انغُح انخاَٛح حإَ٘ إػذاد٘

.I

رضء انكٓشتاء  -انذسط األٔل

األعتار  :يضًذ ػًاس٘

يؤخز انتٛاس انكٓشتائ ٙانًُضنٙ

 - 1يشاتظ يؤخز انتٛاس انكٓشتائٙ
ٚتكٌٕ يؤخز انتٛاس انكٓشتائ ٙانًُضن ٙيٍ حالحح يشاتظ  :حقثاٌ ٔعهك عًٛك انز٘ ٚغًٗ انًشتظ األسض ، ٙفكٛف ًَٛض ت ٍٛانخقث ٍٛ؟
أ – تزشتح ٔيالصظح
ػُذ إدخال يفك انثشاغ ٙانًضٔد تًصثاس كاشف ف ٙحقث ٙيؤخز انتٛاس َ ،الصع أٌ انًصثاس ٚضٙء ف ٙأصذ انخقث ٍٛفقظ.
ب – إعتُتاد

َغتُتذ أٌ حقث ٙيؤخز انتٛاس انكٓشتائ ٙيختهفاٌ ًْٔا :

 يشتظ انطٕس  ْٕٔ :انخقة انز٘ ٚضٙء ف ّٛانًصثاس انكاشف ٔٚغًٗ انغهك انًشتثظ تّ عهك انطٕس انز٘ ٚكٌٕ يغهفا تهذُٚح صًشاء أٔ تُٛح انًشتظ انًضاٚذ  ْٕٔ :انخقة اٜخش انز٘ ال ٚضٙء ف ّٛانًصثاس انكاشف ٔٚشتثظ تانغهك انًضاٚذ انز٘ ٚكٌٕ يغهفا تهذُٚح صسقاء أٔ عٕداء.د – خالصح

ٚتكٌٕ انًؤخز انكٓشتائ ٙيٍ حالحح يشاتظ ْٔ : ٙانطٕس  ٔ La phaseانًضاٚذ ٔ Le neutreاألسض. La terre ٙ

انًشتظ األسض ٙيتصم تاألسض تٕاعطح عهك ٚغًٗ انغهك األسضٚٔ ٙكٌٕ يهَٕا تانهَٕ ٍٛاألخضش ٔ األصفش أٔ أصذًْا .
 -2انتٕتش انكٓشتائ ٙانًُضنٙ
َٕع انتٕتش انكٓشتائ ٙانًُضن : ٙيتُأب رٛث ٙقًٛتّ انفؼانح ٔ 220Vتشددِ ٔ . 50Hzيٍ ًْا َغتُتذ انذٔس ٔ انقًٛح انقصٕٖ .
انتٕتش انفؼال ت ٍٛانطٕس ٔانًضاٚذ  ٔ .220Vت ٍٛانطٕس ٔاألسض ٔ .220V ٙت ٍٛاألسضٔ ٙانًضاٚذ .0V
.II

خصائص انتشكٛة انكٓشتائ ٙانًُضنٙ

ٔ -1صف انتشكٛة انًُضنٙ

انتشكٛة انًُضن ٙأصاد٘ انطٕس ٔ ٚتى ستطّ تانشثكح انٕطُٛح تٕاعطح عهكًْ ٔ ٍٛا انطٕس ٔانًضاٚذ

اَطالقا يٍ يشكض انتضٕٚم ٔ ،تشكة كم انًصاتٛش ٔ يآخز انتٛاس انًُضنٛح ػهٗ انتٕاص٘ كًا ٚث ٍٛانشكم انتان: ٙ

فاصم

 -2انؼُاصش انضشٔسٚح ف ٙانتشكٛة انًُضنٙ
انؼُاصش انتٚ ٙزة أٌ ٚتٕفش ػهٓٛا انتشكٛة انكٓشتائ ٙانًُضن: ْٙ ٙ

ػذاد

 -انؼذاد  ْٕ ٔ Compteurرٓاص ٚضذد انطاقح انكٓشتائٛح انًغتٓهكح .

قاطغ انذاسج
( صٓٛشج)

 -انفاصم  ْٕٔ Disjoncteurرٓاص ٚغتؼًم كقاطغ ػاو نهتٛاس انكٓشتائٙ

يؤخز أسضٙ

تضٛج ٚفتش ػُذيا تتزأص شذج انتٛاس انؼتثح انًضثٕط ػهٓٛا .
 قاطغ انذاسج (صٓٛشج) تفتش انذاسج انًشكثح فٓٛا ػُذ صذٔث داسج قصٛشج ٔ دٔسْا ْٕ صًاٚح االرٓضج يٍ االتالف. انًؤخز األسض ْٕٔ La terre ٙيٕصم يغًٕس ف ٙاألسض ٚشتثظ تّ انغهك األسض ٙانز٘ ٚتصم تذٔسِ تٓٛاكم األرٓضج  ٔ ،ف ٙصانحصذٔث ػطة كٓشتائ ٙتتغشب انشضُاخ انكٓشتائٛح ػثشِ يٍ انٓٛكم إنٗ األسض األيش انز٘ ٚضً ٙيغتؼًم انزٓاص يٍ اإلصاتح تانصؼق
ػُذ نًغّ ْزا انزٓاص .
ٚزة تشغٛم األرٓضج راخ انٓٛاكم انًٕصهح نهتٛاس انكٓشتائ( ٙانًصُٕع ْٛكهٓا يٍ انفهضاخ) تاعتؼًال يؤخز كٓشتائ ٙتّ يشتظ أسض. ٙ
 - 3انٕقاٚح يٍ أخطاس انتٛاس انًُضنٙ
تتزهٗ أخطاس انتٛاس انكٓشتائ ٙف ٙاصاتح االَغاٌ تانصؼق انكٓشتائ ، ٙإتالف األرٓضج انكٓشتائٛح ٔ اَذالع انضشائق .
نهٕقاٚح يٍ أخطاس انتٛاس انكٓشتائٚ ٙزة :
 اعتؼًال انفاصم  ،قٕاطغ انذاسج ٔ انًؤخز األسض ٙف ٙكم تشكٛة يُضن. ٙ ال ُٚثغ ٙنًظ عهك انطٕس يثاششج أٔ تٕاعطح رغى يٕصم ٔخاصح ف ٙصانح ػذو ٔرٕد ػاصل ت ٍٛاإلَغاٌ ٔ األسض . ػذو تشكٛة ػذج أرٓضج كٓشتائٛح ف ٙيؤخز كٓشتائٔ ٙاصذ ألٌ رنك ٚؤد٘ إنٗ اَذالع صشٚق ٔ صذٔث داسج قصٛشج ٔتانتان ٙإتالف األرٓضج.يهضٕظح ٚ :شكم انتٕتش خطشا ػهٗ رغى اإلَغاٌ إرا تزأصخ قًٛتّ  50 Vف ٙيكاٌ راف أٔ  24 Vف ٙيكاٌ سطة أٔ  12 Vتانُغثح
نشخص يثهم تانًاء  ،أيا انتٕتش انكٓشتائ ٙانًُضن 220 V ٙفخطشِ ػهٗ اإلَغاٌ كثٛش ٔ قذ ٚؤد٘ إنٗ يٕتّ .

