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وزارَ املالًه واالقتصاد والكىٍ العاممه
مركس التدريب املهين
قسم الكهرباء العامه

اعداد
ادريض ابراهًم ادريض

متهًد
اىذَذ هلل سب اىؼاىَيِ ٗاىصالج ٗاىسالً ػيي اششف اىَشسييِ .سيذّا ٍذَذ ٗػيي اىٔ ٗصذثٔ اجَؼيِ .
ٗتؼذ
ييؼة اىرذنٌ دٗسا اساسيا في ذصَيٌ االجٖضٓ ٗاالّظَٔ في جَيغ ٍجاالخ اىنٖشتاء  .اترذاء ٍِ اتسظ اىذٗائش ٗاالجٖضٓ
ماالخ اىغسيو اىَْضىئ اىثسيغٔ ٍشٗسا تاىغائشاخ اىَقاذئ ٗٗص٘ال اىي اىص٘اسيخ ٗاىَشمثاخ اىفضائئ .
اُ ٍجاه اىؼَو تذٗائش اىرذنٌ ٍِ اىَجاالخ اىَْٖئ اىري الذذراج اىي ٍجٖ٘د ػضيي اٗ ٍٖاسٓ يذٗئ مثيشٓ تقذس ٍا ذذراج
اىي ٍجٖ٘د رْٕي ٗفنشي ٗ .مزىل ايضا في امرشاف ٗذذذيذ اىؼغو في اىذائشٓ .
ذسرخذً دٗائش اىرذٌ االىي في اىَاميْاخ ىيرذنٌ في ذشغيو ٍذشك اٗ امثش في االذجآ ٗاى٘قد اىَغي٘ب ٗتاىذَائ اىنافئ .
ىزىل ذرْاٗه ٕزٓ اىَادٓ تؼض اىؼْاصش ٗاىَفاذيخ اىَسرخذٍٔ في ٕزا اىَجاه ٗ دٗائش اىرذنٌ االساسئ في اىَذشماخ
اىنٖشتائئ ثالثيح االع٘اس ٍغ ششح ميفيح اىؼَو ٗتؼض اىشسٍ٘اخ اىَؼئْ ىزىل.
اسأه اهلل ػض ٗجو اُ يرقثو ٕزا اىجٖذ اىَر٘اضغ ٗيْفغ تٔ .
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املفاتًح واالجهسه املصتخدمه
ٌزٕفيز اثسػ دٚائش اٌزؾىُ في اٌّؾشوبد اٌىٙشثبئيٗ صالصيخ االؼٛاس ٕ٘بٌه ػٕبصش ِ ّٗٙالثذ ِٓ ِؼشفزٙب ِٚؼشفٗ ِٙبِٙب
ٚويفيخ ػٍّٙب ٚسٛف ٔزٕبٚي ِٕٙب االري :
 /1اٌّؾشن اٌىٙشثبئي صالصي اٌؽٛس Electrical Motor three phase
ِ /2فزبػ اٌزالِس Contactor
 /3اٌمبؼغ اٌؾشاسي Over Load
ِ /4فبريؼ اٌزشغيً ٚااليمبف اٌعٛاغػ Push Buttons
ٌّ /5جبد اٌجيبْ Indicator Lamp
ِ /6فبريؼ ِشالجخ اٌعغػ ٚاٌسٛائً Limed switch
 /7اٌّٛلذ اٌضِٕي Timer
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احملرك الكهربائٌ ثالثٌ االطىار
Electrical Motor three phase

رسزخذَ اٌّؾشوبد اٌىٙشثبئيٗ ػِّٛب ػٍي سجيً اٌّضبي في اٌّصبٔغ ٚرسييش االٌزشاَ ٚاٌّزشٚ ٚاٌمؽبساد اٌىٙشثبئيٗ .
ٚيؼزجش اٌّؾشن اٌؾضي صالصي اٌؽٛس اٌزي رُ اخزشاػٗ ػٍي يذ اٌؼبٌُ ٔيىٛال رسال ػبَ. َ1886االوضش أزشبسا في ػبٌُ
اٌصٕبػٗ ٚ .رٌه ٌّب يزّيض ثٗ ِٓ ِّيضاد ِضً اٌّزبٔٗ ٚثسبؼخ اٌزشويت ٚأخفبض صّٕٗ ثبٌّمبسٔٗ ِغ اٌّؾشوبد االخشي ..
ٚرؼًّ ػٍي عٙذ يزشاٚػ ثيٓ  380اٌي  750فٌٛذ ٘ٚ .ي رزى ِٓ ْٛػعٛيٓ سئيسييٓ ّ٘ب اٌؼع ٛاٌضبثذ ٚاٌؼع ٛاٌذٚاس
ٌزٌه وبْ الثذ ِٓ اال٘زّبَ ثىيفيخ رشغيٍٙب ٚؼشق ؽّبيزٙب ٚ .رٌه ػجش اٌزؼشف ػٍي دٚائش اٌزؾىُ االٌٚيٗ ٚاالسبسيٗ اٌزي
يّىٓ ِٓ خالٌٙب رؾميك رٌه ٚ .اٌزي رٕبٌٚزٙب ٘زٖ اٌؾميجٗ .
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مفتاح التالمض
Contactor

يزىِ ْٛفزبػ اٌزالِس (اٌىٔٛزبوزٛس) ِٓ ششائؼ ِؼذٔيٗ راد سجيىٗ خبصٗ االٌٚي صبثزٗ ٚاخشي ِزؾشوٗ ٚ .يٛعذ ؽٛي اٌمٍت
اٌضبثذ ٍِف ِؼضٚي ٍِفٛف فٛق ثىشٖ ِٓ اٌجالسزيه ثؼذد ٌفبد ٚسّه سٍه ِؼيٓ رجؼب ٌفشق اٌغٙذ اٌزي سيؼًّ ثٗ اٌٍّف .
ٚيؼشف ٘زا اٌٍّف ثبٌجٛثيٕٗ ). (Coil
يؾًّ اٌمٍت اٌّزؾشن ػذدا ِٓ ٔمبغ اٌزالِس اٌشئيسيٗ ٚاٌّسبػذٖ ٔٚ .مبغ اٌزالِس اٌشئيسيٗ ٘زٖ ٘ي اٌزي رصً ا ٚرفصً
اٌزيبس ِٓ اٌّؾشن ٚػبدح رى٘ ْٛزٖ إٌمبغ ألٛي ِٓ ٔمبغ اٌزالِس اٌّسبػذٖ ٌززؾًّ شذح ريبس اٌّؾشن ٘ٚ.ي رى ْٛػبدح
ِفزٛؽٗ .
اِب إٌمبغ اٌّسبػذٖ فّٕٙب اٌّفزٛػ ِٕٙٚب اٌّغٍك ٚ .ػٕذِب يصً اٌزيبس اٌي اٌجٛثيٕٗ ػٓ ؼشيك دائشح اٌزؾىُ يؾذس ِغبال
ِغٕبؼيسيب يغزة اٌمٍت اٌّزؾشن اٌؾبًِ ٌٕمبغ اٌزالِس ِٓ رغبٖ اٌمٍت اٌضبثذ .فيزغيش ٚظغ عّيغ ٔمبغ اٌزالِس اٌشئيسيٗ
ٚاٌّسبػذٖ ٚرصجؼ إٌمبغ اٌّفزٛؽٗ ِغٍمٗ ٚاٌّغٍمٗ ِفزٛؽٗ ٚرظً ٘ىزا ؽزي يٕمؽغ اٌزيبس ػٓ اٌجٛثيٕٗ فيؼٛد اٌمٍت اٌّزؾشن
اٌي ٚظؼٗ اٌؽجيؼي ِٕذفؼب اٌي االػٍي ثمٛح اٌسٛسزٗ (إٌبثط) اٌّٛعٛدٖ ثيٓ اٌمٍجيٓ فزؼٛد عّيغ ٔمبغ اٌزالِس اٌي ٚظؼٙب
اٌؽجيؼي .

داىح االيقاف

داىح اىرشغيو
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الكاطع احلرارٍ
Overload

يسزخذَ اٌمبؼغ اٌؾشاسي ٌؾّبيخ اٌّؾشن في ؽبٌخ اسرفبع شذح اٌزيبس أػٍي ِٓ اٌزيبس اٌّمٕٓ ٌٍّؾشن  ٛ٘ٚ .ػجبسٖ ػٓ
ٍِفبد ؽشاسيٗ رزصً ثبٌزٛاٌي ِغ اٌّؾشن ٚيعجػ رذسيظ اٌمبؼغ اٌؾشاسي ػٍي ليّخ شذح ريبس اٌّؾشن  ٛ٘ٚيؼًّ ثبٌؾًّ
اٌىبًِ  .فبرا ؽذس اسرفبع في شذح ريبس اٌّؾشن الي سجت داخٍي ا ٚخبسعي رشرفغ دسعخ ؽشاسح اٌٍّف اٌؾشاسي فيؤدي
رّذدٖ اٌي رؾشيه عضء ِٓ اٌفبيجش فيفصً ٔمؽخ رالِس ِغٍمٗ داخً اٌمبؼغ ٚرزصً ٘زٖ إٌمؽٗ ثبٌزٛاٌي ِغ ثٛثيٕٗ
اٌىٔٛزبوزٛس .فزمؽغ اٌزيبس ػٕٙب ٚرؼٛد ٔمبغ اٌزالِس اٌشئيسيٗ اٌي ٚظؼٙب اٌؽجيؼي ِفزٛؽٗ .
ٚثؼذ ِؼشفخ سجت اسرفبع ليّخ ريبس اٌّؾشن ٚاصالؽٗ يعغػ ػٍي ٔمؽخ رالِس اٌمبؼغ (ثٛاسؽخ صساع خبص ثزٌه) ٚيؼًّ
اٌّؾشن ِشح اخشي .
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مفاتًح التشغًن وااليكاف
Push- Buttons
٘ٚي رٕمسُ اٌي لسّيٓ اسبسييٓ  .رشغيً ٚايمبف وبالري :
* ٍفاذيخ اىرشغيو )(ON
ِّٙزٙب رٛصيً اٌزيبس اٌي اٌجٛثيٕٗ ػٕذ اٌعغػ ػٍيٙب ٘ٚ .ي رأري ثأشىبي ِخزٍفٗ .

* ٍفاذيخ االيقاف )(OFF
ِّٙزٙب فصً اٌزيبس ِٓ اٌجٛثيٕٗ ػٕذ اٌعغػ ػٍيٙب ٘ٚ .ي رأري ثأشىبي ِخزٍفٗ .
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. )OFF-ON switch( * ْٕٗاىل اّ٘اع ذؤدي اى٘ظيفراُ ٍؼا ٗذسَي
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* ىَثاخ اىثياُ Indicator Lamps
رسزخذَ ٌجيبْ ٚرٛظيؼ ؽبٌخ اٌّؾشن فؼبدح ِب رسزخذَ اٌٍّجبد راد اٌٍ ْٛاالخعش ٌجيبْ اٌزشغيً ٚاالؽّش ٌاليمبف ٚاالصفش
ٌٍؾًّ اٌضائذ ٚيّىٓ ايعب اسزخذاَ اٌٛاْ اخشي ٌّٙبَ اخشي ؽست اٌذائشٖ اٌّؼٕيٗ .

* ٍفراح ّٖايح اىش٘ط Limit switches
٘ي ػجبسٖ ػٓ ِفبريؼ رؾًّ ػذد ِٓ ٔمبغ اٌزالِس اٌّغٍمٗ ٚاٌّفزٛؽٗ ٚرغيش ٚظؼٙب ػٕذ اصؽذاَ اٌشيء ثٙب ٚ .رسزخذَ
ٌٛصً ا ٚفصً اٌزيبس ػٓ اٌجٛثيٕٗ ا ٚاي ٔمؽٗ اخشي ؽست اٌذائشٖ اٌّؼٕيٗ .
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* ٍفاذيخ اىر٘قيد اىضٍْي Timers

رسزخذَ اٌزبيّشاد ٌزٛصيً اٌزيبس ا ٚفصٍٗ ارِٛبريىيب في صِٓ ِؼيٓ لجً ا ٚثؼذ اٌزشغيً يعجػ ِسجمب في اٌزبيّش  ٛ٘ٚ.أٛاع
وضيشٖ ِضً اٌزبيّش اٌٛٙائي  ،االٌىزشٔٚي  ،ر ٚاٌّؾشن .
اٌزبيّشاد اٌزي يجذأ فيٙب اٌؼذ اٌزٕبصٌي ٌٍزٛليذ اٌّعجٛغ ػٍيٙب ٌؾظخ اٌزشغيً ٚثؼذ أزٙبء اٌضِٓ يزغيش ٚظغ ٔمبغ اٌزالِس
رسّي (ٚ )ON delayيشِض ٌٙب ثبٌشِض ادٔبٖ .

اِب رٍه اٌزي رزغيش ٔمبغ رالِسٙب ثّغشد اٌزشغيً صُ ثؼذ اٌفصً يجذأ اٌؼذ اٌزٕبصٌي ٌٍزٛليذ اٌّعجٛغ ػٍيٙب رسّي
(ٚ )OFF delayيشِض ٌٙب ثبٌشِض ادٔبٖ .

ٕ٘ٚبٌه أٛاع رؤدي اٌٛظيفزبْ ِؼب ٚيشِض ٌٙب ثبٌشِض ادٔبٖ .(On-Off delay) .
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الدوائر االشاشًه لمتحكم يف احملركات
٘ٚي رٕمسُ اٌي لسّيٓ .

* دٗائش اىق٘ي اٗ اىقذسٓ

Power Circuit

٘ي اٌذائشٖ اٌّسئ ٌٗٛػٓ رٛصيً اٌزيبس ِٓ اٌّصذس اٌي اٌّؾشن ٚػبدح رزى ِٓ ْٛاالري :
 فيٛصاد ٌٍؾّبيٗ اِ ٚفزبػ ؽّبيٗ يزؾًّ شذح ريبس اٌجذء . صالس ٔمبغ رالِس سئيسيٗ في اٌىٔٛزبوزٛس . صالس ٍِفبد ؽشاسيٗ ٌٍمبؼغ اٌؾشاسي . -صالس أؼشاف ٌٍّؾشن .
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* دٗائش اىرذنٌ Control Circuit
٘ي اٌذائشٖ اٌّسئ ٌٗٛػٓ رٛصيً اٌزيبس اٌي ثٛثيٕخ اٌىٔٛزبوزٛس ٚػبدح رزى ِٓ ْٛاالري :
 فيٛص اِ ٚفزبػ ؽّبيٗ ؽست ريبس اٌجٛثيٕٗ . ٔمؽخ رالِس اٌمبؼغ اٌؾشاسي اٌّغٍمٗ (NC). ٔمبغ ِفبريؼ االيمبف ٚاٌزشغيً . إٌمبغ اٌّسبػذٖ في اٌىٔٛزبوزٛس -ثٛثيٕخ اٌىٔٛزبوزٛس )(Coil
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دوائر الكىنتاكتىر
Contactor Circuits
* دائشج ذشغيو ٍذشك ثالثٔ اٗجٔ .
@ دائشج اىق٘ي Power Circuit .

 ميفيح ػَو اىذائشٓ .ػٕذِب يصً اٌزيبس اٌي ثٛثيٕخ اٌىٔٛزبوزٛس ػٓ ؼشيك دائشح اٌزؾىُ  .رغٍك ٔمبغ اٌزالِس اٌشئيسيٗ ثمٛح اٌّغبي اٌّغٕبؼيسي
فيصً اٌزيبس اٌي اٌّؾشن ِبسا ثبٌفيٛصاد اٌشئيسيٗ ٍِٚفبد اٌمبؼغ اٌؾشاسي .
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@ دائشج اىرذنٌ Control Circuit .

 ميفيح ػَو اىذائشٓ .ػٕذ اٌعغػ ػٍي ِفزبػ اٌزشغيً يصً اٌزيبس اٌي اٌجٛثيٕٗ ِبسا ثبٌفيٛص ٔٚمؽخ رالِس االٚفشٌٛد ِٚفزبػ االيمبف  .فزغزة
اٌجٛثيٕٗ ٔمبغ اٌزالِس اٌشئيسيٗ ٚيؼًّ اٌّؾشن  .اِب ٔمبغ اٌزالِس اٌّسبػذٖ اٌّفزٛؽٗ ( )14 -13فمذ ٚظؼذ ثبٌزٛاصي ِغ
ِفزبػ اٌزشغيً  .ألْ ِفزبػ اٌزشغيً يغٍك ٔمبؼٗ ؽيٓ يعغػ ػٍيٗ صُ يؼٛد اٌي ٚظؼٗ اٌؽجيؼي فيسزّش اٌزيبس ٌٍجٛثيٕٗ ػجش
٘زٖ إٌمؽٗ ٚ.وزٌه إٌمبغ اٌّغٍمٗ ( )22 -21رزؾٛي ٘ي االخشي اٌي ٔمبغ ِفزٛؽٗ اٌي اْ يعغػ ػٍي ِفزبػ االيمبف فيٕمؽغ
اٌزيبس ػٕٙب ٚرؼٛد ٔمبغ اٌزالِس اٌشئيسيٗ ٚاٌّسبػذٖ اٌي اٚظبػ ُٙاٌؽجيؼيٗ ٚ .ػبدح ِب رجذأ إٌمبغ اٌّفزٛؽٗ ثبٌشلُ ( )3أي
ػٕذِب ٔغذ ( )34-33 ، 24-23 ، 14-13وٍٙب رذي ػٍي إٌمبغ اٌّفزٛؽٗ (. )NO
ثيّٕب رجذأ إٌمبغ اٌّغٍمٗ ثبٌشلُ ( )1أي ػٕذِب ٔغذ ( )42-41، 32-31، 22-21وٍٙب رذي ػٍي إٌمبغ اٌّغٍمٗ (. )NC
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َصىرَ لشكن الدائر
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@ اىذائشٓ اىساتقٔ تاضافح ىَثاخ تياُ (ذشغيو  ،ايقاف  ،صيادج دَو) .
ثبٌٕسجٗ ٌذائشح اٌمذسٖ ٘ي ٔفسٙب الرزغيش في ٘زٖ اٌؾبٌٗ فمػ رعبف ٌّجبد اٌجيبْ في دائشح اٌزؾىُ ٌ .زٌه ٔزٕبٚي دائشح اٌزؾىُ
فمػ .
@ دائشج اىرذنٌ Control Circuit .

 ميفيح ػَو اىذائشٓ .ػٕذِب يزُ ٚصً اٌىٙشثبء اٌي اٌؽجٍ ْٛرؼًّ ِجبششح ٌّجخ االيمبف سلُ ( )h2اٌّٛصٍٗ ِٓ ٔمؽٗ ِغٍمٗ في اٌىٔٛزبوزٛس ()NC
في اشبسٖ اٌي ػذَ ػًّ اٌىٔٛزبوزٛس ٘ٚ.ي رى ْٛػبدح ثبٌٍ ْٛاالؽّش ٚ.ػٕذ اٌعغػ ػٍي ِفزبػ اٌزشغيً يصً اٌزيبس اٌي
اٌجٛثيٕٗ ِبسا ثبٌفيٛص ٔٚمؽخ رالِس االٚفشٌٛد ِٚفزبػ االيمبف  .فزغزة اٌجٛثيٕٗ ٔمبغ اٌزالِس اٌشئيسيٗ ٚيؼًّ اٌّؾشن
ٚرؼًّ ِؼٗ ِجبششح ٌّجخ اٌزشغيً سلُ ( )h1اٌّٛصٍٗ رٛاصي ِغ ثٛثيٕخ اٌىٔٛزبوزٛس ٚاٌزي رى ْٛػبدح خعشاء اٌٍ .ْٛاِب
اٌٍّجٗ سلُ ( )h3راد اٌٍ ْٛاالصفش فٙي رىِٛ ْٛصٍٗ ػجش إٌمؽٗ اٌّفزٛؽٗ في اٌمبؼغ اٌؾشاسي (ٚ )98-97رؼًّ ػٕذِب
يؼًّ اٌمبؼغ اٌؾشاسي فيغيش اٚظبع ٔمبؼٗ في ؽبٌخ اٌؾًّ اٌضائذ ا ٚاسرفبع دسعخ اٌؾشاسٖ.
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* دائشج ذشغيو ٍذشك ثالثي اىغ٘س يؼَو ٍِ ٍناّيِ ٍخريفيِ .
@ دائشج اىق٘ي ٗاىرذنٌ Power and Control Circuit .

 ميفيح ػَو اىذائشٓ .ثبٌٕسجٗ ٌذائشح اٌمٛي ٘ي وّب ِالؽظ اػالٖ ٔفس اٌذائشٖ اٌسبثمٗ  .فمػ اٌزغييش ٕ٘ب في دائشح اٌزؾىُ  ٛ٘ٚػجبسٖ ػٓ اظبفخ
ِفزبػ رشغيً اخش ثبٌزٛاصي ِغ االٚي الِىبٔيخ اٌزشغيً ِٓ ِٛلؼيٓ .
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* دائشج ذشغيو ٍذشك ثالثي اىغ٘س ير٘قف ٍِ ٍناّيِ ٍخريفيِ .
@ دائشج اىق٘ي ٗاىرذنٌ Power and Control Circuit .

 ميفيح ػَو اىذائشٓ .ايعب ٚاظؼ ِٓ دائشح اٌزؾىُ اظبفخ ِفزبػ ايمبف ثبٌزٛاٌي ِغ االٚي الِىبٔيخ ايمبف اٌّؾشن ِٓ ِٛلؼيٓ .
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* دائشج ذشغيو ٍذشك ثالثي اىغ٘س في اذجإيِ (ػنس دشمٔ) .
@ دائشج اىق٘ي ٗاىرذنٌ Power and Control Circuit .

 ميفيح ػَو اىذائشج .وّب ِ٘ ٛؼٍ َٛفبْ اٌؽبلٗ اٌىٙشثبئيٗ صالصيخ االؼٛاس ٘ي ػجبسح ػٓ صالس ٍِفبد ( )R,S,Tرزؾشن في ِغبي ِفٕبؼيسي ٚ .ثيٓ
وً ٍِف ٚاالخش صاٚيخ ِمذاس٘ب ( )120دسعٗ ثزؼبلت ٚعٙي ِؼيٓ ٚ .ػٕذ رغزيخ اٌّؾشن ثبٌؽبلٗ يذٚس في ارغبٖ ِؼيٓ وأْ
يى ْٛفي ارغبٖ ػمبسة اٌسبػٗ ِضال ٌٚ .ؼىس ارغبٖ ؽشوخ ِؾشن ِب  .ػٍيٕب رجذيً ؼشفيٓ ِٓ االؼشاف اٌضالصٗ اٌذاخٍٗ اٌي
اٌّؾشن ٚثزٌه ٔى ْٛلذ ثذٌٕب رؼبلت االٚعٗ (ٌ )phase sequenceزٌه وّب ِ٘ٛ ٛظؼ في اٌشىً اػالٖ فبْ اٌىٔٛزبوزٛس
( )K2ػٕذِب يؼًّ رىِّٙ ْٛزٗ رجذيً اٌزؼبلت في االٚعٗ .

18-Idris7878@yahoo.com

صىره لدائرَ قىٍ عكض حركُ
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* دائشج ذشغيو ٍذشك ثالثي اىغ٘س يؼَو دىرا اسراس (. )Delta - Star
@ دائشج اىق٘ي Power and Circuit .

 ميفيح ػَو اىذائشج .رزى ْٛدائشح اٌمذسح ِٓ صالصٗ ؤٛزبوزٛساد (ؤٛزبوزٛس سئيسي  ، CMسزبس  ، CYدٌزب ِٛ . ) CDصً اٌشئيسي ِغ ثذايبد
اٌّؾشن (ٚ )U,V,Wاالسزبس ِّٙزٗ غٍك ٔٙبيبد اٌّؾشن (ٚ )X,Y,Zاٌذٌزب يغٍك ٔٙبيخ وً ٚعٗ ِغ ثذايخ االخش.
ٚػٕذ ثذء اٌزشغيً يؼًّ اٌىٔٛزبوزٛس اٌشئيسي ٚيؼًّ ِؼٗ االسزبس ٚيى ْٛاٌّؾشن يؼًّ اسزبس في ٘زٖ اٌؾبٌٗ ٚ.ثؼذ صِٓ
ِؼيٓ يخشط اٌىٔٛزبوزٛس ٚ CYيؼًّ اٌذٌزب ِغ اٌشئيسي ٚيى ْٛاٌّؾشن في ٘زٖ اٌؾبٌٗ يؼًّ دٌزب  .ؽزي يزُ ايمبفٗ .

20-Idris7878@yahoo.com

دائشج قذسٓ دىرا اسراس .
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دائشج اىرذنٌ Control Circuit .

 ميفيح ػَو اىذائشج .رزى ْٛدائشح اٌزؾىُ اػالٖ ِٓ صالصٗ ؤٛزبوزٛساد ِٚؤلذ صِٕي ِٚفبريؼ ظٛاغػ ٚلبؼغ ؽشاسي ٚفيٛصاد .
ػٕذ اٌعغػ ػٍي ِفزبػ اٌجذء (ِ )S1جبششح يؼًّ ( ٛ٘ٚ )T,CY,CMػًّ اٌّؾشن اسزبس ٚ .في ٘زٖ اٌؾبٌٗ ؼجؼب اليّىٓ
اؼاللب اِىبٔيخ ػًّ (ٚ )CDرٌه ٌٛعٛد إٌمؽٗ ( )21-22 NCاٌزبثؼٗ ي( . )CYيفصً اٌزبيّش  CYثؼذ صِٓ ِؼيٓ ٚرٌه ػجش
إٌمؽٗ  T1اٌزبثؼٗ ٌٍزبيّش ؽيش رؼٛد رالِسبد  CYاٌي ٚظؼٙب اٌؽجيؼي ٚيؼًّ ِجبششح  CDاٌزي يمؽغ ثذٚسٖ اٌزيبس ػٓ
اٌزبيّش ٚيجمي ٌٛؽذٖ في اٌخذِٗ ِغ اٌىٔٛزبوزٛس اٌشئيسي اٌي اْ يزٛلف اٌّؾشن ثٛاسؽخ اٌّفزبػ ()S0
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صىرَ لدائرَ اشتار دلتا
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