مب )يوناثلاcطانغم ضيف جاتنإ ةم>?@A ادتبالا ضيفل سكاعمáضيفلا نم دحُي امم ي 

 يوناثلا ةرئاد لاصتا مدع ةلاح YZو .يوناثلا فلملا YZرط JKع دc.-ا نم �ZاتلاTو لص_«ا

 داضملا \1ثأتلا ھعم مدعنjو ،مدعني يوناثلا رايت نإف ةحوتفم ا�óاقب عم لمحب رايت لو_«

ادج ةيلاعلا وأ( ةيلاعلا ةميقلا يذ يáادتبالا رايت نم جتانلا \1بكلا A@?<طانغملا ضيفلل
ً

(. 
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ادج ة\1بك تاjوتسم �Kإ )ن1حوتفملا( يوناثلا YZرط ن1ب دc.-ا قرف عفتري ذئõيحو
ً

 �Kإ لصت دق 

 A®لا ةدعُملل وأ ھعم لماعتملا صøÃلل وأ لو_«ا نم ٍل£ل ة\1بك رطاخم بöس� يذلا د_-ا

 ةميقلاب ةلا_-ا هذ& YZ لوحملل يديد_-ا بلقلا رثأتي امك .ھل ةروا.«ا وأ لو_«ا يوتحت

ادج ةيلاعلا
ً

 تاjوتسم كلذكو ديدشلا عبشUلل ھضرع} نم ھبöس} امب A@?<طانغملا ضيفلل 

 .A@?<طانغملا فلختلاو ةيماودلا تارايتلا نم ةجتانلا ةرار_-ا نم ةيلاع

 

 ةيلمع ةـــظحالم

 يوناثلا ةرئاد حتفب -دصق \1غ نع – ءالمزلا دحأ ماق لو\êبلا تا½رش ىدحإ JZ YZمع ءانثأ

 ةباصإ ةجيUنلا تنا½و .عطاوقلا دحأل ةدقعم مكحتو ليغش} ةرئادل ھصحف ءانثأ رايت لو_«

اران ھبش� ھنأب ھفصو امل ةجيUن هدي YZ قرحب ليمزلا
ً

  جرخت 

 .ما_Úل زاcج نم

 

 دc.-ا طوطخ YK ھيئاوcلا تالصوملا و ھيضرالا تالبا£لا عطقم ن1ب ھبسõلا hK ام :س

 ؟طسوتملا

 70 * 3 لبا£لا عطقم نوكي 6 / 35 ىáاوcلا عطقم نوكي امدنع ىا hK 2 : 1 ھبسõلا

 150 * 3 لبا£لا عطقم نوكي 12 / 70

 240 * 3 لبا£لا عطقم نوكي 150/24

 

 ؟ا&\1غو عطاوقلا عم تالصوملل دي.-ا طTرلا نم ققحتلاب امئاد �@üوي اذامل :س

 جتõي امم نياتلل لباق نوكي ھقطنملا هذ& YK ىáاو& غارف نوكتي دي.-ا \1غ طTرلا ةلاح YK ھنأل

 ھطقنلا هذ& YK لاعتشا ثدحي ىا رمختلاب فرع�ام ھنع

 

 ؟تا½ر_«ا YK ءدبلا رايت ليلقتل ةمدختسملا قرطلا hZ ام

 ه\1غص دوcج JKع لمع} �®لا تا½رحملل ءدبلا رايت ليلقتل ھمدختسملا قرطلا نم : ج

soft starter .1 
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 اتلد امجن ھليصوت .2

YK ع لمع} �®لا تا½ر_«اJK جcطسوتم د 

 ليلقتل �Kاوتلاب راودلا وضعلا عم ھلصتم نوكتو كر_«ا ليغش} ءدب دنع ھمواقم مادختسا

 جتانلا رايتلا

 

  ؟ا�"م امادختسا \!كالا امو ع©زوتلا تالوحم تافلمل تاليصوتلا عاونا ركذا :س

  امادختسا \!كالا hZو راتس/ اتلاد

  اتلد/ راتس

 راتس / راتس

  اتلاد/ اتلاد

 

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 

 

 تقولا مكو .لمعلا YZ تيقTو ةثالثلا راوطالا دحا سامت دنعةيتلوف ةلو_« ثدحي اذام :س

 ؟اذاملو ؟ ثد_Úل قرغتسملا

 يذلا روطلا نم لقتõت ةيتلوفلا نال كلذو سامتلا ءدب ةلاح نم )ةقيقد50 ( لالخ رجفنت

 فعض �Kا ةميلسلا راوطالا عافترا �Kا يدؤي امم ةميلسلا راوطالا �Kا اضراعلا ھيف ثدح

 ابjرقت ا�$ميق

 

  ؟ا��ف لمعلا دنع �Zاعلا طغضلا طوطخ ضjرأتب امئاد &%ني اذامل :س

 لقنلا طوطخو ع©زوتلا تالوحم تافللم YZ ةدوجوملا ةjوعسلا تارايتلا غ©رفت متي �®ح : ـج

 ةقعاصب ھب<صت دقو اcل سمالملا صøÃلا YZ ا�$ن_) غرفت ةjوعس تافثكمل �Kا لوحتت A®لاو

  طوطÃ-ا ن1ب) \*مج) ترش لمع متjوا طوطÃ-ا ضرؤت مل اذا ةيئاTرcك

 طÃ-ا نا½اذأف أطÃ-ا ةقjرطب لمعلا ءانثا طÃ-ا ةداعاب ن1لماعلا دحا ماقام اذا �®حو*
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 ةداعالا لبقيال ھنأف ضرؤم

 طوطÃ-ا ةنايص YZ ن1لماعلا ةمالس JKع ضاف_Úل كلذو

 

 ؟ھياقولا زاcج و& ام:س

 نم ھكبشلل ھيعيبطلا ميقلا سايقو ةظحالمب موقي ��قر وا ى¢و\êكلا وا ى£ينا£يم زاcج و&

 تالدعملا نع ميقلا هذ& فالتخا ةلاح YKو طغض وا ددرت وا هرارح ةجرد وا رايت وا دcج

  تنا½ ءاوس ھيعيبطلا

 �Kا ىæرcك رما ءاطعاب موقي ھياقولا زاcج ناف لطعلا عونو ةعيبط بسح ناصقنلاب وا هداjزلاب

  حيتافملا

 تقو عرسا YKو ھكبشلا نم اcلزع متي كلذTو رصقلا اذ& ا��لع ثدح �®لا هدعملاب ھصاÃ-ا

 نكمم

 

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 ؟ةيلاعلا ةردقلا تاذ ةردقلا تالوحم JKع ةدوجوملا ةياقولا ةزcجأ hK ام :س

 :تالو_«ا JKع ةدوجوملا ةياقولا ةزcجأ :ج

 رايتلا تالوحم ن1ب ةدوجوملا ةقطنملا ھتيامح قاطن زاcج و& :ةيلضافتلا ةياقولا زاcج 1.

 رايتلا( ةجراÃ-ا و ةلخادلا تارايتلا ن1ب ةلضافملاب زاc.-ا موقي و ةفلتÃ«ا دوÚ.cل

 لطع كان& نا½ اذإ امأ ميلس لو_«ا نأف نêðملا عضولا YK ناjواسUماونا½ اذإف)JKضافتلا

 لصفيف )لو_«ا لخاد لطع دوج و يأ(ةميق ھل JKضافتلا رايتلا ةميق نإف لو_«ا لخاد

اعنم عنمي و لو_«ا
ً

اتاب 
ً

 لو_«ا JKع فشكلا دع¡ الإ ةياقولا هذ& تلغتشإ اذإ لو_«ا ليصوت 

 ةيذغ} و دc.-ا \1غم لثم رابتعإلا YZ ا&ذخأ بجي لماوع ةدع كان& و لاغتشإلا بöس ةفرعم و

اقحال ھلوانUن فوس اذ& وىرخأ لماوع ةدع و \!كأ وأ دحاو هاجتإ نم لطعلا
ً

 

 ةيلضافتلا ةياقولل ةjرcظ ةياقو نوكت و نمزب لمع� و رايتلا ةداjز دض ةياقولا زاcج 2.

 نم رايتلا ھجوأل عم.«ا لداعتلا ةطقن نم يذغ� و �@-رألا برسUلا دض ةياقولا زاcج3.

 رايتلا تالوحم
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 تارايتلا نم لو_«ا ةيام_- بكري و )ديقملا( دد_«ا �@-رألا برسUلا دض ةياقولا زاcج 4.

 (لو_«ا YZ راتس لصوملا فلملا ( لداعتلا ةطقن YZ ةراملا ة\1غصلا

 لخاد تjزلا ةرارح ةجرد تعفترإ اذإ لمع� و ىالjر زلخوبلاب فرع� و ةjزاغلا ةياقولا زاcج5.

 لخاد رصق كان& نا½ اذإ امأ لو_«اب أطخ دوجوب رازنإ ىطع� ھنم ةرخبأ دعاصت و لو_«ا

 ارام ىطايتحإلا كنتلا �Kإ لوحملل �@?<ئرلا كنتلا نم دعصي و JKغ� تjزلا نإف لو_«ا

 ليصوت اتاب اعنم عنمي و تاc.-ا عيمج نم لصفيف ھقjرط YZ اcعفديف JKفسلا ةماوعلاب

 .تjزلا و لو_«ا رابتخإ متي حي_. لاغتشإلا نا½ اذإ و ھيلع فشكلا دع¡ الإ لو_«ا

 ضافخنإ دنع لمع� و& و(Low Oil Level) تjزلا ىوتسم ضافخنإ دض ةياقولا زاcج 6.

 هدjوذت متي �®ح رازنإ ىطع� ن1عم دح نع تjزلا ىوتسم

 طغضلا ةدايذ دنع لمع� و (Oil Pressure Relief) لو_«ا لخاد طغضلا ةدايذ زاcج 7.

 .لو_«ا لصفيف نب JKع طغضب موقيف بöس ىأل لو_«ا لخاد

 دجوي و لو_«ا لخاد ةرار_-ا ةجردب سحي ساسح نع ةرابع و& و ةرار_-ا ةجرد YZ عافترإلا8.

 يطع� رخآلا و رازنإ دحاو ن1نثإ و حوارملا نم ن1تعومجم ليغشUل م�"م ن1نثإ تا½اتنوك 4 ھب

 .لوحملل لصف

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 ؟تالو_«ا YZ (Tertiary Winding) ةيم&أ hZ ام : س

  Tertiary Winding لا :ج

YK تالو_«ا hK ثلاث فلم YK إ ةفاضإلاب لو_«ا�K  

  ةjرفصلا رايتلا ةبكرم رورمل مدختس� و اتلد ةئي& JKع لصوي و ةjوناثلا و ةيئادتبإلا تافلملا

YZ ع لامحألا نازتإ مدع ةلاحJK ج جاتنإل مدختس� و لو_«اcةميق فلتخي و لوحملل ثلاث د 

 ةردق ثلث ا�2ردق نوكت نايحألا نم \1ثك YZ و ن1س<ئرلا ن1فلملا نع فلملا اذ& JKع ةردقلا

 ,ىرخألا تافلملا

 ةjرفصلا رايتلا ةبكرم رورمل نكلو ةردقلا جاتنإل فلملا اذ& مادختسإ متي ال ىرخأ نايحأ YZ و

 .طقف

 ؟ ةيلع لوص_-ا نكمي فيكو ؟ تاط_«ا YZ رمتسملا رايتلا ةدئاف ام :س
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 نjردصم نم رمتسملا رايتلا JKع لوص_-ا نكمي

 بوانتملا رايتلا دوجو ةلاح YZ : ةنحاشلا1.

 بوانتملا رايتلا دوجو مدع دنع: ( تاjراطبلا ( دئاضنلا 2.

 

 رمتسملا رايتلا نم دئاوفلا

 ةرطيسلا لخاد نم ليصوتلاو لصفلا1.

 تايام_-ا2.

 تاراشالا3.

 ةjرارطضالا ةءاضال .4

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 ؟ Armoury ةقبط وا 4ZراÃ-ا فالغلا نم ا&دش بجي تالبا£لا ب_3 دنع اذ :س

 نم ا&دش متي الو Armoury ةقبط وا 4ZراÃ-ا فالغلا نم ا&دش بجي تالبا£لا ب_3 دنع

  لزاعلا وا لصوملا

 كلذTو لبا£لا عطقم ةحاسم لقتو لصوملل ةلاطتسا متي فوس لصوملا نم ا&دش مت نا

 لبا£لا لمحت لقي

  Is.cةصاخو رايتلل

 هرمع رصقو isolating ةلق �Zا يدؤي اذcف لزاعلا نم تالبا£لا دش مت نا اما

 

 (Crona Discharge) ةيئوضلا ةلاcلا ةر&اظ فرع :س

  ت&اب قرزأ ءوض ةد&اشم و نوزوألا ةحئار مش و زjزأ توص عامس hK :ج

 : hZ هروcظ JKع دعاس} �®لا لماوعلا نم و 67وتي ھنأ½ و لصوملا لوح

 و.-ا ةTوطر ةجرد .1

  ةيئاملا ةروباشلا2.

 لزاوعلا ةفاظن ةجرد3.

  تامcملل دي.-ا طيب\êلا مدع4.
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 اcمادطصا و لصوملل تانو\êكلإلا كرحت ةجيUن ةر&اظلا هذ& ثدحت و

 ةيTرcكلا ةقاطلا YZ دقف ةر&اظلا هذ& ب_%ي و قئافلا طغضلا طوطخ ةلاح YZ ضعبب

 

  ؟ ضjراتلا ةلوحم hZ ام : س

 ةطقن JKع لوص_Úل كلذو اتلد ةلو_«ا تافلم دحا طTر ةلاح YZ طTرت فلم نع ةرابع hZو

  ( درابلا طÃ-ا ( رفصلا

 ؟اذاملو ؟ روص_«ا A@-رالا ةياقو ما ةيلضافتلا ةياقولا ضراعلل سسحت \!كا ام�8ا :س

 . ةيلضافتلا نم ضراعلل اسسحت \!كا نوكت روص_«ا A@-رالا ةياقو

  ةع¢امم تافلم JKع يوتحتال ا�9ال كلذو

 

 ؟ ةردقلا تالوحم YZ يطايتحالا نازÃ-ا ةدئاف ام :س

  . تjزلل سمالملا ءاوcلل ةيحطسلا ةحاسملا ليلقت .1

  (Look Out) حوضنلا ةلاح A YZ@?<ئرلا نازÃ-ا ضjوع} .2

 ءاتش صلقتjو افيص ددمتي تjزلا نا ثيح. ةjو.-ا تابلقتلا نم تjزلاب مكحتلا .3

 

 ؟عون ل½ لمعتس� نيا و ( fusible) ةدوجوملا تار&وصلا عاونا م& ام : س

 : ام& و تاروcص نم ن1عون دجوي:ج

 YZ \1بك \1غ} اcل س<ل �®لا ةيداعلا تالوم_-ا ةيام_- لمعتس� و& و AM عون نم ةروcصلا-1

 . ةماع ةينو\êكلا وزcجال نU;Ã1ل تامواقم لثم ةلومح رايت

 \1بك ل£ش¡ ا�2الومح رايت \1غتي A®لا �®لا تالوم_-ا YZ لمعتس} hZ و GL عون نم ةروcصلا-2

 AM فنص نم ةروcصلا امن<ب ةيئاTرcكلا تانكاملل ةبسõب ادبلا رايت للمحتت ةروcصلا الثم

 ھيادبلا رايت دنع رcصنت

 

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود
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 ؟ةرئاد ىأ رابتخإ ءانثأ ةمدÃ-ا نم Bus Bar Protection لزع بجي اذامل: س

 لصفلا ةلاح YK ن1كا£سلاو حاتفملاو Current Injection تارابتخإ لمعل ةرئادلا لصف دنع

 ا&داعبUسإ نابضقلا ةياقو تذختإ دق ةمدÃ-ا نم ةرئادلا ةذ& جورÃ- عضولاب ةراشإلا نوكت

 .رابسöلل نازتإلا تاباسح نم

 �®لاو نابضقلل ةيلضافتلا ةياقولاب نق_-ا رايت ةميق رمت رايتلاب نق_-ا ةيلمع ءارجإ دنعو

 تامcملا عيمج لصفب اjروف ارمأ ىطع©و ةنازتإ مدع �Kا ىدؤي امم ا�= رعشUس�

 

 ؟ ATS و& ام

 (AC) ةيTرcكلا ةردقلا ديلوت YZ مدختس� ماظن و&

 ةقاطلا لوحي هرودب يذلاو Alternator ھب لصتي لزيد كرحم نع بلاغلا YZ ةرابع و&و

 ةاعارم عم ةيداعلا تارايسلا JKع ةبيكرت ةينا£مإب ماظنلا اذ& زاتمjو acةيTرcك �Kا ةيكينا£يملا

 alternator زاتمي امك ac to dc لjوحتل كلذو matching ةرئادو rectifier ةرئاد دوجو

 تادلوملا سكع كلذو كر_«ا ليغش} درجمب طقف كلذو ةTولطملا ةردقلا جاتنإ JKع ھتردقب

 JKع ومنيدلا ةردق عفترت �ZاتلاTو كر_«ا ةردق عفر بلطتي يذلاو )ومنيد(تارايسلا YZ ةيداعلا

 .جاتنإلا

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 ؟ةيتلوفلا تضفخنا امل½ ةرئادلا عطاوق YZ لصفلا ةعس عافترا بöس و& ام

 ةعس عفترت كلذTو لصفلا ةيلمع دنع ةدلوتملا ةرارشلا تلق ةيتلوفلا تضفخنا امل½

 .لصفلا

 

 ؟(Y)راتسلا ةقjرطب تافلملا طTر دنع )رثرالا( ع¡ارلا طÃ-ا طTر ةدئافام :لاؤس

 .لم_-اب ةنزاوملا مدع ءارج ةدئازلا تارايتلا رjرمتل كلذو :باو.-ا

 

  Neutral Over Current Relayلداعتلا ةطقنل رايتلا قوف ةلوانم hZ ام

 ةلوانم لشف ةلاح YZ لمعلل ( Buck up Earth Fault) ةز&اج دانسإ ةيامحك ةلوانملا هذ&\*تع}
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 لاصتا ثودح دنع ةلو_«ا وأ يذغملل ةرودلا عطاق لصف نم A (E/F Relay )@-رألا لاصتالا

 A@-را لاصتا ثودح دنع ةيامحك ةلوانملا هذ& لمع}و امك ضرألا عم راوطألا دحأل A@-را

 صاÃ-ا ةلو_«اب صاÃ-ا ةرودلا عطاقو ةلو_«ا ن1ب لصاولا ولباقلا JKع وا ةلو_«ا لخاد

 - KV 33 (11 KV) ن1تc.-ا نم ةلو_«ا لصف JKع لمع} ةلوانملا هذ& لاغتشا دنعو ةلو_«اب

 A@-رألا أطÃ-ا ةمواقمب ةلوحملل لداعتلا ةطقن لاصتا ةطقن JKع رايتلا ةلوحم بصن متjو

 . ةلوحملل عجار A@-را اطخ رايت يأ سسحتل ضرألاب

 

  ؟دلوملل ةjورضلا ةيام_-ا عاونا hKام:س

 ام& نات<ساسا ناتيامح كان& تادلوملا ةيام_Úل ةبسõلاب

over current 

E / F رالا سامتلا-@A 

 ةياقولا �Aف ةيس<ئرلا وا ةيساسالا ةياقولا اما ةبطايتحا ةياقو hK ةروكذملا ةياقولا

 ةيلضافتلا

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 ةرئادلاو - ةياقو وأ رايتلل سايق دادع ىأ \1يغتل اcلمع بجي �®لا تاءارجإلا hK ام : س

 ؟ ةjوناثلا ا&رئاود عيمجب رايتلا رمjو - \1بك لمحTو ةمدÃ-اب

 دعæو )ديد.-ا راسملا(رايتلا ھب رمي �®ح ( Link) دادعلا دعæو لبق Short رصق لمع متي :ج

  ةرئادلا قالغإ ةمالس نم دكأتلل ( Link) لا YK راملا رايتلا سايق متي كلذ

 ةقباسلا ةقjرطلاب ةمدÃ-ا نم ھلزع مامت دع¡ ةياقولا وأ سايقلا زاcج وأ دادعلا عفر متjو -

 

 ؟؟6لا5وا4س<لو ھجوا ةثالثلا ماظن ةيTرcكلا ةردقلا ةموظنم YZ مدختس� اذامل

 :ةيتالا بابسالل ھجوا ةثالثلا ماظن مادختسا لضفي

 ھجوا ةثالثلا ماظن YZ تايقفاوتلا ةلقل -1

 .ةيداصتقالا ةفل£تلا ةلق -2

 .ءدبلا رايت نم د_Úل اتلدو ةمجن ةليصوت ةينا£ما -3
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  harmonicsلا نع فرع} اذام:س

 : -ا�"ع ةجتانلا ل½آشملآ

 زاف 3لا ةمظنا YZ لارتوينلا طخ JZع تلوف�Z110ا0 نم تلوف روcظ1-

 ةيام_-ا تازويف قا\êحاوC.Bلل ىقطنم \1غو ءيطاخ لصف2-

 (UNDER VOLTAGES) تا��لjرلا YZ \1خاتلا تاتقؤم فالتا3-

 ةردقلا ن1سحت تافثكم قرح4-

 (Q)ةقاطلا JZ YZكلا دقفلا ةداjز -5

 ا�"م دودمملا A®ح تالبا£لا YZ قئار_-ا لاعتشا YZ بöسUلا وا لارتوينلا طوطخ لزع رسك -6

 \1ساوم لخاد

 تالاصتالا ةكبش YZ لخادت ثودح -7

8- 3Ãةيلاع ةنو YZ ا تافلم-نوين تابمل-\1تاوم(ةيطخ \1غلا لامحالا-Ãقن..........) 

 ةساس_-ا ةينو\êكيلالا ةزcجالا قا\êحا -9

 

 ا�9وكت ةيفيك

 ةجوملا ددرت عمج متي ثيحب تايقفاوتلا ثودح بöس� رايتلا وا تلوفلا YZ هوش} يا

 تايقفاوتلا ددرت عمةيلصالا

 ھيلصالا ھجوملا هوش} �Zا كلذ يدؤjو....ةسماÃ-او ةثلاثلا

 ھيلع س<ل ا��ف لارتوينلا نوكي نا ض\êفملا نم A®لا PHASE-3 ةمظنا YZ ساسالاب كلذ أشõب

  نال تلوف يا

 رفص = ھيساسالا ةجوملل تابكرم 3 لا عومجم

 

 ةر&اظلل ةبöسملا ةزcجالا

 ةعرسلا تا\1غم1.
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 \1تاوملا-تالو_«ا2.

 DVD-AUDIO/VEDIO) )ةزcجا لثم تاروتسرياث JZع ةjوت_«ا ةيTرcكلا ةزcجالا3.

AMPLHFIER 

 (discharge gas lampsلا عاونا عيمج(قنÃ-ا تافلم-تõسرولفلا تابمللا4.

 ةيTرcكلا ساوقالا نارفا-يæرcكلا ما_Úلا تانيكام5.

 )ليغشUلاو لصفلا ةظ_- hZو ادج ة\1غص ةدمل( ليغشUلا و لصفلا حيتافم6.

 رتويبموكلا ةزcجا7.

ups system .8 

 جالعلا

 (VARLOGIC)ى£يتاموتوالا ةردقلا لماعم حي_%ت تادحو detuned YZ لا تافلم بيكرت

 .ضjرأتلا تالوحم عاونا :س

  جازجزلا لوحم

 open delta ـلأ لوحم

  اتلدلا تالوحم YZ مدختس} 2و1 تالو_«ا

 تادلوملا ضjرأت YZ مدختس}و .. ةيلاعلا ةقواعملا لوحم

 لوحم YK مدopen delta ( {;Ã ـلا ةليصوت ةفيظو نا hK و 2 مقر دنبلا JKع ةظحالم دجوي

 ( دc.-ا

hK ع لوص_-اJK جcرفصلا ةبكرملا دjة YK ضرألا و ھجوألا دحا ن1ب رصق ثودح ةلاح 

 رايتلا ةداjز نم ةياقولا وا ةيفاسملا ةياقولا YK رصقلا رايت هاجتا ديدحتىف ةمادختسال

 "Reclosing'' ةيلمع hK ام :س

 عطاقلا موقي �KاتلاTو ھب رعش� لحرملا ناف ھيTرcكلا ىوقلا ةموظنم YK أطخ ثودح دنع

 ھتقؤم ھعيبط تاذ نوكت ھموظنملا YK ثدحت �®لا ءاطخألا نم \1ثك نكلو،هرئادلا لصفب

Temporary ا نوكي نأ نكميف ىرخأ ةرم ھليصوت مت اذا عطاقلا نأ �´ع� امب-Ãلاز دق أط 

 نا½ اذاف ةددحم ھينمز ه\êف دع¡ عطاقلا ليصوت ديع� لحرملا ناف اذcلو،ءارجا ىأ لمع نودب

 عطاقلا ليغش} متي ادوجوم لازام أطÃ-ا نا½ اذاو ةيداعلا ھلا_Úل هرئادلا دوع} لاز دق أطÃ-ا
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 ةداعا ةيلمع نوكت نأ نكمjو ن1ترم وأ ھمل ھقباسلا ھيلمعلا رركتو ىرخأ هرم هرئادلا تصفو

 ةاعارم بجي نكلو، ھنا£مو أطÃ-ا عون بسح ةئيطب وأ )ھيناث�K 1اوح) ھع©رس �Kألا ليصوتلا

 ھموظنملا نامأو ةمالس JKع ظاف_Úل تارم ةدع ةيلمعلا هذ& رركتت الأ

 

 مادختساب ةميقلا ةjواسUم روطو روط ل½ ن1ب ةjوازلا نا نم دكأتلا عيطتسا فيك : س

CLAMP METER ؟ 

 ةثالثلا راوطالا س<قن كلذ دع¡ مث روط ل½ YZ رايتلا ةميق نم دكأتلل روط ل½ YZ رايتلا س<قن

  0 رفص ةجيUنلا نوكت نا دبالو ةعمتجم

 0 ثلاثلا روطلا ةميق نوكت ةجيUنلاو ضع¡ عم طقف نjروط س<قن وا

 ةفرعم يا رايتلا تالوحم Knee Point YZ هدنع ثدحي يذلا دc.-ا باسح نكمي ل& :س

 عبشUلا �´حنم نم دc.-ا ابjرقت يواس} ةيباسح ةقjرطب دc.-ا

 YZ % 50 رادقمب رايتلا دادزي % 10 ا&دنع دc.-ا دادزا اذا A®لا ةطقنلا Knee Point hZ لا

 عبشUلا YZ رايتلا لوحم لخدي ةطقنلا هذ& دع¡ و رايتلا لوحم

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 : Knee Point ل jJAرقتلا باس_-ا

 

 : �Zاتلا½ ھتانايب رايت لوحم اندنع ول

 

C.T.R = 300/5 , Is=5 A , 5 P 10 , 60 VA  

 

Knee Point = 10*60 / Is = 10*60 / 5 = 120 Volt 

 

 لوحم YZ رمي رايت �@Mقا و& و[ Accuracy Limit Factor] ��س� 10 مقرلا 5P10 حيضوتلل و

 Rated يواس} يوناثلا رئاود JKع لامحالا نوكت امدنع hZ امك ءأطÃ-ا ةبس¢ لظت و رايتلا

burden 
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Vcallculated = ( ALF*Rated burden ) / In  

 ثيح

In = nominal secondary current 

 

 ...؟ لقنلا تا£بش لخاد ثدحت A®لا ةيس<ئرلا ھيئاTرcكلا ءاطخألا hZ ام :س

  .لم_-ا ةداjز .1

 ديا_«ا نT1و ا�"يب وا راوطالا ن1ب رشابم سامت / رصقلا رئاود 2.

 راوطالا دحا YZ عطق/ ةحوتفملا رئاودلا 3.

 ضرالاو راوطالا ن1ب سامت_ ةيلزاعلا 4.

 

 ةردقلا ةيلاع تالوحم YZ ةيئاTرcكلا ةوقلا عطق �Kإ جاتحت ال A®لا لامعألا hK ام :س

 جراÃ-ا نم تالو_«ا صحف

 ) رجيملا( ةطساوب ...لزاوعلا صحف

  (\êيما بماليك( ةطساوب... رايتلا سايق

 صقانلا تjزلا ةفاضاو تjزلا نم ةنيع ذخا

 ي¢اعلا دjرد ةيجراÃ-ا ةزcجالا ةفلغا صحف

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 دوجو ةلاح power cable YK لا YK لطع ثودح لبق pilot cable لا عطق اذا ثدحي اذام :س

pilot  

protection relay siemens relay 7SD600  

YK &ا لمع� ةلا_-ا ةذ-.cزا as EMG. O/C with time delay س<لو pilot relay 

 ةلاح open delta YK دc.-ا لو_« ىوناث فلم دوجو مدع ةل£شم JKع بلغتلا نكمي فيك

  DE/F �@-رالا رصقلا دض hKاجتا ةيلقو زاcج بيكرت YK ةبغرلا

YK &ةناعتسالا نكمي ةلا_-ا ةذ interposing VT رط نعjلوحم نم ةمجنلا ةليصوت ذخا ق 

 اتلدلا ةليصوت نوكي جرÃ-او ىáادتبالا ةيحان نم interposing VT لا JKع اcلاخداو دc.-ا
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 ةلjوط ةدم ذنم ةمدÃ-ا YK ان& ةدوجوم ةقjرطلا ةذ& DE/F لل اcمادختسا نكمي ةحوتفملا

 STAR/DELTA CONVERTER ��س} �®لا لثمالا ةقjرطلا hK ا�9ا ى}امولعم دح JKع نظاو

 سدنcملا ديسلا ةب لضفت ىذلا تادادعلا ليصوتب صاÃ-ا لاؤسلل اضيا ةبسانم ا�"ظاو

 ةjرار_-ا تامواقملا نم صخراو ةوطخ وبا ديعس لضافلا

 

 ؟ لjوحتلا تاطحم لخاد رايتلا تالوحم JKع متت �®لا تارابتخإلا hKام :س

  عقوملاب رايتلا تالو_« ةيلاتلا تارابتخإلا لمع متöي

 DC RESISTANCE ىوناثلا فلملا ةمواقم سايق رابتخإ لمع -

 POLARITY TEST ةيبطقلا رابتخإ لمع-

  SATURATION TEST عبشUلا �´حنم رابتخإ لمع-

 mugger test ىوناثلا فلملا لزع سايق رابتخإ لمع -

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 ايالخب DIGITAL METER HOUR MTER ھيئاTرcكلا ھقاطلا سايق تادادع بيكرت داري :س

اصوصخو DP تاعزوملاب MV طسوتملا دc.-ا
ً

  

  لوب 2 ددع ھبكرملا دc.-ا تالوحم عيمج نأ ظحالت تادادعلا بيكرت دنعو لوخدلا ايالخ

املع (V CONNICTION 3 WIRE PT( ماظنب ىأ
ً

  METERS 4 WIRE تادادعلا 

 �®ح فارطألا ةيعاTر �Kإ دc.-ا تالوحم تاليصوت لjوحت JKع بلغتلل JKثملا ھقjرطلا hKام

  نكمي

 ثادحإ مدعو ھفل£تلا ليلقتل دc.-ا تالوحم لادبUسإ نودب PHASE VOLTAGE دcج سايق

  تادادعلا ةئارق YK أطخ ةبس¢

 : ى}آلا لمع¡ كلذو ھل£شملا هذ& JKع بلغتلا مت

 .THE POWER OF RESISTANCE 3 W تاو 7 ھمواقملا ةردق ھjرارح تامواقم ءارش مت

  تاباس_-ا ةيلمع ءارجإ دع¡ -موأ وليك 28 ھمواقم ل½ ةميق

 STAR CONNECTION ماظنب ھلصومودادع زاcج ل£ل تامواقم 3 ددع بيكرت

 ( دادعوأ - ھياقو زاcج نوكي نأ نكمم ( زاc.-او ھمواقملا JKع ھثالثلا دc.-ا فارطأ ليصوت
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 دادعلابأطخ ةبس¢ ىأ ثودح مدع ن1بت هرياعملاTو - زاc.-اب لداعتلا طقن بيكرت مت كلذ دعæو

 (STAR / DELTA CONVERTER) ا�$يمس} نكمم ھقjرطلا ىذ&و

 

  ھيلاع ھيتلوف نوكتت ذا يوناثلا فلملا دنع هرادلا حوتفم رايتلا لوحم ك\êب &%ني ال :س

 ؟ا�=اسح متي فيكو ھيلاع ھيتلوف أشõت اذامل و& �Zاؤس

 

my question is if I have current transformer has facility to change ratio from 

primary side and also from secondary side what is the better side for change 

the answer is according to what I want where the advantage of primary side is 

maintaining ampere turnes so burden will be maintaned without change but 

the disadvantage is decreasing short circuit level. and the the opposite 

advantage and disadvantage for changing ratio from secondary side 

 

 تاحولل ة\1خالا ة\êفلا YZ ةيدوعسلا ةيTرعلا ةكلمملا YZ لاصتالا تا½رش تابلط ةيفلخ JKع

 رمتسم رايت عطاوق مادختساب ةطورشم تنا½ تابلطلا هذ& ناف DCDB رمتسملا دÚ.cل ع©زوت

 10A ضفخنم رايت تاذ

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 انمث صخرا دع} A®للاو ةيامح تازويفب عطاوقلا هذ& نع ءانغتسالا لضفالا نم ل& : س

 نم عونلا اذ& ةيامح YZ تازويفلا مادختسا عáاشلا نم ھنا املع عطاوقلا ةميق نم \1ثكب

 ما عطاوقلاب ةيام_-ا نم لضفا تازويفلاب ةيام_-ا ل&و , رمتسملا رايتلا تاذ تا£بشلا

 . حي_. سكعلا

 عطاقلا ميمصت نع ادبا فلتخي ال رمتسملا رايتلا عطاقل JZخادلا ميمصتلا ناب فورعملا نم

 رمتسملا رايتلا ةراد YZ بوانتملا رايتلا عطاق مادختسا نكمي ھنا يا بوانتملا رايتلاب لماعلا

 �Aسالا رايتلا نوكي امدنع ھنا ثيح عطاقلا JKع ل.;ملا �Aسالا رايتلا YZ و& قرفلا نكل

 رايتلا ةراد YZ عطاقلا سفن مادختسا دنع ھناف الثم \1بما 16 بوانتملا رايتلا عطاق JKع ل.;ملا
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  ھيلع ل.;ملا رايتلا نع فلتخم رايت دنع لصفي عطاقلا اذ& ناف رمتسملا

 اذ& حرش} ةيباسح ھيلمع وا ةدعاق يا كان& نا½ اذا ي}دافا ماركلا ةوخالا نم وجرا اذcل

  رمتسملا رايتلا ةراد YZ بوانتملا رايتلا عطاوق مادختسا نم ن1كمتلل ھباسح ةيفيكو قرفلا

 

 ؟ Isc و Icu ن1فjرعتلا ن1ب قرفلا و&ام :س

  : IEC 947-2 ةيسايقلا تافصاوملا بسح

Icu &ظعالا رايتلا و�A عطق( لصفل( و رصقلاhZ )لا )عطقلا ةعاطتسال ةيمظعالا ةميقلا®A 

 ,ا&رايت لصفب موقjو ةدحاو ةرمل عطاقلا اcلمحتي

 : Icu نم ةjوئم ةبس¢ hZ ةميقلا هذ&ورصقلا )عطق( لصفل JZيغشUلا رايتلا وcف Isc اما

Isc = 100, 75 , 50 , 25 % Icu  

 . قئاقد ثالث هردق نمز ا�"يب لصفي ةيلاتتم تارم ثالث عطاقلا اcلمحتي A®لا

 ةميقلا ةيلاع رصق تارايت لمحت JKع عطاقلا ةردق اcعم تداز Icu نم Isc ةبس¢ تداز امل½و

 .تارم ةدعلو

 ةjرارمتساو نامالا تالدعم JKعا رفوي Isc = 100% Icu عطقلا ةعس وذ عطاقلا ناف �ZاتلاTو

 .ليغشUلا

 ؟؟؟؟ةjوايميكلاو ةjواي1ðفلا SF6 زاغ صاوخ hZام

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 هزcجالا نم ةي_-ا ءازجألل ديج لزاعك ةيئاTرcكلا تادعملا YZ عساو ل£ش¡ (SF6) زاغ مدختس�

 ةيلاعلا ةيتلوفلا تاjوتسمل ةرودلا عطاوق فرغ YZ ةيئاTرcكلا ةرارشلا ءافطإ YZ لاعف طسوكو

.  

 YZ ضافخناو تادعملا م.P رغص �Kإ ھفاضأ ,لزعلا YZ ھتءافك ھمادختسا ىدم JKع ظحولو

 .ةنايصلاو عيõصتلا فل½

 

 صئاصÃ-ا
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 .قا\êحالل لباق \1غ ةحئارلاو نوللا ميدع SF6 زاغ

 . يو.-ا طغضلا m^3 / 6.14 KG YZ ھتفاثك . تارم سمخ ءاوcلا نم لقثأ ليقث زاغ

 jRA 164.07ز.-أ نزولا .1

 C 50.8 - ھعويملا ةرارح ھجرد .2

 C- 63.8 دامجنالا ھجرد .3

 C 45.46 ھجر_-أ ةرار_-ا ھجرد .4

  bar 73.193 جر_-ا طغضلا .5

 g / m^3 0.725 ةجر_-ا ةفاثكلا .6

 50.8C .........1.910g/m^3- ةرارح ةجرد دنع لئاسلا زاغلا ةفاثك .7

 . ن1لثالا لوحك YZ يáزج ل£ش¡ بوذي نكلو ءاملا YZ بوذي ال

 

 . ةيئايميكلا صئاصÃ-ا

 

 .لعافتلا نم ةعشملا ةرار_-ا لاêðخاب تي\*كلاو رولفلا يرصنع داحتا نم (SF6) زاغ نوكتي

 

> 2SF6 + 524 Kcal-------- S2 + 6F2 

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 ھjوايميكلا ھصئاصخ YZ ةيلاع ةjرارقتسا بسUكي ةقاطلا نم ة\1بك ھيمك لاêðخال ارظن

 ضماو_-او , نوTرا½ , نوروب , ن1جولا& (ھيلاتلأ رصانعلاب هرثأت مدع ظحولو , ةjرار_-او

 (( مويساتوب , اينوما( ةيõيجورديcلا

YZ 500 ( ةيلاعلا ةرار_-ا ھجرد C ) إ زاغلا ضرع} وأ�K ك غ©رفتcرTاáككفت لصحي ي YZ  

 جتjõو زاغلا تائjز.- ةطبارلا هرصالا

S2F, F.F2,F4 F10 

 دوجو ھلاح YZ ديارولفوردياcلا ضماح نوكتل ءاملا عم لعافتت تازاغلا هذ& مظعم

 . ءاملاو ن1.;كوألا
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 ا�2روطخب تازاغلا هذ& 1ðمتتو (SOF2)زاغو (SO2F2) زاغ نوكتي يáاTرcكلا غ©رفتلا دنع

 .ھماس ا�9وكل ناس¢إلا مس.-

  . زاغلا رطاخم

 زاغ ھنوكل ةيدايتعالا ھتلاح YZ ماس \1غو لاعتشالا JKع دعاس� الو لعتش� ال (SF6 ) زاغ

 كلذو ةروص_«ا نكامالأ YZ ةيئاTرcكلا تادعملا نم ھTرس} دنع قانتخالا بöس� ھنكل لماخ

 زاc.-ا JKع ماس \1ثأت اcل زاغلا قا\êحا جتاون امأ . JKعألا �Kإ ن1.;كوألا زاغل ھلاêðخال

 .A@?فنتلا

 

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 

  .ةيئاTرcكلا ةرئادلا عطق YZ زاغلا مادختسا

 

 ثودح ن1ح ةن_øلاب ن1فلتخم ن1بطق ن1ب ثدحي يáاTرcكلا غ©رفتلا نإ فورعم و& امك

 تادعملا YZ هداع ثدحت ةر&اظلا هذ& .ةيئاTرcكلا ةن_øلل لقان طسو رفوت وأ لاصفنا

 Electrical ةر&اظلا هذ& ��س}و ) ةرودلا عطاوق -ةيئاTرcكلا حيتافملا -لصاوفلا ) ةيئاTرcكلا

arcing) ) لا®A لالخ نمcإ طسولا ةرارح ھجرد عفترت ا�K لاو ةيلاع ھجرد®A ضفخ بجيcا 

 �Kإ نوعنصملا أجتلا اذل .رايتلل ةلقانلأ تالصوملا ءازجأ YZ فلت يأ يدافتل تقو عرسأب

 . ةيلاعلا ةيلزاعلا ھتافصاومل ةرارشلا عطقل ( SF6) زاغ مادختسا

 . ا�"مو جتاون �Kإ زاغلا ھئjزج YZ للحت ثدحي ةرار_-ا ةجرد عافتراو يáاTرcك غ©رفت ثودح دنع

1-Sulphured Hydrogen 

2-Sulfuric Anhydride  

3-Hydroflouric Acid  

 

 

  . SF6 زاغل ةمدختسملا ةرودلا عطاوق YZ ھيلمعلأ ل½اشملا
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-----------------------------------------------------------  

 YZ ةTوطرلا هر&اظ نإ تظحول ةرودلا عطاوق ل½اشم لوح تاساردلاو ثوحبلا لالخ نم

 YZ \1ثأتلا تاذ تابكرملا نjوكت YZ \1ثأت اcل امل عطاوقلا نم عونلا اذcل ةيس<ئرلا ةل£شملا hZ زاغلا

  ةرودلا عطاقل لزاعلا طسولا YZ ةيلزاعلا ىوتسم ضفخ

 

  .SF6 زاغ YZ ةTوطرلا \1ثأت

----------------------------- 

 نم ھبس¢ JKع ھئاوتحا دنع رقتسم \1غ حبصي ةيلاع ھيلزاع ھلو ادج رقتسم (SF6) زاغ

 with stand ) ىوتسم ضافخنا �Kإ يدؤي ثيح حومسملا ىوتسملا نم JKعأ ةTوطرلا

voltage) ا هذ& طبترتو-Ãتارطق فثا£ت دنع ثيح . زاغلل ةرار_-ا ھجردو زاغلا طغضب ةيصا 

  راي�9الا دcج رادقم ناف زاغلل ةjوا_-ا ةدعملا حطس JKع ءاملا

(Break down voltage ) ة\1بك هروصب لقت . 

 دcج لدعم ناف ىدن تارطقك س<لو عيقص هروصب لزاعلا حطس JKع ةTوطرلا فثكت دنع امأ

 .لقي ال فوس راي�9الا

 ,لزاعلا حطس لوط JKع (withstand voltage ) ىوتسم ضافخنا عنمن ي£لو

 ءاملا فثكت ھيلمع نإ ثيحب ھيلع ةرطيسلا بجي ( partial pressure of moisture)ناف

 (SF6 ) زاغ YZ (Dew point of moisture ) نإ A´ع� اذ&و .ثدحت ال ةTوطر تارطق هروصب

  .ةjوئملا رفصلا ھجرد تحت ىقبت ثيحب ا��لع ظاف_-ا بجي

  . قبس امك ىرخأ تابكرمو داوم روcظ �Kإ يدؤي ءاملا دوجو نإ امك

 تاذ hZ ةرودلا عطاوقل ةيلعفلا ةمدÃ-ا ه\êف لالخ زاغلا للحت نإ براجتلا لالخ نم ظحولو

 .ادج ةليلق ھيمك

 

 .SF6 زاغ YZ ةTوطرلا دودح JKع ةرطيسلا

 

  .ةTوطرلا \1ثأت JKع ةرطيسلا نكمي
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  JKع ظاف_-اب لزاعلا حطس لوط JKع (withstand voltage ) ىوتسم ضافخنا بنجت -1

Dew point of moisture)) YZ زاغ SF6)) وئملا رفصلا ھجرد نم لقاjفثكت عنمي اذ&و ة 

 .تارطق ل£ش¡ ةرودلا عطاق حطس JKع ةTوطرلا

 ةجيUن يوايميكلا لعافتلا ھيلمع نإ ثيحب بسحي نأ بجي ةTوطرلا ىوتسم نإ . اjوايميك -2

 . هراض تابكرم ھنم جتõي ال ةرارشلا دامخإ

 

 . SF6 زاغ YZ ةTوطرلا دوجو بابسأ *

------------------------------------------  

  .عيمجتلا دنع وأ عيõصتلا ءانثأ ھيئا�9 هروصب ةTوطرلا نم صلختلا مدع -1

  . بيك\êلا ءانثأ ةرودلا عطاوق وأ زاغلا تاjواح حطسأ نم ةلزاعلا داوملا نم ةTوطرلا رخبت -2

 ءازجألل ةطبارلا (Rubber sealing) ةرودلأ عطاوق لصاوف لالخ نم ةTوطرلا ذافن -3

  .ةفلتÃ«ا

  .SF6 زاغ YZ ةTوطرلا JKع ةرطيسلا قرط *

----------------------------------------------  

 نكمي زاغلاب ةلوزعملا ةرودلا عطاوق YZ ةاوت_«ا ةTوطرلا JKع ةرطيسلل ةيلمعلا قرطلا نإ

  : اcصيÚÃت

 .ةTوطرلل صاصتمالا ھلق ةيصاخ اcل A®لاو ةjوضعلا لزعلا داوم رابتخا / ا

 ) ھيلمع¡ ا�= مايقلا نكمي فيفجتلا ھيلمعو ةرودلا عطاق وأ زاغلا ھjواح فيفجت /ب

nitrogen purring ) لا وأcكلا غ©رفتلاب ظافتحالا عم نخاسلا ءاوcرTاáعطاقلا ءالمإ لبق ي 

  . زاغلاب

 . O-ring ) ) هدام رابتخا /ج

 . ةTوطرلا صاصتمال تافف.«ا مادختسا /د

 لماوع JKع دمتع� (SF6) زاغ نم ةTوطرلا صاصتمال ةفف.«ا ةداملا عونو ھيمك رابتخا نإ

 -: ا�"مو ةفف.«ا ةداملا رادقم ھفرعمل ا�2اعارم بجي

 ةنايصلا ن1ب ة\êفلا لالخ جراÃ-ا نم (sealing) لأ لالخ ةذفانلا ةTوطرلا ھيمك صاصتما -1
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 .ةيلاثملا

  . مدختسملا (SF6) زاغ YZ ةاوت_«ا ةTوطرلا رادقم صاصتما -2

 . بيك\êلاو لعافتلا ھيلمع ءانثأ ةصتمملا ةTوطرلا ھيمك صاصتما -3

 

  عطاقلا لخاد ةفف.«ا ةداملل بسانم عقوم رايتخا بجjو

 

  .ةرودلا عطاوق YZ ةTوطرلا فثكت عنم

--------------------------------------------- 

 ةجرد YZ ضافخناو �Zاع طغض دوجوب ھلئاس ھلاح �Kإ لوحتي (SF6) زاغ نإ فورعملا نم

 اذل . لئاس �Kإ لوحتي 2مس / مغك 12 طغضو ةjوئملا رفصلا ةرارح ةجرد YZ ثيح . ةرار_-ا

 JKع ةيناديملا براجتلا نمو . زاغلا ةقطنم YZ ھئاقب JKع لمعلاو زاغلا ةرارح ھجرد عفر بجي

 خانم YZو ھjو�2 حوارمو KW 2 تانÃ;م مادختساTو KV 400 قئاف طغض تاذ ةرودلا عطاوق

 هذ& YZ هرثأت مدعو ةTوطرلا نم زاغلا ولخ ظحول تاصوحفلا ءارجإ دعæو C 22- ھجردب

  . تاجردلا

 

  . لزاعلا حوطسل ةيئا�"لا لامعألا ةجيUن زاغلا برس}*

-----------------------------------------------  

 ةيلمعو ا�= حومسملا دود_-او SF6) )زاغل لزعلا حوطس ھلماعم ھظحالم ادج يرورضلا نم

 -O)) عاونأ فلتخم JKع ةديدع تاصوحف ءارجإ مت ثيح بسانملا O- ring)) لأ عون رايتخا

ringنأ ظحولو ((O- ring ةدام نم عنصملا (Silicon rubber)ةرار_-ا ةجرد فالتخاب رثأتي 

 O- ring)) لأ نإ ظحولو ةرودلا عطاوق YZ ھمادختسا نم دعبUسا اذل . ىرخألا لماوعلاو

 . ھمادختسا رشUنا اذلو قباسلا نم لضفأ ةديج صاوخ ھل (neoprene) ةدام نم عونصملا

 

 ( DEW POINT) لا باسح ةلداعم hZامو
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 ( DEW POINT)زاغلل يدنتلا ةطقن ةفرعمو باسح ضرغل

 ةجرد ةفرعم نا£مإلاب ثيح ( Hygrometer) زاغلا YZ ةTوطرلا ةبس¢ سايقل زاcج رفوت بجي

 &Vوي زاغلل يرايعم لودج انيدل نوكي نأ بجي امك ن1عم طغض تحت زاغلا كلذل ةرار_-ا

  م.å-اب زاغلا �Kإ ءاملا ةبس¢و ةرار_-ا ةجردو طغضلا ن1ب ةقالعلا

 نع A®لاو ( ppmw ) نزولاب زاغلا �Kإ ءاملا ةبس¢ ةفرعم نكمي ةيلاتلا ةلداعملا مادختساب

 ةميقلا نإ ثيح ال مأ ةلوبقملا دود_-ا نمض تائjز.-ا ددع نإ ل& ةفرعم نكمي اcقjرط

 لقا وا) hZ )15 ةلوبقملا

}PPmw = PPmv x ( mw. water / mw.gas){ 

PPmw = PPmv / 8.1  

 -----------ثيح

PPmw ---------- نزولاب نويلم نم ءزج 

PPmv ---------- اب نويلم نم ءزج-å.م 

mw water ---------- 18 = ءاملل يرالوملا نزولا 

mw gas ---------- زاغل 146.05 = زاغلل يرالوملا نزولا SF6 

 

 ؟؟؟ةيئاTرcكلاو ةjوديلا ةلخادتملا لافقالا hZام

 و صاÃ)ألا ةمالس JKع ظاف_Úل تادعملل ءيطاÃ-ا ليغشUلا YZالتل لمعتس� ةيامح ماظن

 الثمف.ليغشUلل ةحي_%لا طورشلا متت ملام زاcج ليغش} نكميال ھنا رخآ �´عمTو .تادعملا

 كلذك (ON) ليصوت ةلاح YZ ةرودلا عطاق نوكي امدنع ةيئاوcلا ةلصافلا حتف نكميال

 ضjرأتلا ةلتع قلغ نكميال امك . (OFF) ةحوتفم ةلصافلاو ةرودلا عطاق قلغ نكميال

 . (ON) لمعلاب ضjرأتلا ةلتعو ةيئاوcلا ةلصافلا قلغ نكميال امك (ON) ةلاح YZ ةلصافلاو

 

a – ةيكينا£يملا ةلخادتملا لافقألا (وديلاjة) 

 نأ نكمي .ديلاب اcعفر متي حيتافم وأ ةيكينا£يم تالتع ةطساوب لخادتلا ةيلمع نوكت ا��فو

 .ن1تقطنم ن1ب اcلقنو اcكjرحت متي حيتافم وأ ءافطإلاو ليغشUلا عنمت ةلتع عونلا اذ& نوكي
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b – كلا ةلخادتملا لافقألاcرTةيئا 

 auxiliary) ةيئاب رcك تاسمالم قjرط نع ءافطإلا وأ ليغشUلا نم عنملا ةيلمع متت ا��فو

switch)ليصوتو عطق ةيلمع¡ موقت YZ لافقأ نع ةرابع ا�9أ يأ مكحتلاو ةرطيسلا رئاود 

 .ةيئاب رcكو ةيكينا£يم ةبكرم

 تاشõملاب ةصاÃ-ا ضjراتلا ةكبش عم قعاوصلا نم ةيام_-ا ةكبش طTرب &%ني اذامل

 ؟ ةيعانصلا

 تالا_-ا ضع¡ YZ \1بمأ وليك �K 100إ لصي دق يذلاو ادج �Zاعلا ةقعاصلا رايت لوزن دنع

 ضويف لزاونلا هذ& لوح دلوتي ضرألا �Kإ ھغرفت A®لا ةيام_-ا ةكبش لزاون نمض

 تاc1ðجتلل ضjراتلا طوطخو ةيئاTرcكلا ةيذغتلا طوطخ عم كباشUت ةيس<طانغمورcك

 كلذل ,هرارمتسا نمزو رايتلا ةدش \1غ} عم بسانUت ةيضjرحت ادوcج ا��ف دلوتف ةفلتÃ«ا

 طTر �@?õن ال نأ بجjو ,�´بملا ضjرات ةكبش عم قعاوصلا نم ةيام_-ا ةكبش طTرب &%ني

 يأ ثدحي ال نأ بجي ثيح قعاوصلا نم ةيلخادلا ةيام_-ا بل ا�9أل نومكلا يواس} تالصو

 لاح YZ تا£لتمملاو صاÃ)ألا JKع ارطخ ل£ش� يذلا و& قرفلا اذ&و نومكلا YZ قرف

 ,ھلوصح

 ةموظنملا نم ةلاعفلا لقاونلاو رشابم ل£ش¡ ءانبلا نم ةيندعملا ءازجألا ل½ طTر بجjو

 .نومكلا يواس} طTر ةقلح عم رشابم YZ ل£ش¡ ةيئاTرcكلا

 طTر ةموظنم JKع نأب DIN VDE 0100, part 410, section 6.1.2 : ي¢املألا مرونلا دكؤjو

 :ةيلاتلا ةلقانلا ءازجألا مضت نأ ةيس<ئرلا نومكلا يواس}

 ةيذغتلل ( TN عون نم ةكبشلا ةموظنم PEN YZ لقان الثم( ةيس<ئرلا ةيام_-ا طوطخ -

 .ضفخنملا رتوتلاب ةيداعلا ةيئاTرcكلا

 (ä@Aاسألا A@-رألل طTرلا ةورع الثم( A@-رألا لقانلا -

 ةقعاصلا نم ةيام_Úل A@-رألا طÃ-ا -

  ةيس<ئرلا هايملا ب<بانأ -

 ىرخألا ةيندعملا ب<بانألا تاموظنم -
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 تالبا£لا ةفلغأو تاعفارلا روسج نومكلا يواس} طTر ةموظنم عم طTرت نأ بجي امك -

 .لاصتالا تاموظنمو تايئاوcلا لماوحو ةيندعملا

 رايت تافقوم \*ع نومكلا يواس} طTر ةموظنم عم ةلاعفلا لقاونلا ل½ طTر �@?õن ال نل بجjو

 lighting current arresters ةقعاصلا

 

 

 /https://fahraf1.com ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

 

 

 

 

  ميحرلا نمحرلا هللا مس$ .1

  ةBوجالاو ةلئسالا نم ةعومجمب مكديفا لواحا حار

 

  دوجوم انا نامك ةلئسا GHI مكدنع نوDب اذاو

 

  ةلئسالا نم ةعومجمب ادبن

 

 

 ھيسمشلا ھقاطلا -1؟ھيئاBرTكلا ھقاطلا ردصم MN ام

 حا]رلا ةقاط -2

 ھ]رار^[ا ھقاطلا-3

 ھيئاملا ھقاطلا -4
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 ھ]وونلا ھقاطلا -5

 

 

 

 ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود
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 ةقاطلا ل]وحت نكمي معd :ج؟ىرخآ �Kإ ةروص نم ةقاطلا لjوحت نكمي ل& : س

 لثم ةيكيناDيم ةقاط kNإ ة]رار^[ا ةقاطلا ل]وحت و ةيBرTك ةقاط kNإ ةيسمشلا

 نيpqلا و لزيدلا تاmرحم

 )دلوم-كرحم ةعومجم( ةيBرTك ةقاط kNإ ةبكيناDيملا ةقاطلا ل]وحت نكمي و

 )ةيئاBرTك تاmرحم ( ةيكيناDيم kNإ ةيBرTكلا ةقاطلا ل]وحت و

 )تا]راطبلا ( ةيBرTك ةقاط kNإ ةيئايميكلا ةقاطلا ل]وحت و

 ةيBرTك ةقاط kNإ مث ة]رارح ةقاط kNإ ة]وونلا ةقاطلا ل]وحت و

 

 

 

 ؟ديلوتلا تاط_« ءادآلاو هءافكلا تالماعم hKام :س

  MN تالماعملا : ج

Economic efficiency 

Thermal efficiency 

Operational efficiency 

Energy efficiency ) heat rate factor ( 

Capacity factor 

Load factor 
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 �� رمتسملا رايتلا �Nع لمع� كرحمب رادت ة��م دوجو نم ةياغلا �Mام : لاؤس

 ةراودلا تادعملاو دلوملا , ن�Bروتلا ( ةراودلا تادعملا دناسمل ت�ي�qلا تاموظنم

 تا��ملا ةذ  لثم دوجو نا: باو�[ا؟ةيئاBرTكلا ديلوتلا تاطحم �� )ىرخالا

 فقوت kNا يدؤي بوانتملا رايتلل ء�§افملا عاطقنالا نال تادعملا ةذTل ادج يرورض

 امم يدايتعالا ليغش®لا �� بوانتملا رايتلا �Nع ا¬اmرحم لمع» ªIلا ت�ي�qلا ةموظنم

 .انايحا HI±�ئرلا رو^°ا ¯ªحو دناسملا رمدت دق رارضا لوصح kNا يدؤي

 ةروصب لمعلا لخدت ªIلاو ةموظنملا �� تا��ملا نم عونلا اذ  دوجو نكلو

 يا نم HI±�ئرلا رو^°او دناسملا ²Iحي بوانتملا رايتلا عاطقنا ةظ^[ ةيكيتاموتوا

 .ة]رود ةروصب اTصحفو ا³لع ديكاتلا متي اذل.فلت

 

 

 

 ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود
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 مكحتلا نكمي: ـج؟ ي¶اBرTكلا دلوملا ةعرس$ مكحتلل ةيساسالا رصانعلا �Mام : س

 -: ق]رط نع دلوملا ةعرس$

 قا¼�حالا ةفرغ �kا ةلصاولا دوقولا ةيمك*

 ) جي¾لا( ةراثالا رايت*

 تباثلا وضعلا فلمل باطقالا تافل ددع*

 ةيئاBرTكلا ةقاطلا ديلوت قرط :ج؟ ةيBرTكلا ةقاطلا ديلوت قرط MN ام : س

Generation of Electrical Energy 

 

 ةقاطلا ل]وحت ةيلمع ةقيق^[ا �� �M ةيئاBرTكلا ةقاطلا جاتنإ وأ ديلوت ةيلمع نإ

 ةقاطلا �Nع بلطلا زكارم �� ةرفوتملا ةقاطلا رداصم بسح رخآ kNا لDش نم

 عاونأ ددحي يذلا رمألا ، ةقاطلا هذTل ةBولطملا تايمكلا بسحو ةيئاBرTكلا

 �� رثؤت اTلm هرداصمو دوقولا عاونأو كال¾سالا عاونأ كلذكو ديلوتلا تاطحم
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 : ديلوتلا تاطحم عاونأ. ا¾قاطو اÊاDمو ةط^°ا عون ديدحت

 

 عاونألا �Nع زكرنو يملاع ديعص �Nع ةلمعتسملا ديلوتلا تاطحم عاونأ ان  ركذن

 : اندالب �� ةلمعتسملا

 

  . ة]راخبلا ديلوتلا تاطحم

  . ة]وونلا ديلوتلا تاطحم

  . ةيئاملا ديلوتلا تاطحم

  رز�[او دملا نم ديلوتلا تاطحم

  )ة]زاغ – لزيد( ��خادلا قا¼�حالا تاذ ديلوتلا تاطحم

  .حا]رلا ةطساوب ديلوتلا تاطحم

 .ةيسمشلا ةقاطلاب ديلوتلا تاطحم

 

  راطقالا ةيحان نم اديدمتلا �� ةمدختسملا كالسال

 

 هرطق �Nع دمتع$ رايتلل كلسلا لامتحالا ھنا فرعd انحاو

 

 ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود
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  :باو�[ا

 لاعشالا تاسÑك ةيداعلا ةرانالا ديدمت دنع مدختسÏو ملم 1.5 هرطق كلس)1

 

 ز]رابالل ليصوتلا دنع مدختسÏو ملم 2.5 هرطق كلس)2

 

 ةيس�ئرلا ةحوللا دنع HI±�ئرلا ديدمتلا دنع مدختسÏو ملم 4 هرطق كلس)3

 ءاBرTكلل
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  يdاثلا لاؤسلا

 

  مÔيب قرفلا فوشÓل زاف دحاوو زاف ثالث ھمسا GHI نع وعمس®ب ديكا

 

 X رادقم دلوت ةنيكام نا ثيح ةيداصتقالا ةرظنلا kNا عج¼�ف Phases-3 ديلوتلا -

MW �N 3 لا- Phase تDنو Üم�Tت و اDصت ةفلÓعيTاب]رقت فصن و ةرم ا
ً

 ةنيكامل 

-3 ةنيكام و X MW دلوت Phase 1 ةنيكام نا ىأ ةردقلا سفن دلوت phase-1 ديلوت

Phase ا سفنب]ß1.5 دلوت م�XMW  

 

 ي»الاm وTف ac --dc ن�ب قرفلا اما

 

 -: ةيلاتلا بابسالل DC س�ل و AC ديلوتلا -2

 , MW 1 ةردق kNاتلاب و , V 1000 & A 1000 زواجت ھناDماب س�ل DC دلوم ¼pكا - أ

 ال رايتلا كلذك و ةعفترملا دو�T[ا لمحتي ال فيعض لزعلا نا كلذ �N بÑسلا

 و ةقاطلا دقفل ردصم Spark ا³ف دلوتي ¯ªلا و Brushes دوجو بÑس$ ھتدا]ز نكمي

 . Short Circuit ثادحا

 . ª¯ ) 600 - 1000 ( MWح ديلوتلا نكمي و ءازجالا هذ  دجوت ال AC امن�ب

 عÏزوتلا و لقنلا لTس� امم د�T[ا ضفخ و عفر �N لو^°ا مادختسا نكمي - ب

 . DC ةلاح �N ةلوTس$ هرفاوت نكمي ال ام و  و ةفلت�°ا لامحالل

 

 

 

 :ثلاثلا لاؤسلا

 

 ةرانالا ديدمت �� كالسالا ناولا زومر �M ام
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 : باو�[ا

 

  تلوف220 م³ف ëIع� ةيتلوفلا ديدمتل ومدختس� قرزالاو رمحالاو رفصالا كلسلا

 

  ةيتلوف لمحي الو ةرئادلا لامكال ëIع� ¼�ن كلس و  دوسالا كلسلا

 

 يDل �kاعلاو ءN§افملا رايتلا نم ةزTجالا ةيام^[ و و ض]راتلا كلس رضخالا كلسلا

 ق¼�حت ال

 ؟؟؟ ةيلع ممصملا دد¼�لل فلاخم ددرت �Nع روتوم ليغش» دنع ھجتانلا رارضالا ام

 �N عافترا عم over speed ثدحي روتوملا ددرت نم �Nعا ردصملا ددرت ناm اذا - 1

  n2 =n1* ( f2 / f1 ( روتوملل ¯îHا¼�فالا رمعلا صقن عم روتوملا ةرارح ھجرد

 ةبحاصي روتوملل blocking ثدجي روتوملا ددرت نم لقا ردصملا ددرت ناm اذا - 2

 I2=I1*(F2/F ( روتوملا رايت ةدا]ز عم ةرار^[ا ةجرد �N ديا�qم عافترا

 

 

  ؟؟قئافلا د�T[ا عفر ق]رط نع ءاBرTكلا لقن متي اذامل -س

 

  سكعلاب سكعلاو رايتلا لق د�T[ا داز املDف ھتحب ھيداصتقا ھ]رظن -ج

 رايتلا هدش �Nع دمتع� رايتلا لقن�س ىذلا كلسلا عطقم رايتخا دامتعا نا امBو

  ھيف راملا

 فيلاDتلا تلق kNاتلاBو ھمدختسملا كلسلا عطقم ھحاسم لق رايتلا لق املm ھناف

 تالصوملا تاماخ �N ھمدختسملا

 رايتلا لقي ىm د�T[ا عفري ناو دبال ءاBرTكلا لقن دنع ھناف ھيلعو

 

 ؟؟؟؟؟؟لزاوعلا فئاظو ام :س

 

 : ام و نات�ساسأ ناتفيظو لزاوعلل و

 )لقاونلا( تالصوملا ن�ب لماDلا ي¶اBرTكلا لزعلا ن�مأت �Mو : ةيئاBرTك ةفيظو-1

  .اTل ةلما^[ا ةدمعألا وأ جاربألا و ةيئاBرTكلا
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 جاربألا وأ ةدمعألا �Nع ةيئاBرTكلا )لقاونلا( تالصوملا تيÑثت : ةيكيناDيم ةفيظو-2

 ىوقلا فلتخم لمحتت ثيحب ةعقوتملا ة]و�[ا فورظلا عيمج �� ةيئاBرTكلا

 ا³لع ةرثؤملا ةيكيناDيملا

 

 

 ؟؟؟؟؟؟ Surge Arrester قعاوصلا ةفراح وأ ةعdام �Mام

 

M� جألا ىدحإTج يأ نم ةط^°ا ءازجأ و لو^°ا ةيام^[ ةمدختسملا ةزTعأ د�N نم 

 وأ قعاوصلا تاBرض نم جتانلا(دئازلا د�T[ا غÏرفتب موقت ثيح ، ةررقملا ةميقلا

 موقي دادع قعاوصلا ةعdام قفار]و، ضرألا kNإ )لّمحم طخ ةرئاد حتف تايلمع

 . غÏرفتلا ةيلمع$ ةعdاملا اý تماق ªIلا تارملا ددع لي�ü®ب

 ؟؟؟ ال وا þ[اص ناm اذا îHIرالا ط�[ا صحف ةيفيك : الوا

 

 

 :باو�[ا

 

 

 نوDي ةبمللا توض اذا îHIرالا كلسلا عم ¼�نلا كلسلا عضوو زافلا نم ةبمل طBر

  ھتفيظو دض هذ و لصوي ال îHIرالا اذا لعتش» مل اذاو þ[اص

 

 

 

 ؟؟؟ ا¾فيظو امو �M ام ةيس�ئرلا ةحوللا ¯²س� ءGHI كان  : اينات

 

 : باو�[ا

 

  ةكرشلا نم ت�بلل �§را�[ا لقنلا طوطخ ا³لا دتمي ةس�ئرلا ةحوللا
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  ا³ف عطاوقلا عضو مت]و

 

  ت�بلا ءاBرTك عيم�[ ةيذغملا كالسالا �Nع يوتحت

 

 ءاBرTكلل �§را�[ا ط�[اب ت�بلا طBر ا¾مTمو

 

 

 

 نمو فيك بلع$ طوطحم نو]زفلتلا طخ فوشÓب انلm ديكا زافلتلا طوطخ: اثلاث

 ؟؟؟ ش�لو ن]و

 

 : باو�[ا

 

 مكحت ةبلع kNا روانملا kNا حطسلا نم لصو]و ھتاذب لقتسم طخ و  زافلتلا طخ

 اÔع طغضلا ةلازاو ةيس�ئرلا ةحوللا حيي¼�ل عضوت �Mو زافلتلا ةحول N"دت

 

  تيالاتسلا عم كبشÓتل حطسلل حورت اعبط

 

 

 ؟؟؟ ةطاسÑب فرغلا عيم�[ ءاBرTكلا ديدمت ةيفيك: اع$ار

 

 ھل لm ةرانالا زافو îHIرالاو ¼�نلاو زافلا ذخاو ةحوللا نم ءاBرTكلا ديدمت: باو�[ا

  ةقباس ةBوجا �� درو امك لامعتسالا بسح هرطق

 

 ةرانا صلخنل كي و يزاوتلا �Nع ىرخالا بلعلا مث ةي�ئر ةبلع لوال ا ديدمت مت]و

  ةلماm ت�بلا

 

 

 ؟؟؟ عطاقلا باسح ةيفيك ءاBرTكلا عطاوقل ةبسÓلاب: اسماخ
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  : باو�[ا

 

 ¼�بما 16 لتم كالسالا �Nع ھبيكرت دارملا لم^[ا بسح عطاقلا باسح ةيلمع متت

 هرخا kNا وووو 30و
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 ؟ءاوTلا دي¼pت لوحم و  ام .1

 اا عم þ$طصملا اذ  راصتخا متي .دي¼pتلا ةليسو ا رابتعاب "ءاوTلا" مدختس� لوحم و و

 .ءانبلا ةيعيبطلا ة]و¾لا عورشم ، حتف kNإ ا¼�شم ، س�ياقم ن�يع»

 

 

 ؟ةطي^°ا ءاضوضلا ىوتسم و  ام .2

 .(لب�س�د( لب�س�د �� ساق]و ، اý ةطي^°ا ةقطنملا �� ءاضوضلا ىوتسم

 

 

 ؟ةطي^°ا ةرار^[ا ةجرد �M ام .3

 ددبت ªIلا لوحم �� طي^°ا يو�[ا فالغلا نم ةمئاقلا وأ ةنماDلا ةرار^[ا ةجرد �M هذ و

 .ا رح

 

 



[D
at

e]
 

 ءابرھكلا نع ةبوجو ةلئسا
 

 تالباقملل كئیھت تارود يف كرتشاو كسفن ىلع رصتخا
 طبارلا نم ةیفیظولا تارابتخالاو

http://fahraf1.com/ 
 
 
 

36 

 ؟¼�بمأ و  ام .4

 .ي¶اBرTكلا رايتلا قفدت سايق ةدحو �M هذ و

 

 

 ؟فقوملل س�ياقم اذام .5

 ¼�ياعم ددحت ªIلا اý ف¼�عملا تامظنملا نم ةدحاو -- ةكرش دTعم ¼�ياعم يm¼�مالا يموقلا

 .تالو^°ال

 

 

 ؟ي»اذلا لو^°ا و  ام .6

 رئاودلا نم لm �� ع¶اش و  اÔم ءزج ، ةيفصت ةلحرم لDل طقف دحاو نأ لوحم و و

 .ة]وناثلاو ةيئادتبالا

 ةيفيظولا تالباقملا زايتجا JKع كدعاس} ةيئاTرcك ةسدن& تارود

https://fahraf1.com/ 

 

 ؟فصو ةن��q°ا þ$طصم ëIع� اذام .7

 .لحارم ثالث نم ةن^' د]روتل تالو^°ا اعم ةلصتم ةدحاو ةلحرم �Nع ¼&كأ وأ ن�نثا

 

 

 ؟غ¼pمسكل فرصم þ$طصم ëIع� اذام .8

 د�T[ا لمحت �Nع لزعلا ماظن ةردق نع ¼�بعتلل ةليسو و  عفادلا HI*اسألا ىوتسملا

 .فصاوعلا �kاعلا

 

 

 ؟لو^°ا كاب عفادلا و  ام .9
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 ، يوناثلا د�T[ا ةضفخنم تافللا عم ، ةدحاو ةلحرم �Nع تالو^°ا ن�نثا ةيفصت و و

 دحاو ضفخ وأ عفرل مدختس» .ي»اذلا لو^°ا ا رابتعاب ةطبترم نوDت نا نكمي ªIلاو

 .٪ ªI 20ح 10 نم ةلحرم طخ ةيتلوفلا ةثالثو

 

 

 ؟ھلاطبا نم فئافل لوحم و  ام .10

 جنتارلا اعد امك .بلاق �� غارف تحت HI±كوبيالا تاجنتار �� ةوقب يقلي فئافل عم لوحمو

 .اkN ýدملا فئافل تالو^°ا وأ ر زلا HI±كوبيالا

 

 

 ؟ةيفن^[ا زكرم و  ام .11

 .ةجرعتملا �� فصتنم �� ةردقلا ضافخنا نم ةدافتسالا و و

 

 

 ؟فئافل �� لي�ü®لاب لعجي يذلا ام .12

 ، لDش �Nع حر�[ا لصوم داوملا عاطق وأ فصلا ةيئاBرTكلا كالسالا نم لقتÓ]و راشأو

 .ةجرعتملا اÊأ �Nع

 

 

 ؟ةرار^[ا ةجرد ةنخاسلا فئافل و  ام .13

 ةجرد عومجم يواس� مقرلا اذ  .تالو^°ا �� ةدوجوم ةقلطم ةرارح ةجرد ¯H-قأ نمو

 .¼�غتمو ةرار^[ا ةجرد عافتراو ، ةطي^°ا ةرار^[ا

 .ة]وئم ةجرد (20-10( + ي» ي» + ةطي^°ا عافترا = توبس تو  ي»
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 ؟ةك¼�شملا عضو و  ام .14

 kNإ يدؤ]و رطس لm ن�ب ثدحي يذلا ، ي¶اBرTكلا رايتلا بارطضا وأ ي¶اBرTكلا جي��لاو

 .�� ةدياحم وأ رطسو ضرألا �Nع ةرئاطلا ن�ب وأ ، ةك¼�شم ةيضرأ

 

 

 ؟ضوعم لوحم و  ام .15

 �� د�T[او ، لم^[ا �� فنص يأ نم �Nعأ د�T[ا رفوي نأب هرودب ةبسd عم لوحم و و

 .ةيسكعلا ةيذغتل اTمادختسا نكمي ال تالو^°ا هذ  .ن/قملا لم^[ا فيÓصت

 

 

 ؟رمتسملا مييقتلا þ$طصملا و  ام .16

 ، تادد¼�لاو فيÓصتلا �� HI±�ئرلا د�T[ا لوحم لمحت نأ نكمي يذلا رمتسملا لم^[ا

 .ةددحم ةرارح ةجرد ھعافترا زواجت نود

 

 

 ؟مكحتلا لوحم و  ام .17

 اTمسر متي امدنع د�T[ا ميظنتلا ةديج صئاصخ ¼�فوتل اTميمصت مت ªIلا لوحم و و

 ةباقرلا لوحم اTفصوب ةداع ا³لا راش� .قفدت وأ ةيلا^[ا ةيلاعلا ةردقلا لماعم ضافخنا

 .ةيعانصلا

 

 

 ؟لوحم ر وج و  ام .18

 .HI±�طانغملا ضيفلا لمحت ªIلاو ، فصلا حيفصتلا بلصلا ي¶اBرTكلا نمو
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 ؟ةيساسألا ةراسخ و  ام .19

 امدنع HI±�طانغملا ضيفلالل ھتمواقمو ر وج نم ةطنغم �� طاو نع ةمجانلا رئاس�[ا

 مدع ةراسخ وأ ةراثإلا نادقف kNا راش� امك .دد¼�لاو ةيطلوفلا طيشÓت �� وأ سمحتم

 .ليمحتلا

 

 

 ؟�kا^[ا لوحم و  ام .20

 .�kا^[ا سايقل تاودأ وأ مكحتلا رئاود �� امومع مدختس» لوحم و و

 

 

 ؟اتلد لاصتا و  ام .21

 ةلسلس �� ةيفصت ةلحرم لm ءا¾نا عم ةثلاثلا ةلحرملا لاصتا رايعم و  اتلد لاصتالا

 .ىرخأ ةTج نم ةجرد 120 ةلحرم لm عم ةقلغم ةقلح لDش �Nع ةلصتم

 

 

 ؟ياو اتلد لاصتا و  ام .22

 كنب لصتت امدنع ياو �� ة]وناثلاو اتلدلا �� HI*اسألا الصتم نوDي امدنع �M اتلدو ياو

 .لحارم ثالث نم لوحم وأ لحارم ثالث لوحم

 

 

 ؟"ةلزاعلا تارابتخالا" �M ام .23

 ، ةددحم ةينمز ة¼�فل فيÓصتلا �� د�T[ا نم �Nعأ د�T[ا قيبطتل تارابتخالا هذ  نوDتت

 لظ �� تادالولا ن�ب ةدعابملاو ةلزاع داوم نم لاطعألا دض ةيافك ىدم ديدحت ضرغل

 .ةيعيبط فورظ
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 ؟لوحم "فاج عون" و  ام .24

 .لئاسلا �� تافلمو ةيس�ئرلا تالو^°ا رمغ» ال ªIلا ةدحاو �M فا�[ا عونلا نم لوحمو

 

 

 ؟"جرع» جودزملا" و  ام .25

 .ة]زاوم وأ ةلصتم ةلسلس �� نكمي ªIلاو ن�لصفنم نيأزج نم نوDتت ªIلا ةجرعتملاو

 .ةجرعتملا ةددعتم ةلسلس امك وأ جودزملا د�T[ا kNإ اضيأ راشأو

 

 

 ؟لو^° "ةءافكلا" و  ام .26

 نم( .س»او �� تادعملا جاتنال ةمزاللا تادعملا لاخدإ نم ةطلسلا لقنل ة]وئملا ةبسÓلا

 (100 رشاعلا �� ةطلسلا / ةوقلا لصأ

 

 

 ؟"ءاBرTك عردلا" و  ام .27

 سسأو اجرعتم يوناثلاو ي¶ادتبالا ن�ب تعض ءارجإ داوملا نم ا ¼�غ وأ ساحنلا نمو

 .ةيفاضإ ةيامح ¼�فوتو ةيئاBرTكلا لخدت نم د^$ل

 

 

 ؟")ةيلا^[ا ليمحت نود( �kا^[ا ة¼�ثم" و  ام .28

 ىرخألا تافللا عيمج لوحم امدنع ةراثإل مادختسا يأ ةيفصت �� قفدتي يذلا �kا^[ا

 .ھيلع ساقي يذلا ةيفصتل �kا^[ا فيÓصتلا نم ةئملا �� اÔع ¼pع� ام ةداع .ةرادم حوتفملا
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 ؟فصو "فلغم" þ$طصم ëIع� اذام .29

 داوملا نم ا ¼�غ وأ HI±كوبيالا تاجنتار �� يقلي وأ ىطغملا امإ اTل تافلم عم لوحمو

 .فيلغتلا

 

 

 ؟ل راصتخا FCAN فقت اذام .30

 �� ¼�بمأ تلوف وليك يقليس لوحم اذ  نأب ددح ".�2يبطلا لدعملا قوف ةلماDلا ةردقلا"

 .فيÓصتلا �� د�T[ا نم �Nعأ �ªI Mلا ي¶اBرTكلا رايتلا ردصمب ھليصوت دنع فيÓصتلا

 

 

 ؟ل راصتخا FCBN فقت اذام .31

 .د�T[ا تحت فنصت ¼�بانص نأ الإ FCAN سفن ".داتعملا نع ةلماDلا ةردقلا"

 

 

 ؟دي¼pت ةحورم لوحم و  ام .32

 مدختس» ام ةداعو ، فيÓصتلا �� ةرار^[ا ةجرد ھعافترا �Nع ظاف^$ل ةيلآ تالوحمو دي¼pت

 .ةرار^[ا ديدبت عÏرس®ل ةدعاسم حوارم

 

 

 ؟ةنرم لاصتا فصو .33

 .زا�q الاو ءاضوضلا لاقتنا نم د^$ل اTمادختسا ةدماج ¼�غ لاصتا

 

 

 ؟ةفاثكلا نا]ر�[ا فصو .34

 .سواغ وأ Telsa �� ةداع ساقتو ، ر وج �� HI±�طانغملا لا�°ا ةوق
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 ؟دد¼�لا حرش .35

 ةيبلسلا kNإ ةيباجيإلا نم ن�Bوانملا ةيبطق ªIلا تارملا ددع ن�عÏو ، دد¼�ملا رايتلا رئاود �Nع

 .زت¼�  �� سايق .ةيناثلا �� ةرود 60 لثم . . .ىرخأ ةرم ةدوعلاو

 

 

 ؟ةيفن^[ا ةلماDلا ةردقلا �M ام .36

 افيÓصت وليك اTجاتنا ققحي نأ نكمي لو^°ا اTلالخ نم ةدحاو �M ةلماDلا ةردقلا ةيفنح

 .ةددحم ةرارح ةجرد عافترا زواجت نود

 

 

 ؟ض]رأتلا لوحم و  ام .37

 .يوناثلا كلسلا - 3 اتلد �Nع دياحم ةماقإلل ةصاخ لحارم ثالث نم ي»اذلا لو^°ا و و

 .ةجرعتم' لوحم kNا راش� امك

 

 

 ؟ض]رأتلا وأ فصو بابسأ .38

 ةمواقم تاراسم وأ ةضفخنم ةمواقملا لالخ نم ضرألا �Nع ةرئادلا نم دحاو بناج طBر

 .ةضفخنم

 

 

 ؟قسانتم و  ام .39

 .ةيساسألا رتاوت تافعاضم نم نأ ددرت نأ دع$ يرودلا ةيÑيج ةجوم نم نوDم قسانتمو

 ةيقفاوتلا يdاثك ةيساسألا رتاوت kNإ راشÏو ن�ترم و  دد¼�لا ªIلا نوDم ، لاثملا ليÑس �Nع
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 .(زتر  60 نم 2 قسانتم و  زتر  120( ،

 

 

 ؟ëIع� )زتر ( زت¼�  þ$طصم ëIع� اذام .40

 .ةدحاولا ةيناثلا �� تارودلا �� �kاطيالا دد¼�ل þ$طصم و و

 

 

 ؟تافللا ضفخنملا د�T[او �kاعلا د�T[ا �M ام .41

 دوجو نأ د�T[ا نم ¼pكأ فيÓصت دوجو ةيفصت �qيمتل تا^$طصملا هذ  مدختس»و

 .اجرعتم ن�نثا �� لقأ تالو^°ا

 

 

 ؟ابحرم ءاعو فصو .42

 ةلزاعلا داوملا نم ققحتلل تافللا �Nع ةلمت^°ا ب�6أ ةلزاع رابتخا عفترم ھنإ

 .تاقفاوملاو

 

 

 ؟ةعdامملا �M ام .43

 رايتل ةيلعفلا ةمواقملا لثامت �Nع دد¼�ملا رايتلا قفدتل ةرئادلا �� ةمواقملا 7þاولا نمو

 .رشابم

 

 

 ؟عافدنالا رابتخا و  ام .44

 داح ، لاع ددرت قيبطت ق]رط نع غ¼pمسكل فرصم ةردق ددحت ªIلا ةلزاع رابتخا و و

 .ضرألاو تافللا ن�ب ةTجاوملا ةجوم د�T[ا
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 ؟ةلمت^°ا ةثحتسملا رابتخا و  ام .45

 ن�ب ةيئاBرTكلا تاقفاوملاو ةلزاعلا داوملا ةمالس نم ققحتي يذلا ةلزاع HI*ايق رابتخا و و

 .ةجرعتملا لوحم نم تاقبطو تافطعنملا

 

 

 ؟ث^[ا و  ام .46

 .رايتلا قفدت �� ¼�يغتلا ضراع» ªIلا ةيصا�[ا �Mو

 

 

 ؟ةيلا^[ا قفدت و  ام .47

 ةيساسألا �� ةيقبتملا قفدت نع ةمجانلاو ، ةرباع �2يبط ¼�غ لDش$ ةعفترم ةيلا^[ا و و

 .لوحم طيشÓت متي امدنع امBر اTمسر ªIلا ،

 

 

 ؟ةلزاعلا داوملا �M ام .48

 kNإ ةقبط وأ ل]وحت kNإ هرودBو ، لو^°ا تافللا ايئاBرTك لزعل مدختس» ªIلا داوملا كلت

 .bussworkو ةيساسألا تالو^°ا لثم �� ىرخأ تايعمجو ، ةقبط

 

 

 ؟لزع لوحم و  ام .49

 ، ن�تلودلا لح kNا راش� امك .ة]وناثلا ةرئادلا نم ةيئادتبالا ةرئادلا لزع� نأ لوحم و و

 .ةلزاعلا تالو^°ا فل وأ
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 ؟ل راصتخا ¼�بمأ تلوف وليك فقوم و  ام .50

 �� ن�عم تقول ققحي نأ نكمي لوحم يذلا جارخإلا ن�ع� "فيÓصت ¼�بمأ تلوفوليكلا"

 = 1( .ةددحم ةرارح ةجرد عافترا زواجت نود ن/قملا دد¼�لاو فيÓصتلا �� يوناثلا د�T[ا

 (1000 ¼�بمأ تلوف وأ ، ىمادقلا ن�Bرا^°ا نوؤش ةراز ¼�بمأ تلوف وليك 1000

 

 

 ؟اذامل ا ومدختساو ةيضاقلا ةBرضلاب �M ام .51

 .ةانقلل بوقث ةمكل ةجا^[ا �:لي نأ ةميمض �� ندعملا نم ةلازإلل لباق ةلوTس$ ةرئاد 9Iف

 

 

 ؟حيفصتلا و  ام .52

 .لو^° ةيساسألا عنصل تمدختسا ªIلا ةصا�[ا بلصلا نم ةقيقر حئافص

 

 

 ؟ط�[ا لعافم و  ام .53

 ، ةرئادلا �� I;ح ثح نم ن�عم غلبم ميدقت و  اÔم HI*اسألا ضرغلا ي¶اBرTك زاTج و و

 .ةيلا^[ا مكحتلا وأ ضف�[ ةداعو

 

 

 ؟لجألا ليمحت و  ام .54

 .لو^°ا لبق نم رفوملا وأ ¼�بمأ تلوف وليك �� ةطلسلا و  لو^° ليمحت

 

 

 ؟ليمحت رئاسخ �M ام .55
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 لمش» I2R دقفي ليمحت .ثدا^[ا ليمحتل لمحت ªIلاو ، تالو^°ا �� رئاس�[ا م 

 �� ةش¶اط تاقفدت بÑس$ ةلاضلا نادقفو ، �kا^[ا لم^[ا بÑس$ تافللا �� رئاس�[ا

 تافللا �� ، )تدجو نإ( تارايتلا ميمع»و ، كلذ kNإ امو ، ةيساسألا كباشملاو ، تافللا

 .ة]زاوم

 

 

 ؟ةيفن^[ا فصتنم و  ام .56

 اضيأ ا³لإ راش� .ةجرعتملا ق]رطلا فصتنم �� ةردقلا ضافخنا نم ةدافتسالا و و

 .يوناثلا فلملا �� نوDي ام ةداعو .روبÓصلا زكرم' اTفصوب

 

 

 ؟ةمواقملا ةBوطرلا فصو .57

 .ةبطر ءاوجأل ضرعتلا نع ةلوTس$ ررضتت ال ثيحب ة�[اعملا وأ دي�ش» تادعم وأ داوم

 

 

 ؟تاباختنالل ةينطولا ةن�$لا راصتخا ëIع� اذام .58

 ةيئاBرTك ëIطولا زمرلا

 

 

 ؟راصتخالا امين اذام .59

 .ةيعم�$ل ةيئاBرTكلا تاعانصل ةينطولا

 

 

 ؟)ةراثإلا رئاسخ( ليمحتلا مدع رئاسخ �M ام .60

 نود نم نكلو ، دد¼�لاو د�T[ا ريدقت �� سمحتم و  ªIلا تالو^°ا �� ةراس�[ا �M هذ و
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 ةلزاع نادقفو ، ةيساسألا ليمحتلا رئاس�[ا لمش» ال رئاس�[ا .ة]وناثلا الصتم ةلومح

 .ة¼�ثم ةيلا^[ا بÑس$ اجرعتم �� ساحنلا نادقفو ،

 

 

 ؟دئازلا و  ام .61

 ضفخناو .رايÊالا �� أدبي لزعلا ماظنو روطتي ةطرفملا ةرار^[ا ، لوحم ا¾قاط امدنع

 .لزعلا ماظن فيÓصت زواجتت ةرار^[ا بÑس$ لوحملل عقوتملا رمعلا طسوتم

 

 

 ؟ة]زاوم ةيلمع �M ام .62

 تاطحم طBر لالخ نم يزاوتلاب ةثلاثلا ةلحرملا تالو^°ا ليغش» نكم]و ، ةدحاو مدق

 تالاصتالاو ثح ، ةمواقملاو ، ةيتلوفلا ، بسÓلا هذ  ميمصت مت دقف ، لثملاBو ظو^$م

 �M نوDتل د�T[او رايتلا يوازلا د]رش®لا نم اضيأ بلط]و .ة]زاوم ةيلمع حامسلل ضرألا

 .ةثلاثلا ةلحرملا تالو^°ا نم ةلاح �� اTسفن

 

 

 ؟ةلحرملا þ$طصم حرش .63

 وأ ةيكلس 3 - 2 ةدحاو ةلحرم �Nع ةداع ؛ ةيئاBرTكلا ةيBرTكلا رئاودلا نم عون و و

 .كالسألا 4 وأ 3 ، لحارم ثالث نم وأ كالسألا

 

 

 ؟باطقتسالا و  ام .64

 .ة]وناثلا ةنراقم ي¶ادتبالا �� ةيتلوفلالل يروفلا هاجتالا ن�ع� ھنأ
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 ؟لوحم )د�T[ا) ةلمت^°ا و  ام .65

 .ي¶اBرTكلا رايتلا �Nع ةرطيسلا وأ سايقل ةزTجأ رئاود �� ةداع مدختس» تالو^°او

 

 

 ؟ةردقلا لماعم و  ام .66

 .ةرئادلا �� ¼�بمأ تلوف طاول ةقالع نمو

 

 

 ؟ةيئادتبالا ¼�بانص �M ام .67

 (¼�بانص رظنا( .ةيلوألا ةيفصت kNإ ةفاضإ ¼�بانصلا

 

 

 ؟HI*اسألا د�T[ا مييقت و  ام .68

 .ةيلوألا ممص فل يذلا تالخدم ةرئادلا د�T[ا ن�ع�

 

 

 ؟جرع» HI*اسأ و  ام .69

 .بنا�[ا )ضرعلا( ةقاطلا تالخدم �Nع فل فل و  HI*اسألا

 

 

 ؟لجألا فيÓصتلا فصو .70

 ، ¼�بمأ تلوف وليك ةردقلاو ، يوناثلاو ي¶ادتبالا د�T[ا لثم ميمصتلا صئاصخ نمو

 .<[ا ، دد¼�لاو ، ةرار^[ا ةجرد عافتراو
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 ؟د�T[ا ثيح نم ةبسM� d ام .71

 د�T[ا ةبسkN dإ لوحتي وأ فل ةبسd ة]وناثلا kNإ ةيئادتبالا ةلحرملا امإ kNإ ةراشإ �Mو

 .لوحملل

 

 

 ؟ةبسd رابتخا و  ام .72

 .د�T[ا ة]وناثلا kNإ ةيئادتبالا ةلحرملا نم ةبسd ديدحتل تالو^°ا نم HI*ايق رابتخا و و

 

 

 ؟ةلعافم �M ام .73

 .ةعسلا وأ / و ض]رحت بÑس$ ةمواقم رصنع ھنإ

 

 

 ؟لعافم و  ام .74

 ي¶ارقتسالا ثح نم ةددحم ةيمك جتÓي يذلا ديد^[ا وأ ءاوTلا ر وج عم فل دحاو زاTج

 .ةيلا^[ا مكحتلا وأ ضف�[ ةداعو ، ةرئاد ��

 

 

 ؟لدعملا لوحم و  ام .75

 بولطملا جتانلا �Nع لوص^$ل لدعملا kNإ دد¼�ملا رايتلا لخد ¼�فوتل ةممصملا تالو^°او

 .جومت وأ لدعملا ةئفدتلا فيفخت نع ةمجانلا راثآ لمحت �Nع ةردقلا اTلو ةمصاعلا

 

 

 ؟يداع نم لقأ ةردق ضافخنا -- RCBN و  ام .76

 ةقاطلا ليلقت �kاتلاBو ، طقف ةيلا^[ا اجرعتم افيÓصت لماm لمحت ªIلا ¼�بانصلا نمو
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 .جاتنالا ضفخ د�T[ا بÑس$ ةحاتملا

 

 

 ؟ةحئاللا ددحت .77

 kNإ ب ذي نم ةلماm ةلومح ليمحت دنع ¼�يغ» ةئملا �� د�T[ا جارخإلا ھنع ¼pع� ام ةداع

 .ن�عم ةردقلا لماعم �� ليمحتلا مدع

 

 

 ؟نمألا سلجم رارق و  ام .78

 .ا³لع رطيس» ªIلا نوDيلسلا لدعملا و و

 

 

 ؟عبش» فصو .79

 .ث^[ا �� ضافخنا kNإ ةيلا^[ا جئاتنلا �� ةدا]ز يذلا �2يبطلا عضولا و  عبش®لا

 

 

 ؟توDس لاصتا و  ام .80

 ¼�يغتل مدختس» ام ةداعو .تالو^°ا ةدحاو ةلحرم �Nع ن�تصا�[ا ددعتل ھب لاصتا نمو

 .ن�نثا ةلحرم kNإ ةلحرم وأ ةثالثو ةثالثو ن�نثا ةلحرم kNإ ةلحرم نم

 

 

 ؟يوناثلا د�T[ا مييقت و  ام .81

 .ممص )جاتنالا بنا�[ا �Nع فللا) يوناثلا فلملا ªIلا ليمحتلا مدع رئاودلا د�T[ا ن�ع�
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 ؟يوناثلا فلملا و  ام .82

 .جارخإلا وأ بنا�[ا ليمحت kNإ لوحم ليصوت فل

 

 

 ؟ةددعتم / ةلسلس ديدحت .83

 ليغش®ل ةطبترم نوDت نا نكمي ªIلا عورفلا نم ¼&كأ وأ ن�نثا نم فلأتت ªIلا ةجرعتملاو

 .ة]زاوم ةلسلس امك وأ جودزملا د�T[ا kNإ اضيأ راشأو .)ة]زاوملا( ةيلمع وأ ةددعتم ةلسلس

 

 

 ؟ة¼�صق ةيئاBرTك ةرئاد �M ام .84

 ايÑسd ةضفخنم ةمواقم وأ �2يبط ¼�غ لاصتا ثدحي امدنع ى¶اBرTك سام طرش كان و

 .ةرئادلا �� ةفلتخم ةلمتحم طاقنل ن�ب ثدح]و ، دصق ¼�غ وأ دصق ªIلا ءاوس ،

 

 

 ؟ةبلصلا ةلودلا زاTج و  ام .85

 غارف �� ةينو¼�كلإلا ليصوتلا �Nع دمتع» ال ªIلا تانوDملا �Nع يوتحي يذلا زا�T[ا و و

 وأ تامواقملا لثم امامت تباث فالخ تانوDم مادختسا وأ تالصوملا هابشأ .زاغلا وأ

 .ةبلصلا ةلا^[ا زاTج ةفيظو يدؤي ةيئاBرTكلا تافثكملا

 

 

 ؟N?نت لوحم و  ام .86

 ةطلسلا وأ لاخدإلا ردصم kNإ )ي¶ادتبالا) الصتم فل ثيح �kاعلا د�T[ا لوحم و و

 .ليمحت وأ جارخإلا kNإ )يوناثلا( اجرعتم ضفخنملا د�T[او
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 ؟ةع$اتم ةوطخ لوحم و  ام .87

 لاخدإلا ردصم kNإ )يوناثلا( ةلصتم ةيفصت ضفخنملا د�T[ا ھب لصتي يذلا �� لوحم

 .ليمحت وأ جارخإلا kNإ )ي¶ادتبالا( اجرعتم �kاعلا د�T[او ةطلسلا وأ

 

 

 ؟ةيفن^[ا �M ام .88

 حمس» ام ةداعو ، اTل ىوصقلا دود^[ا ن�ب ام ةلحرم �� فللا نم جرخأ ةقالع ةيفنح

 .�kا^[ا وأ د�T[ا ةبسd ¼�يغتب

 

 

 ؟لاصتالا ي» و  ام .89

 ن�نثا اعدو ة]وناثلاو ةيئادتبالا ن�نثا لوحم مادختساب ةلصتم لحارم ثالث نم توDسو

 .و ةباعدو ةيس�ئرلا تافلملا نم

 

 

 ؟ةرار^[ا ةجرد ةجردلا �M ام .90

 مظن نم تاقبطلا .رارمتساب لزعلا لمحت نأ نكمي ªIلا ىوصقلا ةرار^[ا ةجرد �M هذ و

 : �kاتلا وحنلا �Nع فنصت تالو^°ا �� لزعلا

 ة]وئم ةجرد 105 ةئف

 ة]وئم ةجرد 150 ةئف

 ة]وئم ةجرد 180 ةئف

 ة]وئم ةجرد 220 ةئف

 

 

 ؟ةرار^[ا ةجرد عافترا و  ام .91
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 .تالو^°ا ليمحتو طيشÓت بÑس$ اجرعتم نم طي^°ا و�[ا ةرارح ةجرد ةدا]ز لالخ نمو

 

 

 ؟لوحم �� رئاسخ عومجم باسح متي فيك .92

 رئاس�[ا( ليمحتلا مدع رئاسخ لمش» ªIلاو ، ةيئاBرTكلا تالو^°ا رئاس�[ا نمو

 .(فللا رئاسخ( رئاس�[ا ليمحتو )ةيساسألا

 

 

 ؟لوحم و  ام .93

 ةقاطلا لوحي HI±�طانغمورTكلا ث^[ا لالخ نم ، ªIلاو ، ةنكاسلا ةيئاBرTكلا زاTج و و

 .دد¼�لا سفن �� رايتلاو د�T[ا رخآ kNإ دحاو رايتلاو د�T[ا ��

 

 

 ؟رباع فصو .94

 تاملعم وأ لخدلا دTج عم ةداع اذ  طبتر]و .ةنيعم ةملعم �� ¼�صق وأ تقؤم ¼�يغ» و و

 .جارخإلا ليمحت

 

 

 ؟تالو^°ا �Nع ىرجت ªIلا تارابتخالا نم ضع$ �M ام .95

 -- ةلوم^[ا نادقف (2( ؛ ةيساسألا ةراسخ )1( : ��ي ام جاتنإ ةيÓيتور تارابتخاو ، يداعلا

 ؛ ساحنلا نادقف وأ فل

 -- ا@بس� ªIلا )5( ؛ ضرألاو تافللا ن�ب �kاعلا د�T[ا -- ءاعو ابحرم )4( ؛ ةمواقم (3)

 -- ليغش» ةرارح )أ( : ��ي ام يرايتخالا ةصاخ تارابتخا .ن�ترم ثحتسملا د�T[ا ةفعاضم

 ؛ ةرار^[ا ةجرد رابتخا

 تارابتخالا -- عافدنالا تارابتخا )ج( توصلا ىوتسم سايق -- ءاضوضلا تارابتخا (ب)
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 .(د( ي¶ز�[ا غÏرفتلا : ليب قودنص

 

 

 ؟ةيضرع عضو و  ام .96

 ةدياحمو ةلحرم ن�ب ثدحت ªIلا ي¶اBرTكلا رايتلا بارطضا وأ ي¶اBرTكلا جي��لا نمو

 .دياحم يdدعم لصومو نخاسلا ط�[ا ¼pع ةفئاز تاراشإ نم وأ ، (روطسلا ن�ب(

 

 

 ؟راصتخالا يام و  ام .97

 ن�نمؤملا تا¼pتخم

 

 

 ؟فنعلا عنمب ةقلعتملا ةردابملا ب]رش®لا ف]رع» .98

 امامت يفش مث نرفلا و  يذلا جنتارلا مادختساب طغضلاو غارفلا ب]رش®لا ةيلمع

 رايعملا و  ةيلمعلا هذ  .ةيكيناDيملا يوقلا دنسلا رفو]و تالو^°ا حطس ةيامحو قالغال

 .تالو^°ا دنوما  تاجتنملا عيمج �Nع

 

 

 ؟د�T[ا ميظنت و  ام .99

 kNإ فيÓصتلا ةميق نم ةلومح ضفخ متي امدنع ثدحي يذلا يوناثلا د�T[ا �� ¼�يغتلا

 ةئملا �� ميظنتلا نع ¼�بعتلا نكم]و .¼�يغ» نود ةيقبتملا تايمكلا عيمج ةميق عم ، رفصلا

 .ةلماm ةلومح �� افيÓصت يوناثلا د�T[ا ساسأ �Nع )ةدحو لDل(

 

 

 ؟)اسماخ( تا¼�بمألا - تلوف و  ام .100
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 جتانلا ريدقت نع ¼�بع» ھنإ .ةبل^[ا نم د�T[ا �� اBورضم ةرئادلا �� راملا رايتلا و  اذ 

 .لوحم نم

 

 

 ؟ياو لاصتا و  ام .101

 ةدحاو ةلحرم �Nع فئافل نم ةلثامم ءا¾نا عم لاصتا ةيسايقلا كالسألا - 3 لوحمو

 .ضرالا �Nع نوDت دق ةيئاBرTكلاو ةدياحم ةطقن لDش» ةك¼�شم ةطقن هذ  .ةلصتم

 

 

 ؟جرعتم لDش جرعنم لاصتا و  ام .102

 اضيأ رظنا .ضرالا �Nع تالو^°ا �� اTمادختسا عيش� ªIلا صاخ لوحم لاصتا نمو

 .تالو^°ا سسأ

 

 

 ؟مكحتلا لوحم و  ام .103

 يوناثلا د�T[ا رارقتسالا نم ةيلاع ةجرد ¼�فوتل ةممصم ةلزعلا لوحم مكحتلا لوحمو

 .)"ةيلا^[ا قفدت" مساب اضيأ ھيلإ راش�( قانتخالا ةلاح نم ة�qجو ة¼�ف لالخ )ميظنتلا(

 تالوحم ةيعانصلاو ةيلآلا تاودألا تالوحمو مكحتلا تالوحم نأ اضيأ فورعملا نمو

 .ةيئاBرTك تالوحم ةرطيسلا وأ ةرطيسلا

 

 

 مادختسا ل  ، لو^° ىمادقلا ن�Bرا^°ا نوؤش ةراز تابلطتم باسح دنع .104

 ؟د�T[ا ة]وناثلا وأ ةيئادتبالا

 .يوناثلا د�T[ا مادختسا كنكمي ، ىمادقلا ن�Bرا^°ا نوؤش ةراز طرش رايتخا دنع
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 ؟سكاعملا هاجتالا �� مكحتلا ةلصتم لوحم مادختسا كنكمي .105

dج رابتعالا �� عضن ، كلذ عمو .سكاعملا هاجتالا �� مكحتلا لوحم ليصوت نكمي ، معTد 

 .تافللا نم ض]وع» لماعل ارظنو ، ھيلع ت]وصتلا نم لقأ نوDي فوس جر�[ا

 

 

 ؟ي¶اBرTكلا رايتلا جاتنا ميظنت مكحتلا لوحم نكمي .106

 ل]وحت ةبسd نم ةفيظو و  د�T[ا جتانلا .د�T[ا ميظنت س�ل ةرطيسلا لوحم كان و

 .لخدلا دTج تارم ، ديحولا فلملا

 

 

 ؟لوحم �Nع "غارفلا ب]رش®لا" نم ةدئافلا �M ام .107

 يذلا نرفلاو "جنتارلا ¼�س�لوبلا وتاف" ةBرشم غارف تالو^°ا دنوما  عيمج �Nع ةرطيسلا

 ةيكيناDيملا يوقلا دنسلا رفوي لماm ةدحو ب]رش» .ةBوطرلا ل]ز]و حطسلا ماتخألا يفش

 .ةيCيبلا فورظلا نم ةيام^[ا رفو]و

 

 

 ؟مييقتلا "¼�بمأ تلوف جارخإ" وأ "ىمادقلا" حرش .108

 تقول ققحي نأ نكمي لوحم يذلا جارخإلا ن�ع� ، اسماخ وأ ¼�بمأ تلوف جتانلا ريدقتو

 ةرارح ةجرد ھعافترا زواجت نود ، ن/قملا دد¼�لاو فيÓصتلا �� ة]وناثلا ا¾يطلوف �� ن�عم

 .ةددحم

 

 

 ؟اÔم ضرغلا و  امو نم ةعونصم �M ام ، ةلزاعلا داوملا .109

 .ةدو�[ا ةيلاع ةلزاعلا داوملا نم ا ¼�غو سكمون ، رليام مدختس� ةقاطلا لولح دنوما 



[D
at

e]
 

 ءابرھكلا نع ةبوجو ةلئسا
 

 تالباقملل كئیھت تارود يف كرتشاو كسفن ىلع رصتخا
 طبارلا نم ةیفیظولا تارابتخالاو

http://fahraf1.com/ 
 
 
 

57 

 ، تافللا ةقبط kNإ ةقبط ، تافللا ل]وحت kNإ هرودب ايئاBرTك لزعل لزعلا مدختس�

 .ضرألاو تافللا يوناثلا kNإ ي¶ادتبالاو

 

 

 ؟"دئازلا" ¼�ثأت و  ام .110

 .رايÊالا �� أدب®س لزعلا ماظنو روطتي ةطرفملا ةرار^[ا ، لوحم رارمتساب ا¾قاط امدنع

 ةعفترملا ةرار^[ا ةجرد بÑس$ لوحملل عقوتملا رمعلا طسوتم ¼�صقت و  ، كلذل ةجي®نو

 .لزعلا ماظن فيÓصت زواجتت ªIلا

 

 

 ؟ةدا]ز كاب لوحم و  ام .111

 عفر وأ )كاب( لقأ تالو^°ا kNإ فد¬ ةدحاو ةلحرم �Nع ة¼�غص تالوحم ز]زع» كاب

 ةدا]ز كاب تالو^° اعويش ¼&كألا تاقيبطتلا .٪ 20-5 د�T[ا طخ )ةدا]ز(

 ªIح 110 ةدا]زو ، ءاوTلا فييكت ةمظنأل تلوف 240 وأ kN 230إ تلوف 208 ةدا]ز لمش»و

 يف]رعتلاو ةئفدتلا ةمظنأو ، ةءاضإلا تاقيبطتلل تلوف ªI 277ح 240 و تلوف 120

 هالعأ ضرعلا ةيتلوفلا تاقيبطتلا نم ديدعلا دجوت ثيح .عاونألا عيمج نم تاmر^°ا

M� �� ة]زمر لقأ وأ نايحألا نم ¼�ثك. 

 ، عÏزوت لوحم ةدحاو ةلحرم �Nعو ، ةيديلقتلا ضفخنملا د�T[ا تاذ تالو^°ا ةدا]ز كاب

 12 نم ة]وناثلا ةيتلوفلاو ، 480 وأ 240 ، تلوف 120 ىوتسم ي¶ادتبالا ةيتلوفلا عم

 ةراز kN 10000إ 50 ن�ب ام حوا¼�ت ما�Üأ �� ةرفوتم 9Iف .48 وأ 32 ، 24 ، 16 ، تلوف

 ةيئادتبالاو ةيكلسلا متي .ىمادقلا ن�Bرا^°ا نوؤش ةراز ىمادقلا ن�Bرا^°ا نوؤش

 ةفاضملا باطقالا نم ةدافتسالا .ي»اذلا لو^°ا فل دحاو ليكش®ل اعم ة]وناثلاو

 .عÏزوتلا ةرئاد نم حرطت وأ د�T[ا نم ة¼�غص تايمك فاضت امDو ، حورطمو
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 ؟لزع لوحم نع فلتخت ز]زع» كاب لوحم فيك .112

 مت]و ، ة]وناثلاو ةيئادتبالا لصف عم ، لزع لوحمو لوحم اTعيÓصت متي ةعفد ، كاب

'^Ôتلا اذ  �� عنصملا نم اDري عقوم �� مدختسملا موقي امدنع .ن]وBط Êو  ، ةيا 

 لو^°ا لمحت ªIلا كلتل ي¶اBرTكلا لو^°ا صئاصخ ¼�يغ» يوناثلا kNإ HI*اسألا ليصوت

 مل .عفادلا كابلل ةمزالم ةمس حبصأ يذلا د�T[ا رغصأ حي^Eتلا اذ  رفو]و .ي»اذلا

 .ضعبلا اTضع$ عم طبترت امك ة]وناثلاو ةيئادتبالا تافللا ةلوزعم دع»

 

 

 ؟و ز]زعتل ي»اذلا لو^°ا كاب لوحم ن�ب قرفلا و  ام .113

 لو^°ا ، د�T[ا ةدا]ز وأ كابل اعم ة]وناثلاو ةيئادتبالا طبترت امدنع ، هالعأ ¼�شأ امكو

 ، ةدحولاو ، متي مل اجرعتم يوناثلاو ي¶ادتبالا ن�ب لاصتالا ناm اذإ .ي»اذلا لو^°ا حبصي

 .ةلزعلا لوحم امك ىقبي مث

 

 

 ؟اوناm اذامل .114

 مت .ةيسايقلا جراخ ةيتلوفلا حي^Eتل ةلاعفو ةطيس$ ةليسو و  لوحم ليعفت - كاب

 ضرعلا ةيتلوفلا ىوتسم حماس®لا نمض لمعتل ةينو¼�كلإلاو ةيئاBرTكلا تادعملا ميمصت

 ¼&كأ ةداع -- ةضفخنم وأ ادج ةيلاعو رارمتساب ي¶اBرTكلا رايتلا تادادما امدنع .²Iسالا

 .ةورذلا تادعملا ةءافك نود لمع» فوسو ، ٪ 10 نم

 

 

 ؟ضفخنملا د�T[ا تاذ تالو^°ا ةطلسلا رئاودلل اTمادختسا ليعفت كاب نكمي .115

 رئاود kNإ تادحولا هذ  مادختسا نكمي ، ةلزعلا تالو^°او اجرعتم ن�نثاو تيÑثت

 نم ا ¼�غ وأ ، رئاودلا ةءاضإلاو ، ةرطيسلا كلذ �� امب ضفخنملا د�T[ا ةطلسلا

 امب ، جاتنالا تلوف 48 وأ 32 ، 24 ، 16 ، 12 ضفخنملا د�T[ا بلطتت ªIلا تاقيبطتلا
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 و  ةحوللا هذ  فيÓصتو لزع لوحمو ةدحو لصتتو .ميماصتلا ة]وناثلا هذ  عم قفتي

 .و تالو^°ا ةردق وليك

 

 

 ؟تافللا 4و تالو^°ا ةدا]ز كاب اذامل .116

 يdامث تافللا 2 ة]وناثلاو ةيئادتبالا فللا ةدا]ز عم 2 كاب تالوحم ةعFرأ ليصوت نكمي

 ةنورملا رفوي اذ و .ل ¼�بمأ تلوف وليكو ةيتلوفلا نم رفاو ددع ميدقتل ةفلتخم قرط

 نوDت اجرعتم ن�نثا تالو^°ا نأ الإ نكمي ال .تاقيبطتلا نم ةعساو ةعوم�° ةمزاللا

 .ن�تفلتخم ن�تق]رطب الصتم

 

 

 ؟ي¶اBرTكلا رايتلا رارقتسا لوحم ليعفت كاب فوس .117

 لو^°ا نم د�T[ا جتانلا .طخ ي¶اBرTكلا رايتلا تادادما رارقتسا ال ةيتاذ تالوحم فوس

 د�T[ا جتانلا مث ، فلتخي لاخدإلا د�T[ا ناm اذإ .لخدلا دTج نم ةفيظو �M ي»اذلا

 .ةبسÓلا سفنب اضيأ فلتخت

 

 

 ؟لوحم ليعفت كاب نم اTليغش» نكمي ªIلا ةلوم^[ا عون �Nع دويق يأ كان  ل  .118

 .ةلحرملا ةثالث وأ دحاو كرحم لامحألا كلذ �� امب ، عفادلا كاب بلط �Nع دويق دجوت ال

 

 

 وليك ي¶اBرTكلا رايتلا لوحم ليعفت كابل نكمي فيك ، ي»اذلا لو^°ا ا رابتعاب .119

 ؟¼�بمأ تلوف

 ةيمك ةفاضDو ةفاضملا د�T[ا نم ة¼�غص ةيمك -- فاضاو د�T[ا نم ةفيظو �M هذ 

 لثم �� لو^°ا الصتم ناm اذإ ، لاثملا ليÑس �Nع .كلذك ةلباقملا ةقاطلا ةردق نم ة¼�غص
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 230 جتانلا نوDيسو ، HI*اسأ تلوف kN 208إ تلوف 22 ةفاضإ متي ªIلا ةق]رطلا هذ 

 .ةجي®ن تلوف

 : ��ي امك ي»اذلا لو^°ا ¼�بمأ تلوف وليك باس^[ ، لاثملا اذ  مادختساب

 1000 / )يوناثلا رشاعلا جتانلا ¼�بمأ تلوف( = ¼�بمأ تلوف وليك

 ¼�بمأ تلوف وليك 9.58 = 1000 / )¼�بمأ 41،67 رشاعلا 230V( ¼�بمأ تلوف وليك =

 

 

 ليمحتو ¼�بمأ تلوف وليك ةلحرملا ليمحت ¼�بمالا ثالثو ةدحاو ةلحرم �M فيك .120

 ؟باسح

 تلوف / )1000 رشاعلا ¼�بمأ تلوف وليك( = ةدحاو ةلحرم ¼�بمالا

 س 1،73 تلوف / (1000 رشاعلا ¼�بمأ تلوف وليك( = ¼�بمألا ةلحرم ةثالث

 1000 / )س ¼�بمأ تلوف( = ةلحرم ¼�بمأ تلوف وليك دحاو

 1000 / )1.73 س س ¼�بمأ تلوف( = ¼�بمأ تلوف وليك ةثالث ةلحرملا

 

 

 ؟3 ةلحرملا تالو^°ا ةمظنأ �Nع اTمادختسا ليعفت كاب نكمي .121

 -- ةثلاثلا ةلحرملا مظن ةلوTس$ بعوتس» تادحو ةدحاو ةلحرم �Nع ةثالث وأ ن�نثا دنك]و

 نم ددعو اTمادختسال .جولاتكلا اذ  �� ةرظانملا لحارم ثالث نم مسق kNإ عوجرلا

 ناm اذإ .ضرعلا طخ �� كالسألا نم ددع �Nع دمتع� تيÑثتلا 3 - ةلحرم �� تادحولا

 ضرعلا ناm اذإ .تالو^°ا ةBولطم ةعفد كاب ةثالث مث ، ياو كلس ةلحرملا - 4 - 3 ضرعلا

 ةدا]ز kNإ ةجاح كان و كاب ام و ، )رفوتم ¼�غ ةدياحم( ياو كلس ةلحرملا - 3 - 3

 .تالو^°ا

 

 

 كالسالا نم رئاود 4 - 3 ةلحرملا ر]وطت �� ةمدختسملا تالو^°ا كاب ز]زع» �:بÓ]و .122
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 ؟اتلد رئاودلا كالسأ 3 3 ةلحرم ياو

 �Nع طقف لوحم لاصتالا ز]زع» كاب مادختسا �:بÓ]و "ياو" لحارم ثالث �Nع -- ال

 باعي®سال ةيفاm ةيلا^[ا ةردقلا رفوي ال ياو لاصتالل اتلدلاو .ضرعلا كلسلا - 4 ردصم

 .كلسلا - 4 ةبل^$ل ديا^°ا كلسلا �� اد]رولف بÑس$ نزاوتم ¼�غ تارايتلا

 

 

 ؟اGH¯ ýوملا لاصتالا ليعفت كاب 'ةقلغم اتلد' تس�ل اذامل .123

 ، ةحوتفم اتلد لاصتا وأ "ياو" ¼�بمأ تلوف وليك نم ¼&كأ ةقاط بلطتي ددصلا اذ 

 kNإ ايئاBرTك لقأو ةفلDت ¼&كأ ةقلغملا اتلد لاصتالا .جارخإلا �Nع ثدحي لوحتلا ةلحرمو

 .لحارم ثالث �Nع تالاصتالا نم ا ¼�غ

 

 

 ؟لوحم ليعفت كاب ليصوت ةيفيك فرع» نأ كنكمي فيك .124

 امك .ةلباقملا تالاصتا لعج ةيفيك 7þوي نأ ةدحو لm عم لاصتالل يdايبلا مسرلا مدق]و

 .عطقملا اذ  �� اTسفن طئار�[ا هذ  نأ

 

 

 ؟50 - زت¼�  �Nع تالو^°ا ليغش» متي ةعفد كاب زت¼�  - 60 نكمي .125

 60 �� تالو^°ا طقف لمع» نأ �:بÓي ليعفت كاب زت¼�  - 60 ، ر وج نم 'عابشإلا' بÑس$

 �Nع لمع» ، كلذ عمو فوس زت¼�  - 50 تادحو عيÓصت تادحو .زت¼�  50 س�لو ، زت¼� 

 .زت¼�  60

 

 

 ، تالو^°ا لزع امك الصتم عنصملا نم اÔ^' مت ªIلا تالو^°ا ليعفت كاب اذامل .126

 ؟ةلصتم ةيتاذ تالوحم لبق ام س�لو
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 رفاو ددع ميدقتل ةفلتخم قرط يdامث ليصوت نكمي لوحم ليعفت كاب اجرعتم - 4 سفن

 ديدحت �� ي¶اBرTكلا رايتلا تادادما مييقت دنع مدختسملل نكمي .د�T[ا تابيكرت نم

 .حي^Eلا لاصتالل عقوم لضفأ

 

 

 نم الدب ةحول �Nع رTظت ªIلا ةلزعلا ت]وصتلا لوحم ¼�بمأ تلوف وليك و  اذامل .127

 ؟¼�بمأ تلوف وليك ي»اذلا لو^°ا ت]وصتلا

«H^ع ن�N ظإل ةحول نم بولطم ، لزع لوحمTةفاضإلاب .كلذل اقفو ءادألا صئاصخ را 

 ªIلاو ةيتلوفلا نم ةفلتخم تابيكرت ةينامث نإف ، ي»اذلا لو^°ا ا رابتعاب ، كلذ kNإ

 تالاصتالا ةمئاق ، ددصلا طط�°ا ن�مضت متي .ةحول �Nع ةمئاقل ��مع ¼�غ نوDي افاDلا

 .ةدحو لm عم ، ةفلت�°ا

 

 

 ةيتاذ تالوحم عم ةنراقم ةمالسلا �Nع ارطخ لDش� �kا^[ا تالو^°ا ليعفت كاب ال .128

 ؟ةيديلقتلا

 ªI 240ح 208 لثم ، ¼�غص غلبم بناج نم د�T[ا ¼�يغ» طقف تالو^°ا ليعفت كاب

 تعنص ، ةيديلقت ةيتاذ تالوحم .ةمالسلا �Nع ارطخ لثمت ال ة¼�غص ةدا]زلا هذ  .تلوف

 ªIح 480 لاثملا ليÑس �Nع ، د�T[ا نم ¼�ثكب ¼pكأ ما�Üأ ¼�يغ» ، جرعتملا تالو^°ا دحاو

 ضرأ kNإ تلوف 480 نوDي نأ نكمملا نمو ، ط�[ا زكتري ثيح ماظن �� .تلوف 240

 ظاف^[ا �:بÓي ، بÑسلا اذTل .جارخإلا �� و  تلوف 240 نأ �M تاعقوتلا امدنع عقاولا

 .ةيديلقتلا ةيتاذ تالوحم طقف ن�ل ؤملا ن�فظوملا �Nع

 

 

 ؟لزعلا تالوحمو ز]زع» كاب توصلا ىوتسم ن�ب فلتخت فيك .129

 ةلزعلا لوحم نم اءود  ¼&كأ نوDيس ، ةيتاذ تالوحم لصتت امك ، تالو^°ا ليعفت كاب
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 ¼pكأ نوDت نأ بجي لوحم ةلزعلا نإ لاقو .ھسفن لم^[ا عم لماعتلا �Nع ةرداق لداع�

 �Nع .ة¼�بكلا تالو^°ا نم اءود  ¼&كأو ام�Ü رغصأو ، ةدا]ز كاب لو^°ا نم ايدسج

 .50dB و  75kVAو 10KVA 35dB و  ، لاثملا ليÑس

 

 

 ؟اTسفن ةلوم^[ا ةلوانم لزع لوحم لوحم ليعفتو كاب ن�ب ةنراقم فيلاDتلا فيك .130

 لوحم مادختسا عم ةنراقم ٪ 75 وحن راخدالاو ، تابلطلا ةدا]ز كاب مظعمل ةبسÓلاب

 .قيبطتلا سفن نع ةلزعلا

 

 

 ؟لوحم ليعفت كابل عقوتملا رمعلا و  ام .131

 تالو^°ا فا�[ا عونلا سفن طبضلاب عقوتملا رمعلا طسوتمو تالو^°ا ةدا]ز كاب

 .ىرخألا

 

 

 ةينطولا نوناق ل  .ةيتاذ تالوحمو تالو^°ا تيÑثت امئاد نوDت داDت ليعفت كاب .132

 ؟ةيتاذ تالوحم مادختساب حمس» )HI* يإ( ةيئاBرTكلا

 كنكمي .ةيسايقلا تاطلسلاو عيمج ةمالس نم اý ف¼�عمو ادج ةع¶اش ةيتاذ تالوحم

 امك ، "لقأ وأ ، ةيمسالا ، تلوف 600 ةيتاذ تالوحم" ، 4-450 ةداملا .kN N.E.Cإ عوجرلا

 ي»اذلا لو^°ا �Nع لوص^$ل ةيلا^[ا ةيام^[ا �� طارفإلا ليصافت )أ( دنبلا .عجرم روشÓم

 كابل ي»اذلا لو^°ا ا رابتعاب الصتم نوDي لزعلا تالوحم لاجم يطغ� )ب( دنبلاو ،

 .قيبطتلا ليعفت

 

 

 ديدحتل ءارجإلا و  ام ، ي»اذلا لو^°ا ا رابتعاب ليصوت لوحم ليعفت كاب امدنع .133
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 ؟رئاود عطاوق وأ تامامصلا لثم ، ة]را�[ا قوف ةيقاو زا�T[ا نم �kا^[ا ت]وصتلا

 تالوحملل ةيلا^[ا ةيام^[ا �� طارفإلا ددحت تاباختنالل ةينطولا ةن�$لا 4-450 ةداملا

 ةيتاذ تالوحم -- 4-450 تاباختنالل ةينطولا ةن�$لا" : �kاتلا وحنلا �Nع دري ھنإف .ةيتاذ

 لقأ وأ ، ةيمسالا ، تلوف 600

 وأ ، ةيمسالا تلوف 600 ي»اذلا لو^°ا لm ةيامح بج]و .ةيلا^[ا ةيام^[ا �� طارفإلا (أ)

 .اTل ساسأ ال لاخدإلا لصوم لm عم ةلسلس �� ةتÑثملا ة]را�[ا ةدح �Nع زاTج نم لقأ

 نم ةئملا �� �N 125ع د]زي ال ةعومجم وأ ةلوادتم ¼pع زا�T[ا اذ  مييقت متي فوس

 زاTج �� طارفإلا زوجي ال .ي»اذلا لو^°الل �kا^[ا فيÓصتلا �� ةلماm ةلومح تالخدملا

 .ةجرعتملا ةل]وحت عم ةلسلس �� ا@يكرت متي �kا^[ا

 �� 125 و ¼&كأ وأ ¼�بمأ 9 ي¶اقلتلا لوحملل �kا^[ا فيÓصتلا �� لاخدإلا نيأ : ءانKتسا

 ، رئاود عطاوق ليدعتلل لباق ¼�غ وأ ليتف مييقتلا رايعم عم قفاوتت ال رايتلا اذ  نم ةئملا

 لاخدإ دنع .اý حومسملا انيدل نوDي عرفلا �� اTفصو لبقملا �Nعأ ىوتسم مييقتو

 ةعومجم �� وأ �kا^[ا فيÓصتلا �� طارفإلا زاTج ، ¼�بمأ 9 نم لقأ و  �kا^[ا فيÓصتلا

 .حمس� ال ةيلا^[ا تالخدملا نم ةئملا �� �N 167ع د]زت ال

 امك ، تالو^°ا لقح ددحتو .ي»اذلا لو^°ا ا رابتعاب ةلصتم - ةيناديملا لوحم )ب)

 " .ةعفترم د�T[ا �� مادختسالل ةيتاذ تالوحم لصتت

 ªI 12ح 240 × 120 ، مقر BKN4EA ليلد ، 1kVA لوحمو ريدقت و  : لاثملا ليÑس �Nع

 �Nع تلوف ªI 230ح 208 عم�[ ي»اذلا لو^°ا ا رابتعاب الصتم نوDي نأ ھل .تلوف 24 ×

 ت]وصتلا ةدا]ز متي ، بلطلا اذ  �� ي»اذلا لو^°ا ا رابتعاب لاصتالا دنع .ةدحاو ةلحرم

 ت]وصتلا و  اذ و .9580 سما�[ا وأ ، ¼�بمأ تلوف وليك kN 9،58إ ¼�بمأ تلوف وليك

 ةيامح زاTج نم ةلباقملا م�Üو ¼�بمالا ةلماm ةلومح تالخدم ديدحتل اTمادختسال

 .ةجوملا وأ تامامصلا امإ ، �kا^[ا طرفملا

 .تلوف 208 ، ¼�بمأ 46 = ¼�بمأ تلوف 9580 = ليمحت تالخدم لماm ¼�بمالا

 و و -- �kا^[ا طرفملا ةيامح زاTجو ، ¼�بمالا 9 نم ¼pكأ و  �kا^[ا ةلماm ةلومح امدنع

 kN 125إ لصت نأ �kا^[ا ت]وصتلا نكمي ، nonadjustable تامامصلا وأ ةراسكلا ةداع
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 .�kا^[ا ي»اذلا لو^°ا تالخدملا نم ةلماm ةلومح ت]وصتلا نم ةئملا ��

 .¼�بمالا 57،5 = ٪ 125 × ¼�بمأ 46 = ةلوادتملا لالخ زا�T$ل �kا^[ا ت]وصتلا .سكام

 لبقملا �Nعأ مادختساب حمس� ، ءانKتسا )أ( 4-450 ةداملاو ، ةيئاBرTكلا ةينطولا نوناق

 .N.E.C نم 6-240 ةداملا �� ن�بم و  اذ  .�kا^[ا طارفإلا زا�T[ا ىوتسم ¼�بمألا تادح

 .¼�بمأ 60 = ةرئاد وأ تامامصلا ةجوملا م�Ü .سكام

 

 

 ؟ھيلع ءاضقلا ط�[ا لعافمل نكمي فيكو ¼&عتلا جاعزا و  ام .134

 نكمي صارقألا كرحم ماظنلا نم تايقفاوتلاو قفارملا طخ �Nع لوحتلا بÑس$ ن]رباعلا

 حيتافملا تاحول ميمصت مت ، كلذ �Nع ةوالعو .عطاوقلا نم قلطنت ةعطقتم بÑس» نأ

 ةورذلا �Nع درلل ، دع$ نع راعش®سالا ةبلصلا ةلا^[ا ةلحر ةزTجأب ةزTجمو ، ةثيد^[ا

 نم ¼&كأ ةورذلا ن]رباعلا ل]وحت نكمي امك .ةيلا^[ا دراوملا ةرادإ ماظن نم الدب ةيلا^[ا

 .ھيف بوغرم ¼�غ عاطقنالا بÑس د�T[ا لالخ نم كلذ نع مجني فوسو ، تلوف 1000

 ھصئاصخ نم ةدافتسالا لالخ نم ةيلا^[ا ةرفطلا ديقي صا�[ا ةبلح kNإ ةفاضإ لعافم

 .جاعزا ¼&ع» �kاتلاب ل]ز]و ، ي¶ارقتسالا

 

 

 ؟لوحتلا تانوDم رمع ةلاطإ ط�[ا لعافمل نكمي فيك .135

 ةبلصلا ةلا^[ا �� كب ةصا�[ا ةزTجألا نم ةاي^[ا ددمت ، طخ تابارطضالا فيفختل ارظن

 .دنوما  طخ لعافم مادختسا لالخ نم ةيم^°ا امدنع

 

 

 ؟عبش» لعافم دنوما  طخ كان و .136

 فوس ، لثمألا قفدت ھتفاثك عم ةيساسألا داوملا رايتخا �� ةيانعلا kNإ كلذ عجري

 لDش$ ث^[ا ذنم .ةراضلا مظعم طخ فورظلا لظ �� عبش» ال دنوما  طخ تالعافم
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 .ة]را�[ا لالخ فورظلا ¯H-قأ �� ¯ªح تادعملا ²Iحم ، ةيلا^[ا عسوأ قاطن �Nع �kوط

 

 

 ؟كب صا�[ا كر^°ا رمع ةلاطإ لعافم دنوما  طخ كان و .137

 ايلمع ءاضقلاو �§وملا ز]زع»و ، صرقلا جارخإل هديدحت دنع ، ط�[ا تالعافم فوس

 ةرار^[ا تاجرد ضفختو ، قحال تقو ليلقت متي .جارخإلا رئاودلا ءاطخأ بÑس$ لشف

 نم ضع$ ةلازإل ارظن تارايسلا جي�7و ةجرد kN 20إ 10 ةبسÓب تارايسلل ةيليغش®لا

 .ةيقفاوتلا تارايتلا ة¼�تو عافترا

 

 

 ؟ةرار^[ا ديدبت ة�[اعم ط�[ا تالعافملا دنوما  فيك .138

 جئاتنلا .جتنملا ط�[ا اذTل يdاديملا رابتخاو ميمصت �Nع ةصاخ ةفصب مامت الا زكرت دقو

M� م عم تالعافم�qةضفخنملا ةرار^[ا تاجرد عافترا كلذ �� امب لثمألا ليغش®لا تا 

 زا�T[ا �� ةرار^[ا ديدبتو ةءافكب لمع» تالعافم دنوما  فوس .رئاس�[ا ضافخناو

 .قلقلل ىdدألا د^[ا نوDي فوس

 

 

 ؟يقفاوتلا هوش®لا ليلقت ط�[ا لعافمل نكمي فيك .139

 طخ لعافم مادختساب .قسانتم ھ]وش» �Nع يوتحت ةيلا^[ا ةيطخاللا �§وملا لوطلا

 ةيلا^[ا ليلقت متي .صارقألا كرحم �� لدعملا kNإ �kا^[ا قفدت نم د^[ا كنكمي دنوما 

 ام ةداعو ةيلا^[ا ھ]وش» .قسانتم ھ]وش» نم ليلقتلا مت]و �§وملا ب]رقت مت]و ، ةورذلا

 د�T[ا بÑس� نأ اضيأ ةيلا^[ا ھ]وش» قسانتم ديدشلا نكمي .٪ kN 30إ اTضيفخت متي

 اTمسر ªIلا ةيلا^[ا ةيقفاوتلا ةورذلا عافتراو ، نايحألا نم ¼�ثك �� .ماظنلا ھ]وش®ل

 رطيس» لعافم ةفاضإ .د�T[ا نم �§وملا "ردصتت ، اد]رولف ��" بÑس� ، صارقألا كرحم

 .يقفاوتلا هوش®لا د�T[ا ليلقت متي �kاتلاBو ، �kا^[ا رصنع �Nع
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 ؟مكيدل ط�[ا تالعافملا دنوما  ال ة¼�صق ةبلح �Nع ةردقلا ىوتسم و  ام .140

 ، ة¼�صق ةيئاBرTك ةرئاد ةيلا^[ا فورظلا لظ �� دومصلا دنوما  طخ تالعافم نكمي

 ، ة¼�صق ةيئاBرTك ةرئاد �� .ةينو¼�كلالا تادعملا �� ةميسج رارضأ تاناDمإ نم د^[او

 .ةيساسألا ةعبشم دع$ �kا^[ا �� طارفإلا نم د^$ل يرورضلا نم فئافل �Nع ث^[او

 رئاود دومصلا عون نم ةفا�[ا تالو^°ا رابتخاو ميمصت �� ةعساو ة¼pخ ھيد دنوما 

 .طخ لعافم ميمصتل ةBرجتلا هذ  تقبطو ، ابلطت ¼&كألا تاقيبطتلالل ة¼�صق

 

 

 ؟زارحإلا ط�[ا لعافم دنوما  ط�[ا نم د^[ا نكمي فيك .141

mوحت لدعملا امل[إ دد¼�ملا رايتلا لkN ج مادختساب كلذو ، ةمصاعلاTا ¼�غ زا]لثم ، ةيط� 

 ددع .�§وملا د�T[ا �� ةجرد �M ةجي®نلاو .ثدحي فيفخت ةيلمع نإف ، نمألا سلجم رارق

 .لدعملا �� نمألا سلجم رارق نم ددعو بوب^[ا ددع نم لm نم ةفيظو �M قوقشلا

 نكمي ªIلاو ، زارحإلا نم د^$ل ةمزاللا ي¶ارقتسالا ثح ¼�فوتل ط�[ا تالعافم مدختس»

 .تادعملا ليغش» �Nع ابلس رثؤت نأ

 

 

 ؟ارانيد ةيفصت تالعافملا / �qk/ملا فنعلا �M ام .142

 ةعرسلا ةيلاع تاروتسزنارت عم نوسكاعلا )موب( ن�مضتلا ضبن ضرعلا روTظ ىدأ دقو

 عم �§وملا .لوحتلا ةعرس ةدا]زو ةفلDتلا ثيح نم ةيلاعف ¼&كأ تاmرحم رغصأ �� ، تبغ�

 ةداعو ، ليدبتلا ¼�ثكب عرسأ ةزTجألا هذTل ةجي®ن و  �Nعأ تاددرت �� تايقفاوتلا ةدا]ز

 .زت¼�  kN 20000ا 10000 نم تادد¼�لا �Nع

 رابآلا رف^[ .ة¼�بك تافاسم ةلوصفم نوDت نأ kNإ جاتحت ام ابلاغ تاmر^°او تاmرحم

 نإف ، كلذل ةجي®نو .حطسلا �Nع تاmر^°ا �� مكحتلا متي ام ةداعو ، ماغلألا وأ ةقيمعلا
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 تاقيبطتلا ضع$ �� .تارايسلا يدؤي لاوطأ ةل]وط قلخي كر^°او عفادلا ن�ب ةفاسملا

 ال ةساسح كرحم ¼�غتم ددرت نكلو ةيساقلا ةئ�بلا لمحت تارايسلل نكم]و ، تابنلا

 .كر^°ا kNإ ةل]وط ةينمز لاوطأ �� ىرخأ ةرم جئاتنلا هذ  .نكمي

 م¬ادعم ¯GHوأ ن�ب ىوصقلا ةفاسملا رشÓتس ¼�غتم ددرت تاmرحم �2نصم مظعم

 ةدايق لاوطأ ةدا]ز �kاتلاBو ، قيبطتلا تاBوعص قلخت تايصوتلا هذ  انايحأ .كر^°او

 .اÔم رفم ال تارايسلا

 لفسأ kNإ رفسلا نأ ةيمامألا دا^[ا د�T[ا تاضبن 7þوم و  امك ارانيد / �qk/ملا فنعلا

 ."سكع» ةجوم" قحال تقو �� ىرخأ ةرم داعو كر^°ا kNإ ةرئادلا �� ةل]وط يدؤي هذ 

 تا]رابم ¼�كفتلل تقولاو ، ¼&كأ وأ امدق 20 ةداعو ، ةيفاm ة¼�ف �M تالصوملا امدنع

 نم ا¼�ثك تدTشو .ةبلح �Nع ةيلاعلا ةعسلاو 'ةمئادلا ةجوم' kNإ ىدأ امم لقنل تقولا

 �M تاmر^°ا فل لشفلاو ، تلوف 600 ةمظنألل تلوف kN 2100إ لصي ¼�ماسملا د�T[ا

 .ةجي®ن

 رايتلا نم دحي ةيلا^[ا ةردقلا ن�ب عمجي ، تارايسلا ةمدقم �� ةتÑثملا ، ةيفصت لعافم

 .þ'رم ر]رمت ضافخناو ، طبث لDش� نأ مواقم ةعسلا ةرئاد دئاز طخ لعافم دد¼�ملا

 ªIلا ةورذلا د�T[ا ليلقتو د�T[ا ةدا]ز لدعم ءاطبا ق]رط نع كرحملل ةيام^[ا رفو]و

 .تارايسلا تاطحم �� ثدحت

 نكم]و لعافملا ةفلDت نم اليلق ¼&كا و  لعافملا ةيفصت ارانيد / �qk/ملا فنعلا ةفلDت

 .موب ةبلعلا لخاد وأ ، تارايسلا راوجب ھبيكرت

 

 

 ؟ارانيد تاقيبطتلا �qk/ملا فنعلا / ضع$ �M ام .143

 ارانيد تالعافم �qk/ملا فنعلا / دنوما  رمحألا بيلصلا ةلسلس اصيصخ تممص

 لباDلا لوط ةداع ثيح( ةل]وط ةينمز لاوطأب / تارايسلا كرحم تاقيبطتلل ةيفصت

 .كر^°او ¼�غتم كرحم تبغ� ددرت ن�Bو تيÑثت متي امئاد .)¼&كأو امدق 20 و  كر^°ا

 .ةقيمعلا رابآلاو ¼�س مظنو ، جاتنإلا ةيلمع طوطخ بيكرت لمش» ةيجذومن تاقيبطت



[D
at

e]
 

 ءابرھكلا نع ةبوجو ةلئسا
 

 تالباقملل كئیھت تارود يف كرتشاو كسفن ىلع رصتخا
 طبارلا نم ةیفیظولا تارابتخالاو

http://fahraf1.com/ 
 
 
 

69 

 

 

 ؟ةيفصت لعافم ءادأ ارانيد / �qk/ملا فنعلا "رمحألا بيلصلا" �§ذومن و  ام .144

 ةبسانملا ميقلا ن�ب عم�[ا ¼�لف ارانيد تالعافم �qk/ملا فنعلا / رمحألا بيلصلا ةلسلس

 ارانيد / �qk/ملا فنعلا نم للقي امم ، ةيفصتلا ليكش®ل ةمواقملاو ةعسلا ، ض]رحتلل

 نأ اÊأش نم ٪ 3 ةمواقم لعافم بناج kNإ اذ  .موب �§وملا د�T[ا نم ةورذلا ةيتلوفلاو

 .كر^°ا ةايح �� ة¼�بك ةدا]زو ، تارايسلل ةئفدتلا تايقفاوتلا للقت

 ¼�ماسملا د�T[ا ةورذ تارايسلا ةدايق ةBرجت لوط تاقيبطتلا كرحم روتوم غdول نكمي

 ةطحم نم د�T[ا كلذل ممق .�kاعلا ميلعتلاو ، د�T[ا ةمصاعلا تالفاح ةطحم ن�ترم

 .ةع¶اش ¼�غ تس�ل 600V تاmر^° تلوف 1600و 480V تاmر^° تلوف 1200 تارايسلل

 .ناصح لقأ تاقيبطت �� ةداع ثدحت ةمق �Nعأ ةيتلوفلا فوسو

 

 

 ؟�"انصلا مكحتلا تالوحم �M ام .145

 يوناثلا د�T[ا رارقتسالا نم ةيلاع ةجرد ¼�فوتل ةممصم ةلزعلا لوحم مكحتلا لوحمو

 .)"قفدت رايتلا" مساب اضيأ ھيلإ راش�( قانتخالا ةلاح نم ة�qجو ة¼�ف لالخ )ميظنتلا(

 .لقأ وأ تلوف 600 نع مكحتلا تالوحم ةداع فنصت

 

 

 ؟ديد^[ا لعافملا بلقو نا¼�طلل ةيساسألا لعافم ن�ب قرفلا و  ام .146

 : ةيساسألا ءاوTلا

 اميس ال ثيح ، ي¶اBرTكلا رايتلا نم د^[ا ةزTجأ وأ �kا^[ا لوألا ماقملا �� مدختس» �Mو

 ةلثمألا نمو .ةقاطلا نم ة¼�غص تايمك مدختس� ماظن لخدت نأ نكمي ة¼�بكلا تارايتلا

 أطخ ةلاح �� �kا^[ا ثيح ادج ة¼�غص ةيتلوفلا مدختس� يذلاو ، فتاTلا ماظن كلذ �Nع

 .دود^[ا قيضأ �� نوDي نأ بجي
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 : ةيساسألا ديد^[ا

 ا¬اوقو ماظن �Nع �kا^[ا د�T[ا وأ ھسفن مكحتلا رصنع رفوي ديد^[ا ةيساسألا لعافم

 ةمدختسملا رغصأ نوDت نأ kNإ ليمت ديدح ةيساسألا تادحولا .ةيساسألا ه¼�ظن ة]و�[ا

 .ةيساسح ¼&كأ وأ ¼pكأ تا¼�غتملا �Nع ةرطيسلا kNإ جاتحت ªIلا تاقيبطتلا ��

 

 

 ؟اTمادختسا متي ثيح عÏزوتلا تالوحمو ةماعلا ضارغألل �M ام .147

 ةداع مدختس» �Mو .هاندأو ، تلوف 600 تالامعتسال ماعلا عÏزوتلا تالوحم فيÓصت متي

 ةقاطلا عÏزوت ةمظنأ نم ةقاطلا لامحألاو ةيكيناDيم ةلآو ، ةءاضإلاو ةزTجألا د]روتل

 .ª¯ 750kVAح 250VA نم دردناتس �� رفوتتو ، امامت ةقلغم وأو ة]و¾لاو .ةيئاBرTكلا

 

 

 ؟اTمادختسا متي ثيحو عÏزوتلا تالوحم ةيقاولا �M ام .148

 ةيئادتبالا تافللا ن�ب ي¶اBرTكلا ساحنلا عرد ميدقت عÏزوتلا تالوحم دنوما  ةيمحم

 نم الدب ضرألا راسم kNإ ن]رباعلاو جي��لا مظعم �kاتلاب لوح]و عرد دن®سÏو .ة]وناثلاو

 كلتل ةلثامم ةيمحم تالوحم �Nع لوص^[ا تابلط .ة]وناثلا kNإ لالخ نم ا ر]رمت

 رئاودلا لمع» ثيح ةيئاBرTكلا وأ ة]راجتلا تآشÓملل ةيلاثم اÊأو ، هالعأ ةروmذملا

 .ل 'ءاضوضلا' ادج ساسحو �kا^[ا ضفخنملا د�T[ا ةمصاعلا �� ةينو¼�كلإلا

 

 

 ؟اTمادختسا متي ثيحو تالوحم لماع ك �M ام .149

 �� دومصلا �Nع ةممصم اÔكل ةماعلا ضارغألل لوحمو تالو^°ا لماع ك مدختس»و

 عسوتلا .ةيعانصلا تائ�بلاو مويلا بتكم �� ا ؤاشdإ مت ªIلا تايقفاوتلا نم ديدعلا ھجو

 ةجوم عم لدعملاو رئاودلا عضو ليدبتلا ةقاطلا تادادمإ عم ةزTجألا مادختسا ��

 ماظن �� دياحم لصوم �� تايقفاوتلا عافترا لمحت �Nع تالو^°ا بلطتي قحاللا ھ]وش®لا
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 .عÏزوتلا

 

 

 ؟لماع ك ف]رع» .150

 رئاس�[او تايقفاوتلا ةطساوب ا ؤاشdإ مت ةيفاضإ رئاسخ ن�ب ةبسÓك لماع ك فرعÏو

 ةيبلتل لو^°ا م�Ü ديدحتل لماوعلا هذ  مدختس»و .فيÓصتلا �� 60 زتر  ةماود ��

Üأ دجويال ةيسايقلا ةماعلا ضارغألل لوحمو .ةرئادلا �� ةيقفاوتلا ليمحت م�Üما� 

 .اTسفن ةمد�[ا ميدقتل ةدياحم ةردق �� وأ ، ةيساسألا مسق ¼pع ، عÏردتلا تالصوملا

 

 

 ؟ماعلا ضرغلا لوحم ضفخنملا د�T[ا و  ام .151

 ةوق ردصمو ، دمألا ةل]وطو ةنمآ ¼�فوت تالو^°ا ةماع ضارغأل ضفخنملا د�T[ا دنوما 

 د�T[ا تاذ تاقيبطتلا نم ا ¼�غو ةماعلا ةرانإلل ةممصم �Mو .ةياغلل اý قوثوم

 .ةيدنكلا ءاضفلا ةلاmو ةقدصمو ةجردملا يام م  .ضفخنملا

 

 

 ؟اTمادختسا متي ثيحو تالوحم ليعفت كاب �M ام .152

 بسح .د�T[ا ةضفخنم ة]وناثلا تافللا عم مكحتلا تالو^°او تالو^°ا ةدا]ز كاب

 رفوت اÊأو ، ي»اذلا لو^°ا ن]وDت �� ة]وناثلاو ةيئادتبالا تافللا ن�ب طBري يذلا لا�°ا

 .يداعلا نم لقا وا اليلق قوف �ªI Mلا ةيتلوفلا طخ ليدعتل ايداصتقا الح

 ميظنت �:بÓي .طقف ةرقتسم ةيتلوفلا طبضل تالو^°ا مدختس» نأ نكمي عفادلا كاب

 .دنوما  د�T[ا فيكم عم بذبذت طخ ةيتلوفلا

 

 

 ؟ةيتاذ تالوحم �M ام .153
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 ليدعتل ةيداصتقا ةليسو اضيأ �M اÊأ �� تالو^°ا ليعفت كابل ةýاشم ةيتاذ تالوحم

 ي¶اBرTكلا رايتلا تادادما طبضل ةيتاذ تالوحم ميمصت مت .ي¶اBرTكلا رايتلا جاتنال

 مت .كلذب ةيل^°ا ةيئاBرTكلا زومرلا ثيحو ، يرورضلا نم س�ل رطس نم لزع امدنع

 قفدت تارايت ةيبلتو ، لفسأ kNإ وأ �Nعأل ةوطخ ةوطخ امإ قيبطتلا �� تادحو ميمصت

 .تارايسلا

 

 

 ؟ةيتاذ تالوحم ءدب روتوم �M ام .154

 تالو^°ا ميمصت مت .صاخ ميمصت بلطتي ةيلا^[ا قفدتلل ا¼�بك ارصنعو تاmر^°ا

 ام ةداعو .ةيداعلا ةيلا^[ا تارم 25 نم دعاص نم قفدتو دومصلا نم اءدب تارايسلل

 �� ةرودلل كو¼�م رمألاو ¯ªح كر^°ا ليغش» ءدب ةنيل ¼pكأ ما�Üأ �Nع اTلالغتسا متي

 .ةلماm ةقيقدلا

 

 

 

 ؟تالو^°ا (TP1) ةقاطلا ةءافك �M ام .155

 عيمج �� ةقاطلا ةءافك وحن ةيئاBرTكلا تاجتنملا ةعانص �� ةيمانتم ةكرح كان 

 �Nع دوع» ªIلا دئاوفلا kNإ ةفاضإلاب .فا�[ا عونلا نم تالو^°ا كلذ �� امب تاعاطقلا

 فيلاDت �� ة¼�بك تاروفو قيقحت اضيأ نكم]و تالو^°او ةقاطلا ةءافكو ، ةئ�بلا

 نم ة¼�ف ىدم �Nع اTمييقت �kوألا رامث®سالا �Nع رشابم ¼�ثأت دوجو �kاتلاBو ليغش®لا

 .نمزلا

-1ل ن ، رشÓلا امين ¼�ياعم �M ، تالو^°ا �� ةقاطلا مادختسا ةءافك يطغ» تافصاوم

 هذ  ترظن دقو ."عÏزوتلا تالوحملل ةقاطلا مادختسا ةءافك ديدحتل ليلد" ، 1996

 ثيح ة]راجت وأ ةيعانص تآشÓمل ةد]رف كالتما ةيلامجإلا ةفلDتلا ةيانع$ تافصاوملا

 .ةءافك مييقت نم أزجتي ال ءزج و  ةلوم^[ا لماعم
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 ؟ةرار^[ا ةجرد عافترا تالوحم ةليلق �M ام .156

 دنوما  ةممصم .رئاس�[ا هذ  جاتن �M ةرار^[او ، ةيليغش®لا رئاس�[او تالو^°ا عيمج

 ة]وئم ةجرد 80 وأ ة]وئم ةجرد 115 ضفخ تالوحم عم ةضفخنم ةرارح ةجرد عافترا

 �kامجإ ضافخنا تادحولا هذ  .ةرار^[ا تاجرد عافترا عم ليغش®لا ةلماm ةلومح

 ة]وئم ةجرد 150 ماظن عم ةنراقم ، �kاوتلا �Nع ٪ 35 و ٪ 20 ةبسÓب ةيليغش®لا رئاس�[ا

 ¼pكأ ردق ¼�فوت تالو^°ا دنوما  ةضفخنم ةرارح ةجرد عافترا .ليغش®لا ىوتسم عافترا

 وأ م¾مدخ ةاي^$ل ررض نود دئازلا ةردقلاو ، ةيداعلا ليغش®لا فورظ لظ �� ةءافكلا نم

 .ةيدامتعالا

 

 

 ؟اTمادختسا متي ثيحو ، فلغم تالوحم �M ام .157

 تآشÓملا ميمصتل صاخ لDش$ ةمئالم �Mو .امامت ةقلغملاو تادحولا هذ  فيلغ» متي

 .ةدوجوم لmآتلل ةبÑسملا تاثولملاو ةBوطرلاو ، تÓيل ، رابغلا ثيح ةيساق تائ�ب �� ةفلغم

 عdاصملاو بلصلا عdاصم ؛ تاتابنلا قرولاو قرولا بلو : ��ي ام ةيلمعلا تاقيبطتلا

 .نفسلا ن�م �Nعو ة]رحبلا تآشÓملا ؛ ماغلألا ؛ ةع�[ا عdاصم ؛ ةيذغألا T�qجتو

 

 

 ؟اTمادختسا متي ثيحو ، طسوتملا د�T[ا تالوحم �M ام .158

 �Mو .تالو^°ا فا�[ا عونلا عÏزوتلا ةئف 5kV اقح �M طسوتملا د�T[ا تالو^°ا دنوما 

 ليغش®لا لقأ د�T[ا kNإ طسوتملا د�T[ا ةطلسلا �?نتلا �� مادختسالل اساسأ ةممصم

 .ةيعانصلا وأ ةيسسؤملاو ة]راجتلا تاقيبطتلل
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 ؟اTمادختسا متي ثيحو ، تالو^°ا لزع ةلمح �M ام .159

 ة¼�غتم ةمصاعلاو دد¼�ملا رايتلا تاmرحملل ةقاطلا ¼�فوتل ةلمح لزعلا تالوحم ميمصت مت

 ميمصت ارذح بلطتي نمألا سلجم رارق عون تاmرحم ا¬أشdأ ªIلا تايقفاوتلا .ةعرسلا

 لمع ةرود نم برقي ام تلمشو .صارقألا كرحم ماظن لm نم فيÓصتلا ناصح ةقباطمل

 وأ ، ةيناث 60 ةدمل ٪ 150 نم ¼&كأ يرا�[ا تافللال تممص دقو .ةعاس 2 لm أدبت ةدحاو

 .ةيناث 30 ةدمل ٪ 200

 

 

 ؟ةفيظنلا ةقاطلا تاجتنم �M ام .160

 لm نم تادعملا ةيامح د�T[ا طخ تافيكم ةيكلسلا بعص]و رتويبمكلا ن�مظنملا

 ةيام^[ا ¼�فوتل رBوس ةلزعلا تالو^°ا عيمج تممص ن�ح �� د�T[ا تابلقتو جي��لا

 .ةلصلا تاذ ءاضوضلا وأ دد¼�لا ¼�غ» تابارطضالا دض

 

 

 ؟ةيئاBرTك تالوحم �M ام .161

 750kVA نم فنصو ، عون ةفا�[ا ءاBرTكلا تالوحم نم ةعساو ةعومجم مدقي دنوما 

 تاقيبطت وأ ةيعانصلاو عيÓصتلاو ة]راجتلالل ةبسانم �Mو .¼�بمأ تلوف اغيم kN 25إ لصت

 تلوف اغيم kN 25إ لص]و ةئف تلوف وليك kN 46إ ةثلاثلا ةلحرملا مييقت �� .جاتنإلا ةيلمع

 .مويلا ةحاتملا عيÓصتلا تايلمعو ايجولونكتلا ثدحأ رفوي دنوما  ، ¼�بمأ

 

 

 ؟تالو^°ا نم ةيفرصملا حرش .162

 .لحارم ثالث �Nع كنبلا لع�[ تالو^°ا ةدحاو ةلحرم �Nع ، ةثالث وأ ن�نثا ليصوت نكمي

 تافللاو ياو وأ اتلدلا �� ةدحاو ةلحرم �Nع تالو^°ا نم kNوألا تافللا ليصوت نكمي

 كنبلا لداع� ةقاط غلب®سو .ياو ن]وDت وأ امإ اتلد �� ةطبترم نوDت نا نكمي ة]وناثلا



[D
at

e]
 

 ءابرھكلا نع ةبوجو ةلئسا
 

 تالباقملل كئیھت تارود يف كرتشاو كسفن ىلع رصتخا
 طبارلا نم ةیفیظولا تارابتخالاو

http://fahraf1.com/ 
 
 
 

75 

 نم عونلا اذ  ةداع .ةدحاو ةلحرم �Nع لوحم لm نم ةحو مييقتلا تارم ثالثل ة]واسم

 .ةثلاثلا ةلحرملا دحاو لوحم مادختسا نم ةفلDت ¼&كأ �M تيÑثتلا

 

 

 ؟HI*اسألا د�T[ا ¼�بانص �M ام .163

 نم لقأ وأ اليلق �Nعأ امإ و  لوحملل HI*اسألا ��عفلا د�T[ا ¼�فوتو ، تالا^[ا ضع$ ��

 اذ  حي^Eتل ةيفصت �Nع ةيلوألا تالو^°ا مظعم �Nع درتو ¼�بانصلا .ت]وصتلا ةحول

 ¼�بانصلا .تاردقلاو فيÓصتلا �� ي¶اBرTكلا رايتلا جاتنا لما�N mع ظاف^[او طرشلا

 ت]وصتلا ھل لو^°ا : لاثملا ليÑس �Nع .٪ 5 ةدا]زب وأ ٪ 2 / 1 2 �� نوDت ام ةداعو HI*ايق

480V او ةيئادتبالا]�T504 �� ةدراو دV. و[Ó5+ ةدافتسالا �� ةيئادتبالا لاصتالا لذب �:ب 

 .ة]وناثلا ²Iسالا د�T[ا �Nع ةظفا^°ا لجأ نم ٪

 

 

 ؟زتر  60Hz �� 50 لوحم ليغش» كنكمي .164

 عافترا بÑس$ 50Hz ضرعلا �Nع ھمادختسا 60Hz �� افيÓصت تالو^°ا نأ �:بÓي ال

 تالوحم .�Nعأ ةرارح تاجرد عافترا نم اÔع مجني امو ، ةيساسألا عبش®لاو رئاس�[ا

 .60Hz تادادمإ �Nع ليغش» نكمي ، كلذ عمو ، 50Hzل افيÓصت

 

 

 ؟ةثالثو ةدحاو ةلحرم تالو^°ا �� ديصرلا ليمحت حرش .165

 120V ة]وناثلا تافللا ن�لصفنم يوناثلا 120/240V عم ةدحاو ةلحرم �Nع لوحمو

 120V تافللا �Nع لم^[ا عÏزوت �� رذ^[ا ذاختا بجي .كلسلا - 3 ماظن �� ةداع طبتر]و

 .ةيلامجإلا ةلوم^[ا فصن نم برقي ام لمحت اجرعتم لm كلذل ، يواس®لاب ن�نثا

 ةلحرم �Nع لوحمو ةلحرم لm �� رظنلا �:بÓي ، لحارم ثالث نم لوحم نع لثملاBو

 تافللا نم لDل �:بÓي ، ثالثلا لحارملا ن�ب ةدحاو ةلحرم �Nع لامحألا عÏزوت دنع .ةدحاو
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 .يواس®لاب اTليمحت ثالثلا

 

 

 ؟ميمصتلا �� ةلأسم توصلا ىوتسم دنع .166

 .ةلت^°ا قطانملا نم ةBرقم �Nع عقت تالوحم دنع رابتعالا �� ا ذخأ kNإ جاتحي توصلا

 نأ نكمي .ميمصلا �� بوانتلاب قفدتل ةجي®ن قثÑنت توصلا طيشÓت تالو^°ا عيمج

 متي مل اذا جاعزالل اردصم نوDت نأ لو^°ا نم ثعبنملا �2يبطلا توصلا اذ  ثدحي

 تمت امك توصلا ثاعبنا ليلقتل قرط كان  .ةلوبقملا تا]وتسملا نود ظافتحالا

 ثدحأ ةيبلتل تالو^°ا دنوما  ةيÓبم ."ةيناديملا ةمد�[ا ليلد" دنوما  �� ھتشقانم

 .ھل قفارملا لود�[ا �� ¼�ياعملا هذ  درتو .يام ةيدنكلا ءاضفلا ةلاmو ¼�ياعمو ، س�ياقم

 

 

 ؟لوحم ليصوت سكع كنكمي امدنع .167

 ةحوللا هذ  ثاثتجا نود ت]وصتلا سكع عÏزوتلا تالوحم ليصوت نكمي ، ماع لDش$

 سكع لاصتالل ا ذاختا بجاولا تاطايتحالا ضع$ نكل .تاردقلا ¼�بمأ تلوف وليك

 ةدحاو ةلحرمو ةلحرم ةثالث 6kVA تحت دنوما  تالو^°ا �Nع .تالو^°ا رغصأ ضع$

3kVA ،  لوحت" كان dوعتلا ةبس[ع "ض�N ا]�Tةجرعتملا ضفخنملا د. 

 نإف ، جرعتملا ضفخنملا د�T[ا kNإ ، د�T[ا ريدقت ةحول واسم ، لخدلا دTج ليصوت دنع

 .ت]وصتلا ةحول نم اليلق لقأ نوDي جتانلا د�T[ا

 نم دب ال ، اتلد - ياو ن]وDت kNإ ىدأ امم لحارم ثالث لوحم سكع الصتم نوDي امدنع

 لالخ ةيلا^[ا قفدت �Nعأ مسر ليصوت لوحم سكع دق ، كلذك .ةدياحم ةطحم لزع

energization. وBاتلاk� تلا رثأتت دقSصلا طخ نم مي�Tرئاود عطاوق وأ ر. 

 

 

 ؟ةمواقملا سايق ةمصاعلا ةجاح ال فورظلا نم فرظ يأ تحت .168
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 ةمواقم ديدحتل د�T[ا تالوحم تافللال ةمصاعلا ةمواقملا رسج نم �kا^[ا قيبطت متي

 ةرارح ةجرد رابتخا �� اTمادختسال I2R باس^[ مTم رابتخالا اذ  .فئافل ةمصاعلا

 .لا�°ا اذ  �� لبقتسملا مييقتل تانايب ةدعاق امكو ، جرعتملا

 

 

 ؟ھنعو باطقتسالا ةقالعلا ةلحرملا رابتخا و  ام .169

 ةيÑسÓلاو يوازلا د]رش®لا ديدحتل ةبسÓلاب ةلحرمو باطقتسالا تارابتخا ءارجإ متي

 امدنع اضيأ يرورضلا ةيبطق ديدحت .تالو^°ا �� تالاصتالا ليTس®ل ةلحرم لسلس»

 .تالو^°ا نم ¼&كأ وأ ن�نثا وأ ةيفرصملا ةازاوم

 

 

 ؟)ةبسd لوحتي( د�T[ا ةبسd حرش .170

 عم اجرعتم ةيلاع د�T[ا �� تافل ددع ةبسd سايق متي ، لو^° د�T[ا ةبسd نم دكأتلل

 .اجرعتم ضفخنملا د�T[ا �� راودألا نم ددعل ما¼�حالا

 

 

 ؟ةيلا^[ا ةراثإلا تارابتخالاو ليمحتلا مدع �M ام .171

 �� "سمحتم" �ªI Mلا لو^° ةيساسألا رئاسخ �M (ةراثإلا رئاسخ( رئاس�[ا ليمحت مدع

 ليمحتلا رئاس�[ا لمش» ال رئاس�[ا .ضرعلا ليمحت ال اÔكلو ، دد¼�لاو د�T[ا ريدقت

 لو^°ا سمحتم و  .�kا^[ا ة¼�ثم بÑس$ تافللا �� رئاس�[او ، ةلزاع نادقفو ، ةيساسألا

 نادقف مدعو ةيلا^[ا ة¼�ثملا مث ساقي .ىرخألا تافللا عيمج ةرادم حتف عم ةيطلوفلا ��

 .لم^[ا

 نأ طقف فوس 500kVA نم ¼&كأ تادحو �Nع طقف ةيسايقلا رابتخا و  اذ  : ةظحالم)

 (.ديدحتلا ھجو �Nع تبلط امدنع ¼�بمأ تلوف وليك ضفخ تادحو �Nع ذفنت
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 ؟لزاع تارابتخا �M ام .172

 ةيتلوفلا لمحتل تديشو تالوحم ميمصت مت نا تابثال و  ةلزاع تارابتخا نم ضرغلا

 .دد^°ا لزعلا تا]وتسم ةطبترملا

 

 

 ؟ھقيبطت د�T[ا رابتخا و  ام .173

 تارابتخالا هذ  .ةدحاو ةظ^[ لm ةيفصت kNإ 60Hz لثم ةيعيبطلا ةقاطلا ددرت قبط]و

 .C57 - 12-01 عون س�ياقم �� (3( لود�$ل اقفو

 

 

 ؟ثحتسملا د�T[ا رابتخا و  ام .174

 رايتلا .رصقأ امTأ ةيناث 60 وأ 7200 تارود نع مجانلا د�T[ا رابتخا قيبطت متي

 لزعلا ةمالس دودحو ، ليغش®لا د�T[ا فعض و  قبطملا ي¶اBرTكلا

 

 

 ؟لم^[ا فيفختل د�T[ا تارابتخاو ةمواقم �M ام .175

 لاصتالا دنع ¼�صقلا فيÓصتلا ةرئاد تحت ةيلا^[ا فورظلا هذ  ميمعتل مزاللا د�T[ا

 نم �kا^[ا ھمييقت ممع� .د�T[ا ةمواقم و  ، فيÓصتلا �� د�T[ا نم ةدافتسالا �Nع

 نادقفو ي¶اBرTكلا رايتلا ةمواقم سايق مت]و .ة¼�صق ةراد عم ة]وناثلا تافللا لالخ

 و  اذ  : ةظحالم( .ةيعجرملا ةرار^[ا ةجرد ة]وئم ةجرد 20+ عافتراو حي^Eت متي .لم^[ا

 تادحو �Nع ذفنت نأ طقف فوس 500kVA نم ¼&كأ تادحو �Nع طقف ةيسايقلا رابتخا

 (.ديدحتلا ھجو �Nع تبلط امدنع ¼�بمأ تلوف وليك ضفخ
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 ؟تارابتخالا عون �M ام .176

 اميفو .جاتنإلا جتنم قيثوت نم د]زمل وأ ديدج جتنم ل أتلا �� امإ بتكا تارابتخالا ةBولطم

 .دنوما  تالوحم عون �Nع ت]رجأ ªIلا تارابتخالا نم ةمئاق ��ي

 رابتخالا ةرارح ةجرد عافترا

 توصلا ىوتسم رابتخا

 (انوروm( ي¶ز�[ا غÏرفتلا

 (غ¼pمسكل فرصم( ةعفد لزعلا ىوتسم ةيساسألا

 رابتخا رصق ةرئاد

 

 

 ؟ةميمضلا امين 1 و  ام .177

 ماقملا �� فد¬ ةقلغملا نكامألا �� مادختسالل ةميمضلا ة]و¾لا ةماعلا ضارغألل و  اذ 

 �kاثم و و .طوقسلا خاسوألا نم ةدودحم تايمك دض ةيام^[ا نم ةجرد ¼�فوتل لوألا

 .عنصملا ةيعيبط تائ�بل

 

 

 ؟ن - 1 امين ةميمضلا و  ام .178

 �� فد¬ ةقلغملا نكامألا �� مادختسالل ة]و¾لا ةميمضلا ¼�غ ةماعلا ضارغألل و  اذ 

 و و .طوقسلا خاسوألا نم ةدودحم تايمك دض ةيام^[ا نم ةجرد ¼�فوتل لوألا ماقملا

 .عنصملا ةيعيبط تائ�بل �kاثم

 

 

 ؟ةميمضلا امين 2 و  ام .179

 ¼�فوتل لوألا ماقملا �� ةقلغملا نكامألا �� مادختسالل ةماعلا ضارغألل ةميمضلا و  اذ 

 )طيقنتلاب ليلد( عقت ªIلا هايملا نم ةدودحم تايمك ةدا]ز دض ةيام^[ا نم ةجرد
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 .خاسوألاو

 

 

 ؟سا - 2 امين ةميمضلا و  ام .180

 .2 امين نم شرلا ليلد رادصإ و  ةميمضلا هذ 

 

 

 ؟ةميمضلا امين 3 و  ام .181

 لوألا ماقملا �� فد¬ قلطلا ءاوTلا �� مادختسالل ةميمضلا ة]و¾لا ماعلا ضرغلا و  اذ 

 رارضألا وأ W$ثلاو رابغلا بTم �� ح]رلاو رطملاو عيقصلا دض ةيام^[ا نم ةجرد ¼�فوتل

 .<[ا قافنالا و¼�مو ءانبلا عقاومل ايلاثم ¼pتع� و و .ةيجرا�[ا ديل�[ا ليكش» نع ةمجانلا

 

 

 ؟ة]و¾لا ةميمضلا مدع و  ام .182

M� لاªI و¾لا ¼�غ ةبلعلا نم تديش[لا نم دوصقم ¼�غ لوادتلا دييقتل ةTا ءاو]نم �§را� 

 .ةبلعلا لالخ

 

 

 ؟ةاوTم ةميمضلا و  ام .183

M� لاªI و¾لا ةبلعلا نم تديش[لا نارود ¼�فوتل ةTا ءاو]ةلازإل ةبلعلا لالخ نم �§را� 

 .ةدئازلا ةرار^[ا

 

 

 ؟ةبلعلا امين 3R و  ام .184

 نم ¼pكأ اردق رفوي و و .قلطلا ءاوTلا �� مادختسالل اضيأ عمزملا نمو ، 3 امين امل ةýاشم
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 نع ةمجانلا رارضألاو خاسوألا وأ جولثلا طقاس» ، دمجتم رطم ، رطملا نم ةيام^[ا

 وأ جولثلا ب¬ ال ثيح قلطلا ءاوTلا �� يأ بيك¼�ل ةيلاثم نمو .ةيجرا�[ا ديل�[ا ليكش»

 .دوجوم لصوم رابغلا ب¬

 

 

 ؟امين يdو¼�كلإلا 3R ةميمضلا و  ام .185

 �Mو .با¼�لاو جولثلا ب¬ دض ةيفاضإ ةيامح رفوي ھنأ امك امين 3Rل ةلثامم مغرلا �Nعو

 .ةدوجوم لصوم وأ رابغلا ب¬ ةي�$ث ةفصاع بوب  ثيح بابلا جراخ تآشÓملل ةبسانم

 

 

 ؟ةميمضلا امين 4 و  ام .186

 ماقملا �� فد¬ ةميمض عم قلطلا ءاوTلا �� وأ ةقلغملا نكامألا �� ة]و¾لا مدع و  امين 4

 ءاملاو ءاملا ذاذرو ، رطملاو حا]رلا ه¼�ثت يذلا رابغلا دض ةيام^[ا نم ةجرد ¼�فوتل لوألا

 .ةيجرا�[ا ديل�[ا ليكش» نع ةمجانلا رارضألاو ، ةTجوملا موطرخ

 .هاجتا يأ نم هايملا نم ة¼�بك تايمكل ضرعتلا ا³ف نوDي ªIلا قطانملا �� ةبسانم �Mو

 (ةسطاغلا ال : ةظحالم(

 

 

 ؟ةبلعلا امين 4X و  ام .187

 T�qجت عdاصم لثم تائ�بل �kاثم و و .لmآتلل ةمواقم اضيأو ، 4 امين سفن �M ةبلعلا هذ 

 .ر]ركتلا لماعمو ةيذغألا

 

 

 ؟ةميمضلا 12 امين و  ام .188

 نم ةجرد ¼�فوتل لوألا ماقملا �� فد¬ ةبلعلا ةقلغملا نكامألا �� ة]و¾لا مدع و  اذ 
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 هذ  .لmآتلل ةلباق ¼�غ لئاوسلا رطق]و ، عقت ªIلا خاسوالاو رابغلا ميمع» دض ةيام^[ا

 طفنلا ��اصم لثم تاقيبطتل ةبسانم أدصلا ةمواقمو طفنلا ءاوس دح �Nع ةميمضلا

 (ءام ال : ةظحالم( .ةدئاس نوDت دق ىرخأ ةيئايميك لئاوس وأ طفنلا ا³ف

 

 

 ؟ةياغلل ةجرح ةفيظنلا ةقاطلا اذامل .189

 ةلسلس لاسرا تنك ، حيتافملا ةحول مادختسا دنع .ةينو¼�كلإلا ةساسح ةادأ رتويبمكلا

 .رتويبمكلا ةزTجأ رئاود لالخ نم ة¼�غصلا ةينو¼�كلالا تاضبنلا نم

 اقفو ماTملا ذفني وأ تاباس^[ا لعج]و ةينو¼�كلالا تاضبنلا هذ ' أرقي رتويبمكلل

 �Nع كب صا�[ا رتويبمكلا زاTج ةيذغ» ةيئاBرTكلا ةقاطلا تناm اذإ .ةجم¼pملا مكتاميلعتل

 .�2يبط لDش$ فرصتت رتويبمكلا موقيس ، فيظنو سلس وحن

 �� نوDي نأ نكمي ل  ، "ةرذق" كب صا�[ا رتويبمكلا زاTج يذغ» ةطلسلا اذإ ، كلذ عمو

 .ةراسلا ¼�غ تآجافملا نم ¼�ثكل

 

 

 ؟ةرذقلا ةوق �M ام .190

 بÑس� ام و  ةرذقلا ةطلسلا ، ةطاسÑب .رومالا نم ددع لبق نم ةطلسلا ةرذقلا بÑس®]و

 �Nع 'W$ث' بÑس� يذلا ام وأ ، ةيئاBرTكلا ةفصاعلا لالخ 'ةعقرف'ل فتاTلا وأ ويدارلا

 وأ ةطاي�[ا ةلآو ، ةطلسلا ةادأ مادختساب ام ص�' موقي امدنع نو]زفلتلا زاTج

 جاعزإ ردصم و  ، ةيئاBرTكلا ءاضوض وأ ، ةرذقلا ةطلسلا هذ  .كلq/م �� ىرخألا ةزTجألا

 رتويبمكلا زاTج �� لصحي امدنع .فتاTلا وأ ويدارلاو نو]زفلتلا �Nع رTظي امدنع

 ، ةعابطلا لmاشم ، قئال ¼�غ تاءارق ؛ ة¼�طخ ءاطخأ بÑس� نأ نكمي ھنإف ، كب صا�[ا

 .ةرئادلا رتويبمكلا ةزTجأ فلت ¯ªح وأ
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 ؟ةينو¼�كلإلا يدلب ةرذقلا ةقاطلا تادعم �Nع رثؤت فيك .191

 يوتحي ةطلسلا ةرذقلا .ةينو¼�كلا تاضبن ةءارق لالخ نم لمع� كب صا�[ا رتويبمكلا

 هذ و .ةطلسلا ةجوم ةداع سلمأ حطس �Nع بوmر ةيئاوشع لوقبلا نم ¼�بك ددع �Nع

 .تانايبك مTل' أرقي كب صا�[ا رتويبمكلا زاTج ، رئاودلا لخدأ ةيئاوشعلا تاضبنلا

 لئاسر وأ هوشم ماقرأ ةأجف لصحت دق .لmاشملا نم ةلماm ةعومجم اذ  بÑس� نأ نكمي

 .ةعوبطملا وأ تاءارق ��

 وأ جما¼pلا ليمحت �� ةBوعص ، جمان¼pلا تاوطخ زفقلاو ، تافلملا دقفت نأ نكمي ل 

 .تن¼�نإلا ةكبش �Nع امن�ب لاصتا لmاشم مTدل

 

 

 ؟ةرذقلا ةقاطلا �Nع لوص^[ا ةلDشم ةئ�س فيك .192

 توصلاو رتويبمكلا اý قرحي نأ نكمي ةرفط ةداع ¯²س» ةرذق ةطلسلل دحاو جذومن

 د�T[ا ةيلاع ضبن و  دعاصت .ناوث �� ىرخألا ةينو¼�كلإلا رئاودلا يان وأ ، ويديفلاو

 مغرلا �Nع .تلوف ªI 2500ح 600 ةداع سايق مارع فوس .ةيداعلا ةطلسلا ةجوم بوmر

 .رئاودلا رTصل تقولا نم يفكي ام و  اذ و ، ليم ، طقف ناوثل ثدحت اÊأ نم

 

 

 ؟ةطلسلا اعويش ¼&كألا لmاشملا �M ام .193

 مظعم نأ kNإ ¼�ش� ليBو مإ يF يآ ةكرش نم لm لبق نم ت]رجأ ªIلا ثاحبألا

 .د�T[ا تابلقتو ءاضوضلا طخ �M ةساسح تادعمل طخ تابارطضالا

 

 

 ؟د�T[ا تابلقتلا �M ام .194

 ، ءاBرTكلا طوطخ �Nع عودصلا نم ةيتلوفلا ةيتلوفلا نم ¼&كأو ليكو ثدحتو

 تالآ لثم ، ةليقثلا لامحألا لالخ نم ، اضيأ .أطخ üþم ةزTجأ نم ةقحاللا تاءارجإلاو
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 ةزTجأ ميمصت مت ذنم .ميظنت ءاBرTكلا ةكرش تادعمل ءيطبلا لعفلا در نم ءدبلاو

 تافالتخالا هذ  راثآ ىقبت نأ نكمي ، ةيمسالا ةيتلوفلا نم ةب]رق لمعلل رتويبمكلا

 نأ نكمي اذ  .ةيمسالا نم ٪ 20 ردقب ةرطق دTج نإف .ة¼�طخ لmاشم بÑس� د�T[ا

 ، شاعتنالاو تامولعملل نادقفو ، اتقو قرغتس»و ةفلDم ءاطخأ ثودح kNإ يدؤي

 .تادعملا ةنكمملا رارضألا فيلاDتو ليغش» ةداعDو فقوتلاو

 

 

 ؟ي¶اBرTكلا جي��لا و  ام .195

 طخ ناليم تابارطضالا نم ددع �� اTقيبطت نكمي ªIلا ادج عساو þ$طصم و  جي��لا

 تارايسلا ليدبت لثم ، لم^[ا �� ةئجافم ىرخأ تا¼�يغ» ةيأ وأ فصاوعلا ق¼pلا .ةطلسلا

 .ن�نرلاو د�T[ا تارفط جتÓت نأ نكمي تافثكملا ةردقلا لماعم حي^Eت وأ لامحألا

 تمت اذإ الإ ةرمتسملا ءاضوضلا جاتنإ ءانحنالا ةزTجأو ةباقرلل لدعملا ةلحرملا لامحألا

 ن�بنا�[ا ن�ب رTظت ªIلاو ، ةك¼�شملا عضو امإ ءاضوضلا رداصم .فاm وحن �Nع ا¾يفصت

 دنوما  .طخ kNإ طخ نم رTظي يذلاو ، ةيضرع عضو نم وأ ضرألاو ، ةطلسلا طخ نم

 رداصم هذ  ةلازإ ن�مظنملا انب صا�[ا رتويبمكلا زاTج لثم ، ةفيظنلا ةقاطلا تاجتنم

 .ءاضوضلا

 

 

 ؟تايقفاوتلا �M ام .196

 دلوت ªIلا ةيط�[ا ¼�غ لامحألا ا¬أشdأ ªIلا تارايتلاو ، ي¶اBرTكلا ماظنلا �� ، تايقفاوتلا

 د�T[او ةيلا^[ا ةجوملا لاDشألا هذ  .ةيلا^[ا �§وملا لوطلا (ةيط�[ا ¼�غ( ةيÑي�[ا ¼�غ

 رتاوت ، و  اذ و .ةيساسألا 60hz رتاوت تافعاضم �� �ªI Mلا تادد¼�لا �Nع لمع»

 ، زت¼�  180 �� 3و ، )2 × 60( ددرت 120Hz �� و  2 قسانتمو ، زت¼�  60 �� ةيساسألا

 ضرعلا عضو ليدبت ةطلسلا جتنملا لبق نم اساسأ �M تايقفاوتلا .كيلاود اذك و

 ، ةيلمعلا هذ  �� .ىرخأ ةرم ةدوعلاو ، ةمصاعلا kNإ ناليم حي^Eت متي ثيح ايجولونكتلا
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 ، فصن ةيلاتلا ةرودلا �� اTغÏرفت مث نمو ، ماعلا نم لوالا فصنلا ةرود �� فثكم م¬او

 �kا^[ا ناليم بابسأ ىذغ» لمع اذ  .ةرودلا هذ  رركتتو .ليمحتلل ةيلا^[ا د]روت ��

 هذ  .X§افملا لوقبلا �� ، د�T[ا ةجوم دد¼�ملا رايتلا نم ءزج لالخ طقف قفدتل

 يقفاوتلا تادد¼�ل ا وش» بÑس� امم ةيساسألا ةجوملا لDش هوش» X§افملا تاضبنلا

 .ةفلت�°ا

 

 

 ؟ةيط�[ا ¼�غ لامحألا �M ام .197

 .ةيئاBرTكلا ةقاطلا �Nع بلطلا عيمج نم ة¼�بك ةبسd نولDش� ةيط�[ا ¼�غ لمحي ، مويلا

 ¼&كألا �M ةينو¼�كلإلا ةءاضإلا حباوmو ليدبتلا ةقاطلا تادادمDو ، لاخدإلا حي^Eت

 اTجتÓت ªIلا ةيتلوفلاو قسانتم تارايتلا .ةيط�[ا ¼�غ لامحألا ةدحاو ةلحرم �Nع اعويش

 ةلحرملا ماظن �� دياحم kNإ ةلحرملا طبترت ªIلا ةيط�[ا ¼�غ لامحألاو ، ةدحاو ةلحرم

 اTلو قسانتم ةثلاثلا) رفص لسلس» تايقفاوتلا ، ثلاث رمأو ، ةعFرألا كالسألا ةثلاثلا

 ةجرد لالخ نم ، <[ا ، 21 ، نيدرشملا phasors 15 ، 9 ، 3 -- ب]رغلا تافعاضم

 ام فيضت ءاغلإ لب ال ، يقفاوتلا تارايتلا لسلس» رفص ، ةثلاثلا ةجردلا هذ  .)رفصلا

 .ةطرفملا دياحم �kا^[ا HI±�ئرلا ردصملا قلخو ، ةدياحم ةلفا^[ا ن�م �Nع ايباسح لصي

 

 

 ؟ت]وصتلا لماع ك حرش .198

 ةيلا^[ا رئاس�[او تايقفاوتلا بÑس$ ةيفاضإ رئاسخ ن�ب ةبسÓك فاm لماع ف]رع» متي

 عم تالو^°ا .ةيط�[ا ¼�غ لامحألل تالو^°ا ديدحتل مدختس� و و .60Hz ةماود ��

 ديدحت �:بÓي ، نزاوتم ليمحتل .ةرفوتم 30 و 13 ، 20 ، 7 ، 4 نم افيÓصت فاm لماع

 ¼�غ ةيلDلا ةلوم^[ا نم 50 نم ¼&كأ كان  نكت مل اذإ ٪ 4 نم فاm لماع عم لوحم

 .ةيط�[ا ¼�غ لم^[ا ناm امدنع 100 نم ٪ 13 ك لماع عم لوحم ديدحت �:بÓ]و .ةيط�[ا
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 ؟ل^[ا ةفيظنلا ةقاطلا ةفلDتلا ةيلاعف ثيح نم ، حي^Eلا راتخت فيك .199

 ثيح نم ةيلاعف ¼&كألا ل^[ا �Nع روثعلا .اTسفن ةطلسلا ةلDشم ھيدل نم لm س�ل

 ةحاتملا لول^[او ، ةطلسلاو ماظنلاو ، كب ةصا�[ا تادعملا ضع$ ليلحت بلطتي ةفلDتلا

 ، كل .ةك¼�شملا ةوقلا لmاشملا نم ديدعلا راثآو بابسأ مئاوقلا هاندأ لود�[ا .قوسلا ��

 ساسأ �Nع ةقاطلا لmاشمل الامتحا ¼&كألا بÑسلا ديدحت نكمي كب صا�[ا ي¶اBرTك وأ

 ماظن نم عونلا اذ و ، عقوملا اذ  �� لمع» ªIلا تادعملا نم عاونأو ، كعقوم ةفرعم

 ةحاتملا تاجتنملا عاونأ درس� �kاتلا لود�[ا .كب صا�[ا ¯ëبملا �� ةيئاBرTكلا ةقاطلا عÏزوت

  .كب ةصا�[ا ةقاطلا لmاشم ل^[ دنوما  ةفيظنلا ةقاطلا نم

 

 طرش ¼�ثأت راثآ ا@بس» ªIلا تابارطضالا عون ءاBرTك

 تابلقتلا د�T[ا

 .ناوث ةدع kNإ فلألا نم ثدحت nominal.These نم ٪ 5- / + تابلقتلا زواجتت نأ نكمي

 نم ا¾لازإ وأ ةليقثلا لامحألا • ا¾فاضإ .ناوث ةدع kNإ فلألا نم ثدحت هذTل نكم]و

 تارايسلاو ، عمقلا زاTج ق¼pلا ، ل]وحتلا تادعم ةدئاف : كلذ �� امب ةقاطلا ردصم

 .طغاوضلاو تادلوملاو نارفألا دعاصملا لثم ليمحتب ءدبلا ةليقثلا

 ةءاضإ لمحي •

 أطخ ةزTجألا ¼�Tطتو ، ةطلسلا طخ ءاطخأ •

 تانايبلا نادقف • .داتعملا نع ٪ kN 20إ لصتل تادعم • ضفخنملا د�T[ا اTضافخنا •

 تقولا رارمتساب •

 ةداعإ فيلاDت •

 ةزTجألا فلت •

 ءاضوضلا طخ

 ªIلاو ، دد¼�لا ةيلاع ةقاطلا نم ة]ران تاقشر وأ دوmرلاو ، جومتلاو ، ن]رباعلا ، تابلقت

 ق¼pلا • .طخ د�T[ا فعض kN 100إ 10 ن�ب حوا¼�ت نا نكمي
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 غÏرفتلا ةنكاس •

 ي¶اBرTك طخ ءاطخأ •

 ةدعاسملا تادعم ليدبت •

 صارقألا تاmرحم equipmento بتكم •

 بتكم ةليقثلا تادعملا فيظنت •

 ةجم¼pلل مكحت •

 تامسارلاو تاع$اطلا •

 �"اذإلا ثبلا ةزTجأ •

 ىرخألا رتويبمكلا ةزTجأ •

 تاتف�°او نوين ءاوضأ •

 طباوضلا نا�] •

 طباوضلاو تارايسلل روتوم •

 تادعمو ةزTجأو ةيئاBرTك تاودأ •

 نم تلوف kN 6000إ 600 فصاوعلا وأ ¼�ماسم • تالباDلا فوشكم تارايس لاعتشا •

 .ةيناث ةدمل kN 100 / 1000000إ ةرشاعلا

 ءاطخأ • .)يا فا را( ويدار تادد¼�لا لخادت وأ )ي¶اصحإلا( HI±�طانغمورTكلا لخادتلا •

 جارخإلا

 تا¼�يغتلا فرحألا •

 جمانرب تاوطخ يطخت •

 مطحت ماظن •

 ةركاذلا نادقف •

 ةراس�[ا فلم •

• Misregistration 

 ررضلا ةرئاد •

 .ةيعمسلا تادعملا �� ةعومسملا ءاضوضلاو ويديفلا ةزTجأ �Nع 'W$ث' •
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 ةلوزعم وأ ةسركم تس� ةيضرألا تابارطضالا نم كلذ ¼�غ •

 ةيص�Hلا ةمالسلاو رطا�°ا • ةمالسلا �Nع ارطخ ةيئاBرTك ةمدص • رطا�°ا •

 ةنكمملا تادعملا فلت •

 

 

 

 ؟ةرذقلا ةطلسلا kNإ لوصولل لول^[ا ضع$ �M ام .200

 لول^[ا ضع$ صي�$ت انيدل .راعسألا نإف اذلو .لmاشملاو امك قاطنلا ةعساو لول^[ا

 .هاندأ لود�[ا �� ا رعس حوا¼�]و

 ةماع ةيطغ» تامادختسا يرعسلا قاطنلا لح

 ةيامح • ةيساسألا ¯ªحو 15،00 $ .طقف ة¼�بك تارفط دض ةيامح تامامصلا مارع ¼�لف

 .ةفيظنلا ةقاطلا رفوت ال -- مارع ةقعاص دض

 لامعألا •ل $ 300،00 $ 60،00 مارع يا فا را / يمإ ، ¼�ماسملا تافثكملا مارع ةيفصت

 ويديفلاو توصلاو ، ةيلq/ملا رتويبمكلا ةزTجأو ، ةيلq/ملا لامعألاو ة¼�غصلا

 

 

 ليغش®لا

 

 ؟مكحتلا زكرمل رشابم ¼�غلاو رشابملا مكحتلل عضخت ¯ªلا تامTملا MNام :1س

 (نابضقلا طبار - عÏزوت نابضق – تالوحم – طوطخ( ةط^°اب ةيئاBرTكلا تادعملا عيمج :1ج

 ةط^°اب ةياقولا ةزTجأ عاضوأ ليدع» -2

 ةنايصلا لامعأ دعFو لبق ةيBرTكلا تادعملل رايتلل ةلما^[ا ءازجألل ¯îHرألا عفر وأ عضو -3

 

 ؟رصقلا تارايت تاسارد نم ضرغلا و ام :2س
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 وأ ¼&كأ وأ ھجوألا دحأ ن�ب لزعلا رايÊا ثود^[ ةجي®ن ةيئاBرTكلا تاDبشلا �N رصقلا ثدحي :2ج

 . اTضعFو ھجوألا ن�Bو ضرألا ن�ب

 تارايت ةسارد متي اذل ةيئاBرTكلا تادعملا اTلمحتت ال رايتلا �N ة¼�بك ةدا]ز رصقلا اذ  نع جتÓي

 -:ةيلاتلا بابسألل رصقلا

 ثدحي نأ نود رصقلا رايت ةميق لمحتت نأ عيطتس» ثيحب ةيئاBرTكلا تادعملا عيمج رايتخإ .1

 . تادعملا ةذ  بلط دنع ةينفلا تافصاوملا �N كلذ N"ار]و فلت ا³ف

 رصقلا ثودح ءانثأ لصوتو لصفت نأ عيطتس» ¯ªلا ةبسانملا رايتلا عطاوق رايتخإ .2

 ىDل ةياقولا ةزTجأ اý عضن ¯ªلا عاضوألا ددحن نأ عيطتسd رصقلا تارايت ميق ةفرعم ةطساوب .3

 . تارايتلا ةذ  سحت

 

 ؟ا¾يذغ» ن�مأت متي فيكو ةكبشلاب ةماTلا لامحألا MNام :3س

امومع :3ج
ً

 لامحأ مث ندملا لامحأ ا³لي )عdاصم( ةيعانصلا لامحألا MN ةكبشلاب ةماTلا لامحألا 

 هانع رايتلا عاطقنإ نأل ردصم نم ¼&كأ نم ا¾يذغ» ن�مأت بجي ةما  لامحأ كان و – ف]رلا

الثم مجانملا لثم حاورألا �N ةراسخ kNإ ىدؤي
ً

 . 

 ةلاح �N ھنأ امك ةط^°ا نم ىذغم نم ¼&كأب ا¾يذغ» ق]رط نع لامحألا ةذ  ةيذغ» ن�مأت مت]و

  . اÔع رايتلا عطق نود ىذغ» ¯ªلا لامحألا ةمدقم �N لامحألا هذ  نوDت نأ N"اري لم^[ا حرط

 

 

 

 

 ؟أ.ف.م 10, 12.5 , 20 ,25 , 75 ,125 :ةيتآلا تالوحملل ن/قم لمح ¯H-قأ و ام :4س

 نم ¼&كأل ليمحتلا نكم]و . بوتكملا لم^[ا ةميق نم )0.8( و  تالوحملل ن/قم لمح ¯H-قأ :4ج

ادج ةليلق تا¼�فل لم^[ا اذ 
ً

 �N ةميقلا هذ  نم ¼&كأب ليمحتلا متي نأ نكم]و( ئراوطلا ةلاح �N 

 (قئاقد ىدعتتال ةدم

 لو^°ا ةردق
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 (أ.ف.م) نكمم لمح ¯H-قأ

125-100 

75-60 

25-20 

20-16 

12.5-10 

10-8 

 

 

 ؟ھلاغتشإ kNإ ىدؤت ¯ªلا بابألا MNامو لم^[ا حرط ماظن نم ضرغلا و ام :5س

 عطق مدعو ةيعانصلا لامحألل ةصاخ ةيئاBرTكلا ةكبشلا ددرت �Nع ةظفا^°ا و  ضرغلا :5ج

 -:و  لم^[ا حرط ةطساوب لامحألا جورخ ب�ترت نوD]و , اÔع ةيذغتلا

 ةنيدملا فارطأ -ج رضحتملا ف]رلا -ب ف]رلا ¯GHاقأ -أ

 ط�[ا ةيم أ بسح ف.ك33 ,66 لماDلاب طوطخ لامحأ -ه ةنيدملا -د

 ةيعانصلا لامحألا -و

 رمألا لامحألا توبث عم ةكبشلا نم ديلوت تادحو جورخ و  لم^[ا حرط لاغتشإ بابسأ N"ار]و

 . دد¼�لا ضافخنإ kNإ ىدؤي ىذلا

 

 ؟ةكبشلاب لم^[ا حرط لاغتشإ ةلاح �N ةعبتملا تاءارجإلا MNام :6س

اروف متي :6ج
ً

 ىطغتل ةفلت�°ا ديلوتلا تاطحمب ديلوتلا تادحو نم راودلا ىطايتحإلاب لوخدلتا 

 kNإ ةكبشلا ددرت عافترا ضرغ$ كلذو ىموقلا مكحتلا ةفرعمب كلذ مت]و تادحولا جورخ صقن

 . ث/لDيس 50

 

 

 ؟ةلحرم لm ةميق MNامو ةكبشلاب لم^[ا حرط لحارم MNام :7س
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 ةكبشلا لامحأ ةميق نم )%8( دودح �N لامحأ جرخت :kNوألا ةلحرملا :7ج

 (%7( دودح �N لامحأ جرخت :ةيناثلا ةلحرملا

 (%7( دودح �N لامحأ جرخت :ةثلاثلا ةلحرملا

 (%7( دودح �N لامحأ جرخت :ةعاBرلا ةلحرملا

 (%9) دودح �N لامحأ جرخت :ةسما�[ا ةلحرملا

 (%12( دودح �N لامحأ جرخت :ةسداسلا ةلحرملا

 (%10( دودح �N لامحأ جرخت :ةع$اسلا ةلحرملا

 

 حرطب ةلوصفملا لامحألا نم ءزج ليصوت بلط دنع ليصوتلا ةداعإ �N تا]ولوألا MNام :8س

 ؟لم^[ا

 لمحألا kNإ لوصولا ¯ªح ةماTلا لامحألاب أدبتف قبس امك ةلوصفملا لحارملا �Nع كلذ دمتع� :8ج

 - تانوفيلتلا – ىرا�°ا – هايملا( لثم ةماعلا قفارملا نأب N"ار]و – اذك و ةيم أ لقألا

 . قفارملا هذ  حرط ةزTجأ ا³لع نم N:لي )....تايفش®سملا

 

 ؟ةماTلا تالافتحإلا ن�مأتل ةعبتملا تاءرجإلا MNام :9س

 لم^[ا حرط ةزTجأ ءاغلإ -1 :9ج

 تالافتحإلا نم ءا¾نإلا ن�^[ تايذغملا ةذ  �Nع ةنايصلا جمارب ءاغلإ -2

 تايذغملا جورخ روف تادحولا ةذ  لاخدإ ناDمإل تايذغملا kNإ ةفاضإلاب ئراوط تادحو ¼�بدت -3

 

 ىdدأو ى¶اسمو N`ابص لمح ¯H-قأل ةيÑ]رقتلا ةميقلا MNامو ةكبشلا لمح صئاصخ MNام :10س

 ؟لمح

امومع ةكبشلا لامحأ :10ج
ً

 -:ى»آلا �N رصحنت 

 (ف]ر – ندم( ةرانإلا لامحأ -ج قفارم لامحأ -ب ةيعانص لامحأ -أ

اعبت لمح ىdدأ اذكو ى¶اسمو N`ابص لمح ¯H-قأ ةميق فلتختو
ً

 ءاتشلا �N دي�qف ةنسلا لوصفل 

الثم ف]ر�[او
ً

  ھفالخو دلاوم دوجو ةلاح �N د]زت امك مساوملاو دايعألا �N د]زتو 
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 نوDت امن�ب اتلدلا ةقطنم �N ةورذلا تقو �Nكلا لم^[ا نم kN 65%اوح نوDت ةيحابصلا ةورذلاو

 لمح نم %53 لثمتو تاو.مkN 620اوح نوDي لمح ىdدأو تاو.م1150 دودح �N ةيئاسملا ةورذلا

 . ةورذلا

 

 زكرمل ةع$اتلا ةكبشلا نم لامحأ لصف بلط ةلاح �N اTعابتا بجاولا تاءارجإلا MNام :11س

 ؟ا¬ا]ولوأ ديدحت متي فيكو مكحت

 متي ھنإف ةكبشلا فورظل لامحألا فيفخت ضرغ$ ةكبشلا نم لامحأ لصف بلط ةلاح �N :11ج

 ة¼�ف تلاط اذإ ثيحب اذك و 000 ف]رلا مث ف]رلا ¯GHاقأ لثم ةيم أ لقألا لامحألا لصف

 لدبس� لب ةل]وط تا¼�فل ىذغم لصف رمتس�ال نأ ¯ëعمب تايذغملا ن�ب لدابتلا متي عاطقنإلا

 . لامحألا سفنBو رخآ ىذغم لصفب

 

 ؟ةيئاسملاو ةيحابصلا ةورذلا لبق اTعابتا بجاولا تاءارجإلا MNام :12س

 ¯ªلا ديلوتلا تادحو نايBو ةماعلا ةكبشلا �N ةعقوتملا لامحألا ةسارد حابصلا نم متي :12ج

 ناDمإل راودلا ىطايتحإلا تادحو نم ةبسd ¼�بدت رابتعإلا �N ذخألا عم لامحألا ةذ  ىطغ» فوس

 . ةكبشلا نم تادحولا ضع$ جورخ ةلاح �Nو موزللا دنع ھب لوخدلا

الثمف )
ً

 لامحألا ةذ  ةيطغتل ديلوت تادحو دادعإ متيف تاو.م 7000 دودح �N ة]روTم�[ا لامحا 

افاضم
ً

 ( ىطايتحإلا اذ  نم لاطعأب تادحو جورخ ةيطغتل ةراود تادحو kN 10%اوح ا³لإ 
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 ليغش®لا

 

 ؟مكحتلا زكرمل رشابم ¼�غلاو رشابملا مكحتلل عضخت ¯ªلا تامTملا MNام :1س

 (نابضقلا طبار - عÏزوت نابضق – تالوحم – طوطخ( ةط^°اب ةيئاBرTكلا تادعملا عيمج :1ج

 ةط^°اب ةياقولا ةزTجأ عاضوأ ليدع» -2

 ةنايصلا لامعأ دعFو لبق ةيBرTكلا تادعملل رايتلل ةلما^[ا ءازجألل ¯îHرألا عفر وأ عضو -3

 

 ؟رصقلا تارايت تاسارد نم ضرغلا و ام :2س

 وأ ¼&كأ وأ ھجوألا دحأ ن�ب لزعلا رايÊا ثود^[ ةجي®ن ةيئاBرTكلا تاDبشلا �N رصقلا ثدحي :2ج

 . اTضعFو ھجوألا ن�Bو ضرألا ن�ب

 تارايت ةسارد متي اذل ةيئاBرTكلا تادعملا اTلمحتت ال رايتلا �N ة¼�بك ةدا]ز رصقلا اذ  نع جتÓي

 -:ةيلاتلا بابسألل رصقلا

 ثدحي نأ نود رصقلا رايت ةميق لمحتت نأ عيطتس» ثيحب ةيئاBرTكلا تادعملا عيمج رايتخإ .1

 . تادعملا ةذ  بلط دنع ةينفلا تافصاوملا �N كلذ N"ار]و فلت ا³ف

 رصقلا ثودح ءانثأ لصوتو لصفت نأ عيطتس» ¯ªلا ةبسانملا رايتلا عطاوق رايتخإ .2

 ىDل ةياقولا ةزTجأ اý عضن ¯ªلا عاضوألا ددحن نأ عيطتسd رصقلا تارايت ميق ةفرعم ةطساوب .3

 . تارايتلا ةذ  سحت

 

 ؟ا¾يذغ» ن�مأت متي فيكو ةكبشلاب ةماTلا لامحألا MNام :3س

امومع :3ج
ً

 لامحأ مث ندملا لامحأ ا³لي )عdاصم( ةيعانصلا لامحألا MN ةكبشلاب ةماTلا لامحألا 

 هانع رايتلا عاطقنإ نأل ردصم نم ¼&كأ نم ا¾يذغ» ن�مأت بجي ةما  لامحأ كان و – ف]رلا

الثم مجانملا لثم حاورألا �N ةراسخ kNإ ىدؤي
ً

 . 

 ةلاح �N ھنأ امك ةط^°ا نم ىذغم نم ¼&كأب ا¾يذغ» ق]رط نع لامحألا ةذ  ةيذغ» ن�مأت مت]و

  . اÔع رايتلا عطق نود ىذغ» ¯ªلا لامحألا ةمدقم �N لامحألا هذ  نوDت نأ N"اري لم^[ا حرط
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 ؟أ.ف.م 10, 12.5 , 20 ,25 , 75 ,125 :ةيتآلا تالوحملل ن/قم لمح ¯H-قأ و ام :4س

 نم ¼&كأل ليمحتلا نكم]و . بوتكملا لم^[ا ةميق نم )0.8( و  تالوحملل ن/قم لمح ¯H-قأ :4ج

ادج ةليلق تا¼�فل لم^[ا اذ 
ً

 �N ةميقلا هذ  نم ¼&كأب ليمحتلا متي نأ نكم]و( ئراوطلا ةلاح �N 

 (قئاقد ىدعتتال ةدم

 لو^°ا ةردق

 (أ.ف.م) نكمم لمح ¯H-قأ

125-100 

 

 

 ؟ھلاغتشإ kNإ ىدؤت ¯ªلا بابألا MNامو لم^[ا حرط ماظن نم ضرغلا و ام :5س

 عطق مدعو ةيعانصلا لامحألل ةصاخ ةيئاBرTكلا ةكبشلا ددرت �Nع ةظفا^°ا و  ضرغلا :5ج

 -:و  لم^[ا حرط ةطساوب لامحألا جورخ ب�ترت نوD]و , اÔع ةيذغتلا

 ةنيدملا فارطأ -ج رضحتملا ف]رلا -ب ف]رلا ¯GHاقأ -أ

 ط�[ا ةيم أ بسح ف.ك33 ,66 لماDلاب طوطخ لامحأ -ه ةنيدملا -د

 ةيعانصلا لامحألا -و

 رمألا لامحألا توبث عم ةكبشلا نم ديلوت تادحو جورخ و  لم^[ا حرط لاغتشإ بابسأ N"ار]و

 . دد¼�لا ضافخنإ kNإ ىدؤي ىذلا

 

 ؟ةكبشلاب لم^[ا حرط لاغتشإ ةلاح �N ةعبتملا تاءارجإلا MNام :6س

اروف متي :6ج
ً

 ىطغتل ةفلت�°ا ديلوتلا تاطحمب ديلوتلا تادحو نم راودلا ىطايتحإلاب لوخدلتا 

 kNإ ةكبشلا ددرت عافترا ضرغ$ كلذو ىموقلا مكحتلا ةفرعمب كلذ مت]و تادحولا جورخ صقن

 . ث/لDيس 50
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 ؟ةلحرم لm ةميق MNامو ةكبشلاب لم^[ا حرط لحارم MNام :7س

 ةكبشلا لامحأ ةميق نم )%8( دودح �N لامحأ جرخت :kNوألا ةلحرملا :7ج

 (%7( دودح �N لامحأ جرخت :ةيناثلا ةلحرملا

 (%7( دودح �N لامحأ جرخت :ةثلاثلا ةلحرملا

 (%7( دودح �N لامحأ جرخت :ةعاBرلا ةلحرملا

 (%9) دودح �N لامحأ جرخت :ةسما�[ا ةلحرملا

 (%12( دودح �N لامحأ جرخت :ةسداسلا ةلحرملا

 (%10( دودح �N لامحأ جرخت :ةع$اسلا ةلحرملا

 

 حرطب ةلوصفملا لامحألا نم ءزج ليصوت بلط دنع ليصوتلا ةداعإ �N تا]ولوألا MNام :8س

 ؟لم^[ا

 لمحألا kNإ لوصولا ¯ªح ةماTلا لامحألاب أدبتف قبس امك ةلوصفملا لحارملا �Nع كلذ دمتع� :8ج

 - تانوفيلتلا – ىرا�°ا – هايملا( لثم ةماعلا قفارملا نأب N"ار]و – اذك و ةيم أ لقألا

 . قفارملا هذ  حرط ةزTجأ ا³لع نم N:لي )....تايفش®سملا

 

 ؟ةماTلا تالافتحإلا ن�مأتل ةعبتملا تاءرجإلا MNام :9س

 لم^[ا حرط ةزTجأ ءاغلإ -1 :9ج

 تالافتحإلا نم ءا¾نإلا ن�^[ تايذغملا ةذ  �Nع ةنايصلا جمارب ءاغلإ -2

 تايذغملا جورخ روف تادحولا ةذ  لاخدإ ناDمإل تايذغملا kNإ ةفاضإلاب ئراوط تادحو ¼�بدت -3

 

 ىdدأو ى¶اسمو N`ابص لمح ¯H-قأل ةيÑ]رقتلا ةميقلا MNامو ةكبشلا لمح صئاصخ MNام :10س

 ؟لمح

امومع ةكبشلا لامحأ :10ج
ً

 -:ى»آلا �N رصحنت 
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 (ف]ر – ندم( ةرانإلا لامحأ -ج قفارم لامحأ -ب ةيعانص لامحأ -أ

اعبت لمح ىdدأ اذكو ى¶اسمو N`ابص لمح ¯H-قأ ةميق فلتختو
ً

 ءاتشلا �N دي�qف ةنسلا لوصفل 

الثم ف]ر�[او
ً

  ھفالخو دلاوم دوجو ةلاح �N د]زت امك مساوملاو دايعألا �N د]زتو 

 نوDت امن�ب اتلدلا ةقطنم �N ةورذلا تقو �Nكلا لم^[ا نم kN 65%اوح نوDت ةيحابصلا ةورذلاو

 لمح نم %53 لثمتو تاو.مkN 620اوح نوDي لمح ىdدأو تاو.م1150 دودح �N ةيئاسملا ةورذلا

 . ةورذلا

 

 زكرمل ةع$اتلا ةكبشلا نم لامحأ لصف بلط ةلاح �N اTعابتا بجاولا تاءارجإلا MNام :11س

 ؟ا¬ا]ولوأ ديدحت متي فيكو مكحت

 متي ھنإف ةكبشلا فورظل لامحألا فيفخت ضرغ$ ةكبشلا نم لامحأ لصف بلط ةلاح �N :11ج

 ة¼�ف تلاط اذإ ثيحب اذك و 000 ف]رلا مث ف]رلا ¯GHاقأ لثم ةيم أ لقألا لامحألا لصف

 لدبس� لب ةل]وط تا¼�فل ىذغم لصف رمتس�ال نأ ¯ëعمب تايذغملا ن�ب لدابتلا متي عاطقنإلا

 . لامحألا سفنBو رخآ ىذغم لصفب

 

 ؟ةيئاسملاو ةيحابصلا ةورذلا لبق اTعابتا بجاولا تاءارجإلا MNام :12س

 ¯ªلا ديلوتلا تادحو نايBو ةماعلا ةكبشلا �N ةعقوتملا لامحألا ةسارد حابصلا نم متي :12ج

 ناDمإل راودلا ىطايتحإلا تادحو نم ةبسd ¼�بدت رابتعإلا �N ذخألا عم لامحألا ةذ  ىطغ» فوس

 . ةكبشلا نم تادحولا ضع$ جورخ ةلاح �Nو موزللا دنع ھب لوخدلا

الثمف )
ً

 لامحألا ةذ  ةيطغتل ديلوت تادحو دادعإ متيف تاو.م 7000 دودح �N ة]روTم�[ا لامحا 

افاضم
ً

 ( ىطايتحإلا اذ  نم لاطعأب تادحو جورخ ةيطغتل ةراود تادحو kN 10%اوح ا³لإ 
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 ؟ رايتلا تالوحم و ةيتلوفلا تالوحم ن�ب ير و�[ا قرفلا و  ام --1

 HI±�طانغم ضيق �Nع لمعلل ممصت ةيتلوفلا تالوحم نا ير و�[ا HI±�ئرلا قرفلا

 HI±�طانغم ضيف �Nع لمعلل ممصت رايتلا ةلوحم نا ن�ح �� )ةتباث ةيتلوف �Nع ةجي®نلاBو(تباث

 )لم^[ا رايت عم بسان®ي ¼�غتم دTج �Nع ةجي®نلاBو (دبد^[ا لخاد ¼�غتم

 ؟ ھعاونا �M امو ؟DIRECTIONAL RELAY مدختس� ميف -- 2

. directional relay «مدختس �N لا ھيامح bus bar-generators -transformer 

 over current relay اTعم مدختس� ابلاغ ھق]رطلا هذ و

MN لا ا³لع عوضوملا ھقطنملا ¯²حتrelay ءاطخ ىا ثودح نم)fault( �N هرئادلا 

 )fault( ىا ثودح دنع نكلو هرئادلل ىداعلا هاجتالا �N �N رايتلا رمي ھيداعلا ھلا^[ا �N نا دجنف

 C.Bلا لصفب relayلا موقيف relay لا هاجتا �N رمي kNاتاBو سكعني رايتلا هاجتا ناف

 : directional relayلا نم ن�عون دجو]و.

 ھتدا]زو رايتلا ساDعdا دع$ لصفي عونلا اذ و over current relay ھعم مدختس� ىذلا عونلا -- 1

 ن/قملا رايتلا نع

Instantaneous directional relay--2 

 دوجو ھتلاح �N تادلوملا ھيام^[ مدختسÏو ھيف رايتلا ساDعdا دع$ ايظ^[ لصفي عونلا اذ و

 bus barلا سفن �Nع نيدلوم

 ؟؟BUSBAR DIFFRENTIAL RELAY ةيلضافتلا نابضقلا ةيام^[ ةبحاصملا ةيام^[ا �Mام-- 3

 ªI voltage supervision relayلوفلا فارشالا ةيامح.

 ؟ HVHRC زمرلا كل ¯ëع� اذام -- 4

 High Voltage High Rupturing Capacity fuse ــل راصتخإ زمرلا اذ  :ج
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 تالباDلاو تاmر^°او تافثكملا تاحولو تالو^°ا ةيام^[ kNاعلا د�T[ا تاحول �N مدختس� و و

 .ليغش®لا دTج �Nع لمع» ¯ªلا

 ؟لمحب مTلاصتا مدع دنع رايتلا لوحم ��رط رصق بجي اذامل -- 5

 )<[إ...ةيمومعلا نابضقلا وأ ط�[ا وأ لباDلا �� راملا( ي¶ادتبالا رايت ةميق ددحتت رايتلا لوحم ��

 رايت نأ يأ .)د�T[ا لوحم سكع �Nع( ھتميق �� يوناثلا رايتل لخد الو ةكبشلا فورظ بسح

 ي¶ادتبالا رايت مظعم موقي .ة]وناثلا ھترئاد فورظ ا³ف امب لو^°ا فورظ نع لقتسم ي¶ادتبالا

 تافلم �� ةيBرTك ةعفاد ةوق ديلوتب موقي يذلا لو^°ا بلق �� HI±�طانغملا ضيفلا جاتنإب

 ةمTمب )يوناثلا ��( لم^[ا رايت موقي .ةطنغملا رايت )ھبلغأ ��( لثمي ي¶ادتبالا رايت نأ يأ .يوناثلا

 د�T[ا نم �kاتلاBو لص^°ا ضيفلا نم دحُي امم ي¶ادتبالا ضيفل سكاعم HI±�طانغم ضيف جاتنإ

 ةحوتفم اdاقب عم لمحب رايت لو^° يوناثلا ةرئاد لاصتا مدع ةلاح ��و .يوناثلا فلملا ��رط �Nع

 رايت نم جتانلا ¼�بكلا HI±�طانغملا ضيفلل داضملا ¼�ثأتلا ھعم مدعن]و ،مدعني يوناثلا رايت نإف

ادج ةيلاعلا وأ( ةيلاعلا ةميقلا يذ ي¶ادتبالا
ً

 يوناثلا ��رط ن�ب د�T[ا قرف عفتري ذئÓيحو .)

ادج ة¼�بك تا]وتسم kNإ )ن�حوتفملا(
ً

 لو^°ا نم ٍلDل ة¼�بك رطاخم بÑس� يذلا د^[ا kNإ لصت دق 

 بلقلا رثأتي امك .ھل ةروا�°ا وأ لو^°ا يوتحت ªIلا ةدعُملل وأ ھعم لماعتملا ص�Hلل وأ

ادج ةيلاعلا ةميقلاب ةلا^[ا هذ  �� لوحملل يديد^[ا
ً

 ھضرع» نم ھبÑس» امب HI±�طانغملا ضيفلل 

 فلختلاو ةيماودلا تارايتلا نم ةجتانلا ةرار^[ا نم ةيلاع تا]وتسم كلذكو ديدشلا عبش®لل

 .HI±�طانغملا

 ھيلمع ھظحالم

 يوناثلا ةرئاد حتفب -دصق ¼�غ نع – ن�سدنTملا دحأ ماق لو¼�بلا تاmرش ىدحإ �� لمعلا ءانثأ

 ةباصإ ةجي®نلا تناmو .عطاوقلا دحأل ةدقعم مكحتو ليغش» ةرئادل ھصحف ءانثأ رايت لو^°

اران ھبش� ھنأب ھفصو امل ةجي®ن هدي �� قرحب ليمزلا
ً

 .ما^$ل زاTج نم جرخت 

 ؟ا ¼�غو عطاوقلا عم تالصوملل دي�[ا طBرلا نم ققحتلاب امئاد ¯GHوي اذامل -- 6

 ھنع جتÓي امم نياتلل لباق نوDي ھقطنملا هذ  �N ى¶او  غارف نوDتي دي�[ا ¼�غ طBرلا ةلاح �N ھنأل

 ھطقنلا هذ  �N لاعتشا ثدحي ىا رمختلاب فرع�ام

 ؟تاmر^°ا �N ءدبلا رايت ليلقتل ھمدختسملا قرطلا MN ام -- 7
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 ه¼�غص دوTج �Nع لمع» ¯ªلا تاmرحملل ءدبلا رايت ليلقتل ھمدختسملا قرطلا نم

1-soft starter 

 اتلد امجن ھليصوت-2

�N ر^°اmلا تاª¯ «ع لمع�N جTطسوتم د 

 رايتلا ليلقتل kNاوتلاب راودلا وضعلا عم ھلصتم نوDتو كر^°ا ليغش» ءدب دنع ھمواقم مادختسا

 جتانلا

 تقولا مكو .لمعلا �� تيقBو ةثالثلا راوطالا دحا سامت دنعةيتلوف ةلو^° ثدحي اذام-- 8

 ؟اذاملو ؟ ثد^$ل قرغتسملا

 ثدح يذلا روطلا نم لقتÓت ةيتلوفلا نال كلذو سامتلا ءدب ةلاح نم )ةقيقد50 ( لالخ رجفنت

 .اب]رقت ا¾ميق فعض kNا ةميلسلا راوطالا عافترا kNا يدؤي امم ةميلسلا راوطالا kNا اضراعلا ھيف

 ؟تالو^°ا �� )Tertiary Winding( ةيم أ �M ام -- 9

 Tertiary Winding لا

�N تالو^°ا MN ثلاث فلم �N إ ةفاضإلاب لو^°اkN 

 ة]رفصلا رايتلا ةبكرم رورمل مدختس� و اتلد ةئي  �Nع لصوي و ة]وناثلا و ةيئادتبإلا تافلملا

 ةميق فلتخي و لوحملل ثلاث دTج جاتنإل مدختس� و لو^°ا �Nع لامحألا نازتإ مدع ةلاح ��

 تافلملا ةردق ثلث ا¬ردق نوDت نايحألا نم ¼�ثك �� و ن�س�ئرلا ن�فلملا نع فلملا اذ  �Nع ةردقلا

 ,ىرخألا

 ة]رفصلا رايتلا ةبكرم رورمل نكلو ةردقلا جاتنإل فلملا اذ  مادختسإ متي ال ىرخأ نايحأ �� و

 .طقف

 ؟ ةردقلا تالوحم �� يطايتحالا ناز�[ا ةدئاف ام -- 10

 . ت]زلل سمالملا ءاوTلل ةيحطسلا ةحاسملا ليلقت 1 --

 )look out ( حوضنلا ةلاح �� HI±�ئرلا ناز�[ا ض]وع» 2 --

 ءاتش صلقت]و افيص ددمتي ت]زلا نا ثيح. ة]و�[ا تابلقتلا نم ت]زلاب مكحتلا 3 --

 ? لقنلا تاDبش لخاد ثدحت ªIلا ةيس�ئرلا ةيئاBرTكلا ءاطخالا �Mام -- 11

 .لم^[ا ةدا]ز -- 1
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 )ديا^°ا ن�Bو اÔيب وا راوطالا ن�ب رشابم سامت (رصقلا رئاود -- 2

 )راوطالا دحا �� عطق( ةحوتفملا رئاودلا -- 3

 )ضرالاو راوطالا ن�ب سامت( ةيلزاعلا -- 4

 ؟. ض]رأتلا تالوحم عاونا -- 12

 جازجزلا لوحم 1 --

 open delta ــلألأ لوحم -- 2

 اتلدلا تالوحم �� مدختس» 2و1 تالو^°ا

 تادلوملا ض]رأت �� مدختس»و .. ةيلاعلا ةقواعملا لوحم -- 3

 ؟؟6لا5وا4س�لو ھجوا ةثالثلا ماظن ةيBرTكلا ةردقلا ةموظنم �� مدختس� اذامل-- 13

 :ةيتالا بابسالل ھجوا ةثالثلا ماظن مادختسا لضفي

 ھجوا ةثالثلا ماظن �� تايقفاوتلا ةلقل -- 1

 .ةيداصتقالا ةفلDتلا ةلق -- 2

 .ءدبلا رايت نم د^$ل اتلدوةمجن ةليصوت ةيناDما -- 3

 Open delta ?? ـ لا ةليصوت ةفيظو �M ام-- 14

«üمد� �N ا لوحم]�Tد 

 ةمادختسال ضرألا و ھجوألا دحا ن�ب رصق ثودح ةلاح �N ة]رفصلا ةبكرملا دTج �Nع لوص^$ل

 رايتلا ةدا]ز نم ةياقولا وا ةيفاسملا ةياقولا �N رصقلا رايت هاجتا ديدحتىف

 ؟)Y(راتسلا ةق]رطب تافلملا طBر دنع )رثرالا( ع$ارلا ط�[ا طBر ةدئافام -- 15

 لم^[اب ةنزاوملا مدع ءارج ةدئازلا تارايتلا ر]رمتل كلذو

 ATS?? و  ام-- 16

 )ac( ةيBرTكلا ةردقلا ديلوت �� مدختس� ماظن و 

 ةقاطلا لوحي هرودب يذلاو alternator ھب لصتي لزيد كرحم نع بلاغلا �� ةرابع و و

 ةاعارم عم ةيداعلا تارايسلا �Nع ةبيكرت ةيناDمإب ماظنلا اذ  زاتم]و acةيBرTك kNا ةيكيناDيملا

 �Nع ھتردقب alternator زاتمي امك ac to dc ل]وحتل كلذو matching ةرئادو rectifier ةرئاد دوجو

 �� ةيداعلا تادلوملا سكع كلذو كر^°ا ليغش» درجمب طقف كلذو ةBولطملا ةردقلا جاتنإ
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 اذ .جاتنإلا �Nع ومنيدلا ةردق عفترت �kاتلاBو كر^°ا ةردق عفر بلطتي يذلاو )ومنيد(تارايسلا

 ملعأ هللاو

 مكحتلا تاحول نع ةصاخBو ةدعاسملا ءاجرب عوضوملا اذ  نع ¼&كأ تامولعم ھيدل نم

 .ةمظنألا نم عونلا اذ  ليغش» �� ةمدختسملا

 ؟ Armory ةقبط وا �§را�[ا فالغلا نم ا دش بجي تالباDلا ب^] دنع اذامل -- 17

 نم ا دش متي الو Armory ةقبط وا �§را�[ا فالغلا نم ا دش بجي تالباDلا ب^] دنع

 لزاعلا وا لصوملا

 لقي كلذBو لباDلا عطقم ةحاسم لقتو لصوملل ةلاطتسا متي فوس لصوملا نم ا دش مت نا

 لباDلا لمحت

 Is.cةصاخو رايتلل

 هرمع رصقو isolating ةلق �kا يدؤي اذTف لزاعلا نم تالباDلا دش مت نا اما

18 --What is the IP standard "Protection degrees of enclosures 

mج لTي ةدعم وا زاDل نوTا IP ل ةيام^[ا ةجرد و وTي ثيح ةدعملا هذDم نوDماقرا ثالث نم نو 

ex. IP 543 

 dust نم زا�T[ا ةيامح ةجرد �Mو "5" لوالا مقرلا

 water or "liquid" نم زا�T[ا ةيامح ةجرد �Mو "4" يdاثلا مقرلا

 mechanical impact نم زا�T[ا ةيامح ةجرد �Mو "3" ثلاثلا مقرلا

 مقر لDل ةفلتخم ةيامح تاجرد كان و

 ةققحم ةنيكاملا هذ  نا 7þوي كلذو بتكي ال ثلاثلا مقرلا نانايحا نا رابتعالا �� ذخانو

mechanical impact 

 ؟ ANSI DEVICE NUMBERS لا نع فرع» اذام -- 19

MN ع» ھتباث ماقرا نع هرابعp¼تايام^[ا نم ھفلتخم عاونا نع mاتلاkN: 

NO.2 MEANS TIME DELAY 

NO.21 MEANS DISTANCE 

NO.25 MEANS SYNCHRONISM-CHECK 
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NO.27 MEANS UNDERVOLTAGE 

NO.30 MEANS ANNUNCIATOR 

NO.32 MEANS DIRECTIONAL POWER 

NO.37 MEANS UNDERCURRENT OR UNDERPOWER 

NO.38 MEANS BEARING 

NO.40 MEANS FIELD 

NO.46 MEANS REVERSE-PHASE 

NO.47 MEANS PHASE-SEQUENCE VOLTAGE 

NO.49 MEANS THERMAL 

NO.50 MEANS INSTANTANEOUS OVERCURRENT 

NO.51 MEANS AC TIME OVER CURRENT 

NO.59 MEANS OVER VOLTAGE 

NO.60 MEANS VOLTAGE BALANCE 

MEANS PRESSURE (MECHANICAL PROTECTION) NO.63 

NO.64 MEANS APPARATUS GROUND 

NO.67 MEANS AC DIRECTIONAL OVER CURRENT 

NO.68 MEANS BLOCKING 

NO.69 MEANS PERMISSIVE 

NO.74 MEANS ALARM 

NO.76 MEANS DC OVER CURRENT 

NO.78 MEANS OUT-OF-STEP 

NO.79 MEANS AC RECLOSING 

NO.81 MEANS FREQUENCY 

NO.85 MEANS CARRIER OR PILOT-WIRE 

NO.86 MEANS LOCK OUT 
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NO.87 MEANS DIFFERENTIAL 

NO.94 MEANS TRIPPING 

 ؟ ةيتلوفلا تضفخنا املm ةرئادلا عطاوق �� لصفلا ةعس عافترا بÑس و  ام -- 20

mو لصفلا ةيلمع دنع ةدلوتملا ةرارشلا تلق ةيتلوفلا تضفخنا املBلصفلا ةعس عفترت كلذ. 

 ؟رمتسملا رايتلا وا دد¼�ملا رايتلا ؟ ناسdألا �Nع ارطخ ¼&كا امTا -- 21

 ھت�بيج لالخ رمي دد¼�ملا رايتلا نا مولعم ھنأل كلذو رمتسملا رايتلا ةل و لوأل ةباجألا نوDت دق :ج

 ؟نكل ةيBرTكلا ةقعصلا لالخ ررحتلل حمس� امم رفصلا ةطقنب

 تارايتلاو2000Hz ةضفخنملا تادد¼�لل اذ  ، رمتسملا رايتلا نم ناسdإلا �Nع رطخأ دد¼�ملا رايتلا

 رايتلا ¼�ثأت رايتلا فاعضأ 5-3 رطخأ زت¼�  60-50 دد¼�ملا رايتلا ¼�ثأت نوD]و 30mA ةضفخنملا

 .رمتسملا

 ةميق �Nعأ لصتو ،صاخ ¯ëحنم بسح �Mو دد¼�لا ةميقل اعبت دد¼�ملا رايتلا ةروطخ فلتخت -

 . زت¼�  60 – 50 دد¼�لا دنع ةروط�$ل

 ةميقلا سفن عم ةنراقم ارطخ لقأ ¼pتع� عفترملا رايتلا وذو ةعفترملا تادد¼�لا وذ دد¼�ملا رايتلا -

 رايتلا نم انامأ ¼&كأ ¼pتع� زت¼�  1000 ددرت دنع ¼�بمأ ��يم40 دد¼�م رايت الثم ،رمتسملا رايتلل

 ��يم 13 دد¼�ملا رايتلا نم انامأ ¼&كأ رمتسملا رايتلا سفن ¼pتع� امن�ب ، ¼�بمأ ��يم 30 رمتسملا

 .زت¼�  500 ددرت دنع ¼�بمأ

 فلتخ]و ةفلتخم ميق دنع ناسdإلا مسج �Nع رمتسملا رايتلا رثأ نع دد¼�ملا رايتلا رثأ فلتخي -

 .انايحأ قور^[ا �Nع رصحني �kاع ددرت ةميق وذ رايت رثأ نوDي دقف ،دد¼�لا بسح هرثأ اضيأ

 ةمواقم ،د�T[ا قرف :لماوع ةتس �Nع دمتع» ةروط�[ا ةجرد لقنل وأ ناسdإلل ةباصإلا ةدش -

 يذلا نمزلاو ،مس�[ا �� رايتلا راسم ،رايتلا عون ،رايتلا ةدش ،)رايتلل ��كلا راسملا وأ( مس�[ا

 .ةقعصلا �� ھل ضرعتلا متي

 .ةيتلوفلا �� س�لو رايتلا �� �M ناسdإلا �Nع ¯²ظعلا ةروط�[ا -

 ، fibrillation بلقلا جالتخإ ةر اظ و  ةيئاBرTكلا ةقعصلا �� باصملا ھل ضرعتي ام رطخأ نم -

 ¼pكأو ،<�لا فعض وأ مدلا <7 فقوت �kاتلاBو بلقلا تاقد ماظتنإ بارطضإ ةر اظ �Mو

 .بلقلا �Nع ارطخ لDش� وTف كلذلو ،دد¼�ملا رايتلا و  ةر اظلا هذý بÑسم
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 وذ دد¼�ملا وأ دحاو هاجتإب رمتسملا رايتلا رورمل ةجي®ن مس�[ا ايالخ �Nع ةروط�[ا لصحت -

 ن�يأتب بÑس®ي امم ايال�[ا ن�ب امو ايال�[ا �� ªIيلو¼�كلإلا لئاسلا لالخ نم ةضفخنم تاددرت

 .لئاسلا اTوت^°ا تانويألا عÏزوت فالتخإب بÑس®لاو لئاسلا

 نم رمي ثيحBو ةل]وط ة¼�فل هديب اTسمل ص�Hلا عيطتس� ªIلا ةيتلوفلا �M ةنمآلا ةيتلوفلا -

 ،ھب روعشلا نكمي ال رايت ھلالخ

 �Mو ھسفنب ھسفن ر]رحت ناسdإلا عيطتس� هدنع يذلا رايتلا و  Let Go Current ر]رحتلا رايت -

 .روmذملا ¯ëحنملل اقفو

 ةنمألا ةيتلوفلا ديدحت متف ،ناسdإلا مسج ةمواقمل دح لقأ �Nع اءانب ةنمآلا ةيتلوفلا باسح مت -

 اذ  ،تلوف 9I 110ف رمتسملا رايتلل ةنمآلا ةيتلوفلا امأ ،تلوف 65 ةميقب زت¼�  50 دد¼�ملا رايتلل

 نمآلا د^[ا نإف ةBوطرلا تدجو نإ امأ ،ةBوطر دوجو مدع فورظ �� ةزTجأللو ةفا�[ا ماسجألل

 .تلوف 60 رمتسملا د�T$لو ،تلوف 30 و  دد¼�ملا د�T$ل

 ¯ëحنملاو ،ھل ضرعتلا متي يذلا نمزلا �Nع رايتلا عونو رايتلا ةميق kNإ ةفاضإ دمتع» ةروط�[ا -

 .دد¼�ملاو رمتسملا رايتلا ن�ب ام فلتخ]و يطخ س�ل و  نمزلل

 .ةجتانلا قور^[او مس�[ا ةيلزاع رايÊإ ةلأسم �� طقف رولب®ت ةيتلوفلا ةروطخ -

 ايدعاصت اب�ترت ةيتآلا تارايتلا بتر -- 22

Ir ن/قملا رايتلا - ILلم^[ا رايت - Io.cرايتلا ةدا]ز - Ioff لصفلا رايت - Is.c رصقلا رايت -InL رايت 

 لمحاللا

 Ioff , InL,IL,Ir,Io.c,IS.C : ھباجألا

 ؟؟ ةيام^[او ةياقولا ن�ب قرفلاو  ام -- 23

 fire ق]ر^[ا نم ةياقولا ةزTجأ لوقن لثم ماظنلا نم ءزج س�ل زا�T[ا نا �Nع قلطت : ةياقولا نا

fitting 

 ةدا]زو رايتلا ةدا]ز نم ةيام^[ا ةزTجأ لثم ماظنلا نم ءزج و  زا�T[ا نا �Nع قلطت : ةيام^[ا اما

 د�T[ا ةدا]زو ضافخناو

 : ةياقولاو ةيام^[ا ن�ب قرفلا kNا ةفاضأ

 ) زلخوبلا ( ة]زاغلا ةياقولا زاTج لثم لطعلل ةيلوألأ راثآلا ثودح دنع لمع� ةياقولا زاTج
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 ناDمألا ردف ةعرس$ ھتلازا �Nع لمعÏو لطعلا ثودح دع$ لمع� ةيام^[ا زاTج اما

 ؟ تاممتملاو زويقلا ن�ب قرفلا و ام -- 24

 ھصت�°ا تامTملل رمأ ردص]و لطعلا فش®كي ممتملا نكل اعم ھلزع»و لطعلا فش®كت زويفلا -

 لطعلا كلذ لزع$ )عطاوقلا(

 رايتلا تالوحم( ةيذغتلل ردصم kNا جاتحي )ىوناثلا( متملا امأ ةيذغتلل ردصم kNا جاتحتال زويفلا -

 ( د�T[ا تالوحم

 ؟ةي اجتا ¼�غلا تاممتملاو ةي اجتألا تاممتملا ن�ب قرفلا و ام -- 25

 ضافخناو ةدا]ز - رايتلا ةدا]ز دض ممتم لثم طقف ةميقلاب لمع» ¯ªلا MN ھي اجتأ¼�غلا تاممتملا

 دض ممتم لثم اعم هاجتألاو ةميقلاب لمع» ¯ªلا MN ةي اجتألا تاممتملا ¯îHرألا برس®لا - د�T[ا

 �Nضافتلا -MNاجتألا ¯îHرألا برس®لا دض -ةردقلا ساDعdا

 demand load ?لا ن�Bو connected load لا ن�ب قرفلا -- 26

connect load 

 ةءاضا كدنع لاثم ال وا مدختسم تناm ءاوس ھيBرTكلا ةرئادلا �N ھلصوملا لامحالا عومجم و 

 لا س$ دحاو تقو �N هد لm مدختسم شم تناو رتويبمكو نو]زفيلتو ھلاسغو ھجالثو فيكتو

connect load  عومجم و mلا ماظنلا بسح ھلصوتم ھجاح ىا وا ىد تاجا^[ا ل�N تنا 

 . وسردتب

 demand load اما

 نوتب MNو ن�عم تقو �N ھلاغش نوDتب �Nلا تاجا^[ا ¯ëع� ددحم تقو �N بولطملا لم^[ا و 

 diffarcity factor لا ھمسا اب]رقت �N factor بورضم connect load لا نع هرابع

 نا ساسا �Nع ليللاو مويلا �N ىdاتل تقو نم فلتخيب ونا ساسا �Nع تافرك ھل نوDيب ابلاغ هدو

�N يب كال¾سالا تاقواو هورز تاقواDلقا ا³ف نو. 

 ؟recepticals bye 3 wire not 2wire as Egypt ھيÑنجالا لودلا مدختس» اذامل -- 27

 غÏرفت متي امÔيب short ثدحي امدنعف hot and neutral only نم لزانملاب ةيئانثلا ھش�فلا نوDتت

 .îHIرالا kNا ءاBرTكلا

 ناسdالا �� رايتلا رم]و ةمواقملا رودب موق]و ةرئادلا نم ءزجك لمع� ص�Hلا اTسملي امدنعف
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 .ه¼�ثك راطخاو ةافولا kNا رايتلا اذ  يدؤي نا نكمملا نمو

 ¼pكالا ءز�[ا رمي short ثودح دنعف ground ¯²س� رخآ كلس اý نوDي ةيثالثلا ش�فلا نكلو

 رايت kNا ناسdالاب رمي الو ناسdالا ةمواقم نم ¼�ثكب لقا ھتمواقم نأل ground كلس$ رايتلا نم

 .ناسdالا �Nع ¼�ثات ھل س�ل ادج ¼�غص

 ةيلاتلا تارقفلا نم لm حرشا

: 

Recovery voltage: M� لا ةيتلوفلاªI ظتTع ر�N ةرارشلا عطق دع$ ةرودلا عطاق. 

Resitriking voltage: M� لا ةيتلوفلاªI ظتTع ر�N ةرارشلا ءافطإ ةيلمع ءانثأ ةرودلا عطاق. 

Transient over voltage: M� لا ةيتلوفلا �� ةيظ^$لا تاعافترالاªI ثأت تحت ةكبشلا �� ثدحت�¼ 

 .قعاوصلا ثودح ةلاح �� وأ ةكبشلا ءازجأ نم ءزج يأ ليصوت وأ لصف لثم لماوع ةدع

First phase to clear the fault: M� ع ةرودلا عطاق ةيلباق�N 3( عطقPhase short circuit( عم 

 ن]روطلا نم �Nعأ ةيتلوف عطق ةيلع نوDي ثيح ن]رخآلا ن]روطلا لبق عطقلاب راوطألا دحا مايق

 رفصلا kNإ رايتلا لصي ثيح ةرارشلا ھب ئفطنت روط لوأ نأ يأ .اب]رقت فصنو ةرمب ن]رخآلا

 نم ¼&كأ 1.5 ةيتلوف لمحتي نأ بجي ھنا يأ .ةطقنلا هذResitriking voltage ý ھب عفترتو

 .ن]رخآلا ن]روطلا

Symmetrical fault: وM� لا لاطعألاªI ع ثدحت�N نم عونلا اذ  �� ةموظنملاو ةثالثلا راوطألا 

 .نازتا ةلاح �� ةموظنملا ىقبت لاطعألا

 :ام  ن�عون �Nع لاطعألا هذ  نوDتو

3phase fault 

3phase to ground fault 

As Symmetrical fault: وM� لا لاطعألاªI ع ثدحت�N كلا ةموظنملاTرBةلاح �� ثدحتو ةيئا 

 ةلاح نع ةموظنملا جرخت لاطعألا نم عونلا اذ  ��و ن]روط وأ دحاو روط �Nع رصق ثودح

 .نازتالا

 :�M عاونأ ةثالث �Nع لاطعألا هذ  نوDتو

Single phase to ground fault 
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Two phase to ground fault 

Phase to phase fault 

Zero sequence impedance: وM� لا ةمواقملا ةميقªI «أط�[ا رايت رورم ض¼�ع )Fault current 

If( عp¼ و ضرألاM� أط�[ا ةطقن نم )Fault( إkN داي^[ا ةطقن )Neutral point( �� دمتع»و ةلو^°ا 

 .)<[ا ......,ةيلمر ,ة]ر�l( ضرألا عون �Nع ا¾ميق

◌ٍ Source impedance وM� اممdا ردصم ةع]�Tلاو دªI نأ نكمي dامملا ا³مسdو ةيلخادلا ةعM� 

 .د�T[ا ردصم �Nع رصق ةرئاد ثودح دنع رTظت ªIلا ةعdامملا

Inductive type voltage impedance: لا ةيتلوفلا تالوحم عاونأ دحاªI «ضارغأل مدختس 

 ,ةيدايتعالا ةلو^°ا لمع أدبم نع تالو^°ا نم عونلا اذ  لمع أدبم فلتخي الو ةيام^[او سايقلا

 د�T[ا ةلوحم ¼pتع»و 110V ةميق kNإ �kاعلا د�T[ا ميق نم د�T[ا ةميق ضيفختل مدختس»و

 .ضرألاو روطلا ن�ب طBرت كلذل رايتلل ةبسÓلاب ادج ةيلاع ةمواقم

Out off phase switching: M� اميف ةرودلا عطاق راوطأل ليصوتلاو لصفلا ةيلمع نمازت مدع 

 حبصي ھنأm يأ ةلا^[ا هذ  لثم لمحت عطاقلا �Nع بجي يأ ,راوطألا ن�ب ëIمز قرف دوجو يأ , اÔيب

Short circuit ع�N 2phase عو�N ةرشابم عطاقلا ��رط. 

 Over current ??رايتلا ةدا]ز و Over load لم^[ا ةدا]ز ن�ب قرفلا --- 29

 لم^[ا ةدا]ز

MN ةدا]زلا ةميق �N كلا رايتلاTرFلمحتت و ھننقملا ةميقلا نع لم^$ل ىTلا وا ةدعملا اDة¼�فل تالبا 

 .% kN 25ا % 10 ن�ب ام حوا¼�ت و فلتت نا نود ةينمز

 لاثم

 ممصم و بئاق^[ا لقنل ¼�س ليغش®ب موقي ىFرTك كرحم نع ةرابع ىFرTك لمح اندنع ناm اذأ

 رايت ب^�ü لم^[ا اذ  دنع و مارجوليك 1000 نع د]زيال ھيلع بئاف^[ا نزو نوDي نا �Nع

 ناشلع كر^°ا نا هانعم اذTف مارج وليك kN 1200ا بئاق^[ا نزو داز اذإف ¼�بمأ 200 ةرادقم

 كلذب و ھيلع مصصملا نع ¼�بمأ 40 ھتميف ةدا]ز ىFرTك رايت ب^�ü فوس لم^[ا اذ  لقني

 ىدؤي فوس ھننقملا ةميقلا نع رايتلا �N ةدا]زلاةروطخ دجوت ان  و .¼�بمأ �N 240كلا رايتلا حبصي

 عضوي كلذل و . ةلزاعلا ةداملا فلت kNا اذ  ىدؤي فوس kNاتلاBو تالصولا ةرارح ةجرد عافترا kNا
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 .لم^[ا ةدا]ز دض تاmرحملل ةيامح

 ة¼�صق ةينمز ة¼�فل % 25 - 10 ن�ب حوا¼�ت لم^[ا �N ةدا]ز لمحتت نا ةيBرTكلا تالالا ممصت ابلاغ

 .ليصافتلا ةفرعمل ةدعملل ةعنصملا ةكرشلا ةعجارم بجي و .فلتت نا نود

 Over current رايتلا ةدا]ز

MN ةدا]زلا ةميق �N كلا رايتلاTرFلا ن/قملا رايتلا نع ىª¯ ا ىدؤتkN كلا ةدعملا فالتإTرBخأت نود ةي�¼ 

 .ن/فملا رايتلا ةميق نم % 50 نم ¼pكا نوDت ام ابلاغ و ¯ëمز

 ةظو^$م

 بجي و فلتت نا نود ىdاوث ثالث ةدمل )رصق رايت ( رايت ةدا]ز لمحتت اÊا ةيBرTكلا تادعملا ممصت

 .نمزلا اذ  لبق ةياقولا ةزTجا لمع» نا

 ؟ ءاوTلا نم غرفملا و ¯ª]زلا و ىزاغلا عطاقلا ن�ب قرفلا ام --- 30

 ءانثا ةيBرTكلا ةرارشلا ءافطإ �N ةمدختسملا ةلزاعلا ةداملا عون و  عطاوقلا ن�ب ¯H±�ئرلا قرفلا

 .عطاقلل ةيس�ئرلا سمالتلا طقن لصف

 Vacuum Circuit Breaker ءاوTلا نم غرفملا عطاقلا - 1

 ادج ادج ةيلاع ةجردب ءاوTلا نم امامت ةغرفم ةرارشلا ءافطأ ةفرغ نوDت عطاوقلا نم عونلا اذ 

 kNا لصت

1000000000 / 1 Torr ىو�[ا طغضلا تحت 

 اذ  بويع نم ¼pتع� اذ  و عطاقلل ةيس�ئرلا تاسمالملل ةيلخاد ةنايص لمع نكمي ال كلذل و

 ةيلخادلا ةمواقملا سايق و عطاوقلا نم عونلا اذ  �Nع تارابتخألا ءارجا دنعو عطاوقلا نم عونلا

 نم د]زي امم لماDلاب ةرارشلا ءافطأ ةفرغ لادب®سا متي ةميلس ¼�غ ا¾ميق نا دجو و تاسمالملل

 .تلوف وليك ª¯ 36ح دو�T[ا �N مدختس� عونلا اذ  و ةنايصلا فيلاDت

 ª¯ Oil Circuit Breaker]زلا عطاقلا - 2

 ةؤلمم ةرارشلا ءافطأ ةفرغ نوDت و نآلا ¯ªح مدختس� لازام و عطاوقلا عاونا مدقا نم عونلا اذ 

 بجي ھنا ةظحالم بجي نكل و ةيس�ئرلا تاسمالملا ن�ب ةرارشلا ءافطأ �Nع دعاس� لزاع ت]زب

 مدختس� و رمألا مزل اذا ة¼�غ» متي و رصقلل لصف تايلمع ةدع دع$ ت]زلل ة]رود تارابتخا لمع

�N ا]�Tويع نم و ةطسوتملا و ةضفخنملا دوBنا ة Üادج ¼�بك ةم� �N ةمادختسا ةلاح �N ا]�Tد 
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 .kNاعلا

 SF6 Circuit Breaker ىزاغلا عطاقلا - 3

 و ةددعتم و ة¼�ثك ايازم نم ھل مل ة¼�خألا ةنوألا �N راش®نألا �N ذخا عطاوقلا نم عونلا اذ 

 .تلوفوليك ª¯ 1100ح ةفلت�°ا دو�T[ا تا]وتسم عيمج �N مدختس�

 ءافطأ ةفرغ لخاد لزاع طسوSF6 m تي¼pكلا د]رولف سداس زاغ مدختس� عونلا اذ  �N و

 .ةرارشلا

 

 ؟ ةياقولا تارادDو تالو^°ا تاطحمب ا رفاوت بجي ¯ªلا تاموسرلاو تال�üلا MN ام : 31

 ةيلاتلا تال�üلا رفاوتت نأ بجي

 single line diagram ةطحملل ى¶ادتبالا وأ ¯H±�ئرلا مسرلا - 1

 wiring diagram ¼�غتملا رايتلا عÏزوتو رمتسملا رايتلاو ةياقولاو ة]وناثلا رئاودلا مسر 2 -

 ةياقولا ل�] - 3

 تارابتخالاو ةنايصلا ل�] 4--

 ليغش®لاب ةصا�[ا تاميلعتلا ل�] - 5

 ةينفلا تاميلعتلا 6 -

 ةياقولا ةزTجأ تورك 7 -

 ةنايصلا جمارBو رابتخالا تاداTش 8 -

 سايقلا ةزTجأو تادادعلا ةرياعم ل�] 9 -

 كول¼�نالا رئاود رابتخا ل�] 10 -

 ةطحملل ةينفلا تانايبلا ل�] 11 -

 ؟ ةيئادتبالا وأ ةيس�ئرلا رئاودلا تانوDم MN ام – 32

 ن�كاDسلاو حيتافملا 1 -

 نابضقلا - 2

 رايتلا تالوحم- 3

 د�T[ا تالوحم - 4
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 ةيس�ئرلا تالو^°ا 5 -

 ةدعاسملا تالو^°ا -6

 ؟ ميلسلا ةياقولا زاTج �N ا رفاوت بجاولا طورشلا MN ام – 33

 ددرت وأ رصق رايت لقأب هروعش ةجردل ادج ساسح ةياقولا زاTج نوDي نأ بجي : ةيساس^[ا 1 -

 زا�T[ا ا³لع رياعملا ةميقلا ا¾ميق ىطختت امدنع كلذ ¼�غ وأ

 ةكبشلا نم ه¼�غ نود ھلزعو رصقلا ناDم ءاقتناب ةياقولا ماظن موقي نأ بجي : ةيئاقتنالا 2 -

 ةياقولا ماظن ناm املmو ةBولطملا ةعرسلاب رصقلا ناDم لزعو فاش®كا متي نأ بجي : ةعرسلا 3 -

 ةيكيناDيمورTكلا تالحرملا نم ةياقولا ةزTجأ تروطت كلذ �Nعو لضفأ كلذ ناm املm ةعرس ¼&كأ

 ةيمقرلا kNإ ةيكيتاتسالا kNإ

 ¯ªلا ةقطنملا �N لطعلا ءانثأ لمعلا �Nع رداق ةياقولا ماظن نأ �N ةقثلا ¯ëع» MNو : ةيقوثوملا 4 -

 ثدحي نل ھنأو اÔع لوئسملا قطانملا ¼�غ قطانم �N لطع دوجو ءانثأ لمع� الأ بج]و طقف ا³محي

 دنع راذنإ تاراشإ دجوي ةثيد^[ا ةزTجألا �Nو ھئادأ �Nع ابلس رثؤي امم ةياقولا زاTج �N للخ ىأ

 ا�N ýخاد لطع دوجو

 ؟ مدختس» اميفو سايقلا تالوحمب دوصقملا ام : 34

 ـ: �Nع لمش» ةزTجألا تالوحم وأ سايقلا تالوحم

 د�T[ا تالوحم2 - رايتلا تالوحم 1 -

 ةزTجأ بسانتل ةضفخنم ميق kNإ ادج ةيلاعلا دو�T[او تارايتلا ل]وحتل تالو^°ا هذ  مدختس»و

 . ةلاعف ¼�غلاو ةلاعفلا ةقاطلا تادادعو مكحتلاو سايقلاو ةياقولا

 بسÓب كلذو ا ركذ مت ¯ªلا ةزTجألا kNإ اTفقوم بسحو ةكبشلا ةلاح لقنب موقت تالو^°ا هذ و

 تالوحم �Nو ةزTجألل ن/قملا رايتلا بسح 5/ 400 وأ 1/ 400 رايتلا تالوحم �N امك تباث ل]وحت

 الثم 110/ 11000 وأ 100/ 11000 وأ 110/ 66000 وأ 100/ 66000 بسÓلا نوDت د�T[ا

 . ةمدختسملا ةزTجألل ن/قملا د�T[ا بسح

 ؟ سايقلا تالوحم دئاوف ام : 35

 سايقلا ةزTجأ ةمالسل ةبسانم نوDت ة¼�غص ميق kNإ ةردقلا ماظن تارايتو دوTج ل]وحت 1 -

 ةياقولا ةزTجأو ةبقارملاو مكحتلاو
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 kNاع دTجو رايت تاذ ا¬افلم نوDت ¯ªلاو ةردقلا مظنل ةيلوألا رئاودلا نع ةزTجألا رئاود لزع 2 -

 سايقلا وأ ةياقولا ماظن رايتو د�T[ بسانم ¼�غ

 �N ن/قملا ىوناثلا رايتلا نوDي الثمف ةزTجألا اý ىذغ» ةيسايق ميقل د�T[او رايتلا ميق ديحوت 3 -

 110 وأ تلوف 100 د�T[ا تالوحم �N ن/قملا ىوناثلا د�T[او ¼�بمأ 5 وأ ¼�بمأ 1 رايتلا تالوحم

 تلوف

 ؟ rated burden ةلوم^$ل ةبتارلا ميقلاب دوصقملا ام – 36

MN لا ¼�بمأ تلوفلاب ةردقلاª¯ ليمحت نكميTع ا�N ا وأ رايتلا تالوحم]�Tع ةمئاد ةفصب د�N نأ 

 تالوحملل ةقدلا ىوتسم بسح اý حومسملا دود^[ا �N ھجولا ة]وازو رايتلا �N أط�[ا ةميق لظت

 ؟ kN 5p20 , 30 VAاتلا زمرلاب دوصقملا ام – 37

 رTظي ىذلا مقرلاو ةياقولل رايت لوحم ھنأ ¯ëع�p زمرلاو Name plate ف]رعتلا ةحول �Nع بتكت

 ن�مي �Nع ىذلا مقرلاو Accuracy class ةقدلا ىوتسم ¯ëع� 5 مقر و و p فر^[ا راس� �Nع

 رايتلل افعض 20 رايت رورم نكمي ھنأ ¯ëع� و و ALF ةقدلا دودح ¯H-قأ لماعم لثمي pفر^[ا

 ةلصوملا لامحألا نوDت نأ ةط]رش اTل ةررقملا دود^[ا �N أط�[ا ةبسd ءاقب عم رايتلا لو^° بتارلا

 . ¼�بمأ تلوف 30 ھيلع

 ل�N mو ن/قملا رايتلا نم افعض 20 رورم دنع % 5 ةيلDلا أط�[ا ةبسë¯ dع» ىرخأ ةق]رطب وأ

 ةلوم^$ل ةبتارلا ميقلا �N 30 VAع قلطي لاوحألا

 ةقدلا ¯ëع� KL وأ CL زمر اTقبس� 6p وأ 3p د�T[ا تالوحم �Nو رايتلا لوحم �Nع X وأ 5P بتك]و

 ميقلا نم كلذ ¼�غ وأ class 2وأ class 0.5 نوDت سايقلا ةزTجأ �Nو class ةقدلا ىوتسم وأ

 . بتارلا رايتلا تافعاضم ددع n اTقبس� 20 ىرخألاو

 ؟ رايتلا لوحم ةيحالص نم دكأتلل ةمزاللا تارابتخالا MN ام : 38

 )continuity( ة]وناثلا تافلملل ة]رارمتسالا سايق 1 -

 ¯îHرألا عم ة]وناثلا تافلملل لزعلا ةمواقم لقت الو تلوف 1000 رجيملا ةطساوب لزعلا رابتخا 2 -

 موأ اجيم 20 نع ¯îHرألا عم ةيئادتبالا تافلملل لزعلا ةمواقم لقت الو موأ اجيم 10 نع

 ة]راطبلا ةطساوب ةيبطقلا رابتخا 3 -

 ىوناثلا رايتلا سايقو ى¶ادتبالا ةTج رايت رارماب كلذو ل]وحتلا ةبسd رابتخا 4 -
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 kNإ لصت ¯ªح رايتلا ةميق سايقو ىوناثلا فلملا �Nع دTج طيلس®ب كلذو عبش®لا رابتخا 5 -

 ىوناثلا فلملا رايت نأف % 10 ةبسÓب ا³ف د�T[ا داز اذإ ¯ªلا ةطقنلا نم أدبت ¯ªلا عبش®لا ةلحرم

 �N ادج ة¼�بك ةدا]ز kNإ ىدؤت د�T[ا �N ة¼�غص ةدا]ز ىأ ناف ةطقنلا هذ  دعFو % 50 ةبسÓب د]زي

 . عبش®لا ةلحرم لو^°ا لخدي كلذBو رايتلا

 نكمي رمتسم دTج ردصم ليصوت ق]رط نع كلذو ىوناثلا فلملل ةيلخادلا ةمواقملا سايق -6

 رمتسملا د�T[او رايتلا ميق سايقو ايج]ردت د�T[ا عفر مت]و ة¼�غتم ةمواقم ق]رط نع ھيف مكحتلا

 ةميق طسوتم ÷ د�T[ا ةميق طسوتم = ةمواقملا ةقالعلاب موأ نوناق بسح ةمواقملا بسحتو

 رايتلا

 ؟ رايتلا تالوحم ةلومح سايق نكمي فيك – 39

 ردصم ليصوت مت]و ةتزور برقأ نم K , L وأ S2 , S1 رايتلا تالو^° ة]وناثلا فارطألا لصف متي

 رايتلا تالو^° ة]وناثلا فارطألل ةلباقملا ليصوتلا طقن kNإ ھتميق �N مكحتلا نكمي دد¼�ملا د�T$ل

 رايتلا ةميق kNإ لصن ¯ªح رايتلا ميق ظحالنو ايج]ردت د�T[ا عفر مت]و ةياقولا ةزTجأ ىذغ» ¯ªلاو

 مت]و اTل رظانملا د�T[ا ةميق لي�ü» مت]و Inرايتلا تالو^° ةبتارلا

 لوحملل بتارلا رايتلا × ) بتارلا رايتلا رورم دنع( ساقملا د�T[ا ةميق = ةلوم^[ا باسح

 ھيلع ةنودملاو رايتلا لوحم ةلوم^[ ةبتارلا ةميقلاب نراقتو

 ؟رمتسملا رايتلاب ةط^°ا ةيذغ» ماظن حرشا– 40

 ¯ªلا ن^Hلا ةزTجأ ةطساوب اÔ^' متي ¯ªلا تا]راطبلا MN تاط^°ا �N رمتسملا رايتلا ردصم

 تا]راطبلا �N ھنا�qخا نكمي رمتسم رايت kNإ ھل]وحتو دد¼�ملا رايتلا ديحوتب موقت

 �Nو ن�كاDسلاو عطاوقلاب ةصا�[ا لو¼�نكلا رئاود �N مدختس� ذإ ةيم ألا ةياغ �N رمتسملا رايتلاو

 نم حبصأو ة]رارطضالا ةءاضإلاو ق]ر^[ا ماظنو راذنإلاو تالاصتالاو ةياقولا ةمظنأ ةيذغ»

 ن�مأتل نحاش نم ¼&كأو ة]راطب نم ¼&كأ مادختساب كلذو ةليدب رداصم ¼�فوت بجي ¯ªلا ةيم ألا

 فورظلا أوسأ �N رمتسملا رايتلا دوجو

 ؟ تافلملا ةرارح ةجرد ن�بمو ت]زلا ةرارح ةجرد ن�بم لمع ة]رظن ن�ب قرفلا و  ام - 41

 ھل زاغ ھب ت]زلا �N رومغم خافتنا نم نوDتي و و ت]زلا ةرارح ةجرد سايقب صا�[ا زا�T[ا لمع�

 مكحت]و ةBوبنأ ةطساوب سمالتلا طقنو رشؤملا kNإ خافتنالا نم لصي زاغلاو ¼�بك ددمت لماعم
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 راذنإلا 65 ةرارح ةجرد �Nع ھطبض نكم]و ةيقبئزلا سمالتلا طقن نم ن�تعومجم �N زا�T[ا

 كلذ ¼�غ وأ لصفلل 95 ةيناثلاو

 رثأتي خافتنالا نإ الإ قباسلا زا�T[ا لثم وTف تافلملا ةرارح ةجرد سايقب صا�[ا زا�T[ا امأ

 لو^°اب راملا رايتلا عم بسان®ي رايت اý رمي ةمواقم نم ةجتانلا ةرار^[ا kNإ ةفاضإلاب ت]زلا ةرارحب

 ةرارح تس�ل ةرثؤملا ةرار^[ا نوDت كلذBو لو^°ا لخاد رايت لوحم نم ذخؤي ىذلا رايتلا اذ و

 �N50ع طبضت kNوألا تاسمالتلا نم تاعومجم ةثالث ھيلعو تافلملا ةرارح امنDو ا دحو ت]زلا

 ةعFرأ ىرخأ عاونأ �Nو ةجرد 100 لصفلل ةثلاثلاو ةجرد 70 راذنإلل ةيناثلاو حوارملا ليغش®ل ةجرد

 لصفلاو راذنإلاو حوارملا ¯ªعومجم ليغش®ل تاسمالتلا نم تاعومجم

 ؟؟ )تازاغلا للحت نم ةجتانلا ةياقولا ( زلخوب زاTج لمع ةركف نع ملDت – 42

 نوDي امدنع ت]زلا حطس �Nع ناوفطت موينمولألا نم ن�تماوع �Nع ىوتحي ىdدعم ءاعو نع ةرابع

 طقن نوDتو ةيقبئز سمالت طقن �N مكحتتو روحم لوح كرحتت اÔم لmو ت]زلاب ائلتمم ءانإلا

 اذ  بكر]و سمالتلا طقن تلفق ةماوعلا تطب  اذإف ةيفاط ةماوعلا املاط ةحوتفم سمالتلا

 ةBوبنألا بكرتو ھسفن لو^°ا ن�Bو ىطايتحالا ت]زلا نازخ ن�ب لصت ¯ªلا ت]زلا ةBوبنأ �Nع زا�T[ا

 لالخ نم لو^°ا kNإ ىولعلا ناز�[ا نم ت]زلا رورم نوDي ¯ªح ىقفألا عم ةجرد 2 ليم ة]وازب

 مامص ةطساوب قلغ»و حتفت �Nعا نم ةدحاو ةحتف ھBو قالغإلا مكحم ءانإلاو زلخوب زاTج

 ت]زلا ر]ركت دع$ وأ ت]زلاب لو^°ا ألم دع$ تازاغلا جارخإل مدختس»و

 ام³لع طغضت تازاغ دوجو وأ ت]زلا صقن ةلاح �N الإ ناتيفاط ناتماوعلا ىداعلا عضولاو

 لصفو راذنإ ناتلحرم ام و ع$اتتلا �Nع تاسمالتلا لفقتف

 ؟ رابتخا نودب رايتلا تالوحمو د�T[ا تالوحم ل]وحت ةبس�N dع لوص^[ا نكمي فيك –43

 N" بكرملا دادعلا نم وأ ھسفن لو^°ا �Nع نم د�T[ا لوحم تامولعم �Nع لوص^[ا نكمي

 ةزTجألا هذ  نوDت نأ ط¼�شÏو سايقلا ةيلخ �Nع وأ لو^°ا �Nع بكرملا ¼�ماتلوفلا نم وأ ىذغملا

 بوسحم تباثلا ناm اذإ رايتلا تالوحم ةبس�N dع دادعلا تباث ةمسقب وأ ةحوللا عم ةدروم

 رايتلا تالوحم ةبسd × د�T[ا تالوحم ةبسd برض لصاحب

 وأ ¼�يمألا نم وأ ھسفن لو^°ا نم ا³لع لوص^[ا نكمي رايتلا تالوحم تامولعم �Nع لوص^$لو

 ةمسقب وأ رايتلا تالوحم ةبس�N dع جم¼pملا رايتلا ةدا]ز زاTج نم وأ ةيل�[ا �Nع بكرملا دادعلا نم
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 بوسحم تباثلا ناm اذإ د�T[ا تالوحم ةبس�N dع دادعلا تباث

 ؟ �N^°ا ¯îHرألا عضو لبق اÔم دكأتلا بجي ¯ªلا ءايشألا MN ام : 44

 نوDي ف. ك 11 دTج رايت تالوحم نكيلو ا³لع لمعلا دارملا ةمTملا لصف نم دكأتلا1 -

 ةيل�[ا جراخو لوصفم حاتفملا

 ¯îHرأ عضو �N ةبغرلاب ةاذغملا ة�T[ا غالبإب كلذو دTج لابقتسا مدع ن�مأت 2 -

 ) د�T[ا ن�بم اصع ( رابتخالا اصع ق]رط نع لباDلا نم عجارلاب دTج دوجو مدع نم دكأتلا 3 -

 ايناث ةمTملا ةTج نم مث الوأ ¯H±�ئرلا ¯îHرألا ةTج نم ¯îHرألا ةلصو عضو 4 -

 ؟ اTعم لماعتلا ةيفيكو ىزاوتلا تايذغمب دوصقملا و  ام : 45

MN ع لدت ةرابع�N لا تايذغملاª¯ «زوتلا تاحول ىذغÏع ةلصومو ع�N ىزاوتلا �N تالو^°ا ةطحم 

 2, 1 عÏزوتلا نابضق �Nع وأ 1 عÏزوتلا نابضق �Nع عÏزوتلا ةحول �Nو 1 عÏزوتلا نابضق نم الثم

 كلت دحأ لصف دنع نأل ةروط�[ا ¯9تنم �N تايذغملا كلتو عÏزوتلا ةحولب لصوم طبارلاو

 ةحول نم حاتفملا لصف متي مل اذإ لباDلا �Nع عجارلاب دTج كان  نوDي ةط^°ا نم تايذغملا

 قبطن]و دTج دوجو مدع نم دكأتلا دع$ الإ رايتلا تالوحم وأ لباDلا عم لماعتلا متي الو عÏزوتلا

 لصف نم دكأتلا دع$ الإ ةرئادلا لخدم �Nع لمعلا بجي الف ىزاوتلا ف. ك 66 رئاود �Nع كلذ

 د�T[ا لوحم ق]رط نع د�T[ا دوجو ةظحالمو مكحتلا ق]رط نع ىرخألا ة�T[ا نم ةرئادلا

 . ف . ك 66 دTجب ةصا�[او د�T[ا ن�بم اصع وأ ةرئادلا لخدم دنع دوجوملا

 ؟ ف. ك 11 دTج عÏزوتلا نابضق �Nع لمعلاب مTل حرصملا نم : 46

 م و ةنايصلاب ن�ينفلا رابكو ن�لوئسمك طقف ةنايصل ¯H*دنTمل نابضقلا كلت �Nع لمعلاب حرصي

 - : ةيلاتلا طورشلاب الإ متي ال لمعلاو نابضقلل د�T[ا ةيذغ» رداصمب ة¼pخ مTدل

 ةيل�[ا جراخ حاتفملا ةBرع جارخDو ن�ت�T[ا نم نابضقلل ىذغملا ¯H±�ئرلا لو^°ا لصف 1 -

 جراخ حيتافملا جارخDو ىرخألا تالو^°ا نم طBرلا تايذغمو جور�[ا تايذغم عيمج لصف2 -

 مدعو ايال�[ا

 نم لصفلا نم دكأتلا متي مل اذإ طBرلا تايذغم وأ ىزاوتلا تايذغمل �Nفسلا ءز�[ا نم با¼�قالا

 ىرخألا ة�T[ا

 ) سايقلا ةيلخ ( ةيل�[ا جراخ د�T[ا تالوحم ةBرع جارخإ 3 -
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 ةيل�[ا جراخ ھحاتفم عضوو ف . ك 11 دTج نابضقلا طبار لصف نم دكأتلا 4 -

 ف .ك 11 دTج رابتخالا اصع ةطساوب نابضقلا �Nع دTج دوجو رابتخا 5 -

 ليصوتلا تاوطخ kNوأ نوDتو لمعلا ن�مأتل ةوطخ رخآ هذ و �Nحم ¯îHرا عضو 6 -

 نابضقلل ةلصوملا تاحتفلا لm ىطغ» لزعلا رابتخاو ةفاظنلا دع$ 7 -

 ؟ ليغش®لا عضول ةروانملا دع$ ف. ك 11 دTج جورخ ةيلخ لوخد دنع ھلمع بجي ام – 47

 ليصوتلا قوع» عdاوم ىأ دوجو مدع �Nع ھنم عيقوتلاو عÏزوتلا لوئسم عم ةروانملا ءاÊإ 1 -

- 

 ھعفر نم دكأتلاو دجو نإ لباDلا سأر �Nع عوضوملا ¯îHرألا عفر 2 -

 رمألا مزل اذإ ا ¼�غ»و اÊولو ةي®]زلا حيتافملا �N ت]زلا ىوتسم ةعجارم 3 -

 ة¼�غص تناm ولو ¯ªح حاتفملا ةBرع راسم �N وأ فلخ تادعم ىأ دوجو مدع نم دكأتلا 4-

 ةرارش ىأ عم لاعتشالل ةضرع نوDت ال ¯ªح نيq/بلاب ا¾فاظن دع$ حيتافملا لوخد مدع 5 -

 تادعم ىأ وأ حاتفملا �Nع ةنTك دوجو مدع نم دكأتلا 6 -

 لمعلا ناDم نع لاعتشالل ةلباقلا داوملا داع$إ 7 -

 ليغش®لاو ةياقولل ةيذغملا رمتسملا رايتلا حيتافم ليصوت نم دكأتلا 8-

 ىFرTكلا لصفلاو ليصوتلاو رابتخالا عضو �N حاتفملا ةتزور ليصوت 9 -

 بعاصم ىأل ةيكيناDيملا ةكر^[ا ةظحالمو رس�ألاو نميألا لوخدلا ىرجم �N حاتفملا لوخد 10 -

 حاتفملل حي^Eلا قيشعتلاو لوخدلا ھجاوت

 ةيدرولا س�ئر ةطساوب نوDي ليصوتلا دنعو ةيدرولا مقاطل الإ لمعلا �N كا¼�شالا مدع 11 -

 ليصوتلا تاءارجإل اع$اتمو ليصوتلا ناDم نع اديع$ نوDي رخآلا ةيدرولا درفو

 نم ىذغملا ليصوت �Nع عÏزوتلا عاطق عم قيسÓتلا متي عÏزوتلا ةحول ىذغ� ىذغملا ناm اذإ12

 عم نما�qم لطع ثودح نم افوخ كلذو ةحوللا لوخد نم ليصوتلا ا دعFو الوأ ةط^°ا

 بÑس نع رمألا طلتخ]و ةط^°اب ىذغملا لصفيف عÏزوتلا ةحول نم جورخ ىذغم �Nع ليصوتلا

 ھناDمو لصفلا

 أطخ ىأ ةجي®ن ةمدصلل ھضرع� امم ةيل�$ل قصالم ¯ëفلا نوDي نأ بجي ال ليصوتلا دنع 13 -

 قباس
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 ؟ ةنايصلا دع$ ¯H±�ئر لوحم ليصوت دنع ھلمع بجي ام – 48

 لغشلا رمأ ءاÊإ نم دكأتلا1 -

 ةنايصلا دارفأ لm نم عقوملا ولخ نم دكأتلا 2 -

 ن�ت�T[ا نم لو^°ا حيتافم �Nع وأ عÏرفتلاب وأ لو^°ا �Nع تامTم ىأ دوجو مدع نم دكأتلا 3-

 لداعتلا ةطقن �Nع ةدوجوملا لو^°ا ض]رأت ةنيكس ليصوتو

 تامTملل ىذغملا رمتسملا رايتلا ليصوت نم دكأتلا - 4

 حاتفملا ھجوأ عيمج لصف نم ن�كاDسلا ليصوت لبق دكأتلا 5 -

 ليصوتلا �Nع ةقفاوملا �Nع لوص^[او لمعلا ءا¾ناب مكحتلل ةراشإ لاسرإ - 6

 ف. ك 66 ةTج نم لو^°ا حاتفم كلذ عب®ي الوأ ن�كاDسلا ليصوتب مكحتلا تاميلع» عابتا - 7

 ف. ك 11 ةTج نم ا دعFو

 �Nع د�T[ا ىواس»و لو^°ا ليمحت نم دكأتلا دع$ ف.ك 11 دTج نابضقلا طبار لصف - 8

 ن�لو^°ا

 ھنأل نكلو د�T[ا ¼�غم تاوطخ ىواس®ب نوDي ال 2, 1 نابضقلا �Nع د�T[ا طبض دنع ظحالي 9 -

 عونلاو تاوط�[ا ددع �N ن�فلتخم ني¼�غملاو ف. ك 66 ةTج نم د�T[ا �N ن�تفلتخم ن�ترئادلا امBر

 ؟ ةنايصلا دع$ ةرئاد ليصوت دنع ھلمع بجي ام – 49

 غالبDو ةط^°ا جراخ نم وأ ةط^°ا لخاد نم لغشلا رمأ ءاÊإ دع$ الإ لمع ىأ �N ءدبلا متي ال1 -

 مكحتلا

 ةرئادلا �Nع لمع» ىرخأ تاTج دوجو مدع نم دكأتلل ليصوتلا �Nع ھتقفاومو

 تامTملل ىذغملا رمتسملا رايتلا ليصوت نم دكأتلا 2 -

 مكحتلا تاميلع» بسح نابضقلاو ط�[ا ¯ªنيكس ليصوت 3 -

 دحأ طوقس دنع مكحتلا غالبDو الوأ ىرخألا ة�T[ا نم ليصوتلا مت اذإ د�T[ا ةعجارم متي 4 -

 ھجوألا

 نم ليصوتلا مكحتلا ءدب اذإ ةرئادلا دTج ن�بم �Nع د�T[ا ةع$اتمو ةرئادلا حاتفم ليصوت 5 -

 كتTج

 مكحتلا سدنTم فارشإ تحت ةقباسلا تاوط�[ا لمع متي - 6



[D
at

e]
 

 ءابرھكلا نع ةبوجو ةلئسا
 

 تالباقملل كئیھت تارود يف كرتشاو كسفن ىلع رصتخا
 طبارلا نم ةیفیظولا تارابتخالاو

http://fahraf1.com/ 
 
 
 

117 

 ؟ ةط^°اب ليغش®لا درف لمع دودح MN ام – 50

 66 رئاود وأ تالوحم لصف دجتسا اذDو ىداع عضولا املاط ليغش®لا تاميلعتل اقبط لمعلا متي

 ليغش®لا عضو ¼�يغ» بجي الو مكحتلا ق]رط نع لمعلا تاميلع» نوDت ف. ك 220 وأ ف. ك

 �Nع ظاف^[ا نأ ثيح لمعلا ة^$صمل ناm ولو مكحتلا ملع نود مكحتلا ق]رط نع جم¼pملا ىداعلا

 دTج دوجو مدع نم دكأتلا دع$ الإ ا]ودي ط�[ا ةنيكس لصف متي الو مكحتلا ةيلوئسم ةكبشلا

 كدي اعفار عÏرفتلا لوخد عنم]و ةرئادلا لوخد حاتفم ھجوأ عيمج لصف نمو ةلباقملا ةط^°ا نم

 ليصافتلا ركذ ثداو^[ا دنعو ءالمزلا ة¼pخ نم ةدافتسالاو تارارقلا ذخأ �N ىو¼�لا لضف]و

 ا راركت مدعو ةثدا^[ا بÑس ليلحت لTس� ¯ªح ةقيق^$ل ¼�يغتلا مدعو

 ؟ ة¼�بك رطاخم نم ىقت امBر ¯ªلا ةنايصلاو ليغش®لاب ن�لماعلل ة¼�غصلا تابجاولا MN ام – 51

 فيضت ال ¯ªح ھب فلDت اميف ¼�كفتلا رصحو لمعلا جراخ لmاشملا لm كرتو ةماتلا ةظقيلا - 1

 ¼pكأ ةلDشم كسفنل

 دع$ ةياقولا ةزTجأ نم تامالعلا عفرو لصفلا تارم ددعو تايذغملا لامحأ ةءارق ةظحالم - 2

 N`اونو بتكت امب ساسحإلاو ثداو^$ل ةئطاخ تاليلحت اTعب®ي ةميدق تامالع لقنت ال ¯ªح اÔ]ودت

 ¼�يغ» لDل نأل ةقاطلا تادادع وأ ت]زلا ىوتسم وأ ةرار^[ا تاجرد وأ لامحألا ميق �N ¼�يغتلا

 حاBرألا نم دئاع �Nعأ قيقحتو تامTملا �Nع ظاف^$ل ھتفرعم بجي بÑس

 حاورملا ليغش» عضوو ھلمحو ت]زلا ىوتسمو لو^°ا ةرارح ةظحالم - 3

 نم ¼&كأ �N لمعلا الو عÏرفتلاب كدي عفر الو تامTملا نم برقلاب ةيلو¼�ب داوم كرت بجي ال 4 -

 رط�$ل ك¼�غو كسفن ضرع»و ت®ش» ال ¯ªح لمع

 ذقنت امBرف ءاز¾سالا نم فوخ نود ىداع ¼�غ هارت امب ةنايصلا لوئسم وأ ةط^°ا س�ئر غالبإ 5 -

 ة¼�بك ةثداح عنمتو كيخأ ةايح

 مدنت اليكل لساDتت الو ك¼�غو كسفن نع لوئسملا تنأ املاط كسفنب عاضوألا لm عجار 6 -

 ةطحملل pNاولا عردلا MN ة]راطبلا نأل ن^Hلا ¼�بمأو لول^°ا ةفاثكو ا¾فاظنو ة]راطبلا ظحال 7 -

 ن�كاDسلاو حيتافملا عاضوأ ةعجارمل نايبلا تابمل ظحال 8-

 طوط�[ا �� ةي¼�بمالا ةعسلا نم ¼pكا ةيئاوTلا لقنلا طوطخ �� ةي¼�بمالا ةعسلا اذامل - 52

 ؟ةيضرالا
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 ھيضرألا تالباDلا نم عرسأ ھيئاوTلا طوط�[ا �N كالسإلا نم هرار^[ا لاقتنإ( ىرار^[ا عاعشإلا

 ىرار^[ا لماعملا عم بسان®ت ھمواقملا نأ فورعملا نمو

 ت�ي�qلا تاموظنم �� رمتسملا رايتلا �Nع لمع� كرحمب رادت ة��م دوجو نم ةياغلا �Mام - 53

 ديلوتلا تاطحم �� )ىرخالا ةراودلا تادعملاو دلوملا , ن�Bروتلا ( ةراودلا تادعملا دناسمل

 ؟ةيئاBرTكلا

 بوانتملا رايتلل ء�§افملا عاطقنالا نال تادعملا ةذTل ادج يرورض تا��ملا ةذ  لثم دوجو نا

 يدايتعالا ليغش®لا �� بوانتملا رايتلا �Nع ا¬اmرحم لمع» ªIلا ت�ي�qلا ةموظنم فقوت kNا يدؤي

 .انايحا HI±�ئرلا رو^°ا ¯ªحو دناسملا رمدت دق رارضا لوصح kNا يدؤي امم

 ةظ^[ ةيكيتاموتوا ةروصب لمعلا لخدت ªIلاو ةموظنملا �� تا��ملا نم عونلا اذ  دوجو نكلو

 اTصحفو ا³لع ديكاتلا متي اذل.فلت يا نم HI±�ئرلا رو^°او دناسملا ²Iحي بوانتملا رايتلا عاطقنا

 .ة]رود ةروصب

 ؟؟ Frequency load shedding دد¼�لاب لامحالا يمر ¯ëعم ام -- 54

 ةيسكع ةقالع دد¼�لاب لم^[ا ةقالع

When the load increase ------------------the frequency decrease 

when the load decrease ------------------the frequency Increase 

 ض]وع» Frequency Governor دد¼�لا تامكحتم عيطتس» ال ¼�بك لDش$ لم^[ا ةدا]ز دنعف

 ظاف^[ا ماظنلل ¯ëس®ي ¯ªح ماظنلا �� ةيم ا لقالا لامحالا لصفب تايام^[ا موقت ددرتا ناصقن

 رارقتسالا �Nع

 لوقلا نكمي يا

 ةدا]زلا بÑس$ دد¼�لا لقي امدنع ج]ردتلاب ةيئاBرTكلا لامحالا لصف �Nع þ$طصملا اذ  ëIع�

 ةعÏرسلا ةباجتسالا �Nع speed governor دد¼�لا مكاح ةردق مدع و لم^[ا �Nع ةأجافملا

 ءاس نا و ةيادبلا �� اعبط ةيم الا ةليلقلا لامحالا لصف متي و X§افملا دد¼�لا ناصقن وا/ةدا]زل

 ةلاح kNا ماظنلاب لصن انناف stability frailer ةنزاوت دقف و ي¶اBرTكلا ماظنلا رقتس� مل و عضولا

 سمادلا مالظلا

: How the voltage affect by Reactive Power??55 
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Answer: The voltage affects directly with the reactive power in the power systems so 

if the reactive power increased the voltage increase and vise versa when the reactive 

power decrease the voltage decrease. 

 ؟؟ لارتوينلاو îHIرالا ن�ب قرفلا و  ام -- 56

 ض]راتلا

M� كلا رايتلا برس» نم ةيامح ةرئادTرBجالا نم ي¶اTكلا تادعملا وا ةزTرBةيئا 

 برس®لا رايت لصو اذا ةيئاBرTك ةقعصب باصي الئل راسdالا نع رايتلا راسم ¼�يغ» اÔم ضرغلاو

�� 

 ةيئاBرTك باطقا نالا دجوتو اTميمصت �� ةصاخ ةق]رط ھل ض]رأتلاو ¼�بما فصن دودح

 ليTس®ل كلذو موا 3 نع د]زت ال ضرالا ةمواقم لعجي ىوتسم دنع ضرالا �� اTسرغ متي

 ضرالاب ھيغرفتو رايتلا رورم

 لارتوينلا

 لارتوينلا نوD]و ردصملا kNا ھتدوعو رايتلا راسمل لمكملا و و ةمظنا �� ع$ارلا كلسلا وTف

 هدTج ناm امTمو كالسا ةعFرا وذ ردصم كيدل ناm اذاو نيدTج يطع» ªIلا رداصملا ��

 دTج كيطعÏو 3 رذج /)ط�[ا(كلسلا دTج= لارتوينلاو كالسالا دحا نم ذوخأملا د�T[ا ناف

 ھجولا

 نا امك

 ط�$ل جاتحن ال ام زاTج ليغش®ل ëIع� ، ھب لصوملا زا�T[ا لمع ايئاBرTك ديفي ال îHIرألا طخ

 . زا�T[ا لمعتسمل ةيام^[ا ¼�فوت �� طقف ديفي ھنكل ، îHIرألا

 نم قلطني ي¶اBرTكلا رايتلا ناm اذإف .ةيئاBرTكلا ةزTجألا ليغش» �� ةيساسأ ةمTم ھل لداعتلا طخ

 .لداعتلا سÑقم ق]رط نع دوع� وTف زاT^[ا لخديل phase روطلا سÑقم

 .ةفيظولا ةيحان نم لداعتلا طخ و ¯îHرالا طخ ن�ب قرفلا انفرع

 ؟؟ load bank resistor لا و  ام 57--

 ةردق زTجم وا ةيئاBرTك ةدلوم نوDي نأm ةيئاBرTكلا ةقاطلا ديلوتل ردصم كيدل ناm اذا كنأ و 

 كان  س�ل ھنا وا لم^[ا �Nع ھطBر لبق ليمحتلا �Nع ھتردق ¼pتخت نا د]رتو UPSعطقنم ¼�غ
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 ( ةامسملاو ةردقلا ةيلاع تامواقملا ةعومجم مدختس» ةلا^[ا هذ  يفف طBرلل الصا ةيناDما

LOAD BANK RESISTOR ( رت ثيحBالامحا كل¾س»و لم^[ا لحم ط M� اساسا ا³لع ةممصم . 

 STANDBY لمع» ªIلا تادلوملا لاجم �� تادعملا هذ  kNا ةجا^[ا �þتت

 ؟؟ رايتلاو د�T[ا تالوحم ن�ب HI±�ئرلا قرفلا و ام-- 58

 دTج �Nع kNاتلاBو تباث ¯H±�طانغم ضيف �Nع لمعلل ممصت د�T[ا تالوحم نا ¯H±�ئرلا قرفلا

 تباث

 �Nع kNاتلاBو )ديد^[ا(روDلا لخادب ¼�غتم ¯H±�طانفم ضيف �Nع لمعلل ممصت رايتلا تالوحم اما

 .لم^[ا رايت عم بسان®ي ¼�غتم دTج

 .رايتلا لو^° ىوناثلا فرطلا �Nع ) لم^[ا ( ند¼pلا دوجو نم دكأتلا �Nع ان@ني ام اذ و

 ؟ ن�Bروتلا لبق governor فلب دوجو ةدئاف ام -- 59

 under د�T[ا ضافخناب فرع� ام ثدحي ديلوتلا ةطحم �Nع لامحالا ةدا]ز ةلاح �� كلذو

voltage س� اممÑدلوملا ةعرس ضافخنا �� ب n اتلاب موقي يذلاk� اk� دد¼�لا ضافخنا f نم 

 . دد¼�لا عم ايدرط بسان®ت دلوملا ةعرس ةيلاتلا ةقالعلا

 راخب وا air ءاو  ناm ءاوس ليغش®لا طيسو قفدت ةدا]زل فلبلا ةحتف ةدا]ز متي كلذ ةنزاومل

 ن�Bروتلا ةعرس عوجرل ن�Bروتلا �Nع torque مزعلا ةدا]زل كلذو superheated steam صمحم

 .دد¼�لا ضافخنا مدعو لامحالا ةنزاوملو ناm امك

 ھظحالم

 امدنع ªIلا ةدحوملا ةكبشلا ءاشdا دع$ نالا ةق]رطلا هذý لامحالا ةدا]ز ةلDشم ل^[ ءو�$لا متيال

 . ىرخا ديلوت تاطحم �Nع اÔم ءزج اTعÏزوت متي لامحالا �� ةدا]ز دجوي

 ؟ اتلد لDش �Nع ديلوت ةطحم ىأ دع$ عفرلا لو^° ى¶ادتبالا تافلم ةليصوت لDش بÑسو ام - 60

 �N ةيلاع تايقفاوتل ىدؤيامم ةكبشلل ھجتي نأ نم دلوملا نم جتانلا zero sequence current عنمل

 .لقنلا ةءافك لقت نأ ھنع جتÓيامم لقنلا ةكبش

 ةلاح يفف قعاوصلا لثم ةيئاجفلا ةيلاعلا دو�T[ا نم ²Iحت قعاوصلا ةعdام نا ملعdامك -- 61

 ملس» كلذلو îHIرألا kNا �kاتلاBو ض]رأتلا ةكبش kNا ةيلاعلا تارايتلا غÏرفتب ةعdاملا موقت اqودح

 """" ة¼�ط�[او ةيلاعلا دو�T[ا هذ  نم ھفالخو تالوحم نم تادعملا
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 ثودح نم دبال ëIع�؟؟؟؟غÏرفتلا ھظ^[ �� îHIرالا عم زافلا ليصوت متي نأ �2يبطلا نمو

 لمع» نا بجي �kاتلاBو ةيلاعلا تارايتلا هذý سحت فوس ةيام^[ا ةزTجا نأ يا لصفلا))برت((

 حي^l مالكلا هذ  لTف رصقلا ةطقن نم ب]رقلا عطاقلل لصفلا ةراشا ليح¼�ب موقتو

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ةن^Hلا غÏرفتب تماق و ا رودب قعاوصلا ةعdام تماق اذا ھنا ثيح صي^l ¼�غ مالكلا اذ 

 .¯îHرألا رصقلاب ةصا�[ا ةياقولا ةزTجأ لمع» ال ضرألا kNإ ةيBرTكلا

 ةممصم MN امم ¼&كا غÏرفت تارم ددعل اTضرعتل ةجي®ن فلتت قعاوصلا ةعdام نا ة¼�ثك انايحا و

 ةياقولا ةزTجأ لمع» kNاتلاب و اTفئاظو ءادأ نع لطعتت kNاتلاب و اTل ھنايص لمع متي نا نود ھيلع

 .¯îHرألا رصقلا دض

 نا ثيح

 لبق و ةط^°ا نم ھجورخ دع$ ( ھتيا�N Ê و لقنلا طخ ةيادب �N اTعضو متي قعاوصلا ةعdام

 �Nع لخدت ام لبق ضرألا kNإ ةن^Hلا غÏرفت �Nع قعاوصلا ةعdام لمع» و ةيلاتلا ةطحملل ھلوخد

 ا¾يامح دارملا ةزTجألا

 ؟؟ þ BURDEN$طصم و  ام -- 62

mةمل BURDEN وM� طم$þ ع�p¼ ع ةلصوملا ةياقولاو سايقلا رئاود لمح نع�N لوحم يوناث 

 لثم مقرك Name Plate لا �Nع بتكت ام امئادو Volt Ampere لاب BURDEN لا ساقت و .رايتلا

15VA 30 واVA لا مقر ا راوجب ركذي ام امئاد وAccuracy 5 لثمP20 اذا mوا ةياقو ةرئاد تنا 

 سايق ةرئاد تناm اذا Cl 0.5 الثم

 ؟ ھفارطا �Nع لمح دوجو مدع ھلاح ª¯ �Nح ءاBرTك لو^°ا ب^�ü اذامل-- 63

 جاتناو يديد^[ا بلقلا ةطنغمل مدختس� رايتلا نم ءزج كلذكو لو^°اب رئاسخ دوجول كلذو

 ھل ةلخادلا ةيئاBرTكلا ةقاطلا لm لوحيال لو^°ا نا يا . ةلو^°ا لمعل مزاللا HI±�طانغملا ضيفلا

 �� ةيساحن ديقافم اضيا كان و ( ديد^[ا �� ديقافمك اÔم ءزج عيضي لب ةجرا�[ا تافلملا kNا

 HI±�طانغملا ضيفلا جاتنال مدختس� رايتلا نم رخالا ءز�[او , ) لم^[ا ةلاح

 �M لمحاللا ةلاح �� ة]رارح ةردقك ديقافملاو

 ةيس�طانغملا دبد^[ا تافصاوم بÑس$ ة¼�سTلا ديقافم -- 1
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 ةماودلا تارايتلا ديقافم -- 2

 فلملا عم يزاوتلا �Nع طBرت ةمواقمك ديقافملا لمح ةيعونل لوحملل ةئفاDملا ةرئادلا �� زمر]و

 لوحملل ي¶ادتبالا

 فلمك ةلوحملل ةئفاDملا ةرئادلا �� ھل زمر]و ةلو^°ا ديدح �� ةرارح دلوي الف طنغمتلا رايت اما

 لوحملل ي¶ادتبالا فلملا عم يزاوتلا �Nع طBري

 ؟؟ءاBرTكلا فاش®كا لحارم ركذا -- 64

 الا نكمي الو ثيد^[ا انرصع �� ةمTم دج تحبصأ ءاBرTكلا نأ ايلج ودبي ءاBرTكلا فاش®كا

 

 ؟؟ءاBرTكلا فاش®كا لحارم ركذا -- 64

 نكمي الو ثيد^[ا انرصع �� ةمTم دج تحبصأ ءاBرTكلا نأ ايلج ودبي ءاBرTكلا فاش®كا

 تالآلاو تالصاوملا �� ا³لع زكتر]و .ةيC]ز�[او ة]رذلا ةيÓبلا ¼�سفت نم نكمت 9Iف .اÔع ءانغتسالا

 فيÓصت نكم]و .ارخأتم الإ ءاBرTكلا رود مTفي مل ناسdإلا نأ ¼�غ …ووو ةينو¼�كلإلا تابسا^[او

 ةسمخ kNإ ءاBرTكلا فاش®كا لحارم

 ءاوTلا �� رTظت ªIلا ةيعيبطلا ةظحالم ق]رط نع ا ءانثأ ءاBرTكلا تفش®كا ªIلا �kN : Mوألا ةلحرملا

 فرط نم ةفيف�[ا ماسجألا بذج ةد اشم تمت داليملا لبق ةنس k� 600اوحف . ةقعاصلا ��و

 نو¼�كلإ مسا نوينانويلا ھيلع قلطأ يذلا نامرTكلا

 ةبلاسلاو ةبجوملا تان^Hلا فاش®كاBو ةنكاسلا ءاBرTكلا ديلوتب ت�qمت 18 نرقلا : ةيناثلا ةلحرملا

 1733 ةنس ��ود d±HIرفلا ملاعلا فرط نم

 اذ  ىدأ دقل . 1800 ةنس اطلوف �kاطيإلا ملاعلا دي �Nع دومعلا فاش®كاب تأدب : ةثلاثلا ةلحرملا

 ةكرحتملا ءاBرTكلا ةسارد kNإ دومعلا

 جتن يادرف ي�qلجنإلا ملاعلا فرط نم ض]رحتلا فاش®كاب 1831 ةنس �� تأدب : ةع$ارلا ةلحرملا

 )… ، بونم ، كرحم( ةيعانصلا تاقيبطتلا عيمج 20 نرقلا ةيادب �� ض]رحتلا اذ  نع

 تاجوملا ة]رظن دجوأ يذلا ل]وسكام ي�qلجنإلا ملاعلا اTعبط : ةسما�[ا ةلحرملا

 .. 1865 ةنس �kاوح ةيس�طانغمرTكلا

 :؟ةيلاتلا تالا^[ا �� لصحي دق يذلا ام -- 65
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 .îHIرألاو ط�[ا ن�ب سمالت ثودح .1

 .ديا^°او ط�[ا ن�ب سمالت ثودح .2

 .îHIرألاو ديا^°ا ن�ب سمالت ثودح .3

 .ضورفملا نم ¼&كأ ةقاطلل ذخأم ليمحت .4

 ءاBرTكلا عطقنت "رشابم ¼�غ وأ رشابم لDش$ îHIرألاو ط�[ا ن�ب سمالت ثودح" kNوألا ةلا^[ا ��

ةجي®ن ، لq/ملا ءاحنأ لm نع
ً

ابلاغ كلذ ثدح]و ، HI ELCB±�ئرلا عطاقلا لمعل 
ً

 نوDت امدنع 

 .ليغش®لا عضو �� حيتافملا

 �� كلذكو "رشابم ¼�غ وأ رشابم لDش$ ديا^°او ط�[ا ن�ب سمالت ثودح" ةيناثلا ةلا^[ا ��

ةجي®ن ،لq/ملا نم طيس$ ءزج نع ءاBرTكلا عطقنت ،ةع$ارلا ةلا^[ا
ً

اضيأو ، MCB عطاقلا لمعل 
ً

 

ابلاغ كلذ ثدحي
ً

 .ليغش®لا عضو �� حيتافملا نوDت امدنع 

 عطقنت "رشابم ¼�غ وأ رشابم لDش$ îHIرألاو ديا^°ا ن�ب سمالت ثودح" ةثلاثلا ةلا^[ا ��

ةجي®ن ، لq/ملا ءاحنأ لm نع ءاBرTكلا
ً

 طبترم ¼�غ كلذ ثودحو ، HI ELCB±�ئرلا عطاقلا لمعل 

 نايحألا بلغأ �� ،ال مأ ليغش®لا عضو �� حيتافملا نوDب

 ؟magnetic field لاو, electric field لا ن�ب قرفلاام -- 66

 magnetic( دوجول ةجي®نك وأ ةنكاس تان^' دوجو ةجي®ن أشÓي )electric field( نا و  قرفلا

field( نمزلا عم ¼�غتم 

 ¼�غتم )electric field وأ ةكرحتم تان^Hل ةجي®ن أشÓي )magnetic field(لا امن�ب

 ؟د�T[ا نع مدقتم رايتلا فثكملا �N امن�ب تلوفلا نع رخاتم رايتلا فلملا �N ھيل -- 67

 رايت اÔم ي»أي ªIلا ةلداعملل ةجي®ن كلذو ةجرد 90 ب تلوفلا نع رخأتم فلملا �� رايتلا نوDي

 �M تلوفلا ةلداعم ناm اذإف تلوفلا لماDت نع ةرابع نوDتو فلملا

V=Vmcos(wt( 

 تلوفلا ةلماDم دع$ رايتلا ةلداعم نوDتف

I(t)=imsin(wt( 

 ةجرد 90 ب رخأتم رايتلا نوDي �kاتلاBو

 ي»آلاm ھتلداعم نوDتو د�T[ا لضافت و  رايتلا نوDيف فثكملا ةلاح �� امأ
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I(t)=-imsin(wt( 

I(t)=imcos(wt+90( 

 ردصملا ناm اذا حوتفم نوDي ھنا ملعلا عم ھيBرTك هرئاد �N دوجوم فثكم �N رايتلا رمي فيك-- 68

 ؟دد¼�م ردصم ةلاح short �N نوD]و رمتسم ردصم ىذغملا

 موقي رمتسملا رايتلا ةلاح �� كلذلو فثكملا �̀ول ن�ب لزع دوجول فثكملا لالخ نم رمي ال رايتلا

 ھن^' مامتا دنع )open circuit(ك رTظ]و ةرئادلا حتفب فثكملا

 لm �� ھ اجتا سكع� نكلو فثكملا لالخ نم رمي ال اضيا رايتلا نإف دد¼�ملا رايتلا ةلاح �� اما

 ةرود فصن ترم املm فثكملا ��رط ن�ب تان^Hلا لقتÓت ثيحب ةرود فصن

 �� ھمدختسملا رايتلا تالوحم نع سايقلا �� مدختسملا رايتلا لوحم ن�ب قرفلا و ام -- 69

 ؟؟ ھيام^[ا

 �2يبطلا لم^[ا تالاح �� رايتلا سايق و  سايقلا ةزTجأب ةصا�[ا رايتلا تالوحم ةفيظو

 لاطعألا لالخ رايتلا سايق ا¾فيظوف ھيام^[ا زTجأب ةصا�[ا رايتلا تالوحم امأ

 ëIحنمب �qمتت سايقلا تالوحمف ا¾فيظو �Nع دمتع» تالو^°ا هذTل ةطنغملا ëIحنم نإف ھيلعو

ايÑسd ھيلاع ھقدب يطخ
ً

 هذTل )ë¯ )KNEE POINTحنملا ةورع نوDتو ه¼�غصلا تارايتلا دنع 

 .لاطعألا ةلاح �� تالو^°ا هذTل يديد^[ا بلقلل عابشا ثدحي يأ ھضفخنم تالو^°ا

ايÑسd ه¼�غصلا تارايتلا دنع يطخ ¼�غ ëIحنمب زاتمتف ھيام^[ا تالوحم امأ
ً

 دنع يطخ ëIحنم و 

 ثدحي ال ھنأيأ ھعفترم تالو^°ا هذTل )ë¯ )KNEE POINTحنملا ةورع نوDتو ةيلاعلا تارايتلا

 .لاطعألا ةلاح �� تالو^°ا هذTل يديد^[ا بلقلل عابشا

 ؟ امومع ھيام^[ا �N وا عÏزوتلا تاحول ةيامح fuse&CB �N مدختس� اذامل -- 70

 ردصملاو لم^$ل ھيامح لمع و  ھيام^[ا نم فدTلا

CB و الوا ھيام^[اب موقت�N لشف ةلاحTيم ءازجا دوجول ارظن كلذو اDھيكينا ýلا موقت ا FUSE 

 ھب دصقي ام هو و FUSE &CB لا لمع ن�ب ن�عم نمز كان و هرئادلا لصفتو اTلمع$

) PROTECTION COORDINATION( 

 ؟؟ ةيئاBرTكلا تاDبشلا �� Faults لا عاونأ �M ام -- 71

Fault In Electrical Power System: 
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1- Multi-phase Short Circuit "High Current will flow 

a- Balanced three phase Fault 

b- Single Phase - to - ground Fault 

c- Double phase to ground Fault 

d- Phase to phase Fault 

 نم % M� 80 اب]رقت ھثودح ةبسdو Single Phase - to - ground Fault و  رصقلا عاونأ رTشأ

 ةدا]ز دنع و تا]واميكلا وأ ةBرتألاب لزاوعلا ثولت بÑس$ ةيئاوTلا طوط�[ا �� نوDي و لاطعألا

 بÑس$ وأ لزاوعلا دحأ رسك وأ خرش دنع ثدحي كلذك و . رصقلا ثدحي رطملا لوزن وأ ةBوطرلا

 ط�[ا تحت ةعفترملا تانحاشلا رورم وأ يdابملا قوف ط�[ا رورم

 

 

 

 


