
دائرة القوى والتحكم لمحركين األول يعمل عن طريق مفتاح تشغيل وبعد زمن معين ويفصل 

 المحرك األول ويعمل الثانى أوتوماتيكياً 

مشاركتنا الحادية والعشرون فى دورتنا العلمية المجانية دورة التحكم اآللى فى المحركات بإستخدام 

Contactors  وRelays  وTimers  

 من هنالمتابعة الدورة من بدايتها توجه إلى هذا الرابط 

 

 دائرة القوى والتحكم لمحركين األول يعمل عن طريق مفتاح تشغيل وبعد زمن معين

 ويفصل المحرك األول ويعمل الثانى أوتوماتيكياً 

 

 نريد تعليقاتكم بكثرة لتشجيعنا حتى نرى تحقق ثمار هذا العمل ولمواصلة جهودنا وشكراً ..... 

 -رسمة القوى كاآلتى :

 
 -التحكم كاآلتى :وتكون رسمة 
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المسئول عن المحرك األول وبالتالى يعمل المحرك  K1يصل التيار لملف الكونتاكتور  Onبالضغط على مفتاح 

 األول

وبالتالى يعد فترة من  On delayوهنا المؤقت المستخدم من نوعية  t1وأيضاً يصل التيار لملف المؤقت 

وأيضاً تغلق النقطة  16-15وبالتالى تفصل النقطة المفتوحة الزمن يتم ضبطه عليها ثم يغير أوضاع نقاطه 

 المفتوحة للمؤقت بنفس الوقت 15-18

وبالتالى عن المحرك األول ويصل التيار بنفس الوقت إلى  K1وبالتالى يفصل التيار عن الكونتاكتور 

وذلك ألنه  18-15وحة مع نقطة المؤقت المفت 14-13والذى نأخذ نقطة مفتوحة منه بالتوازى  K2الكونتاكتور 

 بفصل المحرك األول يفصل التيار أيضاً عن المؤقت وبالتالى تعود نقاطه لحالتها الطبيعية

نستنتج من ذلك أن فصل وتوصيل نقط المؤقت لحظيه جداً ولكنها تكفى لتشغيل المحرك الثانى وإيقاف المحرك 

 األول قبله 

 

وقد  Commonنقطة  15ثالثة أطراف وبالتالى نجد أن نقطة يالحظ هنا أن المؤقت المستخدم من النوع ذو ال

 أوصلناها فى تلك الرسمة من نقطة واحدة ألنه اليصح أن نرسمهم من نقط مختلفة وإال لن تكون نقطة مشتركة

 

 

 كما بالرسمة التالية Commonنستطيع الرسم من نقط مختلفة إذا إستخدمنا مؤقت بدون نقاط مشتركة 
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 إنتهى الدرس

   

 بهذه الطريقة يتحقق المطلوب

نريد أن ننبه هنا على اإلستخدام اللفظى لهذه المسئلة فهى تختلف لو قلنا نشغل الثانى ثم نفصل األول كما 

 الدرس السابق من هناب

 وقد قلنا هنا نوقف األول ثم نشغل الثانى 

 فهل ياترى أحسست أخى المهندس بهذا اإلختالف

يجب أن تالحظه فهو يفيدنا مثالً عند عمل دائرة الستار دلتا حيث اليجب إتباع هذا اإلسلوب حيث النستطيع 

حرك ويجب فصل الستار فى الدائرة حتى اليحدث قصر فى الدائرة ويتلف الم Yتشغيل الدلتا ومازالت الستار 

 أوالً ثم إتباعه بتشغيل الدلتا

 

 الدرس القادم

 دائرة القوى والتحكم لثالث محركات األول يعمل عن طريق مفتاح تشغيل

 والمحرك الثانى يعمل أوتوماتيكياً بعد دوران األول بزمن محدد

 ويعمل المحرك الثالث بعد دوران الثانى بزمن محدد

   

 توجه له من هنا
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