
وزارة التربٌة

التعلٌمٌةاألحمدي منطقة 

التوجٌه الفنً للدراسات العملٌة

و المشتقةاألساسٌة وحدات القٌاس الدولٌة •

الكمٌات الكهربائٌة وطرق اشتقاقها•

العالقات الرٌاضٌة•

محمد حافظ ابراهٌم. م / الموجه الفنً 



وحدات القٌاس الدولٌة

 المقدمة
عملٌة القٌاس تعنً المقارنة بٌن كمٌة مجهولة ٌراد تقنٌنها 

القٌاس فمثال عند تحدٌد طول  اداةمع معٌار ٌسمً 
مجهول القٌمة نستعٌن بأداة قٌاس لألطوال وهً المتر 
مثال وعند الرغبة فً معرفة وزن جسم ٌستخدم الكٌلو 
جرام وعلم القٌاس هو العمود الفقري للصناعة وبدونه 

 وألي من المعدات  اوشراء قطع الغٌار للسٌارة  امكننالما 
.الصناعٌة االالت

 اجهزةتستخدم وبالنسبة للقٌاسات الكهربائٌة لتقدٌر كمٌاتها 
ال تستطٌع الحواس البشرٌة القٌاس الكهربائٌة حٌث 

البشرٌة  تقدٌرها ألنها فوق حدود الحواس 



األساسٌةوحدات القٌاس 

(1 ) وحدة قٌاس الطولLength     L  

وتقاس فى النظام الدولى بالمتر 

2 ) وحدة قٌاس الكتلةMass        M   

وتقاس فى النظام الدولى بالكٌلوجرام

(3 ) وحدة قٌاس الزمنTime     T    

وتقاس فى النظام الدولى بالثانٌة 

باقى الكمٌات المشتقة من هذه الوحدات  ونستطٌع أن نشتق
الثالثة



انكًيت
انوحدة باننظاو اندوني 

(ISU)

انوحدة باننظاو انبريطاني 

(FBS)

باوند(Kg)كيهوجراو (Mass)انكتهت 

قدو(M)يتر (Length)انطول أو انًسافت 

ثانيت(S)ثانيت (Time)انزين 

وحدات القٌاس الطولً 

 الملٌمٌتر –السنتمٌتر –الدٌسمتر –المتر –الكٌلو متر ) النظام المتري

(االنجستروم –الملٌمكرون –المٌكرون –

 (البوصة –القدم –الٌاردة –المٌل ) النظام االنجلٌزي

(الثانٌة –الدقٌقة –الدرجة ) وحدات قٌاس الزواٌا 

(نٌوتن –كجم –كجم () القوة –الوزن –الكتلة ) وحدات قٌاس االوزان 





انكًيت
انوحدة باننظاو اندوني 

(ISU)

انوحدة باننظاو انبريطاني 

(FBS)

2قدو (m2) 2يترانًساحه

3قدو(m3) 3يترانحجى

3قدو/  باوندKg/m3انحجى/ انكتهت = انكثافت 

(LB)ثقم باوند (N)نيوتن قوة

2قدو/  باوندثقم (باسكال)  N/m3يساحت/ قوة = انضغط 



الكهربائٌة األساسٌة الكمٌات

هً الشحنة والتٌار  األساسٌة الكهربائٌة الكمٌات

وسنبدأ تباعا فً  الكهربائٌة والفولت وأخٌرا المقاومة

.سرد كال منهم 

الشحنة

وهً نوعان شحنه سالبه تمثل Qوٌرمز لها بالرمز 

 إلكترون وأخري موجبه تمثل البروتون

Cكولوم وٌرمز له بالرمزوحدة قٌاس الشحنة 



التٌار

ٌعتبر التٌار الكهربً من أهم الوحدات االساسٌه وٌرمز 

Iله بالرمز

وهو معدل مرور الشحنة الموجبة باتجاه ما بالنسبة 

(فرق الجهد)للزمن تحت تأثٌر قوة ما 

                                           I=dQ\dt

Aهو التٌار ووحدة قٌاسه  االمبٌر      I:     حٌث 

              Q        هً الشحنة ووحدة قٌاسها

الكولوم

              t       هو الزمن ووحدة قٌاسة  الثانٌه



الجهد

ٌعرف الجهد بأنه الشغل الالزم لنقل وحدة الشحنات من 

voltنقطه ألخري ووحدة قٌاسه  بالفولت 

                                         V=J/C=dW/dt

الجهد ووحدة قٌاسه  الفولت     Vحٌث أنه    

W              الشغل ووحدة قٌاسه  الجول

              Q الشحنة ووحدة قٌاسها الكولوم

المقاومة•

تعتبر المقاومة من العناصر الرئٌسٌة المكونة للدوائر 

الكهربٌة وهً ما ٌالقٌه التٌار من مقاومة اثناء سرٌانه فً 

.الدائرة الكهربائٌة

ohmووحدة قٌاسها  االوم 



وٌحدد قانون اوم العالقة بٌن الكمٌات الكهربائٌة الثالثة

V – I – R 

وٌمثل القانون بمثلث اوم

ومنه نستنتج ان 

  V =  I x R

I = V / R     

R = V / I

V

I R



فً دوائر التٌار المستمر 

 القدرة الكهربائٌة ألي جهاز تتوقف علً عاملٌن

أساسٌن هما فرق الجهد علً طرفٌة و شدة التٌار 

المار فٌه وباستخدام قانون اوم ٌمكن كتابة العالقة 

.التً تربط القدرة بثوابت الجهاز كما هو موضح 

ومن الشكل نستنتج ان 

watt                    P =V x I

                P= V
2
/R      watt

                P= I
2

. R      watt

V.I

V
2

/ RI
2
. R



 المستهلكة فً أي جهاز كهربً بائٌة الكهرالطاقة
 = القدرة الكهربائٌةx  (كٌلو وات ساعة )  ---الزمن
تمثل القدرة بالشكل التالً   وفً دوائر التٌار المتغٌر
 حٌث

 وحدات قٌاس القدرة:-
الحصان المٌكانٌكً –المٌجاوات –الكٌلوات –الوات 

وات  746والحصان ٌعادل 

  

Ø

P

QS القدرة الفعالة 

P = V . I . Cos Ø

القدرة الغٌر فعاله 

Q = V . I . Sin P Ø

القدرة الظاهرٌة 

S = V . I



( Z) المعاوقة في دوائر التيار المتغير 





الوحدة المعادلة Electric quantity كهربٌةاالكمٌة 
رمز 

الكمٌة

أمبٌر
Δq/Δt Electric current التٌار الكهربائً I

كونوو I Δt

(nAL)e
Electric charge الشحنة الكهربائٌة q

فاراد Q / v
Capacitance السعة C

2يتر/أيبير I/A Current density كثافة التٌار J

أوو
V/I Resistance المقاومة R

فونت
IR Potential فرق الجهد V

متر أوم A / L R Resistivity المقاومة النوعٌة ρ

هنري Di/dt inductive الملف حث L

وات
I2R, IV Electric power القدرة الكهربائٌة P

جدول الكمٌات الكهربائٌة



وحدات وأجهزة قٌاس الكمٌات الكهربائٌة

وحدة القٌاسجهاز القٌاسالرمزالكمٌة الكهربائٌةم

ومضاعفاته الفولتفولتمٌترVفرق الجهد الكهرب1ً

ومضاعفاته امبٌرمٌتر امبٌرAشدة التٌار الكهرب2ً

ومضاعفاته االوماالومٌترRالمقاومة الكهربائٌة3

الوات ومضاعفاتهالواتمٌترPالقدرة الكهربائٌة4

ساعة/ وات  اكٌلوالعداد الكهربKwhًالطاقة الكهربائٌة5

 الهرتزقٌاس التردد جهازFالتردد6



وحدات قٌاس شدة االضاءة





ورشة العمل



تطبٌقات على الكمٌات الكهربٌة ووحدات قٌاسها

 أوم إذا كانت شدة التٌار  60مدفأة كهربٌة مقاومتها

 -:أمبٌر أحسب  4المار بها 

فرق الجهد على طرفٌها * أ 

القدرة الكهربٌة * ب

الطاقة التً تستهلكها المدفأة فً خمس ساعات تشغٌل *ج

الحل 

فولت 240= فرق الجهد على طرفٌها * أ 

وات 960= القدرة الكهربٌة * ب

وات ساعة4800=الطاقة التً تستهلكها المدفأة فً خمس ساعات تشغٌل *ج



 منبع دائرة قٌاس القٌمة اللحظٌة لجهد كهربً تعطى

شدة –0و8معامل القدرة –v=170 sine314tبالمعادلة 

 -:أوجد  3و6التٌار الكهربً 

قراءة الفولتمٌتر* أ

القدرة الفعالة *ب

المقاومة المادٌة *ج

القدرة الغٌر فعاله *د

القدرة الظاهرٌة* ه

الحل

ف أ612 -ف أ ر   290و7-اوم 41و6-وات 538 -ف120



 ًفولت ٌراد إضاءته من مصدر  10وات 40مصباح كهرب

فولت أحسب قٌمة المقاومة الواجب  60جهد ٌعطً 

إضافتها مع المصباح حتى ال ٌحترق وطرٌقة التوصٌل 

الحل 

أمبٌر  4= التٌار المسموح به للمصباح 

أوم  5=  4( /  40–60= ) قٌمة المقاومة 

المقاومة توصل على التوالً



 مٌكروفراد وصال على التوالً ثم  10، 5مكثفان سعتهما

 -:فولت أوجد  220وصلت الدائرة بجهد كهربً مقداره 

السعة الكلٌة *أ

كمٌة الشحنة لكل مكثف *ب

الجهد على كل مكثف*ج

الحل

مٌكروفراد 3و3= السعة الكلٌة *أ

كولوم 0و000733كمٌة الشحنة لكل مكثف *ب

فولت 73و33، 146و66= الجهد على كل مكثف *ج



 أوم ظا وسعة 10أوم وحث مقاومته  6عند توصٌل مقاومة

أوم ظا بالتوالً ووصلت الدائرة بمنبع تٌار  2ممانعتها 

 -:ث أوجد / ذ  50التردد –فولت  120متغٌر 

شدة التٌار * أ

الجهد المفقود فً كل مقاومة* ب

معامل القدرة* ج

الحل

أمبٌر 12= شدة التٌار * أ

ف 24،  120، 72= الجهد المفقود فً كل مقاومة * ب

0و6= معامل القدرة * ج



وصلتا على التوالً فإذا كانت قٌمة  2، م 1مقاومتان م

فولت  5= أوم وفرق الجهد على طرفٌها  10= 1م   

 -:أوم أحسب  20= 2وقٌمة م   

  1التٌار المار فً م* أ

 2فرق الجهد على طرفً م*ب

2، م 1فرق الجهد على طرفً المقاومتٌن م*ج

الحل
أمبٌر 0و5=  1التٌار المار فً م* أ

فولت 10=  2فرق الجهد على طرفً م*ب

فولت 15= 2، م 1فرق الجهد على طرفً المقاومتٌن م*ج



 محرك تٌار كهربً متغٌر له البٌانات التالٌة:- 

فولت 240= جهد المنبع 

أمبٌر  20ٌسحب تٌار كهربً قٌمته 

-:أحسب  0.8معامل القدرة 

قدرة المحرك الكهربً بالحصان * أ

إذا (ٌوم  30) ثمن الطاقة الكهربٌة المستهلكة فً الشهر * ب

فلس  2علمت أن سعر الكٌلووات ٌساوي 

الحل
وات 3840= قدرة المحرك الكهربً بالحصان * 

إذا علمت أن سعر (ٌوم  30) ثمن الطاقة الكهربٌة المستهلكة فً الشهر * ب

دٌنار 5= فلس  2الكٌلووات ٌساوي 



 إذا كان السلك الهوائً لمحطة اإلرسال ذو حث

 x10 2قدره    
-5

 10= هنري وسعة 
-8

-:فراد احسب 

عدد الذبذبات الكهربٌة فً الثانٌة *أ

طول الموجة للموجات الكهرومغناطٌسٌة*ب

الحل 

( √CL 1/2π) ث / ذ 360000= عدد الذبذبات 

(عدد الذبذبات÷ سرعة الضوء ) متر  833= طول الموجه

 x 10 3= سرعة الضوء 
8


