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 عشر ةثلالثاالمحاضرة 

 

 : موزع تيار مستمر ذو ثالثة اسالك

ً غالبا ما تكون  المستمر صعوبة تغٌٌر الفولتٌة . اذ ٌتطلب تغٌٌرهامن مساوي شبكات التوزٌع بالتٌار   مكائن دوارة والت

اذ تستخدم األسالك الخارجٌة  -توزٌع مستمر ذي ثالثة اسالك  مكلفة، ٌمكن حل هذه المشكلة جزئٌة بأستخدام نظام
ً تعمل على ً مع احد االسالك لالحمال الت  الفولتٌات العالٌة كالمحركات الكهربائٌة . بٌنما ٌستخدم السلك الوسط

ً تحتاج إلى فولتٌات اقل كاإلنارة والتسخٌنملتغذٌة األحلالخارجٌة  ىء العامة لموزع ( المباد1ٌوضح الشكل ) . ال الت

ً السلك. ٌتألف الموزع من ً هو المحاٌد والذي ٌؤرض عادة عند نهاٌة المولد.  مستمر ثالث سلكٌن خارجٌٌن وسلك وسط
ال الموجودة على ماألح المحاٌد تساوي نصف الفولتٌة بٌن السلكٌن الخارجٌٌن. تٌار المحاٌد ٌعتمد على طبٌعة فولتٌة

. المحاٌد ٌساوي صفرمتساوٌة فإن تٌاروالموزع السالب   ال على الموزع الموجبمألحالموزعٌن الخارجٌٌن فإذا كانت ا

من تٌار الموزع  المحاٌد بإتجاه تٌار السلك المربوط إلى الموجب اذا كان تٌار الموزع السالب اعلى ٌكون تٌار بٌنما

الموزع السالب اذا كان تٌار الموزع بإتجاه تٌار محاٌدوٌمر تٌار ال (a-2) الحظ الشكل (I₂-I₁) الموجب وتساوي قٌمته

 .(b-2)  الحظ الشكل (I₁-I₂)قٌمته  الموجب اعلى من الموزع السالب وتساوي

  

 1رقم شكل 

 b-2شكل  a-2شكل 
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 فولت .  250/500: الشكل ادناه ٌمثل نظام تٌار مستمر ذو ثالث اسالك بفولتٌه  1مثال 

ً جهة الحمل بٌن كل من السلكٌن الخارجٌٌن و السلك الوسطًالمعلومات مؤشرة على الشكل . جمٌع   .  اوجد الفولتٌه ف

 

 /الحل 

 ولتٌه الحمل من جهة السلك الموجبف 

 VEL=250-(50*0.1+10*0.2)=243 V 

 الحمل من جهة السلك السالب فولتٌه 

VGL=250+10*0.2-40*0.1=248 V 

 

 

بٌن السلك الموجب و السلك  KW 35مال مقداره فولت ٌغذي ح 250/500موزع تٌار مستمر ثالثً السلك :  2مثال 

ً و حمال مقداره  ً .  20KWالوسط احسب الفولتٌه بٌن كل من السلكٌن الخارجٌن و بٌن السلك السالب و السلك الوسط

ً مقطوعا .  ً اذا كان الموصل الوسط  بٌن الموصل الوسط
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 / الحل 

ً . الدائ اعاله الشكلٌوضح   ٌمكن اٌجاد مقاومة كل حمل من العالقة التالٌه رة قبل قطع الموصل الوسط

R₁ = 
  

 
 = 

    

      
 = 1.785 Ω 

 

   = 3.125Ω  
    

      
 R₂ = 

  

 
   

 

ً فأن المقاومتٌن عند  ً السلك الوسط ً عبر الفولتٌه توضع  R₁ , R₂حصول قطع ف ً   V 500ان على التوال كما ف

 الشكل ادناه 

 

 

 

ً ٌكون تٌار الدائرة بعد   قطع السلك الوسط

I=  
 

     
 =  

   

            
 = 101.83 A  

ً و   تكون الفولتٌه عبر السلك الموجب و السلك الوسط

V₁= I.R₁ = 101.83*1.785 = 181.8 V  

 الوسطي   ان الفولتيه عبر السلك السالب و السلككما 

V₂ = I.R₂= 101.83*3.125 = 318.2 V 
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 المتناوب :  التيارموزعات 

 تختلف موزعات التٌار المتناوب عن المستمر بالنقاط التالٌة

ً نظام التٌار المستمر هو المقاومة فقط  ان .1 ً انظمة  بٌنما سبب هبوط الفولتٌة ف التٌار المتناوب ناتجة   ٌكون ف

 .تأثٌر المقاومة والمحاثةعن 

ً انظمة التٌار المستمر بٌنها  والتٌارات  تجرى عملٌات جمع وطرح الفولتٌات .2 تجرى هذه العملٌات  جبرٌة ف

ً انظمة التٌار المتناوب  . اتجاهٌا ف
ً انظمة التٌار المتناوب .3   بعوامل  الموزع تكون األحوال المتفرعة من و  ٌؤخذ عامل القدرة بنظر االعتبار ف

  . قدرة مختلفة

المانعات على  و  الفولتٌات و  التٌارات تمثٌل افضلها طرٌقة بالتٌار المتناوب  التوزٌع   هناك عدة طرق لحل انظمة
 التوزٌع بالتٌار المستمر .   وتجرى الحسابات بطرٌقة مماثلة ألنظمة . شكل كمٌات مركبة

 


