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 فقد  واالتصاالت، وتكنولوجیا المعلومات التطبیقیة  العلوم  میادین وخاصة الحیاة میادین مختلف  في والمتالحقة السریعة للتغیرات  نتیجة  :لملخص ا
 فقد التعلیم تطور مجال في المھمة الوسائل أحد یمثل الحاسوب ان وبما  .التكنولوجي التطور في لیبیا التعلیمیة السیاسة  تواكب أن الضروري من أصبح
حیث یمكن استخدامھ في   MATLABبرمجیاتھ الحدیثة ھو  ومن عملھم، أدوات من یتجزأال  جزء وأصبح كبیر  بشكل علیھ الباحثین اعتماد اتسع

  وما یتضمنھ من أدوات عدیدة وفعالة وخاصة )Simulinkبیئة المحاكاة( خالل اإلمكانیات المتوفرة في  دراسات الھندسة الكھربائیة وھندسة التحكم من 
في اجراء اختبارات الدائرة   Matlab-(Simulink)برنامج المحاكاة  الورقة الى استخدامتھدف ھذه . ) sim power system( محاكاة أنظمة القوى 

وذلك لغرض تحدید ثوابت عناصر الدائرة المكافئة ومن ثم تحدید   للمحول الموجود في معمل اآلالت بكلیة التقنیة الھندسیة ھون المفتوحة ودائرة القصر 

ف ھذه الورقة  یضا تھد أ المھارات البرمجیة للطالب. وتطورلتدعم وتحسن المستوى التعلیمي التقني  صممت كفاءة وتنظیم جھد المحول. ھذه المحاكاة 

االختبارات ضمنت بنجاح   أخیرا, ھذه بعد. معاملأة حدیثا والتي قد ال تمتلك ت األجھزة والمعدات المتقادمة ودعم الكلیات المنشالي دعم المعامل ذا

  بكلیة التقنیة الھندسیة ھون.  1لمقرر االت كھربائیة 

Matlab-Simulink، sim power system معمل برمجة، ،التقني التعلیم، المحوالت :الكلمات المفتاحیة

  المقدمة .1
ان التعلیم العالي الھندسي بما یمثلھ من ركیزة أساسیة 

لتطویر األمم یجب ان یواكب العصر، ومواكبة العصر 

تعني إعادة ھیكلة النظام التعلیمي وذلك من خالل تطویر 

الطالب لدیھم  ن. وال]1[ملكات التفكیر الھندسي لدى الطالب

ة الطموح للتطویر ومتابعة اخر التقنیات في مجال المعرف

ولتحقیق الجودة في التعلیم یجب تطویر تقنیات التعلیم 

من عیوب مناھج التعلیم  .]2[وسائل التقنیة الحدیثة  لباستغال

العالي الفني ضعفھا وعدم تطورھا فھي في اغلب مناھجھا 

لم تجاري التطورات العصریة لذلك من الضروري 

  .3][االعتماد على التقنیة الحدیثة في العملیة التعلیمیة 

ساعات  4) (301(ھك  1مقرر االت كھربائیة 

اسبوعیا) في قسم الھندسة الكھربائیة بكلیة التقنیة الھندسیة 

ھون یغطي جزئیة المحوالت الكھربائیة وتشغیلھا في الحالة 

والتي تستخدم في المستقرة، وإیجاد ثوابت الدائرة المكافئة 

ب الطال ا حسابات المفقودات والكفاءة وتنظیم الجھد. أیض

دراسة مقرر معمل االت بالمقرر  امطالبین بعد اجتیاز ھذ

ساعات أسبوعیا) والذي  3) ( 335(ھك  1الكھربائیة 

یغطي الجزء العملي بما فیھ اختبارات الالحمل والقصر 

والتي تحدد من خاللھا ثوابت الدائرة المكافئة ومفقودات 

الحدید ومفقودات النحاس، وأیضا دراسة أداء المحول مع 

  .ختالف نوعیة الحمولة الموصلة مع الثانويا

 واآلالت) یركز على المحوالت 301مقرر (ھك 

التیار المستمر ومن خالل تجربتنا من تدریس مقرر االت 

بكلیة التقنیة الھندسیة ھون فقد  1ومعمل االت  1كھربائیة 
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الحظنا ان معظم الطلبة لدیھم صعوبة عندما یأتوا للمعمل 

ویقوموا بإجراء اختبارات المحول بالرغم من ان الجزئیة 

فیھا قد شرحت باستفاضة في مقرر اآلالت بما  النظریة

تفاصیل ھذه االختبارات وخطواتھا. بالنسبة للطالب فان 

یعتبر الي حد ما نقلة نوعیة حیث  1معمل االت كھربائیة 

یحتوي على محوالت وآالت التیار المستمر والي حد ما 

أسالیب معقدة في القیاسات مقارنة مع باقي المعامل التي 

و  سبق وان درسوھا. أیضا فان الوقت المحدد للمعمل ھ

ساعات الطالب مطالبون بتوصیل  3تحدي اخر، فخالل 

دائرتین واجراء اختبارین واخذ القراءات المطلوبة، بسبب 

ھذه القیود على الوقت فان الطالب عادة یسرعون خالل 

اجراء االختبارات لغرض االنتھاء في الوقت المحدد وھذا 

ألداء  ھملألسف یشتت تركیز الطالب ویحول بین فھم

الشكل المطلوب وفھم الجزئیات العلمیة والعملیة المحول ب

  التي حدثت خالل اجراء االختبارات على المحول.
من أجل تھیئة الطالب للتجارب العملیة واعطائھم 

نماذج رؤیة للخطوات التي سوف تجرى في المعمل فان 

على  تحتوي ھذه النماذج. تصمم برمجة قدومحاكاة 

الطالب مع مقرر  ویدرسونھا تجارب محاكاة للمحوالت 

). ھذه الورقة تشرح نموذجي محاكاة الختباري 301(ھك 

نماذج الدائرة المفتوحة ودائرة القصر لمحول كجزء من 

. نماذج المحاكاة صممت كتطبیقات ا السابق ذكرھ المحاكاة

Sim و Matlab∕Simulink( ]4[ )منفردة باستخدام (

system power ( ]5[  والتي سوف تناقش الحقا في ھذه

الورقة. أیضا سوف یتم دراسة تنظیم الجھد للمحول مع 

احمال مختلفة، وبالنسبة لھذه الجزئیة على الطالب ان 

 Matlab`s mfileیقوموا بكتابة برنامج باستخدام (

program (  او یقوموا بتعدیل نموذج المحاكاة الخاص

باختبار الالحمل وذلك بإضافة حمل لحساب تنظیم الجھد. 

ھذا من شأنھ تحسین مھارات الطالب البرمجیة سواء كان 

 في ھذا المقرر او في مقررات أخرى.

فھم  فيتزید وتعمق  من شأنھا ان مثل ھذه الطرق

 ]11- 6[المحوالت وآالت قد استخدمت من قبل أساتذة 

 )Mathcadو ( )Matlabباستخدام أدوات مختلفة مثل (
 ]8[لنمذجة المحوالت سواء في الحاالت العابرة او المستقرة  

والتي من شانھا تحسین ]10-9[ وأیضا لنمذجة االت التزامنیة 

الفھم خالل المحاضرة. النموذج المقترح باستخدام 

Simulink ∕ simpower system toolbox یعزز 

من فھم الطالب حیث سوف یقارنوا بین النتائج المتحصل 

علیھا من  المعمل وبین النتائج المتحصل علیھا من محاكاة 

ب الحاسوب .وایضا مثل ھذه المقارنات یستطیع الطال

استیعاب  القیود او الحدود عند اجراء التجارب العملیة 

وأیضا یمكن الطالب من استیعاب بانھ ال یمكن باي حال 

بالتجارب العملیة ،الن  من األحوال استبدال المحاكاة

المحاكاة الحاسوبیة ال تستطیع ان تمثل بالضبط أداء 

المحوالت بسبب بعض الفرضیات التي تكون في النموذج. 

سوف یتم  1ة على ذلك، فان مقرر االت كھربائیة عالو

حتى یرقى لمستوى المحاكاة تحدیثھ ویضمن لھ جزئیة 

تطلعات الطالب في عصرنا ھذا الذین یفضلون استخدام 

الحاسوب وتقنیاتھ بما فیھا المحاكاة في كل جزئیات 

  . دراستھم
أحد الصعوبات التي تواجھ التعلیم التقني والفني ھو 

. ھذه  [12]تقادم ونقص التجھیزات المعملیة والمعدات 

النماذج المقترحة في ھذه الورقة قد تغطي ھذا النقص 

إضافة الي إمكانیة دعم الكلیات المنشأة حدیثا والتي بسبب 

الي عدم  أدتالظروف االقتصادیة التي تمر بھا البالد 

  بداخلھا.امتالكھا معامل متكاملة 
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بكلیة التقنیة الھندسیة ھون یوجد نوعین  اآلالتفي معمل 

األول ھو  التركیب،من المحوالت األحادیة الطور من حیث 

النوع القلبي واألخر ذو القلب القشري. في ھذه الورقة تم 

  التعامل مع النوع األول والمبین في الشكل التالي

 

الموجود بكلیة محول ذو القلب الحدیدي  ):1رقم ( شكل
  التقنیة الھندسیة ھون 

یشرح  2ھذه الورقة نسقت ورتبت كالتالي: الجزء 

محاكاة نموذجین الختباري الدائرة المفتوحة والقصر 

یقدم مقارنة بین الدائرة المكافئة  3للمحول، الجزء 

المتحصل علیھا باستخدام نتائج المحاكاة ومع الدائرة 

المكافئة المتحصل علیھا باستخدام النتائج المعملیة، أیضا 

تنظیم الجھد والكفاءة عند احمال مختلفة  مقارنة بین

أیضا تحتوي ھذه الجزئیة على النتائج الحاسوبیة. باستخدام 

كیفیة تضمین ھذه المحاكاة الي مقرر االت عن  شرح

یحتوي  4الجزء  في كلیة التقنیة الھندسیة ھون. 1كھربائیة 

واألخیر یحتوي على  5الجزء  ا بینم الخاتمة.على 

  التوصیات.

اختبارات المحول (األجھزة المعملیة ونماذج  .2
  المحاكاة)

توجد طریقتین شائعتي االستخدام عند دراسة او تحلیل 

الطریقة األولى ھي باستخدام  الكھربائیة،أداء المحوالت 

ریقة الثانیة ھي استخدام اما الط الریاضیة،المعادالت 

. وكال الطریقتین مستخدمتان في الحیاة الدوائر المكافئة

العملیة ولھما تطبیقات موازیة في تحلیل اآلالت الكھربائیة 

وبسبب بساطة الدوائر المكافئة مقارنة بالطریقة الدوارة. 

األولى فان طریقة استخدام الدوائر المكافئة تعد األكثر 

ذلك فان طریقة الدوائر المكافئة استخدمت ل .1]3[استخداما 

لتحلیل أداء المحول وحساب كفائتة وتنظیم في ھذه الورقة 

  الحمل. جھده أثناء 

سوف ندرس الحالة المستقرة لتشغیل المحوالت 

لمنسوبة جھة االبتدائي المبینة في باستخدام الدائرة المكافئة ا

مقاومة و ممانعة   تمثل 1Xو  1Rفي ھذه الدائرة  ،2شكل 

 تمثل `2Xو  `2R الترتیب،التسرب لملفات االبتدائي على 

مقاومة و ممانعة التسرب لملفات الثانوي منسوبة جھة  

المقاومة  تمثل cR بینما  الترتیب،االبتدائي على 

المغناطیسیة للقلب الحدیدي والتي تمثل المفاقید الحدیدیة 

المغناطیسیة ومفاقید التیارات الدوامیة ,  بنوعیھا التخلفیة

تمثل ممانعة القلب الحدیدي . عناصر ھذه    mXبینما 

، معملیین اختبارینالدائرة المكافئة یمكن حسابھم من نتائج 

فیما یلي  واختبار القصر.ھما اختبار الدائرة المفتوحة 

المحاكاة في  ونماذجسوف نشرح توصیلة الدائرة معملیا 

Simulink ∕ simpower system لكل اختبار.  

 
  منسوبة جھة االبتدائي   للمحول الدائرة المكافئة  ): 2(رقم  شكل
    اختبار االالحمل 1.2

أیضا یسمى ھذا االختبار باختبار الدائرة المفتوحة 

)open circuit test(  وذلك نظرا ألن أطراف الثانوي

موصلة بحمل. ویتم االختبار بتوصیل الملف مفتوحة وغیر 

االبتدائي الي مصدر جھد وبحیث تكون قیمة الجھد مساویة 
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للمحول بینما یترك الملف الثانوي مفتوح، كما للجھد المقنن 

في  oIوبذلك یمر تیار الالحمل  3شكل  ھو موضح في

قراءة قیم  ، یتمoPون قدرة الدخل ھي وتكالملف االبتدائي 

القدرة الداخلة والجھد والتیار باستخدام أجھزة القیاس 

مقارنة  لصغر تیار الالحمل. ونظرا 3 في الشكل الموضحة

بتیار الحمل التام یمكن اھمال فقد الملفات (النحاس) 

 4في الشكل واختصار الدائرة المكافئة عند الالحمل كما 

یمكن   3الي  1والمعادالت من  وباستخدام ھذا الشكل 

  : كالتالي    mXو  cR حساب 

 
푅 =

푉
퐼  

푋 =
푉
퐼  

1 . 

  حیث :

 
퐼 = 퐼 cos 휃 

퐼 = 퐼 sin 휃 

2 . 

 cos 휃 =
푃
푉 퐼  3 . 

بإجراء ھذا االختبار في معمل الكلیة كما ھو  تم          

الموضحة ل على النتائج وحصوتم ال 5موضح في الشكل 

وكما ھي مع العلم ان مقننات ھذا المحول  1في الجدول 

  .6في الشكل  علیھ موضحةمدونة على اللوحة المثبتة 

  نتائج اختبار الالحمل معملیا  :)1(جدول 
푷풐 푰풐 푽풐 

25W  0.1377 A  250 V  

  
  اختبار الالحمل  ):3رقم( شكل

  

  الدائرة المكافئة الختبار الالحمل): 1 رقم ( شكل

  
اختبار الالحمل على المحول  ): اجراء5رقم ( شكل

  اآلالت الكلیةفي معمل 

  
  المحول ): مقننات6رقم ( شكل

  اختبار القصر 2.2
یتم في ھذه التجربة قصر أطراف الملف الثانوي من 

،ویوصل الملف  7خالل امیتر كما ھو موضح في الشكل 

االبتدائي بمصدر جھد متغیر بحیث یعطي الملف االبتدائي 

لتمریر التیار االبتدائي  푉جزء من الجھد المقنن قیمتھ 

.نقرأ أجھزة القیاس وھي القدرة الداخلة لالبتدائي  المقنن

، وتیار االبتدائي ویسمى تیار  푃وتسمى قدرة القصر 

، ونظرا لصغر  푉االبتدائي ، وكذلك جھد  퐼القصر 

الجھد المطبق على الملف االبتدائي مقارنة بالجھد المقنن 

یمكن إھمال مفقودات اللب الحدیدي واختصار الدائرة 

حیث تصبح معاوقة   8الشكل المكافئة عند القصر كما في 

 equivalentالمحول عبارة عن المعاوقة المكافئة (

impedance (ى الملف االبتدائيللمحول منسوبة ال .  

  8من خالل ھذه القراءات وباستخدام الشكل و

푅 یمكن حساب  5و 4والمعادالت  , 푋   ومنھا

  تُحسب عناصر الدائرة المكافئة كالتالي:

푅 =
푃
퐼

 4 . 

푋 =
푉
퐼 − 푅  5 . 
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  القصر راختبا  ):7(رقم  شكل

 
 المكافئة الختبار القصر الدائرة): 8(رقم  شكل

ھو موضح  الكلیة كما تم اجراء ھذا االختبار في معمل 

  .2جیل النتائج الموضحة في الجدول تس وقد تم 9في الشكل 

 
اختبار القصر على المحول في  ): اجراء9(رقم  شكل

  اآلالت الكلیةمعمل 
 اختبار القصر معملیا جنتائ ):2(جدول 

푷풔풄 푰풔풄 푽풔풄 
100 W  8.5A  13.2 V  

  

تم إیجاد ثوابت الدائرة المكافئة للمحول  ذلك،بعد 

باستخدام نتائج االختبارین المعملیة وبتطبیق المعادالت من 

 .3كم ھو موضح في الجدول  5الي  1

ثوابت الدائرة المكافئة للمحول المتحصل  ):3(جدول
  علیھا معملیا 

=1R 0.692041522 Ω 

=2R 0.163265306 Ω 

=1X 0.352115188 Ω 

=2X 0.08307044 Ω 

=1L 0.001120817 H 

=2L 0.000264421 H 

=cR 2500 Ω 

=mX 2640.91694 Ω 

=mL 8.40629971 H 
  

  المحاكاة نماذج  3.2
حزمة   tool box sim power systemیعتبر

برمجیة مفیدة لتطویر نماذج المحاكاة لتطبیقات أنظمة 

 ⧵Simulinkلذلك . Matlab∕Simulinkالقوى في بیئة 

sim power system  یستخدم بكثرة من قبل

االت الكھربائیة سوآءا في  وزیادة فھمالمحاضرین لتعزیز 

السبب في  .]11[حالة التشغیل المستقر أو الحالة العابرة 

اختیار برنامج الماتالب ھو انھ مألوف من قبل الطالب و  

أیضا مثبت في معظم االجھزة الموجودة في معمل 

الحاسوب في كلیة التقنیة الھندسیة ھون وقد سبق وان 

استخدموه في دراستھم ,لذلك فان معظم الطالب لدیھم 

  .المھارات األساسیة لھذا البرنامج
نماذج المحاكاة وذلك بدایة بفتح بانشاء ، سوف نقوم االن

و من ثم وضع    Matlab Simulinkملف جدید في 

نموذج المحول بعد اختیاره من مكتبتھ وبعد ذلك یتم ادخال  

  الثوابت

   Matlab Simulinkفي ال  3الجدول المبینة في 

وبالتحدید في الصندوق الخاص بالمحول 

)Transformer dialog box في بیئة (Simulink   

. الحقا سوف نجري اختباري الالحمل والقصر للحصول 

  على نفس او قیم قریبة جدا لھذه الثوابت.

یبین نموذج الختبار الدائرة المفتوحة  10الشكل 

سوف  ,  Simulink∕ sim power system باستخدام

نقوم بتوصیل الملف االبتدائي للمحول مع مصدر جھد 
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احادي الطور ومع امیتر وفولتمیتر و واتمیتر , كل ھذه 

العناصر یجب ان تتصل كھربائیا في النموذج , الطرف 

الثانوي للمحول یبقى مفتوح . في جھة االبتدائي كل أجھزة 

ا تم توصیلھ لذلك فقد لحظیة،القیاس المستخدمة تقیس قیم 

)  لحساب القیم الفعالة . ولقراءة ھذه RMS blockمع (

푉القیم ( , 퐼) في نافذة النموذج فقد استخدمنا(Display 

box(  خرج أجھزة قیاس الجھد و التیار تم توصیلھا مع .

جھاز قیاس القدرة الفعالة وبنفس الطریقة سوف نستخدم 

RMS block  لحساب القیمة قدرة الدخل ھيoP  . تم  

المتبعة في التجربة المعملیة وتم   القیام بنفس الخطوات

    .10 الشكل الموضحة فيالحصول على القراءات  

المحاكاة الختبار القصر یبین نموذج  11الشكل 

وبنفس الخطوات المتبعة معملیا في ھذا االختبار سوف 

 Matlab.تطبق في االختبار الحاسوبي باستخدام 

Simulink

  
 

   Matlab/Simulinkالمحاكاة الختبار الدائرة المفتوحة للمحول باستخدام  ): نموذج10(رقم  شكل
 

 
     Matlab/Simulinkنموذج المحاكاة الختبار القصر للمحول باستخدام : )11(رقم  شكل

  النتائج والمقارنات  .3
نقوم بمقارنة الثوابت المتحصل علیھا من النتائج  سوف

المعملیة بالثوابت المتحصل علیھا من محاكاة المحول 

كما ھو مبین في الجدول  Matlab Simulinkباستخدام 

4.  

  بین ثوابت الدائرة المكافئة معملیا وحاسوبیا ةمقارن ):4(جدول
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مئویة للخطأ بین النسبة الأیضا الجدول السابق یبین      

النتائج المعملیة ونتائج المحاكاة ومن خالل ھذه النسبة یتبین 

ان نتائج المحاكاة قریبة جدا من النتائج الحقیقیة. نتیجة لذلك 

سوف یكون ھذا النموذج قریبا جدا للواقع ومن الممكن 

اجراء علیھ جمیع االختبارات التشغیلیة على ھذا النموذج 

للتواجد داخل معمل الكلیة مرة  ةالحاج ودراستھا بدون 

  أخرى.

باستخدام  المحول اما االن یمكن للطلبة دراسة كفاءة ھذا 

Matlab Simulink   باستخدام اوMatlab`s M-file   

رسم  ل   Matlab`s M-fileورقة تم استخدام في ھذه ال

من الصفر الي  وتیار حمولتھالعالقة بین كفاءة ھذا المحول 

كما ھو موضح في الشكل  A 17.5القیمة المقننة وھي 

یتمكن الطالب من فھم تأثیر ھذا الشكل من . أیضا 12

الكفاءة حیث وجد  ) علىPower Factor(معامل القدرة 

 حثییھعند حمولة  %93.15ان كفاءة ھذا المحول تكون 

عند الحمل الكامل بینما تكون الكفاءة  0.8وبمعامل قدرة 

وعند الحمل الكامل  1عند حمولة مقاومیة بمعامل قدرة 

94.45% .  

أیضا وباستخدام الماتالب یتمكن الطالب من دراسة  

تنظیم الجھد لھذا المحول الموجود في المعمل بدون التواجد 

یبین مقارنة بین تنظیم الجھد و  13داخل المعمل , الشكل 

 A 17.5الصفر الي القیمة المقننة وھي حمولة من تیار ال

, حمولة حثیة و حمولة  لثالثة أنواع مختلفة من الحمولة 

و   0.8سعویة و حمولة مقاومیة وعند معامالت قدرة ھي 

 الحمل ان خالل الشكل نالحظ الترتیب. ومنعلى  1و 0.8

عند تیار  %2.435 ویساويافضل تنظیما للجھد  السعوي

عكس ذلك  الحمل الحثيوفي المقابل نجد ان  ،الكاملالحمل 

عند تیار الحمل  %5.206ظیم الجھد كان نحیث نجد ان ت

عند   4.732الكامل. بینما نجد ان تنظیم الجھد یساوي %

  ي.مالحمل المقاو

بفضل ھذا المقترح سوف یتمكن عالوة على ذلك و 

الطالب من تعزیز فھمھم اكثر بتنظیم الجھد للمحوالت , 

ان تنظیم الجھد یكون افضل وكما ھو معلوم حیث كما راینا 

عند االحمال السعویة ثم االحمال المقاومیة وأخیرا االحمال 

وباستخدام ثوابت الدائرة الحثیة , االن یستطیع الطالب 

إیجاد معامل علیھا بواسطة المحاكاة من المكافئة المتحصل 

القدرة الذي یعطي افضل تنظیم للجھد (أقل تنظیم) وبالطبع 

سوف یكون عند االحمال السعویة . في المقابل سوف 

یتمكنوا من إیجاد معامل القدرة الذي یعطي اسوء تنظیم 

(اعلى تنظیم) وبالطبع سوف یكون عند االحمال الحثیة. 

نة بین افضل تنظیم للجھد والذي حدث یبین مقار 14الشكل 

و اسوء  % 0.1393 بنسبة  0.45عند معامل قدرة متقدم 

 0.89متأخر تنظیم للجھد والذي حدث عند معامل قدرة 

  %. 5.28بنسبة 

  ) %نسبة الخطأ (  ) Ωقیم محاكاة(  ) Ωقیم معملیة(  
cR 2500   2501.0004  0.040016006 

mX 2640.91694   2643.799664  0.109156164 
1R  0.692041522  0.69183391  0.029999929 
 1X  0.352115188  0.352522929  0.115797557 
2R  0.163265306  0.163216327  0.029999925 

2X  0.08307044  0.083166634  0.115797884 
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  تأثیر معامل القدرة على كفاءة المحول 2شكل 

 
  المختلفة لألحمالتنظیم الجھد  3شكل 

 
  للجھد واسوء تنظیم أفضل 4شكل 

مقرر اآلالت أخیرا ولیس اخرا، تم تضمین ھذه النماذج في 

بنجاح ففي نھایة جزئیة المحوالت یتم تزوید  1الكھربائیة 

الطالب بثوابت الدائرة المكافئة الحد المحوالت الموجودة 

في المعمل , ویطلب من الطالب تصمیم مشروع 

)Project عن كیفیة اجراء االختبارات بواسطة استخدام(

والحصول على ثوابت قریبة من الثواب  برنامج الماتالب

التي أعطیت لھم, ویقموا أیضا بدراسة وحساب كفاءة  

ایضا, تم تضمین شروحات وتنظیم الجھد لھذا المحول .

ونماذج أخرى الختبارات المحول مثل اختبار التعاكس , 

تشغیل المحوالت على التوازي ,حساب اقصى كفاءة 

  .[14] والتشغیل كمحول ذاتي

 ة الخاتم .4
تم عرض نماذج محاكاة الختبارات في ھذه الورقة 

المحول الموجود في معمل كلیة اآلالت بكلیة التقنیة 
الھندسیة ھون، وتم إیجاد عناصر الدائرة المكافئة لھ وتم 
مقارنتھا مع عناصر الدائرة المكافئة المتحصل علیھا 
معملیا، نسبة الخطأ في ھذه المقارنات تعطي مؤشر قوي 

یعتبر اداءة  Matlab/simulnkاستخدام برنامج الي ان 
ممتازة لمحاكاة المحوالت وتقییم اداءھا في الحالة 

تم ضمین ھذه النماذج الى مقرر  ذلك،المستقرة. إضافة الي 
 النھایة،وفي اآلالت الكھربائیة بكلیة التقنیة الھندسیة ھون. 

قدمت ھذه الورقة حال لمشكلة نقص اإلمكانیات المعملیة او 
عدمھا خصوصا مع استمرار الظروف االقتصادیة التي 
تمر بھا البالد والذي من شأنھا دعم العملیة التعلیمیة 

   وقفھا.والحیلولة دون ت

  التوصیات  .5
أوصت ھذه الدراسة على تضمین ھذه النماذج في  .1

مقررات المحوالت في الكلیات التقنیة التابعة للھیئة 
 الوطنیة للتعلیم التقني والفني.

  تطویر المناھج وتوحیدھا للكلیات التابعة للھیئة. .2
ضرورة دعم الكلیات التقنیة وتزویدھا بمعامل حاسوب   .3

 حدیثة.
الھندسیة تزوید الكلیات التقنیة بالبرامج الحاسوبیة  .4

  المرخصة.

  المراجع .6
ثقافة الجودة بین الواقع والطموح.   .)2016( .سلیمان محمد قلیوان  ]. 1[

 مجلد  المجلة الدولیة المحكمة للعلوم الھندسیة وتقنیة المعلومات مصراتھ،
 . 18-14 , )2(االصدار2
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