
 

 الربط المختلط الربط على التوازي الربط على التسلسل(التوالي) وجھ المقارنة

المقصود بھ مع 
 الرسم

عند توصیل المولدات على التسلسل یتم وصل القطب 
 السالب للمولد بالقطب الموجب للمولد الذي یلیھ

 
 
 
 
 

 

عند توصیل المولدات على التوازي یتم وصل االقطاب 
ویشترط عند التوصیل على التوازي   المتشابھة مع بعضھا

 مایلي:
 القوة الكھربائیة متساویة -1
 المقاومة الداخلیة متساویة -2
 شدة التیار متساویة مقدارا-3

 واتجاھا.
 
 

ھي طریقة التوصیل على التوازي لعدد من 
الصفوف التي یحتوي كال منھا على عدد من 

 المولدات المتصلة على التسلسل

 
 

 ل× دات = نعدد المول

حساب القوة 
 الكھربائیة المكافئة

 كقم  

 من الشكل نجد أن :
 = ثابت ( قانون حفظ الشحنة)3= ت 2= ت 1ت = ت

 بتطبیق قانون حفظ الطاقة
 نط + …..  3+ ط 2+ ط 1ط = ط

 ت ز ن قم…+ت ز+  3ت ز+ قم 2ت ز+ قم1قم ت ز= قم
 ] ن قم+ …+ 3+ قم 2+ قم1قم[قم ت ز= ت ز 

 ] ن قم+ …+ 3+ قم 2+ قم1قم[قم =  
  نقم المكافئة =           قم 

أي ان القوة الكھربائیة المكافئة لعدد من المولدات المتصلة 
على التسلسل = المجموع الجبري للقوة المحركة 

 الكھربائیة لھذه المولدات
 اذاكانت قم متماثلة لكل المولدات فان

  نقم × قم المكافئة =     ل  
 االعمدة      حیث: ل= عدد

 من الشكل نجد أن : من قانون حفظ الشحنة
 )1(  1+ ... = ن ت1+ ت 1+ ت 1ت = ت

 حسب قانون حفظ الطاقة :
 ن....+ط  3+ ط 2+ ط 1ط = ط

 ز 1ت1ز+....+ قم1ت1ز+ قم1ت1ز+ قم1ت1قم ت ز= قم
 )2ز  ( 1ت1قم ت ز = ن قم

 )2) في (1بالتعویض عن قیمة ت من العالقة (
 ز   1ن ت1ز = قم 1قم ن ت 
 1قم = قم 

أي ان القوة الكھربائیة المكافئة لعدد من المولدات المتصلة 
 على التوازي = القوة المحركة الكھربائیة الحد ھذه المولدات

 1قم  ×قم المكافئة =     ل 

حساب المقاومة 
الداخلیة المكافئة 

 كم.

بما ان المولدات متصلة على التسلسل فان المقاومات 
 داخلیة تكون ایضا متصلة على التسلسل أي ان :ال

 ن0=              مالمكافئة  0م
 اذاكانت المقاومات الداخلیة متماثلة فان :

 ن0م×  =  لالمكافئة  0م

بما ان المولدات متصلة على التوازي فان المقاومات الداخلیة 
 تكون ایضا متصلة على التوازي أي ان :

1                  =1     
 1 0م         المكافئةم     
  ن1 0=  م  المكافئةم / 

 حیث ن= عدد الصفوف

 / ن1 0م× = ل  المكافئةم 

 أھمیة ھذا الربط
یستخدم ربط المولدات على التسلسل عند الحاجة الى زیادة 

 القوة  المحركة 
زیادة  یستخدم ربط المولدات على التوازي عند الحاجة الى

 ل قیمة المقامة شدة التیار حیث تق
 في حین تبقى القوة الكھربائیة ثابتة

 یستخدم ربط المولدات المختلط عند الحاجة الى 
 زیادة شدة التیارالكلي -1
 وزیادة القوة المحركة الكھربائیة  -2
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