
دائرة القوى والتحكم لثالث محركات بالضغط على مفتاح التشغيل ويصل التيار إلى الثالث محركات 

معاً وبعد زمن محدد يفصل الثانى والثالث وبعد زمن أخر يعمل الثالث وبعد زمن أخر يفصل التيار 

 عن الدائرة أوتوماتيكياً 

ورة التحكم اآللى فى المحركات بإستخدام مشاركتنا السادسة والعشرون فى دورتنا العلمية المجانية د

Contactors  وRelays  وTimers  

 من هنالمتابعة الدورة من بدايتها توجه إلى هذا الرابط 

 

 مفتاح التشغيلدائرة القوى والتحكم لثالث محركات بالضغط على 

 ويصل التيار إلى الثالث محركات معاً 

 وبعد زمن محدد يفصل المحركان الثانى والثالث 

 وبعد زمن أخر يعمل المحرك الثالث

 وبعد زمن أخر يفصل التيار عن الدائرة أوتوماتيكياً 

 

 المثال اليوم بحاجة لتركيز حتى تستطيع تحقيق المطلوب

 -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


 
 

ويستمر وصول  K2يصل التيار لمحركات الثالثة حيث يصل التيار إلى لكونتاكتور  Onبالضغط على مفتاح 

وأيضاً يصل  Onمنه الموصلة بالتوازى مع مفتاح الـ  14-13التيار الكهربى إليه عن طريق نقطة التعويض 

والتى أصبحت مغلقة وأيضاً  K2للكونتاكتور  44-34طة المفتوحة عن طريق النق K3التيار ملف الكونتاكتور 

 والتى أصبحت مغلقة K3للكونتاكتور  44-43عبر النقطة المفتوحة  K1يصل التيار إلى الكونتاكتور 

 

وذلك بسبب النقطة  t3ولن يصل التيار إلى المؤقت  t1يالحظ هنا أنه بنفس الوقت يصل التيار إلى المؤقت 

 والتى تحولت إلى مفتوحة K2من الكونتاكتور  22-21المغلقة 

 

وبالتالى يعد فترة من الزمن يتم ضبطه عليها ثم  On delayوهو من نوعية  t1وبوصول التيار إلى المؤقت 

 K3و  K2له وتفصل التيار عن ملفات الكونتاكتور  16-15يغير أوضاع نقاطه وبالتالى تفتح النقطة المغلقة 

والتى تحولت إلى  14-13وذلك ألننا أخذنا نقطة مفتوحة منه  K1لتيار عن الكونتاكتور ولكن مهالً لن يفصل ا

والتى تعود لوضعها الطبيعى بفصل التيار عن  K3للكونتاكتور  44-43مغلقة ووضعناها بالتوازى مع النقطة 

 K3الكونتاكتور 

 22-21وعودة النقطة المغلقة  K1ر للكونتاكتو 44-34نتيجة غلق النقطة المفتوحة  t2وبالتالى يعمل المؤقت 

 لوضعها الطبيعى K3للكونتاكتور 

 

وضعت حتى ال  t2والتى هى بطريق التيار للمؤقت  K3للكونتاكتور  22-21يالحظ هنا بأن النقطة المغلقة 

 يعمل المؤقت إال عندما يكون المحرك األول دائراً والثالث متوقفاً 

 

 18-15فإنه يوصل المحرك الثالث مرة أخرى عن طريق النقطة المفتوحة  t2بعد إنتهاء الفترة الزمنية للمؤقت 

عن  t2عن المؤقت والتى أصبحت مغلقة ولكن دون تشغيل األول وبالتالى مع تشغيله يفصل التيار  t2للمؤقت 

ولكن يظل المحرك الثالث دائراً ألننا وضعنا نقطة تعويض  K3للكونتاكتور  22-21طريق النقطة المغلقة 

  t2من المؤقت  18-15بالتوازى مع النقطة  K3من الكونتاكتور  44-43مفتوحة 

 

 

د فترة من الزمن ثم تتغير فيع t3هنا أصبح المحرك األول والثالث فقط دائرين وهنا يصل التيار إلى المؤقت 

له والتى تتحول إلى  16-15جميع أوضاع نقاطه فيفصل التيار عن الدائرة بأكملها عن طريق النقطة المغلقة 

 نقطة مفتوحة

http://2.bp.blogspot.com/-VG6RKt1OfL8/T4meJdL1osI/AAAAAAAAAEs/gaVrfbQ1LKY/s1600/20.gif


 

 إنتهى الدرس 

 بهذه الطريقة يتحقق المطلوب

 

 الدرس القادم

 ولدائرة القوى والتحكم لمحركين بالضغط على مفتاح التشغيل يعمل المحرك األ

  وبعد زمن محدد يعمل المحرك الثانى ويفصل المحرك األول 

 وبعد زمن أخر يعمل المحرك األول ويفصل المحرك الثانى

 وهكذا بتوقيت محدود 

>=======  
 


