
  Timer - المؤقت

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 Relaysو  Contactorsثالث مشاركتنا فى دورتنا العلمية المجانية دورة التحكم اآللى فى المواتير بإستخدام 

 . Timersو 

 من هنالمتابعة الدورة من بدايتها توجه إلى هذا الرابط 

 

 Timerالمؤقت 

 التعريف بالمؤقت

 هو عبارة عن أداة يمكن بواستطها التحكم فى أزمنة التشغيل والفصل للمحركات الكهربية

 

 الوظيفةولها أنواع عديدة تنقسم من حيث التركيب أو 

 -أوالً من حيث التركيب :

 سنتعرف على ثالث أنواع شهيرة

 -مؤقت ذو محرك : -1

حيث يتكون فى تركيبه الداخلى من محرك يدير مجموعة من التروس ، هذه التروس تتكون من تروس فرعية 

 وترس رئيسى

 الترس الرئيسى به جزء بارز يقوم بتغيير تدريج البكرة المسئولة عن ضبط التوقيت

وبالتالى فإن هذا الجزء البارز يكون قريب أو بعيد عن نقطة التالمس حسب الضبط والمؤقت هنا يعمل بتالمس 

 الجزء البارز مع نقطة التالمس

يعيب هذا النوع هو أننا البد أن نجد له طريقة لكى نخرجه من الدائرة بعد إنتهاء عمله حتى اليحدث لملفاته 

 تلف بمرور الوقت 

 

 
 

 -إلكترونى :مؤقت  -2

به مقاومة متغيرة مع ريالى صغير بإلضافة لبعض المكونات  Electronic Boardهذا النوع يتكون من 

 اإللكترونية األخرى

 هذه المقاومة يتم بواستطها ضبط التوقيت المطلوب

ع إنتهاء فى هذا النوع تم تفادى مشكلة إخراجه من الدائرة حيث أنه اليتلف بمرور الوقت إذا ظل بالدائرة م

 عمله
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 إال أنه قد يزيد قليالً فى السخونة نتيجة مرور التيار فى المقاومة

 

  

 -مؤقت هوائى : -3

هذا النوع يمتاز بأنه اليحتوى بداخله على محرك أو بوبينة أو أى مكونات إلكترونية مما يميزه بأنه اليحتاج 

إنتفاخ حلزونى من الكاوتشوك به فتحة تسمى بلف إلى مصدر للتغذية الكهربية حتى يبدأ عمله حيث يتكون من 

، هذه الفتحة أو البلف بالتحكم فى شكلها )صغيرة أو كبيرة( نتحكم فى مقدار الوقت للمؤقت ألنه من خالل هذه 

 الفتحة يتم مأل اإلنتفاخ بالهواء من خاللها

 وعندما يمتأل هذا اإلنتفاخ بالهواء بشكل كامل تتغير أوضاع نقط التالمس

 

 
 -ثانياً : من حيث الوظيفة ينقسم المؤقت إلى اآلتى :

1 - ON Delay Timer 

هذا النوع نظرية عمله أنه عند مرور تيار كهربى بملفه فإنه يعد الوقت المضبوط عليه وعند إنتهاء ذلك  
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اجه من الوقت يعمل فيغير جميع أوضاع نقاطه به ونالحظ فى هذا النوع أنه فى بعض التركيبات البد من إخر

 الدائرة بعد إنتهائه من عمله

2 - OFF Delay Timer 

هذا النوع نظرية عمله أنه عند مرور تيار كهربى بملفه فإنه يغير أوضاع نقاطه مباشراً مع بدء عد الوقت 

 المضبوط عليه

راجه من وعند إنتهاء ذلك الوقت تعود النقط كما كانت عليه ونالحظ فى ذلك النوع مهما كان تركيبه اليهم إخ

 الدائرة بعد إنتهاء عمله

 

 

 سنستخدم هذين النوعين كثيراً فى الدروس العملية وهذه هى رموزهم فى الرسومات

 
3 - Flasher Timer 

هذه التيمرات أو المؤقتات تمتاز بتنوع وظائفها وإحتوائها على أكثر من تدريج للوقت حيث أنه مثالً بمرور  

 فيعمل كمدة ويفصل لمدة ثم يعمل مرة أخرى وهكذا حتى تفصل الكهرباء عنه pulseالتيار الكهربى به يعمل كـ 

4 - Mercury Timer 

أى المؤقت الزئبقى فكرته أنه به أنبوبة زجاجية على كال جانبيها طرفى الكونتاكت وبها كمية من الزئبق وهذه 

بالتيار تجذب القلب إلى أعلى فتصبح األنبوبة التى بها األنبوبة مثبتة مع القلب المتحرك للبوبينة فعند توصيلها 

الزئبق فى وضع مستقيم فيصل الزئبق بين طرفى الكونتاكت وفى نفس الوقت يمتلئ الخزان بالهواء عن طريق 

بلف يدخل الهواء وال يخرجه يسمى بلف الرجعى فإذا أردنا عودة القلب إلى أسفل مرة أخرى فالبد من الهواء 

 وهذا المنفذ عبارة عن بلف أخر نتحكم نحن فى فتحته وبالتالى نتحكم فى الوقت من منفذ أخر

 يستخدم فى التحكم فى إضاءة السلم لمدة زمنية معينة

 حاول تخيل ما يحدث من خالل الشكل التالى
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 وهناك أنواع عديدة أخرى ..............

 

ضوع بشكل كامل العليك ، التقلق فنحن مازلنا فى فى نهاية هذا الدرس أود أن أقول إذا لم تستطع تخيل المو

الدروس النظرية والتى قد تستمر لدرس أخر لكن عند الدخول معنا لمرحلة العملى ستجد الموضوع سهالً 

 ميسراً بل ستجده ممتعاً جداً 

 أكرر التقلق فقد تابعنا وسوف يسهل عليك األمر فى الدروس العملية بعد درس على األرجح

 

 م الدعاء لنا بصالح الدعواتنتمنى منك

 ياريت ياجماعة لو فيه مالحظات إخبرونا بها حتى ننتبه ليها فى المشاركات التالية

 

يرجى مالحظة أن الدورة يتم إضافة مشاركة واحدة كل يوم حتى ال تتكتل المعلومات لدى الدارس وحتى تكون 

 المشاركة بإستفاضة

 وهللا الموفق

 وماهى مفاتيح التشغيل مع توضيح صور لهم Relayالدرس القادم ما هو الـ 

  توجه إليه من هنا
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