
دائرة القوى والتحكم لثالث محركات يعمل األول بالضغط على مفتاح التشغيل وبعد زمن محدد يعمل 

 الثانى والثالث وبعد زمن محدد يفصل األول وبعد زمن أخر يفصل الثانى والثالث 

مشاركتنا الخامسة 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 لثالث محركات يعمل األول بالضغط على مفتاح التشغيل

 عمل المحرك الثانى والمحرك الثالثوبعد زمن محدد ي

 وبعد زمن محدد يفصل المحرك األول 

 وبعد زمن أخر يفصل المحرك الثانى والمحرك الثالث

 

 المثال اليوم بحاجة لتركيز حتى تستطيع تحقيق المطلوب

 -رسمة القوى كاآلتى :

 
 

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

t1 

وبالتالى يعد فترة من الزمن يتم ضبطه عليها ثم يغير أوضاع  On delayوهنا المؤقت المستخدم من نوعية 

وبالتالى  K3و K2فيصل التيار إلى الكونتاكتور  t1للمؤقت  18-15نقاطه وبالتالى تغلق النقطة المفتوحة 

  المحرك الثانى والثالث

بسبب فتح  t1تتغير جميع أوضاع نقاطهما فيفصل التيار عن المؤقت  K3و K2وعندما يعمل الكونتكتورين 

فيصل التيار  K3للكونتاكتور  14-13وأيضاً تغلق النقطة المفتوحة  K2للكونتاكتور  22-21النقطة المغلقة 

 t2للمؤقت 

لوضعها الطبيعى فالتوصل التيار  18-15تعود نقطته المفتوحة  t1صل المؤقت يالحظ هنا أنه عند ف

من  K2ولكننا أخذنا نقطه تعويض منه بالتوازى معها فأصبحت توصل التيار للكونتاكتور  K2للكونتاكتور 

 خاللها

ة فتح النقطة وذلك نتيج K3للكونتاكتور  44-43رغم إنغالق النقطة  t3كما يالحظ أنه لن يصل التيار للمؤقت 

 والذى مازال يعمل K1المغلقة للكونتاكتور  21-22

 

يعد فترة من الزمن ثم يغير جميع أوضاع نقاطه فتفصل التيار عن  t2نكمل كالمنا أنه بوصول التيار للمؤقت 

وبالتالى تعود جميع أوضاع نقاطه لوضعها  t2للمؤقت  16-15نتيجة فتح النقطة المغلقة  K1الكونتاكتور 

نتيجة  t3للكونتاكتور وأيضاً يصل التيار للمؤقت  44-34نتيجة النقطة  t2الطبيعى فتفصل التيار عن المؤقت 

لوضعها الطبيعى فيعد فترة من الزمن فيفصل التيار عن  K1للكونتاكتور  22-21عودة النقطة المغلقة 

 التيار عن الدائرة كلها أى فصل K3و K2الكونتاكتورين 

 

 إنتهى الدرس وبهذه الطريقة يتحقق المطلوب

 

 الدرس القادم

 دائرة القوى والتحكم لثالث محركات بالضغط على مفتاح التشغيل

 ويصل التيار إلى الثالث محركات معاً 

 وبعد زمن محدد يفصل المحركان الثانى والثالث 

 وبعد زمن أخر يعمل المحرك الثالث

 أخر يفصل التيار عن الدائرة أوتوماتيكياً  وبعد زمن

 

  توجه له من هنا

 >======= 
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