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دادع إ

ءابرهك ينف   دمحم ليقع

األلو ءزجلا



لمع ةعباتم يف ةمهم ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجا

ينفلا و سدنهملا دعاست اهنا ثيح ةيئابرهكلا رئاودلا

ليغشتلا فورظو عاضوا ةفرعم ىلع

يه: موا نوناق بسحو ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجا أمه

: دهجلا قرف سايق زاهج -1

Voltmeter رتيم تلوفلا

نيب قبطملا دهجلا قرف سايقل زاهجلا اذه مدختسي

ردصملا دهج سايقل اموأ يئابرهك لمح نيفرط

وأ ردصملا عم يزاوتلا ىلع زاهجلا اذه لصوي

يئابرهكلا رايتلا نايرس طرش عم يئابرهكلا لمحلا

سايق دارملا ةيئابرهكلا ةرادلا نوكت نأ بجي يأ

ةقلغم اهتيتلوف



ammeter رتيم :اال رايتلا سايق زاهج -2

يف راملا يئابرهكلا رايتلا سايقل زاهجلا اذه مدختسي

ام يئابرهك لمح

هرايت سايق دارملا لمحلا عم زاهجلا اذه لصوي  

ةيئابرهكلا ةرادلا نوكت نا ةاعارم عم يلا وتلا ىلع

ةقلغم

(CT) رايتلا الت وحم هيلا فاضي وا

يف باسنملا رايتلا سايق ىلع دعاست كلذب يهو  

امنإو ، لصوملا عطق ىلإ ةجاحلا نودب الت صوملا

بسانتي يذلا و لصوملل يثحلا رايتلا سايق خالل نم

هيف. راملا رايتلا ةدشو



: ةمواقملا سايق زاهج -3

ohommeter رتيم االمو

االمحلا ةمواقم سايقل زاهجلا اذه مدختسي

هذهاالمحلا صالةيح نم دكاتللو ةيئابرهكلا

سايق دارملا عماالمحلا زاهجلا اذه لصوي

نايرس دوجو مدع ةاعرم عم يزاوتلا ىلع اهتمواقم

ةحوتفم ةرادلا نوكت نا يأ يئابرهكلا رايتلل

ةردقلا سايق زاهج -4

watmeter رتيمتاولا

ةيئابرهكلا االمحلا ةردق سايقل زاهجلا اذه مدختسي

فلمب ىمسي امهدحأ نيفلم ىلع لخادلا نم يوتحيو

ىمسي واالرخ يلا وتلا ىلع لمحلا عم لصويو رايتلا

يزاوتلا ىلع لمحلا عم لصويو دهجلا فلم

نايرس ةاعرم عم لمحلا عم زاهجلا اذه لصوي

ةقلغم ةرادلا نا يأ ةرادلا يف رايتلا



: ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجا عاونا

راهظإ ثيح نم ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجا مسقنت

: نيعون ىلا ةءارقلا

:Analog ةيرظانتلا سايقلا ةزهجأ -1

نيبي جيردت ىلع كرحتي رشؤمب ممصت اهنا ثيح

ةساقملا ةءارقلا وأ ةميقلا

:Digital ةيمقرلا سايقلا ةزهجا -2

ةميقلا وأ ةيمكلا رهظت ًادج ةقيقد ةزهجا يهو

ةروص (LCD)يف ةينورتكلا ةشاش ىلع ةساقملا

ماقرا



ثيح نم ةيئابرهكلا تاسايقلا ةءارق ةزهجا مسقنتو

: نيعون ىلا بيكرتلا

تباث 1-عون

اهباوبا ىلع وا ةيئابرهكلا تاحوللا لخاد بكري

هتفيظو بسح ةحوللا تانايب ةءارقب موقيو

: نيعون ىلع نوكت ةزهج اال هذهو

طقف ةءارقلل أ-عون

تاولا و ريبم واال دهجلا و ةرارحلا ةءارق ةزهجا لثم

ن: يعون يهو

Digital يمقرو Analog يرظانت

مكحتلا و ةءارقلل ب-عون

كلذ ةلثما نمو اقبسم اهطبظ متي ثيح ةرئادلا يف

و ينورتكل اال دولر واالفو راوط اال عباتت هيلير



هريغو يرارحلا مكحتملا و ينورتكل اال تاتسومرتلا

كرحتم 2-عون

لمع ىلع  فرشملا ينفلا وا سدنهملا هلمعتسي

ةيئابرهكلا رئاودلا ةنايصو

: نيعون اضيا يهو

Digital يمقرو Analog يرظانت

يلا: تلا لكشلا ىلع حرشلا نوكي فوس

( مكحتلا و ةءارقلا ةزهجأ ) ةتباثلا سايقلا ةزهجا حرش

( ةنايصلا ةزهجأ ) ةكرحتملا سايقلا ةزهجا حرش

ةتباثلا ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجأ  

( ةءارقلا ةزهجأ )



:Voltmeter   يئابرهكلا دهجلا سايقم

  يئابرهكلا دهجلا   سايقل مدختسي زاهج  وه

لصوم كرحتم فلم  يذ رتمونافلغ نم ةداع نوكتي  

ةريبك ةمواقمب يلا وتلا ىلع

رايتلا نإف  ةتباث زاهجلا ةمواقم ألن ارظنو  

دهجلا عم ايدرط بسانتي زاهجلا يف راملا يئابرهكلا

امهب لصوي نيتللا نيتطقنلا دنع



هسايق ةدحولو (U) فرحلا ب دهجلا قرفل زمري

(V) فرحلا  ب

رمتسملا رايتلا يف دهجلا قرف سيقي نا زاهجلل نكمي

AC ددرتملا رايتلا DCو

زاهجلا عاونأ

: ناعون زاهجلا نم دجوي

Analog يلثامت

Digital يمقر





: رتيمتلوفلا ليصوت ةقيرط

روطلا يداحأ دهج سايقل -1

ةيذغت ردصم ىلا يازوت زاهجلا يفرط لصوي

روطلا يداحأ

روطلا دهجثاليث سايقل -2

يفرط هيلا لصوي صاخ روتكليس حاتفم بكري

روطلا ثاليث ةيذغت ردصم هيلا لصويو   زاهجلا

لا رتونو



ءابرهكلا ردصمب صاخلا دهجلا سايق نكمي ثيح

لا رتونلا و تازاف وثلاالث آعم تازاف ثلاالث نم

ةقيرطلا هذهب تاسايقلا بتكتو

L1+L2=380V

L1+L3=380V

L2+L3=380V

L1+N=220V

L2+N=220V

 L3+N=220V



 0 عضو وه روتكليسلا حاتفم يف االريخ عضولا و

رفصلا

ةينورتكل اال رتيمتلوفلا ةزهجأ نم ثثلا عون دجوي

نايب تابمل لكش ىلع وهو ةتباثلا



ةءارقلا يف ةقيقد ريغ اهنكل



Ammeter  رايتلا سايقم رتيم وأ  األ

ةرادلا  يف يئابرهكلا رايتلا   سايقل لمعتسي زاهج  وه

ةيئابرهكلا

عيشي يذلا كرحتملا يديدحلا بلقلا يذ عونلا  هنم

همادختسا

سيطانغم يبطق نيب زكتري فلم نم نوكتي وهو  

 مئاد



أشنيف فلملا خالل هسايق دارملا رايتلا يرسي ثيح

مئادلا سيطانغملا جملا  عم لعفلا لدابتي جملا هنع

األ رادقم ىلإ ريشي رشؤم كرحتملا فلملا ب بكري  

زاهجلا حطس ىلع بكرم جردت ىلع تاريبم

هسايق ةدحول زمريو (I) فرحلا ب رايتلا ةدشل زمري

(A) فرحلا ب



سايقل صصخم وهام اهنم رتيم األ سايق ةزهجأ

DC  رمتسملا رايتلا  

AC  ددرتملا رايتلا سايقل صصخم وه ام اهنمو  

زاهجلا عاونأ

: ناعون اهنم دجوي

Analog يلثامت

Digital يمقر



:Analog يلثامتلا رتيم األ ليصوت ةقيرط

يف يلا وتلا ىلع يلثامتلا رتيم األ زاهج لصوي

اهب راملا رايتلا سايق دارملا ةرئادلا



 عم ةيئابرهكلا ةرئادلا يف يلا وتلا ىلع اًُمئاد بكري  

بلا سلا و بجوملا عم بجوملا : تاراش اال مارتحا

DC رمتسملا رايتلا يف بلا سلا عم



: ليصوتلل ةيناث ةقيرط

AC ددرتملا رايتلا رئاود يف طقف يهو

رايتلا سايق نم نكمت رايت لوحم   ةفاضإ يهو  

زاهج إلخدلا ةيئابرهكلا ةرئادلا حتف نود يئابرهكلا

اهتطاحإو ةلصولا خالل نم رايتلا سايق لب سايقلا

هب راملا رايتلا سايق دارملا كلسلا ب



نم ريثكلا بيكرت (CT)يف رايتلا الت وحم لخدت

رايتلا سايق ىلع دعاست كلذب يهو سايقلا ةزهجأ

عطق ىلإ ةجاحلا نودب الت صوملا يف باسنملا

يثحلا رايتلا سايق خالل نم امنإو   لصوملا

هيف راملا رايتلا ةدشو بسانتي يذلا و لصوملل

:Digital يمقرلا رتيم األ ليصوت ةقيرط

روطلا يداحأ ةيذغت ردصم زاهجلا ىلا لصوي

زاهجلا ىلا رايتلا لوحم يفرط لصوي و

رايتلا لوحم لخاد هرايت سايق دارملا كلسلا ررميو



Wattmeter تاو سايقم  وأ  ةردقلا سايقم

ةردقلا سايقل زاهج نع ةرابع رتيمتاولا زاهج

ةرتف ربع ةكلهتسملا ةيبرهكلا ةقاطلا وأ ةيبرهكلا

ام ةينمز



نوكي ةعاسلا ىف ةكلهتسملا ةردقلا أرقي ناك  نإف

( رتيمتاولا ) ةكلهتسملا ةردقلا سايقم

ءدب ذنم ةكلهتسملا ةقاطلا مك سيقي ناك نإ  امأ

ةيلكلا ةقاطلا سايقم نوكيف ليغشتلا

( دادعلا ) ءابرهكلل  

نود ةءارقلا ب صاخلا رتيمتاولا زاهج نع وأال ملكتن

ليجست

رئاودلا يف  ةيئابرهكلا ةردقلا   سايقل زاهج  وه

رئاودلا و DC رمتسملا رايتلا  تاذ ةيئابرهكلا

AC درتملا رايتلا تاذ ةيئابرهكلا

رايتلا رئاود DCوا رمتسملا رايتلا رئاود يف

ةعنامملا ACاألمحلا ددرتملا

ةميق برض لصاح عم ةبسانتم زاهجلا ةءارق نوكت

P=I×V( تلوف ) دهجلا ةميق )يف ريبمأ ) رايتلا



ةيثحلا AC األمحلا ددرتملا رايتلا رئاود يف  امأ

و رايتلا  ألن ةردقلا لماعم   رابتع اال نيعب ذخؤيف

روطلا يدحتم نانوكي  ال دهجلا

برض لصاح عم ةبسانتم زاهجلا ةءارق نوكتو

ةميقب ابورضم دهجلا ةميق )يف ريبما ) رايتلا ةميق

P=(I×V)×PF( روتكاف رواب ) ةردقلا لماعم

ةدحول زمريو (P) فرحب ةيئابرهكلا ةردقلل زمري

(W) فرحب اهسايق

زاهجلا عاونأ

: ناعون زاهجلا نم دجوي

Analog يلثامت

Digital يمقر





زاهجلا ليصوت ةقيرط



رايتلا فلمو دهجلا فلم : نافلم هل رتيمتاولا زاهج

يداحأ ةيذغت ردصم ىلا يزاوت دهجلا فلم لصوي

دهجلا

هسايق دارملا لمحلا عم يلا وت رايتلا فلم لصويو

اهسايق داري يتلا ةردقلل زاهجلا لمحت ةاعارم عم



HertzMeter  ددرتلا سايقم

راصتخ هلباال زمريو ددرتلا سايق ةدحو وه زترهلا

.(Hz)

ةيناثلا يف تارودلا ددع يواسي Hertz زترهلا  و

ةدحاولا

االت جملا نم ديدعلا يف زترهلا ةدحو مدختستو  

ةثيدحلا ايجولونكتلا و ىقيسوملا و ءابرهكلا لثم مويلا

. اهريغو

تانيابت تاذ ةرهاظ يأ راركت نع ريبعتلا نكمي

حلطصملا اذه مدختسي نكلو   زترهلا ب ةمظتنم ةيرود

ةيئابرهكلا تارايتلا ب قلعتي اميف رركتم لكشب

ةبوانتملا

و رادارلا و ءوضلا ) ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا  و

ماظنلا نم ءزج وهو توصلا كلذكو كلذ) ريغ

يرتملا ماظنلا ىلع دمتعي يذلا SIو تادحولل يلودلا



نا وه ةطاسبب   زتره 50وا60 يب دوصقملا و

يرود لكشب ههاجتا سكعي    يبيجلا ددرتملا رايتلا

يف ةرم 60 50وأ ابايإو اباهذ هناكم يف بذبذتيو

مدختسملا يئابرهكلا ماظنلا بسح ةيناثلا

زاهجلا عاونأ

: ناعون زاهجلا نم دجوي

Analog يلثامت

Digital يمقر



: هليصوت ةقيرط

ةيذغت ردصم ىلا يزاوت زاهجلا يفرط لصوي

هجولا يداحأ



MultimeterDigital   يمقرلا ددعتملا سايقملا

ددع ىلع يوتحي لماكتم   ينورتكلإ   سايق زاهج  وه

دحاو زاهج نمض سايقلا ةزهجأ نم

ةيلا تلا ةزهج ىلعاأل لماشلا زاهجلا اذه يوتحي

: يساس األ لكشلا ب

يئابرهكلا رايتلا   سايقل :  رتيمأ

يئابرهكلا دهجلا   سايقل :  رتيمتلوف

Hz ددرتلا سايقم  



ةيفاضإ صاوخ هيف يمقر ددعتم زاهج اضيا دجوي

: سايق لثم ىرخأ

w تاولا

kw تاو وليكلا

kw/h يعاس تاو وليكلا

kva ريبما تلوف وليكلا

kvar راف وليكلا

kvar/h يعاس راف وليكلا

PF ةردقلا لماعم



: زاهجلا ليصوت ةقيرط

روطلا دهج ثاليث ةيذغت ردصم فارطأ ليصوت متي

L1 L2 L3 N زاهجلا لخادم ىلا  لا رتونو



ىلا CT رايتلا الت وحم فارطا ليصوت متيو

زاهجلا لخادم

k1وl1 CT1ىلا لوحملا

k2وl2 CT2ىلا لوحملا

k3وl3 CT3ىلا لوحملا

ىلا زاهجلا ليغشتل روطلا يداحأ دهج ليصوت متي

L  N لخادملا

لخاد نم هسايق دارملا لمحلا فارطأ ريرمت متي

رايتلا الت وحم

دارملا ةردقلا بسح رايتلا الت وحم رايتخا متي

اهسايق

الت وحم راتخن ريبما ثمال25 لمح اندنع ناك ولف

لمحلا ىلا برق 5A/50الاهناال اهتردق رايت

رايت الت وحم راتخن ريبما ثمال75 لمحلا ناك ولو

5A/100 اهتردق

وحم راتخن ريبما ثمال125 لمح اندنع ناك اذا  اما

اذكهو 5A/150 اهتردق رايت  الت





الت وحم ليصوت ةقيرط فلتخت ىرخا ةزهجأ دجوي

اهيلا رايتلا

 k1 k2 k3 طقف لخادم عبرا ىلا لصوت

ثرا ردصم ىلا طبريو كرتشم l12 3و

زاهجلا ةيامحل ثاليث عطاق وا تازويف بيكرت لضفي



KWhMeter يعاس تاو وليك سايقم

يئابرهكلا دادعلا : ىمسي ام وأ

ةلا عفلا ةردقلا ةيمك سايقل يئابرهكلا دادعلا مدختسي

دنعاالمحلا ةعاسلا يف ةكلهتسملا

kwh ةعاس تاووليكلا ةدحوب ساقتو

اهلجسي يتلا ةيلمعلا ةدحولا  يه يعاس تاو   وليكلا  و

واالهتسالك دادعلا

يعاس تاو 1000 يواسي kwh يعاس تاو وليكلا

wh

( لوج ) سايقلا ةدحوبةيئابرهكلا ةردقلا   ساقتوامك

  يئابرهك زاهج اهكلهتسي يتلا ةقاطلا يهو

ةدحاو ةيناث يف تاو دحاو   ةعاطتسا

 wh يعاسلا تاولا   ةدحو  

اهكلهتسي يتلا ةقاطلا يهو لوج  3600  يواست

ةعاسلا يف تاو دحاو ةعاطتسا يئابرهك زاهج



 kwh يعاس تاو  وليكلا ةدحو

يتلا ةقاطلا يهو لوج  3600000   يواست

يف تاو دحاو ةعاطتسا يئابرهك زاهج اهكلهتسي

ةعاس 1000

: يهو ةيئابرهكلا تادادعلا نم عاونا ثالةث دجوي  

دحاولا هجولا دادع -1

دحاولا هجولا ماظن يف ةكلهتسملا ةقاطلا سيقيو

: ناعون وهو

ينورتكلا و يكيناكيمورهك

عفدلا قبسم و يداع : عاونا ثالث ينورتكل واال

يكذو



هجو ثاليثاأل دادع -2

ثلاالةث هجو األ ةمظنأ يف ةكلهتسملا ةقاطلا سيقيو

: ناعون وهو

ينورتكلا و يكيناكيمورهك

يكذو عفدلا قبسمو يداع عاونا ثالث ينورتكل واال

رايت  الت وحمب دادع  -3

ثلاالةث هجو األ ةمظنأ يف ةكلهتسملا ةقاطلا سيقيو

ريبما 100 قوف ام دوهجلل مدختسي  

ينورتكلا و يكيناكيمورهك ناعون وهو

و تاموكحلا ىدل دمتعم وهام اهنم تادادعلا هذه

تايدلبلا

تاكارتشا يعزوم ىدل ادمتعم نوكي ام اهنمو

تادلوملا نم ءابرهكلا



تاموكحلا و تايدلبلا ىدل ةدمتعملا تادادعلا

يكيناكيمورهك هجولا يداحا دادع



ينورتكلا هجولا يداحأ دادع



عفدلا قبسم ينورتكلا هجولا يداحا دادع



يكذ ينورتكلا هجولا يداحا دادع



يكيناكيمورهك هجولا ثاليث دادع



ينورتكلا هجولا ثاليث دادع



عفدلا قبسم ينورتكلا هجولا ثاليث دادع



يكذ ينورتكلا هجولا ثاليث دادع



يكيناكيمورهك رايت الت وحمب هجولا ثاليث دادع



ينورتكلا رايت الت وحمب هجولا ثاليث دادع



: هجولا يداحأ دادعلا ليصوت ةقيرط

وأال:

قفرملا ططخملا ب دادع يأ ليصوت دنع ديقتلا بجي

دادعلا عم

ايناث:

يداحأ دادعلا ليصوتل نيتروهشم نيتقيرط كانه

هجولا

األىلو: ةقيرطلا

دادعلا يف يتلا ماقر األ

زافلا لوخد (1) مقرلا

لا رتونلا لوخد (3) مقرلا

لا رتونلا جورخ (4) مقرلا

زافلا جورخ (5) مقرلا



: ةيناثلا ةقيرطلا

دادعلا يف يتلا ماقر األ

زافلا لوخد (1) مقرلا

زافلا جورخ (3) مقرلا

لا رتونلا لوخد (4) مقرلا

لا رتونلا جورخ (5) مقرلا



: هجولا ثالةيث تادادعلا ليصوت ةقيرط

دادعلا يف يتلا ماقر األ

L1 زافلا لوخد (1) مقرلا

L1 زافلا جورخ (2) مقرلا

L2 زافلا لوخد (3) مقرلا

L2 زافلا جورخ (4) مقرلا



L3 زافلا لوخد (5) مقرلا

L3 زافلا جورخ (6) مقرلا

لا رتونلا لوخد (7) مقرلا

لا رتونلا جورخ (8) مقرلا





رايت: الت وحمب هجولا ثاليث دادعلا ليصوت ةقيرط

دادعلا يف يتلا ماقر األ

CT1k رايتلا لوحم   لوخد (1) مقرلا

L1 زافلا لوخد (2) مقرلا

CT1l رايتلا لوحم لوخد (3) مقرلا

CT2k رايتلا لوحم لوخد (4) مقرلا

L2 زافلا لوخد (5) مقرلا

CT2l رايتلا لوحم لوخد (6) مقرلا

CT3k رايتلا لوحم لوخد (7) مقرلا

L3 زافلا لوخد (8) مقرلا

CT3l رايتلا لوحم لوخد (9) مقرلا

لا رتونلا لوخد (10) مقرلا



فارطا طبر متي تادادعلا ضعب يفو

اهضعب عم CT1l  CT2l CT3l الت وحملا  

ثرا ىلا طبرتو







ءابرهك تاكارتشا يعزوم ىدل ةدمتعملا تادادعلا

تادلوملا نم

يكيناكيمورتكلا هجولا يداحا دادع



ينورتكلا هجولا يداحا دادع



يكيناكيمورتكلا هجولا ثاليث دادع



ينورتكلا هجولا ثاليث دادع



: هجولا يداحأ دادعلا ليصوت ةقيرط

دادعلا ب ماقر األ

زافلا لوخد (1) مقرلا

زافلا جورخ (2) مقرلا

لا رتونلا لوخد (3) مقرلا

لا رتونلا جورخ (4) مقرلا



: هجولا ثاليث دادعلا ليصوت ةقيرط

دادعلا يف يتلا ماقر األ

L1 زافلا لوخد (1) مقرلا

L1 زافلا جورخ (2) مقرلا

L2 زافلا لوخد (3) مقرلا

L2 زافلا جورخ (4) مقرلا

L3 زافلا لوخد (5) مقرلا

L3 زافلا جورخ (6) مقرلا

لا رتونلا لوخد (7) مقرلا

لا رتونلا جورخ (8) مقرلا





:MechanicalMeter يكيناكيمورهكلا دادعلا



يرئاد صرق نم يكيناكيمورهكلا دادعلا فلا تي

يكل يرئاد لكشب كرحتيو موينمل نماأل عونصم

يتلا ماقر األ كيرحتب موقت تاننسم ةدع هعم كرحي

فورصملا انل نيبت

لسلستلا ىلع لصوي يذلا رايت  فلم نم نوكتيو

لمحلا يلا)عم (وتلا

)عم يزاوتلا ) عرفتلا يلع لصوي يذلا  دهج  فلمو

ردصملا

ةحولو االهتسالك ةميق رهظت ماقرأ ةعومجمو  

دادعلا ةياهن يف نوكت ةيئابرهكلا األسالك ليصوت

ةجراخلا و ةلخادلا اهباألسالك لصويو

 : ناعون يكيناكيملا دادعلا و

األلو: عونلا

لزانملا يف لمعتسي  و روطلا يداحا دادع 

: يناثلا عونلا  

تأشنملا يف لمعتسي  و روطلا دادع ثاليث  

ةيعانصلا



يكيناكيمورهكلا دادعلل ةيسيئرلا ءازج األ



موينمل األ صرق

مئادلا سيطانغملا

رتوتلا فلم  بلق

رايتلا فلم  بلق

نارودلا طبض ةلتع

تارودلا ددع رايع

ةريغصلا األمحلا رايع

ددحملا لمحلا رايع

هجولا يداح اال دادعلا

تافلم امهلوح فوفلم ديدحلا نم نيبلق نم نوكتي  

دهجلا تافلم ىمست تافلملا هذه ىدحا

ىمست ىرخ واأل دهجلا ردصمب اهليصوتل ارظن

رايتلا تافلم

لمحلا رايت راسمب اهليصوتل ارظن



: دادعلا لمع ةيرظن

نماالسالك ةريبك ةعومجم نم دهجلا فلم نوكتي  

عم يزاوتلا ىلع لصوت يهو عيفرلا رطقلا تاذ

نوكتي وهف رايتلا فلم اما بوانتملا دهجلا ردصم

يهو ةكيمسلا كلسلا تافل نم ةليلق ةعومجم نم

لمحلا عم يلا وتلا ىلع لصوت

: هلمع أدبمو دادعلا تانوكم

رايتلا تافلمو دهجلا تافلم يف رايت جاتنتسا  متي

امهنيب ةحاز اال ةيوازو نيددرتم نييسيطانغم نيلا جم

ةجرد 90

ةعرسب صرقلا روديو ةيماود تارايت امهنع جتنتو

يسيطانغمورهكلا لا جملا ةدش ىلع دمتعت

ىلع لمعي U فرح لكش ىلع سيطانغم دجوي  امك

بحس فقوت دنع نارودلا يف صرقلا رارمتسا حبك

دادعلا ب ةلصتملا ىلعاالمحلا رايتلا

مل يئابرهكلا رايتلا نم تايمك دادعلا لجسي ال  يك

الاهك هتسا متي



زاكترا طاقن ىلع دنتسي روحمب صرقلا تبثيو  

ةقاطلا ةءارق ليجستل دادع روحملا عم لصومو

ةكلهتسملا

: يئابرهكلا دادعلا لمع ةيلآ نيبي يلا تلا لكشلا و



يواسي رايتلا 220vو ليغشتلا دهج نا  يوالظح

ةرتفل ادئاز محال لمحتي نا دادعلل نكميو 10A

ددرت دنع لمعيو 25A ىلا لصي ةريغص ةينمز

50HZ



ينورتكل اال ءابرهكلا دادع

:ElectronicElectricityMeter 



: ىمسي ام وا

رتيم تاو لا تجيد

Digital Watt Meter

DWM1-DWM2: زومرلا ب رصتخيو

قفو لمعتل تممص ةيمقر ةينورتكلا تادادع يهو

ةميدقلا تادادعلا عم الن معي نيلماكتم نيماظن

: يهو اهنود نم وأ ةيداعلا

DWM1-1 دادع

الك هتسا باسحو سايقل يمقر ينورتكلا دادع

تادادعلل ليدبك دادعلا اذه مدختسي ةيئابرهكلا ةقاطلا

راهظإ ةدحوب دوزم وهو ةيكيناكيملا ةيئابرهكلا

زاهجلا ةطساوب تانايبلا ةءارقل ةحتفو ةيمقر

ماظنلا اذهب صاخلا DWM-5000R لومحملا



DWM2-2 دادع

ةيكيناكيملا تادادعلا عم لمعيل ممص ينورتكلا ادعد

لكشب االهتسالك ميق ةءارق متيل مادختس اال ديق

ديدجلا ينورتكل اال ماظنلا عم قفاوتمو ينورتكلا

تادادعلا ميق ةباتك ةقيرط نم صلختلا متيلو

ةحتفب طقف دوزم زاهجلا اذهو ايودي ةيكيناكيملا

لومحملا زاهجلا ةطساوب ةنزخملا تانايبلا ةءارقل

راهظإ تادحوب دوزم ريغ وهو DWM-5000R

ةيمقر



ةزهجأ DWM1 – DWM2 نيدادعلا نإ

ةلباق ءازجأ اهيف دجوي وال ةقدلا عةيلا ةينورتكلا

سيياقملا قفو ايجمرب اهترياعم متي ثيح ةرياعملل

دادعلا ءازجأب تلاالبع لعجي امم ةرياعملل ةيملا علا

دادعلل ةقئاف ةيامح نمؤيو ال يحتسم ارمأ ةيلخادلا

فشكل ةديدع تازيمب نيماظنلا نيذه دوز دقل

هجراخو دادعلا نمض حاالتتلاالبع ليجستو

: دادعلا تازيم

نامأ ةجردو ةيقوثومو هءارق ةقدب دادعلا اذه زيمتي

عةيلا

ءازجأ عم ةيئابرهكلا ةقاطلا الك هتسا ةميق لجسي

يعاس تاو وليكلا

لعجي امم رفشم لكشب تانايبلا نيزختب موقي

قرطلا الاالب يحتسم ارمأ تانايبلا هذه ىلإ لوصولا

ةبسانملا



حاالتتلاالبع عاونأ لك دض يمحم دادعلا

رارجتساو التتلاالبع واحم فشك دادعلل نكمي

اهعاونأ لكب عورشم ريغلا يئابرهكلا رايتلا

ةيذغتلا طوطخب تلاالبع فشك دادعلل نكمي

لثم: ةيئابرهكلا

دعب وأ لبق يضرا نم لا رتون ةيذغتلا طخ طبر

دادعلا نمض هرورم مدعو دادعلا

دادعلا نع لا رتونلا ةيذغتلا طخ لصف

هرورم مدعو دادعلا لبق زافلا ةيذغتلا طخب تلاالبع

دادعلا نمض

دادعلا يف لا رتون زاف\ ةيذغتلا طوطخ ليدبت



دادعلا جرخ زاف طخ عم لخد زاف طخ رصق

جتانلا نيكرتشملا دنع رايتلا برست حاالت فشك

ءيدرلا ليصوتلا و ةبوطرلا نع

ةيئابرهكلا ةقاطلا طوطخ ليدبتب دادعلا لمع رثأتي ال

تلا حةلا نزخيو تاعاسلا تلاالبعب نمز ةميق لجسي

رفشم لكشب دادعلا )ب ةقرسلا البع(

ةكبشلا ىلع فرعتي ينورتكلا ماظنب دوزم دادعلا

ىلع دادعلا اذه ليغشت نكمي وال اهيلع لمعي يتلا

ىرخأ ةلود يف ةكبش

عم قفرملا زاهجلا خالل إالنم دادعلا ةءارق نكمي ال

هب صاخلا ينورتكل اال ةيابجلا ماظن



يمحمو رفشم ينورتكلا لكشب دادعلا ةءارق متت

مجحلا ريغصو لومحم ينورتكلا زاهج ةطساوب

ةكبشلا ىلع هفيرعت دعب إال دادعلا ةءارق نكمي ال

اهيف لمعي يتلا ةلودلا و ةيئابرهكلا

ةجرد 20 نيب حوارتت ةيرارح فورظ نمض لمعي

رفصلا قوف ةجرد 70 ىتح رفصلا تحت

تادادعلا ةءارقل DWM-5000R لومحملا زاهجلا

ةينورتكل اال

األءاد يلا عو لماعتلا لهس نوكيل زاهجلا اذه ممص

ال تاربخ يأ ىلإ جاتحي وال يئاقلت لكشب لمعي وهو

ب فلكملا فظوملل هميلست متي زاهجلا اذهو همادختس

تانايبلا نيزختل نيكرتشملا تادادع ىلع فشكلا

نيكرتشملا تادادع ةءارقل ةرفشملا

بساحلا عم لصولل RS232 ةحتفب دوزم زاهجلا  و

ةيلخاد ةيراطبب دوزمو كرتشملا دادع ةءارقل ةحتفو

لمعلل ةقاطلا ب زاهجلا ديوزت عيطتست نحشلل ةلباق

نحش ةداعإ نودب لمع ةعاس 40 ةدمل



يكذلا ءابرهكلا دادع

:Smartelectricitymeter 



الك هتسا سايقب موقي   يئابرهك دادع ىلإ غاًبلا ريشي  

لك وأ ةعاس (لك ةنيعم ةينمز ةيراركتب   ءابرهكلا  

( ةعاس فصن



عم ةجمدم ةركاذ ىلع تاسايقلا هذه دادعلا ظفحيو  

ىلعاأللق ءابرهكلا ةكرش ىلإ اهلسري مث نمو دادعلا

الهتسالك قدأ ديدحتب ديفي امم مويلا يف ةدحاو ةرم

االهتسال طمن ةبقارمب ديفي اضيأو ءابرهكلل مدختسملا

ك.

تامولعملا لبقتستو لسرت اهنأ تادادعلا هذه ةزيم

ةكرش ) يسيئرلا زكرملا ىلإو نم ( رماو (واأل

( ءابرهكلا

نم ءزجك اهمادختسا يف تادادعلا هذه ةيمهأ زربتو  

ةيكذلا ةكبشلا   تابلطتم

ًال يصفت تادادعلا هذه رفوت ةيديلقتلا تادادعلل خفالاًف

مدختسملا لبق نم ءابرهكلا الك هتسا تاقو أل اقيقد

دوجو حلا يف ءابرهكلل ةدوزملا ةكرشلا هبنتو  امك

كلهتسملا دنع ام للخ



نع مدختسملا نع ءابرهكلا عطق نم ةكرشلا نكمتو  

دوجو ىلع فرعتلا نم اهنّكمت اضيأو تدارأ اذإ دعب

مدختسملا لبق نم ءابرهكلل عورشم ريغ بحس



اهطبر و ةكلهتسملا ةيئابرهكلا ةقاطلا باسح ةيفيك

األهتسالك نمثب

ةركفلا حيضوتل ةلثما ثالةث برضن فوس

لااأللو: ثملا

تاو : 40  ةرانإ ةبمل  انيدل

ةدحاو ةعاس يف يعاس تاو 40 ةبمللا هذه كلهتست

كلهتست يهف تاعاس 10 ةدمل ءيضت اهانكرت اذإو

يعاس تاو 400

(400=10×40)

كلهتست يهف لماك موي ةدمل ءيضت اهانكرت اذاو

يعاس تاو 960

(960=24×40)



كلهتست يهف رهش ةدمل ءيضت اهانكرت اذاو

يعاس تاووليك 28.8 يا يعاس تاو 80028 

(80028=30×960)

   كلهتست يهف ةلماك ةنس تءاضا  اذإو

تاووليك 345.6 يا يعاس تاو 600345

يعاس

(600345=12×28800)

شرق 50 رهشلا ب تاووليكلا رعس نا ضرتفنل

هينج 172.80 ةنسلا ب ةبمللا فورصم نوكيف

(80172=50×345.6)



: يناثلا لا ثملا

:  تاووليك 3 ةردقب لمعي يئابرهك نرف انيدل

نم يعاس تاووليك 3 اهردق ةقاط جتني هنإف

ةدحاو ةعاس يف ةرارحلا

جتني وهف مويلا يف تاعاس 5 نرفلا لمع  اذإو

مويلا يف يعاس تاووليك 15 اهردق ةرارح

(15=3×5)

ةرارح جتني وهف رهشلا يف موي 30 نرفلا لمع اذاو

رهشلا يف يعاس تاو وليك 450 اهردق

(450=30×15)

يف هينج 100 يعاس تاو وليكلا رعس نا ضرتفنل

يف هينج 4500 نرفلا فورصم نوكيف رهشلا

رهشلا

(4500=100×450)



ثلا: ثلا لا  ثملا

و مويلا يف تاعاس 8 ةدمل لمعت لمع ةشرو  انيدل

رهشلا يف 26موي

ةدحاو لك كلهتست ةابمل 8 ىلع ةشرولا هذه يوتحت

كرحم لك كلهتسي تاكرحم 4 100wو

1200w

: ةعاسلا يف تاولا عومجم باسح -1

5600wh=(1200×4)+(100×8)

         

: مويلا يف تاولا عومجم باسح -2

44800wh=8×5600

            

: رهشلا يف تاولا لدعم باسح -3

44800x26=1,164,800wh



whىلا يعاس تاولا ليوحت -4

kwh يعاس تاو وليك

يأ: يعاس تاو 1000 يواسي يعاس تاو وليكلا

kwh1,164.8==1000÷1,164,800 

 

1,164.8kwh : رهشلا يف ةشرولا فورصم

: ةروتافلا نمث باسح -5

وه 1.45 يعاس تاو وليكلا رعس نمث  نأ ربتعنل

هينج

1,688.96=1.45×1,164.8 

وه موي 26 وأ رهشلا يف ةكلهتسملا ةقاطلا نمث

هينج 1688.96







ءابرهكلا ةروتاف يف االهتسالك ةميق باسح ةيفيك

رصم  يف لزانملل ةديدجلا

هينج ١٦= ةعاس تاووليك الك٥٠ هتسا

هينج ١٥= شرق ٣٠× ٥٠

هينج معالء=١ ةمدخ لباقم

هينج ٣٧= ةعاس تاووليك الك١٠٠ هتسا

هينج ١٥= شرق ٣٠× ٥٠

هينج ٢٠= شرق ٤٠× ٥٠

هينج معالء=٢ ةمدخ لباقم

هينج ٨١= ةعاس تاووليك الك١٥٠ هتسا

هينج ٧٥= شرق ١٥٠×٥٠

هينج معالء=٦ ةمدخ لباقم



هينج ١٥٢= ةعاس تاووليك الك٢٥٠ هتسا

هينج  ١٠٠= شرق ٥٠× ٢٠٠

هينج ٤١= شرق ٨٢× ٥٠

معالء=١١ينجه ةمدخ لباقم

هينج  ١٩٣= ةعاس تاووليك الك٣٠٠ هتسا

هينج  ١٠٠= شرق ٥٠× ٢٠٠

هينج ٨٢= شرق ٨٢× ١٠٠

هينج معالء=١١ ةمدخ لباقم

هينج  ٢٨٨= ةعاس تاووليك الك٤٠٠ هتسا

هينج  ١٠٠= شرق ٥٠× ٢٠٠

هينج ١٢٣= شرق ١٥٠×٨٢

هينج ٥٠= هينج ٥٠×١



هينج معالء=١٥ ةمدخ لباقم

هينج  ٣٨٨= ةعاس تاووليك الك٥٠٠ هتسا

هينج  ١٠٠= شرق ٥٠× ٢٠٠

هينج ١٢٣= شرق ١٥٠×٨٢

هينج ١٥٠= هينج ١٥٠×١

هينج معالء=١٥ ةمدخ لباقم

هينج ٤٨٨= ةعاس تاووليك الك٦٠٠ هتسا

هينج  ١٠٠= شرق ٥٠× ٢٠٠

هينج ١٢٣= شرق ١٥٠×٨٢

هينج ٢٥٠= هينج ٢٥٠×١

هينج معالء=١٥ ةمدخ لباقم



هينج ٥٣٨= ةعاس تاووليك الك٦٥٠ هتسا

هينج  ١٠٠= شرق ٢٠٠×٥٠

هينج ١٢٣= شرق ١٥٠×٨٢

هينج ٣٠٠= هينج ٣٠٠×١

هينج معالء=١٥ ةمدخ لباقم

هينج ٦٨٨= ةعاس تاووليك الك٧٥٠ هتسا

هينج  ١٠٠= شرق ٥٠× ٢٠٠

هينج ١٢٣= شرق ١٥٠×٨٢

هينج ٣٠٠= هينج ٣٠٠×١

هينج ١٤٠= هينج ١٠٠×١.٤٠

هينج معالء=٢٥ ةمدخ لباقم



هينج ١٠٣٨= ةعاس تاووليك الك١٠٠٠ هتسا

هينج  ١٠٠= شرق ٥٠× ٢٠٠

هينج ١٢٣= شرق ١٥٠×٨٢

هينج ٣٠٠= هينج ٣٠٠×١

هينج ٤٩٠= هينج ٣٥٠×١.٤٠

هينج معالء=٢٥ ةمدخ لباقم

هينج ١٧٨٠= ةعاس تاووليك الك١٢٠٠ هتسا

هينج ١٧٤٠= هينج ١٢٠٠×١.٤٥

هينج معالء=٤٠ ةمدخ لباقم

هينج  ٢٩٤٠= ةعاس تاووليك الك٢٠٠٠ هتسا

هينج ٢٩٠٠= هينج ١.٤٥× ٢٠٠٠

هينج معالء=٤٠ ةمدخ لباقم





  



نانبل يف ءابرهكلا راعسأ

ضفخنملا رّتوتلا

 : يلزنملا لا معتس لال ةءاض اإل

رهشلا / ةعاس طاووليك 100 ةياغل 35ل.ل.

طاووليك و300 ةعاس طاووليك 100 نيب 55ل.ل.

رهشلا / ةعاس

طاووليك و400 ةعاس طاووليك 300 نيب 80ل.ل.

رهشلا / ةعاس

و500 ةعاس طاووليك 400 نيب 120ل.ل.

رهشلا / ةعاس طاووليك

  رهشلا / ةعاس طاووليك 500 قوف 200ل.ل.امل



/ ةماعلا تاسسؤملا / ةماعلا اإلةران

،خلأ سرادملا / تايفشتسملا

ةدحاو ةفرعت – رهشلا / ةعاس طاووليك 140ل.ل.

طاووليك ل.ل. 115 : ةعانصلا و ةعارزلا

ةدحاو ةفرعت – رهشلا / ةعاس

1200ل.ل. نم يرهش كارتشا مسر فاضُيو

يرهش مسر ىلإ ًةفاضإ  K.V.A ريبمأ تلوفوليكلل

تلوفوليك 10 ةياغل كارتشا 5000ل.ل.( نم تباث

(K.V.A ريبمأ

تلوفوليك 10 نم ألرثك كارتشا و10000ل.ل.(

.(K.V.A ريبمأ

ةميقلا ىلع ةبيرضلا تافيرعت كلذ ىلإ فاضُتو

اال ةميق   لماك نم ةئملا 10يف لّكشت يتلا ةفاضملا

كارتش اال موسرو هتسالك



طّسوتملا رّتوتلا

رثكأ وأ ريبمأ تلوفوليك 100 ةياغل تاكارتش لإل

: دحاولا كرتشملل

ليللا  خالل ةعاس طاووليكلل 80ل.ل.

األىلو ءاسملا تاعاسل ةعاس طاووليكلل 320ل.ل.

تارتفلا يقابل   ةعاس تاووليكلل 112ل.ل.

 



رثكأ وأ ريبمأ تلوفوليك 100 نود تاكارتش لإل

: دحاولا كرتشملل

لإلةران ةعاس طاووليكلل :140ل.ل./ ةدحاو ةفرعت

ةعانصلا و ةعارزلل ةعاس طاووليكلل و130ل.ل./

 : طّسوتملا رّتوتلا تاكارتشا  لكل

لكلو تارتفلا لك خالل ةيسكعلا ةقاطلا ةفرعت

لكل 50ل.ل. يه طّسوتملا رّتوتلا يف نيكرتشملا

ىلإ ةردقلا طبهت امدنع ةيعجر ةعاس ريبمأ تلوفوليك

0.8 نود ام

تلوفوليك لكل 1200ل.ل. وه يرهشلا كارتش اإل

نّمؤت يتلا يه نانبل ءابرهك ةسسؤم تناك اذإ ريبمأ

يئابرهكلا دّلوملا

كرتشملا ناك اذإ ريبمأ تلوفوليك لكل و600ل.ل.

نم يرهش مسر يئابرهكلا   دّلوملا نمؤي يذلا وه

ريبمأ تلوفوليك لكل 200



يتلا ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا تافيرعت فاضُت

االهتسالك ةميق   لماك نم ةئملا يف 10 لّكشت

كارتش اإل موسرو

  نانبل ءابرهك : ردصملا



ةتباثلا ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجأ

( مكحتلا و ةءارقلا ةزهجأ )



ةردقلا لماعم سايقم

:Powerfactormeter

kw ةلا عفلا ةردقلا نيب  ةبسنلا  وه ةردقلا لماعم

kva  ةيرهاظلا ةردقلا  ىلإ 

قرف يه  ويتلا روطلا ةيواز مامت  بيجل   ِواسم وهو

رايتلا  و دهجلا   يتيواز

نم حوارتت   سايق ةدحواهل سيل ةيددع ةميق وهف اذل

دحاولا ىلإ رفصلا

نم عاونأ  3  كانه نأ فرعت نأ بجي ةيادبلا يف

: ةيئابرهكلا األمحلا

(ResistiveLoad)ة عنامم لا  1-محأ

ةجهوتملا حيباصم و ةئفدتلا ةزهجأ و تاناخسلا لثم

اهريغو ةاوكملا و



(InductiveLoad)يثحة لا 2-محأ

و ةيئابرهكل ا ةسنكملا و ةلا سغلا و ثلاالةج لثم

يئابرهك كرحم ىلع يوتحي زاهج ولك ةحورملا

(CapacitiveLoad) ةيوعس لا 3-محأ

تافثكملا لثم

نيبام ةيواز الف تخإ وه هذهاألمحلا نيبام قرفلا

(Phaseshaft) رايتلا روط و دهجلا روط

ام ةيوازلا عنامملا عون نم ةيئابرهكلا يفاألمحلا

نأ يأ رفص يواس ت دهجلا روط و رايتلا روط نيب

لماعم اذل ةطقنلا سفن نم نأدبي دهجلا و رايتلا

1 يواست   ةردقلا



ىمسي رايتلا قبسي دهجلا ةيثحلا يفاألمحلا امنيب

(Lagging)

و رايتلا نعرخأتم دهجلا ةيوعسلا يفاألمحلا  امأ

 (Leading) ىمسي



نم عاونأ ثالث كانه يئابرهك زاهج لك يف

: ةيئابرهكلا تاردقلا

(RealPower)لاعفةلا ةردقلا -1

(P ) فرحب اهل زمريو

 يفاأل ةكرحلا وأ ةرارحلا انيطعت يتلا ةردقلا يهو  

ةيئابرهكلا ةزهج

(ApparentPower) ةيرهاظلا ةردقلا -2

(S ) فرحلا اهلب زمريو

يف رايتلا برض لصاح يواست يتلا ةردقلا يهو  

دهجلا

ةردقلا يواست ةيرهاظلا ةردقلا ةعنامملا لا محأ يف

ةيقيقحلا

(ReactivePower)عفةلا ريغلا ةردقلا -3



(Q ) فرحلا اهلب زمريو

وأ يثحلا يئابرهكلا زاهجلا نم ةعجارلا ةردقلا يهو

يوعسلا

رايتلا عافترإ ببست طقف و ةديفم ريغ ةردق  ويه

امئاد ىعسن اذل ةدئاف يأ نودب خاللاألسالك

ناكم ردقاإل اهليلقت وأ اهنم صلختلل

ةردقلا ثلثم مادختسإب تاردق ثلاالث هذه حيضوت متي

(PowerTriangle)



مت يتلا تاردق ثلاالث نيب ام قرفلا مهفت  يكل

اهركذ

يتلا ةبلعلا لك له   سبش ةبلع كيدل نأ روصت

؟  اطاطبلا قئاقر ىلع يوتحت اهيرتشت

اطاطب قئاقر + ءاوه ىلع يوتحت يهف ال ديكأتلا ب

يئابرهكلا زاهجلا ةردقل ةبسنلا ب ةركفلا سفن

وأ يوعسلا يئابرهكلا زاهجلا اهكلهتسي يتلا ةردقلا ف

( ةكرح وأ ةرارح ) لغش ىلإ اهلك لوحتت نل يثحلا

ةعجار ةردق اهنم ءزج لب



نع ربعي 1 ىلإ 0 نيب ام ددع وه ةردقلا لماعم

يف رايتلا روط و دهجلا روط نيب ام ةيوازلا

ةيئابرهكلا األمحلا

لضفأ ناك املك دحاول برقأ ددعلا ناك  املك

تناك اذإ اذل ةيوازلا COS يواست ةردقلا لماعم

يلا 0بفتلا دهجلا روط و رايتلا روط نيبام ةيوازلا

دحاو يواسي ةردقلا لماعم نذإ COS0=1



يعزومو ءابرهكلا تاكرش ىلع األوحلا عيمج يفو

لا محأ ىلإ رايتلا ديوزت ةيئابرهكلا ةقاطلا

وأ ةيوعسوا ةيمواقم تناكأ رظنلا ضغب نيكلهتسملا

ةيثح

طوطخ يف ةرودهم ةقاط دّلويس كش بال رايتلا اذهو

يئابرهكلا لقنلا

يف ةدايز ىلإ يدؤي ةيئابرهكلا ةردقلا لماعم يندتو  

ضيوعتلل رايتلا ديلوت

ةقاطلا يف رئاسخ ىلإ يدؤي  امم

ةردقلا لماعم نيسحت تاحول بيكرت متي كلذل



ةردقلا لماعم سايقم بيكرت متيو



نيعون ةردقلا لماعم سايقم

Analog يلثامت

Digital يمقر



طقف ةءارقلل يلثامتلا ةردقلا لماعم سايقم بيكرت متي

: هليصوت ةقيرط

زاهجلا ىلا طبري CT رايت لوحم بيكرتب نوكت  

رايتلا لوحم لخاد هسايق دارملا كلسلا ررميو

و ةءارقلل يمقرلا ةردقلا لماعم سايقم بيكرت متيو

ةطساوب تافثكملا جارخاو لا خدا يف مكحتلا

ةردقلا لماعم نيسحتل تاروتكاتنوك

: هليصوت ةقيرط



نم واال الدب ةردقلا لماعم نيسحت ةحول بيكرتل

نم ةردقلا لماعم تانايب ذخاو األمحلا ةفرعم

ىلع لوصحلا رذعت ناو تاكرحملا تانايب تاحول

تانايبلا

اهليزنت متي جمارب كانهف تاكرحملا تاحول نم

كرحملا تانايب لا خدا باليمتي لجوج نم اناجم

هتردق لماعم اهنمو كرحملا ليصافت يطعتف اهيلا

  كرحم لكل ةردقلا لماعم نيبت لوادج كانه اضيا  



يلا مجإ لمحك ةدوجوملا األمحلا عمج متي

يف ةردق لماعم ةميق ىندا رابتع باال ذخأ متيو

تاكرحملا

داريو لمع حةلا يف تاكرحملا تناك حلا يفو

اهل ةردقلا لماعم نيسحت ةحول بيكرت

زاهج ةطساوب تاكرحملل يلا اإلمج لمحلا سايق متي

رتيمتاو

PF زاهج ةطساوب ةردقلا لماعم سايق متيو

Meter



بجاولا تافثكملا ةميق باسحل قرط ةدع دجوي

اهمادختسا

نيتقيرط لهسأ اهنم ركذن فوس  

مهف ليهستل ةيضارتفا ميق عضن األثملا برض لبقو

عوضوملا

KVA=255

KW=191

KVAR=168

V=380

Hz=50

PF1=0.75

PF2=0.95

األىلو: ةقيرطلا

حيحصت ) جمانرب ةطساوب تافثكملا ةميق باسح متي

بالي لجوج نم اناجم هليزنت )متي ةقاطلا لماع

دهجلا KW)و االمحلا( ةردق تانايب لا خدا متي



لماعمةميقو  (Hz) ددرتلا ةميقو  (V) رفوتملا

ةردقلا لماعم ةميقو (PF1) ةيلا حلا ةردقلا

ميق يطعيف (PF2) اهيلا لوصولا فدهتسملا

تافثكملا

 



: ةيناثلا ةقيرطلا

ةردقلا لماعم ةميق ىلع اءانب تافثكملا رايتخا متي

PF1 ةيلا حلا

ميق رايتخا يف ةدعاسملل عضو لودج بجومب

تافثكملا



ة روصلا ىف حضوملا لودجلا مادختساب

COSφ نيدومع دجوي لودجلا راسي ىلع

TAN φو 

لمعلا و نيسحتلا لبق ةردقلا لماعمب ةصاخ ميقلا هذه

COSφ دومع ىلع نوكيس

يهو نيسحتلا لبق ةميقلا راتخن دومعلا اذه يف

  يقفأ يشمنو ءيش يا وا ةرطسم كسمن 0.75 مث

   عطاقتلا ةجيتنو  0.95 ةميقلا عم عطاقتي نا ىلا

ةميق انيطعتس

لا ثملا فياذه

0.75 ةميقلا عطاقت نا دجن حضوملا لودجلا نمو  

0.55 يه  0.95 ةميقلا عم

ىلع لمعت يتلا ةيلكلا تافثكملا ةميق باسحلو

0.95 0.75ىلا نم ةردقلا لماعم نيسحت



QC=KW×0.55

QC=191× 0.55=105KVAR

C=QC÷(V̂(2)×2 π ×F)

C=105÷(380̂(2)×2π×50=2.314.580

mf

وركيم  2.314.580 تافثكملل ةيلا اإلمج ةميقلا  

داراف



فثكم لكل لحارم تس ىلع تافثكملا رايتخا متي

ةنيعم ةميق



  ةلحرم لكل ةبسانملا تاروتكاتنوكلا رايتخا  متيو

ةردقلا لماعم نيسحت تاحول ليغشتب ةصاخلا و

تازويف و ةحولل بسانم يسيئر عطاق رايتخا متي

ةلحرم لكل ةبسانم

ررميو لمحلل بسانم CT رايت لوحم بيكرت متي



زاهجلا ىلا هليصوتو ةيسيئرلا تازافلا دحا هنم

ةيذغت ردصمب ةردقلا لماعم سايقم زاهج ةيذغت متي

220v هجولا يداحأ دهج

زاهجلا ىلا تاروتكاتنوكلا تافلم ليصوت متيو

اهليغشت داري يتلا لحارملا و تافثكملا ميق بسحب





يعم  ازوت ةردقلا لماعم نيسحت ةحول ليصوت متي

يسيئرلا عطاقلا ىلع األمحلا

و ديدجلا ةردقلا لماعم سايق متي ةحوللا ليغشت دعب

ديج لكشب لمعت ةحوللا نا دكأتلا



ThermoMeter ةرارحلا سايقم

سايقل مدختسي زاهج وه   ةرارحلا سايقم

ةبلصلا داوملا و لئاوّسلا و تازاغلا   ةرارح   تاجرد

يف هايملا ةرارح سايقل وه هيلع ملكتن يذلا زاهجلا و

تاناخسلا

: عاونا ثالث وهو

طقف ةءارقلل عون

روتكاتنوك ةطساوب ناخسلا ب مكحتلا و ةءارقلل عونو

ةرشابم ناخسلا ب مكحتلا و ةءارقلل عونو



: هليصوت ةقيرطو األلو عونلا



هتشاش ىلع هايملا ةرارح ةميق راهظاو ةءارقلل وهو

220v يئابرهك دهجب هتيذغت متي

هعم قفرملا  PTC ةرارحلا ساسح ليصوتو

ناكملا يف وا ناخسلا مسج ىلع ساسحلا طبريو  

هل صصخملا

طبظ ألي جاتحي ال



: هليصوت ةقيرطو يناثلا عونلا



روتكاتنوك ةطساوب ناخسلا ب مكحتلا و ةءارقلل وهو

هسم تال طاقن ةطساوب هيف مكحتي

ثمال: ةبسانملا ةرارحلا ىلع هطبظ متي

ةرارحلا تلصو اذاو ليغشت ةجرد 90 1ىلا نم

لصفي ةجرد 90 قوف

هتشاش ىلع هايملا ةرارح ةميق رهظي  

220v يئابرهك دهجب هتيذغت متي

هعم قفرملا PTC ةرارحلا ساسح ليصوتو

ناكملا يف وا ناخسلا مسج ىلع ساسحلا طبريو

هل صصخملا

COM هسم تال ةطقن ىلا زاف فرط ليصوت متي

NC ةطقنلا ىلا روتكاتنوكلا فلم فرط ليصوتو



: هليصوت ةقيرطو ثلا ثلا عونلا



ةرشابم ناخسلا ب مكحتلا و ةءارقلل وهو

ثمال: ةبسانملا ةرارحلا ىلع هطبظ متي

ةرارحلا تلصو اذاو ليغشت ةجرد 90 1ىلا نم

لصفي ةجرد 90 قوف

هتشاش ىلع هايملا ةرارح ةميق رهظي  

رايتل بسانم  220v يئابرهك دهجب هتيذغت متي

ناخسلا

هيلإ ناخسلا فارطأ لصوتو

هعم قفرملا PTC ةرارحلا ساسح لصويو

ناكملا يف وا ناخسلا مسج ىلع ساسحلا طبريو

هل صصخملا



  رلورتنوك رشتربمت يرارحلا مكحتملا

:TeperatureCotroller 

اهيف مكحتلا و ةرارحلا ةءارق يف مدختسي زاهج وه

ساسح ىلعاال هلمع يف يرارحلا مكحتملا دمتعي

لباك ومرث   ةرارح تاساسح خالل نم ةرارحلا ب



ةرارحلا نيب ةنراقم لمعب موقيو ThermoCable

ةرارحلا نوكت امدنعو ةبولطملا ةرارحلا و ةيلعفلا

ةئفدتلا زاهج ليغشتب موقي ةبولطملا نم لقا ةيلعفلا

NO ةحوتفم هيلير   ةطقن خالل نم

ةرارحلا نم ىلعا ةيلعفلا ةرارحلا نوكت امدنعو

ةطقن خالل نم فييكتلا زاهج ليغشتب موقي ةبولطملا

.NO  ةحوتفم هيلير

لكو لباك ومرث ةرارحلا تاساسح نم عاونا دجوي

يتلا ةرارحلا ةجرد ثيح نم هصئاصخ هل عون

ةرارحلا ةجرد ىدمو اهعونو اهلمحتي

(J,K,S,R,PT100,E,T,N,W)

اهنم عونصملا ةداملا ةمواقم ىلع دمتعت ثيح

ريغتت ةرارح ةجردل اهضرعت دنع ويتلا ساسحلا

ريبما يللم وا تلوف يللم ريغتي يلا بوتلا اهتمواقم

ةرارحلا ب سحي يلا بوتلا دادعلا ىلا لصاولا





رشتربمت يرارحلا مكحتملا نم عاونا دجوي اضياو

ةرارحلا ساسح نم دحاو عون لبقي وهام اهنم

لباق نوكي وهو تاساسحلا عاونا عيمج لبقيام اهنمو

فوس يذلا ساسحلا عون رايتخا متي ثيحب ةجمربلل

همادختسا متي

ام اهنمو دحاو ةرارح ساسح لخدم امهل اهنمو

ساسح لخدم هل2

2 جرخ امهل اهنمو دحاو هيلير جرخ امهل اهنمو

هيلير



فييكتلا يف مكحتلل يرارحلا مكحتملا مدختسي

تاناخسلا و نارف واال تاساقفلا يفو ديربتلا فرغو

هريغو

فرغ يف مدختسي ينورتكلا تاتسومرت دجوي

ديربتلا





  دهجلا عافترا وا ضافخنا نم ةيامحلا هيلير

UnderandOverVoltageProtective 

:Relay

: اضيا ىمسيو

دهجلا ةبقارم زاهج

VoltageMonitoring Device 



عافتراو ضافخنا نم ةيامحلا الت حرم مدختست

ةيئابرهكلا تاديدمتلا يف عساو لكشب   دهجلا

ةيعانصلا

يذغت يتلا تاكبشلا يف غًابلا مدختست تيح  

ةيئابرهكلا تاكرحملا

لثمت يبرهكلا دهجلا ةدايز نأ فورعملا نم نإ

رايهن دهجاال يبرهكلا دهجلا زواجتي امبرف ةروطخ  

ةجرد عفر يف ببستي امبرو رصانعلا ضعب لزعل

دق ايرارح اداهجا ببسي يلا بوتلا ءازج اال ةرارح

اضيا فلتلا ببسي

ةريثك لكاشم ىلا يدؤي دهجلا ضافخناف كلذك

امبرو لمحلا ةبسانمل ةردقلا ةيلعاف مدع لثم ىرخا

ءازج اال فلت ىلا اضيا كلذ يدؤي

عافتراو ضافخنا نم ةيامحلا هيلير ناف يلا بوتلا

ةيامحلا هذه انل نمؤي دهجلا



: هيليرلا ءازجأ

L1L2L3و ثلاالةث تازافلا ليصوت ناكم -1

N لا رتونلا ليصوت

نوكت غابلا يهو تلاالسم ةطقن ليصوت ناكم -2

ةطقن فرط 1, كرتشم فرط قالب2 تالسم ةطقن

(NC) ةقلغم ةطقن فرط NO)3) ةحوتفم

لمع  و دهجلا ةميق ماظتنا ىلع  لدت نايب ةبمل -3

يعيبط لكشب ةرئادلا

يف ضافخنا ثودح دنع  ءيضت نايب ةبمل -4

اهيلع طوبظملا ةميقلا بسح UV دهجلا

ىف ةدايز   ثودح دنع ءيضت نايب ةبمل -5

اهيلع طوبظملا ةميقلا بسح OV  دهجلا

ناصقن ةبسن ىصقا   ديدحت خالهل نم متي جنير -6

نوكت و هطاقن هيليرلا لدبي اهدنع ىتلا و دهجلا يف

  ةبسنك ثمال260V وا تلوفلا ةميقب اما ةرياعملا

ةكراملا بسح ثمال5% ننقملا دهجلا نم ةيوئم



اهدنع لمعي ةيتلوفلل ةميق لقا انه دوصقملا و

تافلم يف ررض يا نودب ةيعيبط ةروصب كرحملا

كرحملا

%5 يه اهب حومسملا ةبسنلا نوكت ام ابلا  غو

380 يا 5% ةبسنب ةيتلوفلل ةميق لقا برضنف

تلوف 19 جتانلا نوكي اهدنعو 0.05 برض

وه19-380 لوبقملا دهجلا نوكي هيلعو  

361 يا

380 ةمسقب موقن رشؤملا طبضل ةبسنلا داجي  وال

0.95 يه ةجتانلا ةبسنلا 361و ىلع

اهيلع رشؤملا عضوب موقنف

لدبي ىتلا و دهجلا ىف هدايزلا ةبسن ديدحتل جنير -7

  اهدنع هطاقن هيليرلا

 ثمال تلوفلا ةميق ىلع ةرياعملا ةبسن نوكت اضيا  و

ثمال%5 ننقملا دهجلا نم ةيوئم ةبسن 420Vوا

ةكراملا بسح



لمعي نا نكمي ةيتلوف ةميق ىلعا انه دوصقملا و

ىلع ررض يا هب ثدحي نا نودب كرحملا اهيلع

كرحملا تافلم

عافتر ال اهب حومسملا ةميقلا نوكت ام غابلا ثيح

كرحملا ةيتلوف ةميق نم %5 ةبسنب يه ةيتلوفلا

نا اندجو تاكرحملا دحا ةحول نم ثمفال ةيلكلا

قاطنلا نمض ةيعيبط ةروصب لمعلا هنكمي كرحملا  

تلوف 420/380

ةميق لقا ىلع ةيتلوف ةميق ىلعا ةمسقب موقن ثيح  

وه انه جتانلا 380و ميسقت 420 يهو ةيتلوف

1.105

مقرلا اذه ىلع رشؤملا طبضب موقن يلا  بوتلا

اذا يذلا و ريخأتلا نمز ديدحت يف مدختسي جنير -8

موقي فوس خالهل  دهجلا ةدايز وا طوبه رمتسا

هطاقن ليدبتب هيليرلا

لمعي نا بجي ال ثيح ادج ةماه ةيصاخلا هذه  و

دهجلل رباع يظحل ريغت يا دنع هيليرلا



وهو عبار جنير   تاهيليرلا عاونا ضعب يف دجوي -9

دهجلا ماظتنا دعب ةرئادلا لصو تقو طبظل

نا بجي ال هنا ثيح ادج ةمهم ةيصاخلا هذه اضيا

يظحل دهج ماظتنا دنع لمعي

هلمع: ةقيرط

دهجلا سسحتب هيليرلا موقي   رايتلا دوجو حلا يف

هتطقن قلغي هيلع طوبظملا دحلا نمض ناك ناف

NO ايعيبط ةحوتفملا

مكحت تافلم نم هدعبام ىلا رايتلا ررميو

األ كلذ ىدعتو ضفخنا وا دهجلا عفترا حلا يفو

هيلع طوبظملا   لصفلا تقو ضافخن وااال عافتر

ماظتنا نيح ىلا مكحتلا ةرئاد فقويو هتطقن حتفي

دهجلا

هيلع طوبظملا دحلا قاطن جراخ دهجلا ناك ناو

اهعضو ىلع NC اعيبط ةقلغملا هتطقن يقبيو فقوتي

للخ هيف دهجلا نا فرعيو بيرت ةبمل رينتو



ىهتنا ناف لصولا نمز دعب دعب أدبي دهجلا مظتنا ناف

ةحوتفملا هتطقن قلغي   امظتنم الزلا دهجلا و تقولا

ديدج نم مكحتلا ةرئاد لغشيو

: هعاونا

زاف 380V ثالةث دهج ىلع لمعي هيلير هنم رفوتي

لا رتون عم وا نودب

روتكاتنوك عم جمدم 220V دهج ىلع لمعي هيليرو

 



ةماه: ةظح مال

عم وا رليف زاف هيلير عم جمدم نوكي هيليرلا غابلا

روطلا ثاليث رايتلا يف كلذو سنوكس زاف هيلير



راوط األ ةعباتم هيلير

:PhaseSequenceRelay

: اضيا ىمسيو

راوط األ عباتت ةبقارم زاهج

:PhaseSequenceMonitoringDevice



يف ادج ةمهملا ةزهج اال نم هيليرلا اذه ربتعي

يساسأ لكشب مدختسيو ةفلتخملا ةيعانصلا تاقيبطتلا

راوط األ بقاعتو ( دهجلا قرف ) ةيذغتلا رتوت ةبقارمل

عفاورلا لثم راوطا ثالةث ىلع لمعت يتلا تازيهجتلل

فرغو ةيعارزلا واالآلت تاكرحملا و تاخضملا و

ضراعملا تازيهجتو ةلقنتملا و ةتباثلا ديربتلا

تازيهجتلا و نيلماعلا ةيامح يف ريبك رثا اهلو

و عفاورلا لثم يسكعلا نارودلا راطخا نم ةفلتخملا

اهريغو تاط ال وخلا دعاصملا و ةيئابرهكلا المل سلا

يهو هتفيظو ىلا ةفاض باأل زاهجلا اذه لمتشي  غابلا

نم ةيامحلا   زاهج ةفيظو ىلع   راوط اال عباتت ةبقارم

زاهج ةفيظوو PhaseFailure زاف طوقس

Underand دهجلا عافتراو ضافخنا نم ةيامحلا

OverVoltage



: تايامح عبرا زاهجلا اذه يف رفوتي ينعي

راوط اال عباتت مدع نم ةيامحلا -1

راوط األ دحا طوقس نم ةيامحلا -2

دهجلا ضافخنا نم ةيامحلا -3

دهجلا عافترا نم ةيامحلا -4



 : هيليرلا ةفيظو

دنع ةيذغتلا لصو مدع وأ لصف ىلع لمعت ثيح

ةيلا: تلا لا األطع دحأ ثودح

األ بقاعت نوكي امدنع : راوط األ بقاعت أطخ -1

اال رخا ناكم روط يا ليدبت .يا حيحص ريغ راوط

ثودح يلا بوتلا االةل نارود سكعل يدؤي يذلا رم

. ةريبك رطاخم

نيعم رادقمب ةيذغتلا دهج ةدايز -2

نيعم رادقمب ةيذغتلا دهج ضافخنا -3

ةبسنب دهجلا توبث مدع وأ راوط األ دحأ عاطقنا -4

%20 نم ربكا

رتوت يف ناصقنلا وأ ةدايزلا دهجلا توبث مدع لثمي  

نيروطلل ةيمس اال ةميقلا عم ةنراقم راوط األ دحأ

نيرخ اال



: هيليرلا ليصوت ةقيرط

ناكملا L1L2L3ىف تازاف ثلاالث ليصوت  متي

ليصوت متي انايحا  و زاهجلا ىف اهل صصخملا

لوخد ةطقن ىلع يوتحي زاهجلا ناك لا اذا رتوينلا

لا رتونلا

ىلع phasesequence زاهج ىوتحي ةداع

فرطو  COM كرتشم فرط قالب تالسم ةطقن

NC ةقلغم ةطقن فرطو NO ةحوتفم ةطقن

مكحتلا ةرئاد عم يلا وت ةحوتفملا ةطقنلا لصوت

ىلع دللالةل نايب ةبمل ىلا ةقلغملا ةطقنلا لصوتو

ةليدب مكحت ةرئاد ىلا لصوت وا لمعلا مدع

:phasesequence زاهج لمع ةيرظن  

ثلاالةثو تازافلا ماظتنا دنع و يعيبطلا عضولا ىف

.. بيترتلا ب اهدجاوت

قلغت يا هطاقن phasesequence زاهج لدبي



نكمي و مكحتلا ةرئادب هلصتملا ةحوتفملا ةطقنلا

نامأب كرحملل   مكحتلا ةرئاد ليغشت

دنع وا تازيفلا ىف ليدبت وا ساكعنا ثودح  دنع

مكحتلا ةرئاد عم ةلصتملا   ةطقنلا عجرت زاف طوقس

لصفت كلذل ( ةحوتفم يا ) يعيبطلا اهعضو ىلا

و هتيامحل روتوملا فقي و لا حلا  ىف مكحتلا ةرئاد

هب لصتملا يكيناكيملا لمحلا ةيامح

: زاهجلا ءارش متي فيك

هتيامح دارملا لمحلا وا كرحملا دهج بسح -

و زاهجلل IPCode هميق ىلا االهابتن اضيا بجي -

وااال هايملا لوخد نم ةيامحلا ةجرد ىلع لدت ىتلا

زاهجلا ىلا ةبرت

.. اهتيامح دارملا مكحتلا ةرئاد ريبما ةفرعم بجي -

زاهجلا طاقن هلمحتت يذلا ريبم دحلال كانه ثيح

ال و ريبك مكحتلا ةرئاد رايت ناك  اذا

.. زاهجلا اهلمحتي

فلم NOعم ةحوتفملا زاهجلا ةطقن ليصوت  متيف



عم يلا وت هيليرلا نم ةحوتفم ةطقن ليصوت و هيلير

ريبم اال ةلكشم لح مت كلذب و هتيامحل روتكاتنوكلا

يلا علا

لمعي نأ نكمي دهج ةميق ىلعأ ىلع زاهجلا طبظ متي

240ثمال لمحلا اهيلع

180 زاهجلا اهيلع لمعي نا نكمي دهج ةميق ىنداو

ثمال

لصفي هدنع يذلا و يناوث ثمال5 لصفلا تقو طبظو

دهجلا الل تخا دنع زاهجلا

متي هدنع يذلا و يناوث ثمال10 لصولا تقو طبضو

دهجلا ماظتنا دعب زاهجلا ليصوت



(Overload) ةيرارحلا ةيامحلا

نم كرحملا ةيامحل مدختست ةادا نعةرابع يه

هل ننقملا رايتلا نع يبرهكلا رايتلا ةدش عافترا

ب لصوت ةيرارح تافلم ثالث ىلع يوتحت ثيح

هطبظ متي جيردت اهب دجويو كرحملا عم يلا وتلا

كرحملل لماكلا لمحلا رايت ىلع

للخب ثدح اذا ىتح لماكلا لمحلا رايت ىلع طبظي

طوقس وا هل ننقملا نع لمحلا داز ءاوس ةموظنملا

هلمع  أدبي زاف

تاال يف ببسي يذلا رايتلا اذه نم كرحملا يمحيو  

ةينمز ةدمل هب رم اذا هف



: ةريثك عاونا اهنم دجوي

: مكحتو ةءارق اهيف يتلا ركذن

روتكاتنوكلا نع لصفنم بكري يمقر ينورتكلا عون

نم: نوكتيو



نم نيفرط اهيف ررمي ةيبناج نيتحوتفم نيتقلح -1

كرحملا فارطا

ةلا حلا ضرع ةشاش -2

96 95 اهماقراو NC ةقلغم تالسم ةطقن -3

NO ةحوتفم ةقلغم تالسم ةطقن -4

 98  95 اهماقراو  

نوكي غابلا يبرهك دهجب ىذغتي ليغشت فلم -5

(A1 A2) هطاقنو 220V

لمحلل بسانملا ريبم اال ةميق طبظل رايع -6

دئازلا لمحلا ثودح دعب لصفلا تقو طبظل رايع -7

دئازلا لمحلا وزلا دعب لصولا تقو طبظل رايع  -8

(Reset) ليغشتلا ةداعا 9-رز

(Test) يظحل فاقيا 10-رز

يعيبطلا لمعلا حلا يف نايب 11-ةبمل

(Trip) دئازلا لمحلا حلا يف نايب 12-ةبمل



روتكاتنوكلا نع لصفنم بكري يمقر ينورتكلا عون

زاف لك ىلع ريبم اال ةءارق ةيناكما عم



نم: نوكتيو  

خالاهل نم ررمي ةيبناج ةحوتفم تاقلح 1-ثالث

ثلاالةث لمحلا فارطا

ةلا حلا ضرع ةشاش -2

اهيلع طغظلا خالل نم لمعت طبظ رارزا -3

96 95 اهماقراو NC ةقلغم تالسم ةطقن -4

NO ةحوتفم ةقلغم تالسم ةطقن -5

 98  95 اهماقراو  

ةيفاضا NO ةحوتفم تالسم ةطقن -6

08  07 اهماقراو  

A1  A2 هطاقنو 24VDC ةيذغتلا 7-دهج



روتكاتنوكلا نع لصفنم بكري يمقر ينورتكلا عون

ةءارقو زاف لك ىلع ريبم اال ةءارق ةيناكما عم

تلوفلا

اهنم: ةريثك تازمم هيف

ريبم اال ضافخنا وا عافترا نم ةيامحلا

تلوفلا ضافخنا وا عافترا نم ةيامحلا

قناالبزاف وا طوقس نم ةيامحلا



نم: نوكتيو  

خالاهل نم ررمي ةيبناج ةحوتفم تاقلح 1-ثالث

ثلاالةث لمحلا فارطا

ةلا حلا ضرع ةشاش -2

اهيلع طغظلا خالل نم لمعت طبظ رارزا -3

96 95 اهماقراو NC ةقلغم تالسم ةطقن -4

NO ةحوتفم ةقلغم تالسم ةطقن -5

96  95 اهماقراو  

 

ةيفاضا NO ةحوتفم تالسم ةطقن -6

08  07 اهماقراو  

A1  A2 هطاقنو 24VDC ةيذغتلا 7-دهج



: ليصوتلا ةقيرط



Under    رايتلا ضافخنا نم ةيامحلا هيلير

:CarrentRelay

:Underload دول ردنا : ىمسي و

ةيامحلل Overload ةيرارحلا ةيامحلا مدختست امك

لمحلا رايت يف ةدايزلا نم



صقنلا نم ةيامحلل تنرك ردنا هيلير مدختسي اضيا

لمحلا رايت يف

حةلا يف ةيامحلا بلطتت يتلا االمحلا يف كلذو

لمحلا رايت صقن

ولو لمحلا ةتباث نوكت ةددحم نيخست ةردق ثمفال

ضعبل يئزج فلت ينعي اذهف لمحلا رايت ضفخنا

مدع حةلا يف ةروطخ االرم لثمي امبرو تاناخسلا

اهتقاط لكب تاناخسلا لمع

ىلع اهديربت يف دمتعت يتلا تابملطلا اضيا كانهو

اهخضت يتلا لئاوسلا

لمحلا رايت لقي فوسف اهلخادب لئاسلا صقن ولف

امبر وا بيرستلا عنم لئاسو فلت ىلا يدؤي نكممو

ةبملطلل يلك فلت ىلا يدؤي



هليصوت ةقيرط



L1 ىلا زاف لوخد 220V دهج ليغشت فلم 1-هل

N ىلا لا رتون لوخدو

Current     رايت ةدش لوحم هعم بكري -2

متيو CT راصتخا هل زمريو  Transformer

هتيامح دارملا كرحملا رايت ةدش بسحب هرايتخا

l k ىلا لوحملا فارطا لصوتو

هلخاد رايتلا لوحم نوكي وا

CT لوحملا خالل نم كرحملا فارطا دحا ررمي

لصوت  2 1 اهماقراو   NC ةقلغم ةطقن 3-هل

مكحتلا ةرئاد يف يلا وت

اهمدختسن نكمم 3  2 اهماقراو NO ةحوتفم ةطقنو

مكحتلا ةرئاد هيليرلا لصف حلا يف نايب ةبمل ةءاض ال



: هطبظ ةقيرط

تارايع ىلعثالث زاهجلا يوتحي

ال نا هل داري يتلا ريبم اال ةميق ىلع هطبظ متي االلو

ال وزن اهزواجتي

هل نا داري يذلا تقولا ةميق ىلع هطبظ متي يناثلا

هيليرلا هدنع  لصفي

هرايت يوتسيو كرحملا علقي امنيب حامس تقو ثلا ثلا

هل ننقملا رايتلا ىلع



: هعاونا

اهنم: ركذن لا كشا و عاونا ةدع هنم دجوي

Digital يمقر عون



دول ردناو دول رفوا ىلع يوتحي عون



يمقر دول ردناو دول رفوا ىلع يوتحي عون

Digital



االلو ءزجلا نم ءاهتن هللاال دمحب مت

رابرهك ينف دمحم ليقع مكوخأ هبتك

2019/11/22 يف توريب


