
دائرة القوى والتحكم لثالث محركات األول يعمل عن طريق مفتاح تشغيل وثم يعمل المحرك الثانى 

ويفصل المحرك األول ثم يعمل المحرك الثالث ويفصل المحرك الثانى ثم يعمل المحرك األول 

 ويفصل المحرك الثالث من جديد 

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

Contactors  وRelays  وTimers  

 من هنالمتابعة الدورة من بدايتها توجه إلى هذا الرابط 

 

 ريق مفتاح تشغيلدائرة القوى والتحكم لثالث محركات األول يعمل عن ط

 وثم يعمل المحرك الثانى ويفصل المحرك األول

 ثم يعمل المحرك الثالث ويفصل المحرك الثانى

 ثم يعمل المحرك األول ويفصل المحرك الثالث من جديد

 

 -رسمة القوى كاآلتى :

 
 

 -وتكون رسمة التحكم كاآلتى :

 
 

http://ee4ee.blogspot.com/2012/02/classic-control-course.html
http://2.bp.blogspot.com/-6jJuCxIgF-Y/T23oJdSTdWI/AAAAAAAAAwo/5anVjkLIqNY/s1600/Power-Three-Motor.EE4EE.BlogSpot.Com.gif
http://3.bp.blogspot.com/-xW6QbtZlTG4/T3RuYvO6dbI/AAAAAAAAACY/nBH45gdxgI4/s1600/17.gif


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 

ويصل التيار  t1ؤقت المفتوحة للم 18-15الزمن يتم ضبطه عليها ثم يغير أوضاع نقاطه وبالتالى تغلق النقطة 

فتفصل التيار عن الكونتاكتور  22-21وحين يعمل تتغير جميع أوضاع نقاطه فتفتح نقطته  K2إلى الكونتاكتور 

K1 ويقف المحرك األول 

وبالتالى يعد فترة من الزمن يتم ضبطه عليها ثم يغير أوضاع  t2وأيضاً نجد أن التيار الكهربى يصل للمؤقت 

وحين يعمل تتغير  K3ويصل التيار إلى الكونتاكتور  t2المفتوحة للمؤقت  18-15النقطة  نقاطه وبالتالى تغلق

 K2فتفصل التيار عن الكونتاكتور  22-21جميع أوضاع نقاطه فتفتح نقطته 

وبالتالى يعد فترة من الزمن يتم ضبطه عليها ثم يغير أوضاع  t3وأيضاً نجد أن التيار الكهربى يصل للمؤقت 

مرة أخرى وحين  K1ويصل التيار إلى الكونتاكتور  t3المفتوحة للمؤقت  18-15الى تغلق النقطة نقاطه وبالت

 K3فتفصل التيار عن الكونتاكتور  22-21يعمل تتغير جميع أوضاع نقاطه فتفتح نقطته 

 أكملهافصل التيار عن الدائرة ب Offوتكرر العمليات السابقة بالترتيب السابق حتى إذا تم الضغط على مفتاح 

 

 إنتهى الدرس وبهذه الطريقة يتحقق المطلوب

 

 الدرس القادم

 دائرة القوى والتحكم لثالث محركات

 بالضغط على مفتاح التشغيل يعمل المحرك األول والمحرك الثانى

 وبعد زمن محدود يفصل المحرك األول ويعمل المحرك الثانى والمحرك الثالث

 وبعد زمن أخر يفصل التيار عن الدائرة أوتوماتيكياً 
 


