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 ٖٛ انتطاب اٚ فكدإ  اٚ حتٌٜٛ يػخٓات نٗسبا١ٝ٥:: ايتهٗسب

 ميهٔ  يالجطاّ إ  تتهٗسب بإحد٣  ايطسم :طسم ايتهٗسب 

 ايتأثري -   3ايًُظ  -  2  ايديو- 1: ايتاي١ٝ 

 ايػخ١ٓ  ايهٗسبا٤ اييت تظٗس ع٢ً ايصجاج املديٛى تط٢ُ

، ٚ مسٝت ايهٗسبا٤ اييت تظٗس  (+) ملٛجب١ا ايهٗسبا١ٝ٥ 

ايػخ١ٓ ع٢ً ايبالضتٝو ٚ اإلٜبْٛٝت املديٛنني 

 (-)ضايب١ اٍ ا١ٝ٥  نٗسباٍ

  َططس٠ ايبالضتٝو أبدت تأثرئٜ خمتًفني َع قطٝب

ٚ  (ايصجاج)ايصجاج ٚ قطٝب ايبالضتٝو ، فتجاذبت َع األٍٚ 

مما ٜدٍ إٔ ايهٗسبا٤ اييت  . (ايبالضتٝو )تٓافست َع ايجاْٞ 

تظٗس ع٢ً ايصجاج املديٛى ختتًف عٔ ايهٗسبا٤ اييت تظٗس 

 ع٢ً ايبالضتٝو املديٛى

  َٔ ٜتجاذب ادتطُإ ايًرإ حيُالٕ ْٛعني خمتًفني

ادتطُإ ايًرإ حيُالٕ  (ٜتٓافس)ٚ ٜتدافع ، ايهٗسبا٤ 

  (َٛجبإ َعا أٚ ضايبإ َعا)ْٛعني َتُاثًني َٔ ايهٗسبا٤ 

 

 

 ٖٞ أصغس دقٝك١ َه١ْٛ يًُاد٠ ٚتدخٌ يف تسنٝب ادتص٤ٟ ال :ايرز٠ 

 ميهٔ زؤٜتٗا بايعني اجملسد٠  
 :      ب١ٝٓ ايرز٠ 
 حتتٟٛ ع٢ً ع٢ً دقا٥ل عٓصس١ٜ تط٢ُ      ايربٚتْٛات :ْٛا٠ َسنص١ٜ 

ْٚٝرتْٚات ٖٚٞ َتعادي١  ( p )ٖٚٞ غخٔ نٗسبا١ٝ٥ َٛجب١ ٚزَصٖا 

  (n )نٗسبا٥ٝا 

 ٖٚٞ دقا٥ل َتٓا١ٖٝ ايصغس تدٚز حٍٛ ايٓٛا٠ايهرتْٚات 

 -e )ٚ اإليهرتٕٚ ٖٛ غخ١ٓ نٗسبا١ٝ٥ عٓصس١ٜ ضايب١ ْٚسَص ي٘ بايسَص 

 

تكدز ٚحد٠ ايػخ١ٓ ايهٗسبا١ٝ٥ أٚ ن١ُٝ  :   ايػخ١ٓ ايعٓصس١ٜ

  ( C ) ، زَصٖا (Coulomb) ّايهٗسبا٤ ، بٛحد٠ ايهٛيٛ

: إٕ ق١ُٝ ايػخ١ٓ ايعٓصس١ٜ تطاٟٚ 
191.6 10e C  

يف ايرز٠ عدد ايػخٓات املٛجب١ ٜطاٟٚ عدد           :ايرز٠ املتعادي١ نٗسبا٥ٝا

 q= 0 C  ايػخٓات ايطايب١ أٟ عدد اإليهرتْٚات ٜطاٟٚ عدد ايربٚتْٛات 

  (e- = -1.6x10-19c )ٖٞ غخ١ٓ اإليهرتٕٚ ٚتطاٟٚ  

  (e=1.6x10-19c )أٚ ٖٞ غخ١ٓ ايربٚتٕٛ ٚتطاٟٚ 

   عٓدَا   ٜتهٗسب ادتطِ بػخ١ٓ َٛجب١ : ايتفطري اجملٗسٟ يًتهٗسب

تفكد ذزات٘ بعض اإليهرتْٚات ، ٚ ٜتهٗسب ادتطِ بػخ١ٓ ضايب١ 

عٓدَا تهتطب ذزات٘ إيهرتْٚات َٔ ذزات جطِ آخس عٔ طسٜل ديه٘ 

بٗرا ادتطِ أٚ ملط٘ ظطِ َػخٕٛ أٚ بتكسٜب٘ َٔ جطِ َػخٕٛ نٗسبا٥ٝا 

:  ٖٞ املٛاد اييت ال تطُح باْتكاٍ االيهرتْٚات عربٖا  َجٌ :ااملٛاد ايعاشي١ 

  ايصجاج– ايبالضتٝو –ارتػب 

:                ٖٞ املٛاد اييت تطُح  باْتكاٍ االيهرتْٚات عربٖا َجٌ :  املٛاد ايٓاق١ً 

   اذتدٜد– االملّٓٝٛ  –ايٓخاع 

 ايُٓٛذج املبطط يًرز٠ ايػخ١ٓ ايهٗسبا١ٝ٥

 
  : اْتاج تٝاز نٗسبا٥ٞ 

 ٜٓتج تٝازا (أٚ ايعهظ )حتسٜو اٚ تدٜٚس َغٓاطٝظ أَاّ ٚغٝع١

تط٢ُ ٖرٙ ايظاٖس٠ بظاٖس٠ ايتخسٜض  .نٗسبا٥ٝا خالٍ ٖرٙ املد٠

بايتٝاز ايهٗسَٚغٓاطٝطٞ ٚ ْطُٞ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ املتٛيد 

 ايهٗسبا٥ٞ املتخسض

:ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ املتٓاٚب-   

حتسٜو  َغٓاطٝظ أَاّ ٚغٝع١ ٜٓتج تٛتسا : ايتٛتس ايهٗسبا٥ٞ -أ

.نٗسبا٥ٝا ٜؤدٟ اىل تٛيٝد ايتٝاز املتخسض  

ايدٚزإ املٓتظِ ملغٓاطٝظ أَاّ ٚغٝع١ ٜٛيد بني طسفٝٗا تٛتسا -

. نٗسبا٥ٝا َتٓاٚبا  

طبٝع١ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ايٓاتج عٔ ظاٖس٠ ايتخسٜض -ب

:ايهٗسَٚغٓاطٝطٞ  

ٜط٢ُ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ايٓاتج عٔ ظاٖس٠ ايتخسٜض 

.ايهٗسَٚغٓاطٝطٞ بايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ املتٓاٚب  

ٜطُح زاضِ اإلٖتصاش املٗبطٞ عٓد اضتعُاٍ املطح ايصَين بايهػف عٔ  طبٝع١ ايتٛتس 

 ايهٗسبا٥ٞ

اذا نإ ايتٛتس ايهٗسبا٥ٞ َطتُسا ٜظٗس ع٢ً ايػاغ١ خط ض٥ٛٞ أفكٝاذا نإ ايتٛتس 

 .ايهٗسبا٥ٞ َتٓاٚبا ٜظٗس ع٢ً ايػاغ١ خط َتُٛج 

 خصا٥ص ايتٝاز املتٓاٚب

 (ٜطجًٗا) ق١ُٝ ايتٛتس اييت ٜكٝطٗاUmaxٙٚ :ايك١ُٝ االعظ١ُٝ يًتٛتس ايهٗسبا٥ٞ

 Umax=nv.Sv االٖتصاش املٗبطٞ حٝح زاضِ

  1.41 : ايفٛيطُرت حٝحجٗاش اييت ٜكٝطٗا ٟٖٛق١ُٝ ايتٛتس ايهٗسبائ: Ueffايتٛتس املٓتج 

Ueff = 1.41/ Umax 

 ،Tٖٛ شَٔ دٚز٠ ٚاحد٠ َٔ املٓخين زَصٙ :ايدٚز

 T=n.SHحٝح    (S)٠ٚحد٠ قٝاض٘ ايجاْٞ

 ٜٚكاع بٛحد٠ f  زَصٙ s1 ٖٛ عدد دٚزات املٓخين ف٢:ايتٛاتس أٚ ايرتدد

 f = 1/T:  حٝح   ZTREH(  Hz)اهلستص 

ٖٞ ق١ُٝ غد٠ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ اييت ٜكٝطٗا  :Ieffايػد٠ املٓتج١   

  ميهٔ حطابٗا  بايعالق١ ايتاي١ٝ جٗاش االَبريَٚرت ٚ

 1.41=  Ieff/ Imax 

 ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ املتٓاٚب

 

 

 :األَٔ ايهٗسبا٥ٞ 

 :يًٛقا١ٜ ٚاألَٔ َٔ أخطاز ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ْطتعٌُ 

ٜٚهٕٛ َٛصٛال باألزض َٔ ج١ٗ ، ٚباهلٝهٌ  :املأخر األزضٞ-

املعدْٞ يبعض األجٗص٠ ايهٗسَٚٓصي١ٝ َٔ ج١ٗ أخس٣، ذتُا١ٜ 

 األغداص َٔ ايصدَات ايهٗسبا١ٝ٥

)  : Disjoncteur ايكاطع ايتفاضًٞ    

ٜٛصٌ يف ايػبهات ايهٗسبا١ٝ٥ بعد ايعداد ايهٗسبا٥ٞ متاَا ،  )

.ذتُا١ٜ األغداص َٔ ايصدَات ايهٗسبا١ٝ٥ ٚايػبهات َٔ ايتًف  

 تٛصٌ ع٢ً ايتطًطٌ َع األجٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ ذتُاٜتٗا :املٓصٗس٠ -

َٔ االزتفاع املفاج٤ٞ يػد٠ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ، أٚ يف حاي١ ايداز٠ 

 .املطتكصس٠

 عدّ ملظ األضالى ايهٗسبا١ٝ٥ املهػٛف١-  حتٝاطات األَٔإ

 عدّ ملظ األجٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚايٝد َب١ًً -  

 ابعاد األجٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ عٔ املا٤ ٚايسطٛب١-  

 فتح ايداز٠ ايهٗسبا١ٝ٥ عٓد عًُٝات ايرتنٝب  ٚايصٝا١ْ  -  

 ال تدخٌ أ٣ غئ ف٢ َأخر ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ-   

 أخطاز ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ

االصاب١  بايػًٌ ادتص٢٥ أٚ ايه٢ً  ع٢ً االْطإ  

 اذتسٚم ارتطري٠ ٚاتالف ادتٗاش ايعصب٢ 

 (املٛت)خطا٥س ف٢ األزٚاح ايبػس١ٜ 

 اتالف االجٗص٠ املٓصي١ٝ  ٚايدازات ايهٗسبا١ٝ٥ع٢ً األجٗص٠     

 األَٔ ايهٗسبا٥ٞ


