




هى ػثاسج ػٓ ذذفٍك سًُ ِٓ اإلٌىرشؤاخ ِٓ 

.   ِٕطمح راخ خهذ ػاٍي إٌٍ أخشي راخ خهذ ألً

.َحذز رٌه ػادج فٍ األسالن اٌىهشتُح

اٌضِٓ

فشق اٌدهذ

DC                      )الحيار (الحيار االصطالحي
 املسحمر 

.الزمنهى جيار كهربي ثابث القيمة واالجتاه مع    
-+
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صور للتٌار االصالحً
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مصادر الحيار املسحمر: 
تطاسَاخ اٌهاذف  -اٌسائٍح -اٌدافح )اٌثطاسَاخ تأٔىاػها  -

(.اٌساػاخ وغُشها ِٓ اٌثطاسَاخإٌماي وتطاسَاخ 

. ِىٌذاخ اٌرُاس اٌّسرّش 



اسحخذامات الحيار 
 املسحمر: 

.ٌؼة األطفاي -1

األخهضج اٌىهشتُح اٌرٍ ذؼًّ  -2

.تاٌثطاسَاخ 

.أخهضج اٌهاذف إٌماي -3

.اِالخ اٌحاسثح واٌساػاخ-4

.اٌسُاساخ-5

.ػٍُّاخ اٌطالء تاٌىهشتاء-6



. هو تٌار كهربً متغٌر القٌمة واالتجاه

 AC



 مصادرالحياراملحغري: 
َرُ اٌحصىي ػًٍ اٌرُاس اٌّرغُش ِٓ ِحطاخ ذىٌُذ اٌطالح اٌىهشتائُح، ِثً  

اٌّحطاخ اٌثخاسَح، اٌّحطاخ اٌهُذسوٌُىُح، اٌّحطاخ إٌىوَح واٌّحطاخ 

. اٌغاصَح  وغُشها ِٓ اٌّحطاخ األخشي

اٌذوحح ِصادس اٌرُاس اٌّرغُش فٍ اٌىىَد اٌّحطاخ اٌثخاسَح ِثً ِحطح  

.   اٌشؼُثح وِحطح 



أٔىاع أخشي ِٓ ِحطاخ ذىٌُذ اٌطالح اٌىهشتُح





استخدام طاقة المد والجذر فً تولٌد 



مولدات كهربائٌة تستخدم طاقة الرٌاح فً تشغٌلها



استخدامات التٌار المتغٌر:
..فً المنازل لتشغٌل اإلضاءة واألجهزة الكهربٌة -1

.فً المصانع والمستشفٌات والمرافق العامة -2

. فً إنارة الشوارع -3

أجهزة كهربٌة تعمل على التٌار المتغٌر





(اٌرُاس اٌراثُشٌ)ٔظشَاخ اٌذوائش اٌىهشتُح
قاعدة لٌنز

اجر العالم لٌنز التجارب التالٌة مستخدم جهاز الجلفانومتر 
لالستدالل علً مرور تٌار

(انظرالشكل)كهربائً فً دائرة الملف وعلً اتجاه التٌار 

إذا كان المؤشر فً منتصف

التدرٌج فٌدل ذلك علً عدم وجود تٌار كهربً غً دائرة 
الملف وٌمكن للمؤشر إن ٌنحرف

.جهة الٌمٌن أو الٌسار تبعا التجاه التٌار فً الدائرة 





التجربة
إذا دخل المغناطٌس الدائم فً الملف فإن مؤشر الجلفانومتر ٌنحرف كما فً الشكل  -أ

.وٌدل ذلك علً مرور تٌار كهربائً بالتأثٌر فً الملف(ا)

إذا وقفت حركة المغناطٌس فإن المؤشر ٌعود إلى وضع الصفر مما ٌدل علً عدم -ب

بالتأثٌر البد من وجود (ك.د.ق)مرور تٌار كهربً ومن هذه التجربة ٌتضح أنه لتولٌد 

أي بتحرٌك المجال المغناطٌسً وبقاء -مجال مغناطٌسً وموصل وبٌنهما حركة نسبٌة

الموصل ثابت أو ببقاء المجال المغناطٌسً و بقاء الموصل ثابت أو ببقاء المجال 

.المغناطٌسً ثابت وتحرٌك الموصل

إذا اخرج المغناطٌس الدائم من الملف فإن المؤشر الجلفان ومتر ٌنحرف فً عكس -ج

الناتجة بالتأثٌر ٌعتمد على االتجاه الذي (ك.د.ق)االتجاه السابق وهذا ٌوضح أن اتجاه 

.ٌقطع به المجال المغناطٌسً الملف

إذا ادخل المغناطٌس فً الملف ولكن بقطبه الجنوبً فإنه ٌتولد جهد تأثٌري وبالتالً  -د

وهذا ٌدل (ا)تٌار تأثٌري ٌعمل على تحرٌك مؤشر الجلفانومتر فً اتجاه معاكس للحالة 

على أن اتجاه القوه الدافعة الكهربٌة بالتأثٌر ٌعتمد على اتجاه المجال المغناطٌسً



-:وقد وضع لٌنز االستنتاجات التالٌة 

ٌتولد تٌار تأثٌري فً الملف أثناء حركه القطب المغناطٌسً*

مرور التٌار ألتأثٌري بالملف ٌجعل منه مغناطٌسا ذا قطبٌن *

أحدهما شمالً واآلخر جنوبً

ٌتغٌر نوعا القطبٌن تبعا لتغٌر اتجاه مرور التٌار ألتأثٌري *

بالملف أي تبعا لتغٌر حركه المغناطٌس المؤثر

عند اإلدخال ٌتولد من الطرف الملف القرٌب من المغناطٌس *

قطب مغناطٌسً ٌشابه قطب المغناطٌساألصلً عند اقترابه 

ودخوله الملف

عند إخرا ج القطب المغناطٌسً األصلً ٌحدث العكس إذ ٌحدث *

.جذب بٌن القطبٌن وبالتالً مقاومه الخروج 





( للٌد الٌسرى)قاعدة فلمنج
قاعدة الٌد الٌسرى فلٌمنج تستخدم فً المحرك الكهربائً لتحدٌد  1-

اتجاه القوة المحركة لموصل ٌمر به تٌار وٌقطع خطوط مجال 
.مغناطٌسً

االبهام تشٌر إلى اتجاه الحركة والسبابة تشٌر إلى المجال المغناطٌسً

والوسطى تمثل اتجاه التٌار

لكً تستخدم هذه القاعدة بشكل صحٌح ٌجب أن تكون كل من اإلبهام

:اولسبابة والوسطى متعامدة على بعضها كما بالشكل

اإلبهام باتجاه الحركة.

 ًالسبابة باتجاه المجال المغناطٌس.

 ًالوسطى تشٌر إلى اتجاه التٌار الكهرب
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(ٌٍُذ إًٌُّ)لاػذج فٍّٕح 
ك.د.قام فلمنج بوضع قاعدة لمعرفة اتجاه التٌار التأثٌري أو اتجاه ق

:المتولدة فً موصل ٌقطع مجال مغناطٌسً على النحو التالً

اجعل إلبهام والسبابة والوسطى من أصابع الٌد الٌمنى بحٌث تكون -

متعامدة وبحٌث ٌشٌر اإلبهام إلى اتجاه حركة الموصل وٌشٌر

السبابة إلً اتجه خطوط المجال المغناطٌسً فٌكون الوسطى هو اتجاه 

.مرور التٌار التأثٌري فً الموصل
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قانون فاراداي
ٌنص قانون فاراداي على أنه إذا تعرض ملف ما ذو 

لمجال مغناطٌسً أو خطوط ق وى  Nعدد لفات 
مغناطٌسٌة متغٌرة مع الزمن تتولد قوة دافعه 

.  بٌن طرفً هذا الملف( جهد كهربً) كهربٌه 
تتناسب مع معدل تغٌر المجال المغناطٌسً مع الزمن 

مضروبا فً معدل تغٌر  Nوتساوي عدد اللفات 
خطوط القوي المغناطٌسٌة بالنسبة للزمن وذلك 

بإشارة سالبه

E= -N dΦ/dt
تعتمد العدٌد من األجهزة الكهربائٌة على هذا القانون 

.مثل المولد الكهربً والمحرك الكهربً 



قانون أوم
إسرطاع اٌؼاٌُ االٌّأٍ خىسج سُّىْ أوَ أْ َدذ ػٓ 

طشَك اٌردشتح اٌؼاللح تُٓ اٌدهذ واٌرُاس فً ِىصً 

وهشتٍ ولذَ اٌمأىْ اٌّؼشوف تمأىْ أوَ اٌزي َٕص 

فشق اٌدهذ تُٓ طشفٍ ِىصً وهشتٍ َساوي  :ػًٍ 

حاصً ضشب وً ِٓ ِماوِح اٌّىصً واٌرُاس اٌّاس 

وَّىٓ ذّثًُ لأىْ أوَ سَاضُاً ػًٍ اٌصىسج. فُه

V = I . R



حيث 

(V.) فرق الجهد ويقدر بالفىلت 
(   ( I. شدة التيار وتقدر باالمبير  

(R.) قيمت المقاومت وتقدر باألوم 
بأنه المقاومة التً تسمح بمرور تٌار : وٌعرف األوم  

قٌمته واحد أمبٌر عندما ٌكون فرق الجهد بٌن طرفً 

وٌمكن كتابة قانون أوم فً . المقاومة واحد فولت 

عدة صورة كاآلتى

          V = I . Rالمقاومة×شدة التٌار= فرق الجهد  

اوم×أمبٌر= الفولت : الوحدات 
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اٌؼىاًِ اٌرٍ ذرىلف ػٍُها لُّح ِماوِح اٌّىصً

طىي -“ƍ“ٔىع ِادج اٌّىصً اٌّماوِح إٌىػُح )

(a”“ِساحح ِمطغ اٌّىصLً”“اٌّىصً
“:تتوقف مقاومة الموصل على عدة عوامل هً 

ألن كل مادة تختلف عن األخرى من حٌث عدد االلكترونٌات الحرة الموجودة فً : نوع مادة الموصل -أ

المدار الخارجً لذرة المادة وٌعبر عن تغٌر المقاومة بتغٌر مادة الموصل

م وهذه المقاومة النوعٌة /4مم . وٌسمى المقاومة النوعٌة لنوع مادة الموصل ووحدته هى أوم

ƍبالمعامل

أى أنه كلما ا زدت المقاومة النوعٌة لنوع مادة الموصل (R αƍ)تتناسب تناسباً طردٌاً مع المقاومة 

  .كلما ازدت مقاومته وذلك عند ثبوت طول مادة الموصل ومساحة مقطعها 

الموصل كذلك على طوله فكلما زاد طول الموصل كلما زادت  تتوقف مقاومة: طول الموصل  -ب

((RαL. مقاومته نتٌجة لزٌادة تصادم الشحنات المتحركة عند ثبوت نوع المادة ومساحة مقطعها

تتوقف مقاومة الموصل كذلك على مساحة مقطعه فكلما ا زدت مساحة : مساحة مقطع الموصل  -ج

مقطع

الموصل كلما قلت مقاومته أى أن مقاومة الموصل تتناسةب عسكٌاً مع مسحة مقطعه وذلك

مساحة مقطع السلكa ̸ Rα1       (a )عند ثبوت نوع مادة الموصل وطولها

مساحة مقطع الموصل ̸طول الموصل  ×المقاومة النوعٌة= مقاومة الموصل  

Ω R=ƍ L  ̸ a



اٌؼىاًِ اٌرٍ ذرىلف ػٍُها لُّح ِماوِح اٌّىصً
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