
دائرة قوى وتحكم لمحرك يعمل بالضغط على زر معين ويفصل بالضغط على زر أخر مع عمل 

 لمبات بيان 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

و  Contactorsخامس مشاركتنا فى دورتنا العلمية المجانية دورة التحكم اآللى فى المواتير بإستخدام 

Relays  وTimer  

 من هنالمتابعة الدورة من بدايتها توجه إلى هذا الرابط 

 

 رة قوى وتحكم لمحرك يعمل بالضغط على زر معين ويفصل بالضغط على زر أخر مع عمل لمبات بياندائ

 

 قد يكون هذا التمرين تافهاً بالنسبة للبعض ولكن لكى نتعمق البد من فهم األساس

 نبدأ برسمة القوى البسيطة والموجود ألى موتور ثم نشرحها

 

 
 

 مقصورين على بعض Yو  Xو  Zهنا المحرك موصل ستار حسب الصورة السابقة ألنه نجد أن الـ 

 Yعلى الـ  Wوالـ  Xعلى الـ  Vوالـ  Zمقصورة على الـ  Uملحوظة توصيلة الـستار نجد أن الـ 

 

ثم على الكونتاكتور المستخدم نقاطه للتحكم فى  Fuseأو  Circuit Breakerنوصل الثالثة أوجه على 

 ثم إلى الموتور overloadالموتور ثم التوصيل على الـ 

 المطلوب هنا تصميم دائرة نستطيع بها التشغيل والفصل للموتور بمجرد الضغط على مفتاح معين وقتما نريد

يدنا من على المفتاح يظل المحرك ونالحظ أنه بمجرد الضغط على مفتاح التشغيل يعمل المحرك وعند إزالة 

 يعمل

 كيف نفعل ذلك

 تابع الدائرة القادمة وإكتشف متعة تلك الطريقة فى التحكم
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 وشغل الدائرة تجد أن 14-13رقم  Kفلتنظر للفرع األساسى والتنظر للنقطة المفتوحة 

داخله فيعمل الموتور فى دائرة فيصل القلبين ب Kيصل التيار للبوبينة للكنتاكتور  Onإذا ضغط على مفتاح الـ 

 القوى ولكن عند إزالة أيدينا يُقطع التيار مرة أخرى وبالتالى يفصل الموتور فماذا نفعل ؟؟؟؟؟؟

فإذا أعدنا التجربة مرة أخرى يعمل الكونتاكتور وبالتالى يغير  Onنضع نقطة مفتوحة بالتوازى مع مفتاح الـ 

يظل الكونتاكتور  Onلتالى مع إزالة اليد من الضغط على مفتاح الـ وبا 14-13جميع أوضاع نقاطه فتغلق نقطة 

 التى أغلقت 14-13فى حالة توصيل ألن التيار سيظل عبر نقطة 

 

نأتى بعد ذلك كيف نعمل لمبات بيان توضح حالة الموتور سواء مغلق أو مفتوح أو به عطل نتيجة زيادة التيار 

 Overloadعليه ففصل األوفرلود 

إذا وضعنا لمبة بالتوازى مع الكونتاكتور نجد أن اللمبة تضئ فى حالة أن الكونتاكتور تم تشغيله وبالتالى 

 الموتور شغال

 . 1  وهى اللمبة رقم

 

**كيف نعرف اآلن أن الموتور مغلق أى ال يصله تيار كهربى ===< نضع مسار لنقطة مغلقة من قبل مفتاح 

مفتوحة فال تمرر تيار كهربى للمبة  22-21ونصلها باألرضى فإذا كان الموتور يعمل كانت تلك النقطة  Offالـ 

 . 2وبالتالى تضئ اللمبة رقم  فالتضئ والعكس صحيح فإذا كان الموتور مغلق ظلت النقطة كما هى

 

 

  ** كيف نعرف أن الموتور فصل نتيجة فصل األوفرلود

ننفذ الفكرة قبل السابقة نأتى بنقطة مفتوحة من القاطع الحرارى فإذا عمل تغيرت جميع نقاطه فتغلق تلك 

 . 3فتعمل اللمية رقم  98-97النقطة 

 

 

 التيارات وطبق الكالم السابقراجع هذا الكالم فى الرسمة التالية وتتبع مسار 
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 إذا لم تتضح أى نقطة أبلغونا فى التعليقات حتى نوضحها قبل الدخول فى األمثلة التالية

 إنتهى الدرس 

 موعدنا الدرس القادم كيف نشغل الموتور من مكانين مختلفين ونفصله من مكانين مختلفين أيضاً 

 توجه له من هنا 
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