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  Introductionمقدمة عامة  

 وبمٌت عملها، ومبدأ منشؤها هو ما ٌُعرف لم لكن جدا   بعٌد ولت منذ الكهرباء اكتُشفت    
 العالم بدأ عندما المٌالدي، عشر السابع المرن بداٌة حتّى مفّسرة غٌر غرٌبة   ظاهرة   الكهرباء

 العلماء من العدٌد وتبعه بفهمها، والبدء كثب عن للكهرباء دراسته جٌلبرت ولٌام اإلنجلٌزي
 الكهرباء فهم إلٌه وصل لما سببا   كانت التً الخاصة وأبحاثهم نظرٌاتهم ووضعوا والمخترعٌن

 المرئٌة، غٌر الظاهرة هذه لفهم أساسٌة   لبنة   للكهرباء النظري الفهم وٌُعدّ  .هذا ٌومنا فً
 ٌجعل مّما وإصالحها، األخطاء شافتواك المختلفة، تطبٌماتها وفهم معها، للتعامل وأساسا  
   .وفهمه المجال هذا فً والتعّمك للتطّور لصوى أهمٌة   المختلفة الكهربائٌة الموانٌن لدراسة

 :هم الواسع العلم لهذا أساسا   تُشّكل التً الكهربائٌة الموانٌن أهمّ  من إن   

 ؛Coulomb's Law كولوم لانون  .1

 ؛Ohm’s Law أوم لانون  .2

 :Kirchhoff's Laws كٌرشوف لوانٌن  .3

   للجهد كٌرشوف لانون Kirchhoff's Voltage Law؛ 

   للتٌار كٌرشوف لانون Kirchhoff's Current Law. 

 



  

   الكهربائٌة؛ الدوائر فً المستهلكة الكهربائٌة المدرة لحساب Watt's Law واط لانون  .4

  التسلسل على توصل التً المماومات من لعدد المكافئة المماومة حساب لوانٌن  .5
 .(التوازي) التفرع على أو (التوالً)

 دراسة سٌتم حٌن على السابمة، الدراسٌة السنٌن فً الموانٌن هذه بعض دراسة تم ولد
  .السنة هذه فً اآلخر بعضها

 المٌاس بوحدات أوال   التذكٌر سٌتم الموانٌن هذه دراسة لبل أنه الى االشارة وتجدر      
 والمصطلحات التعارٌف أهم على التعرف ثم ومن األساسٌة الكهربائٌة والكمٌات
 الموانٌن أهم دراسة سٌتم ذلن وبعد الكهربائٌة الهندسة فً المستخدمة الكهربائٌة
 الكهربائٌة الهندسة دارات ودوائر مسائل حل أجل من العملٌة الحٌاة فً المستخدمة

 .وااللكترونٌة
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 Introductionهقذهت  -1

 The International العالمٌة المٌاس وحدات شرح المحاضرة هذه فً سٌتم
system of units  ًمنها نستفٌد أن ٌمكن رئٌسٌة وحدات ست من تتكون والت 

 الكمٌات عن سنتحدث أٌضا .وااللكترونٌة الكهربائٌة الدوائر مع تعاملنا عند
 العلمً الترلٌم نظام الى سنتطرق ثم ،Electric Quantities األساسٌة الكهربائٌة

Scientific Notation. المترٌة المٌاس وحدات ثم Metric Prefixes . وأخٌرا 
 .المٌاس لوحدات المرادفة العشرة لوى وحدات شرح سٌتم



   The Measurement Unitsوحذاث القياس   -2

مع الدوائر مع أغلبها سوف نتعامل القياس الدولية والتي وحدات ( 1)الجدول يبين 
 .الكهربائية والتي يشترط فيها الدقة والثبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Measurement Unitsوحدات القياس ( 1)جدول                

 



 Luminous Intensity االضاءة وشدة Temperature الحرارة أن حٌث
 العدٌد األساسٌة الوحدات هذه من وتشتك .الممرر هذا دراسة عند تستخدم لن
 الكهربائٌة الهندسة أسس دراسة عند تستخدم التً الفرعٌة الوحدات من

 هنان المثال سبٌل فعلى الكهربائٌة، الدارات ممرر فً الدوائر تحلٌل ودراسة
 ثانٌة لكل كٌلوجرام من تتكون التً N نٌوتن وهً  Force الموة لٌاس وحدة
 Watt بالوات فتماس Electric Power الكهربائٌة المدرة أما . Kg/S2 تربٌع

 هنان أٌضا .Nm/S ثانٌة لكل متر نٌوتن من وتتكون W بالرمز لها وٌرمز
 له وٌرمز Joule بالجول تماس والتً Electric Energy الكهربائٌة الطالة
 .Nm من وٌتكون J بالرمز



  Electric Quantities:الكوياث الكهربائيت  -3
 .الوختلفتوالتي تستخذم كثيرا في الذوائر الكهربائيت الهاهت Electric Quantities الكوياث الكهربائيت ( 2)يبين الجذول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Electric Quantitiesالكميات الكهربائية ( 2)جدول                         

 Z=R+jX: كمية مركبة، الجزء الحقيقي فيها المقاومة، أما الجزء التخيلي فيمثل المفاعلة، حيث أن المعاوقة: مالحظة



 :Scientific Notationالترقين العلوي  -4

 باستخدام Large and Small numbers والصغٌرة الكبٌرة األعداد لكتابة طرٌمة هً
 ضرب كحاصل األعداد هذه تمثٌل ٌمكن إنه أي .Powers of ten  10 الرلم مضاعفات

  .عشرة الرلم مضاعفات من ضعف فً معٌنة لٌمة

 

 

           الصغٌرة األرلام حالة فً وسالبا ،    مثال الكبٌرة األرلام حالة فً موجب األس ٌكون حٌث

 

 .باألرلام العشرة لوى مكافآت ٌوضح (3) والجدول



 Scientific Notation الترقيم العلمي ( 3)جدول 

 Ω 15*107تكتب  Ω 150000000مقاومة مقدارها . 1:  فمثال
 6F-10*0.3 أو  F  3*10-7تكتب 0.0000003Fمكثفة سعتها . 2        



 اجراء العمليات الحسابية على مضاعفات العشرةقواعد  -5

 :The summationعملية الجمع •

 (.نفس األس)ٌجب كتابة األرلام المراد جمعها باستعمال نفس مضاعف الرلم عشرة 

 عادة نختار أصغر األسٌن: مالحظة

 n>mعندما تكون 

           A*10n + B*10m = A*10n-m*10*m + B*10m = (A*10n-m + B) * 10m 

 107*5 + 106*2    أحسب   :مثال  

 107*5 + 106*2=        106*52 = 106*50 + 106*2: الحل  

 



 : The subtractionعملية الطرح •

 فً عملٌة الطرح ٌجب استعمال نفس األسأٌضا   

 n>mتكون عندما  

                                       A*10n - B*10m = = (A*10n-m - B) * 10m                

 106*2 - 107*5أحسب   :مثال  

 106*2 - 107*5=         106*48 = 106*2 - 106*50:  الحل  

 



 :The multiplicationالضرب عملية  

 :عملٌة الضرب تجمع األسس كما ٌلًفً  

                             (A*10n) * ( B*10m) = (A*B)*10n+m                                  

 6-10*3 * 1012*5أحسب   :مثال 

 6-10*3 * 1012*5=         106*15 =  (6-)+1012*(3*5) : الحل 



  
: The divisionعملية القسمة 

 أس الممام  كما ٌلً: –فً عملٌة المسمة تطرح األسس، أس البسط 

(A ∗ 10n)

(B ∗ 10m )
=
𝐴

𝐵
∗ 10n−m  

أحسب        مثال:
(50∗108)

(25∗103)
 

الحل:     
(50∗108)

(25∗103)
=

50

25
∗ 108−3 = 2 ∗ 105 



 وحذاث قىي العشرة الورادفت لىحذاث القياس -6
Power of ten units, prefixes, which attached to the measurement units 

 كتابة اختصرت خاصة بصفة الكهربائٌة الهندسة وفً عامة بصفة الهندسٌة العلوم فً
 النظام إن كما . Prefixes االختصارات بعض باستعمال عشرة الرلم مضاعفات بعض

  العشرة لوى ٌستخدم  The International System of Units  المٌاس لوحدات الدولً
Power of ten مضاعفات من رلم كل استبدال ٌمكن حٌث المٌاس، وحدات لتحدٌد 

 .(4) رلم التالً الجدول من له المكافئ بالرمز العشرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 وحدات قوى العشرة المرادفة لوحدات القياس( 4)جدول                            



 Conversion of Measurement Unitsوحدات القياس تحويالت  -7

 المٌاس وحدات لتحوٌل نحتاج الكهربائٌة الدوائر تحلٌل عند األحٌان، من كثٌر فً

 .(األس) المٌمة فً مختلفة الكمٌات هذه كانت اذا خصوصا أخرى الى كمٌة من

 نفس على المكونات لٌم تحتوي أن ٌجب والطرح كالجمع الحسابٌة العملٌات وإلتمام

 أخرى الى لٌمة من تحوٌل عند التالٌة المواعد اتباع ٌجب وبالتالً العشرة، لوى

 :ٌلً كما تلخٌصها ٌمكن هذه، التحوٌل ولواعد



عند تحوٌل وحدة الى وحدة أصغر منها، ف ن األس ٌكون موجبا وٌساوي  -1

 الفرق بٌن لٌمة األسٌن كما ٌلً:

                        A*10+(difference)
 

مثال: حساب فارق األس بٌن الوحدتٌن: 

 6 فارق األس = Giga الى Kiloمن 

 9 فارق األس = Pico الى ال milliمن 

 3، ف ن فارق األس = KΩ الى 5MΩمثال: عند تحوٌل 

 5MΩ = 5*103 KΩ       اذا    



عند تحوٌل وحدة الى وحدة أكبر منها، ف ن األس ٌكون سالبا وٌساوي  -1

 الفرق بٌن لٌمة األسٌن كما ٌلً:

                        A*10-(difference)
 

 6، ف ن الفارق = mF الى 6nFمثال: عند تحوٌل 

 Aμ الى 0.15mAمثال: حول 

A*10-(difference)الحل: هنا نرٌد تحوٌل من وحدة الى وحدة أصغر منها أي: 
 

          milli = 10-3            micro = 10-6بما أن 

  3ف ن فارق األسٌن = 

 0.15mA = 0.15*103μ A = 150 μAاذا                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 Summary الخالصة -8

 الحرارة، لدرجة وكالفن للزمن، وثانٌة للتٌار، وأمبٌر للكتلة، وكٌلوجرام للطول، متر هً األساسٌة المٌاس وحدات1.

 .االضاءة لشدة والشمعة

 لتحدٌد Power of Ten العشرة لوى ٌستخدم International System of Units  المٌاس لوحدات الدولً النظام2.

 .له المكافئ بالرمز العشرة مضاعفات من رلم كل استبدال ٌمكن حٌث المٌاس، وحدات

 الكمٌات هذه كانت إذا خصوصا أخرى الى كمٌة من المٌاس وحدات لتحوٌل نحتاج الكهربائٌة الدوائر تحلٌل عند3.

 على المكونات لٌم تحتوي أن ٌجب حٌث والطرح كالجمع الحسابٌة العملٌات إلتمام وذلن .(األس) المٌمة فً مختلفة

 .العشرة لوى نفس

  األسٌن لٌمة بٌن الفرق وٌساوي موجبا ٌكون األس ف ن منها، أصغر وحدة الى لٌاس وحدة تحوٌل عند4.

A*10+(difference)، لٌمة بٌن الفرق وٌساوي سالبا ٌكون األس ف ن منها، أكبر وحدة الى لٌاس وحدة تحوٌل عند أما 

 .A*10-(difference) األسٌن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 انتهت المحاضرة


