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الكھربائيالتحكم مفھوم 1-

اطب التخیتمحیثاإلنسان واإلله بینلغة تخاطب ھو

نهمابیالعمل لتفعیلصغیرةأدوات طریقعن بینهما

لتنفیذالتي تعطي األوامر لإلله ھياألدوات وھذه

جلهاألاآللة والتي تكون مصممة علیهاالمنشاة العملیات

كاستخدام األدوات األزمة لذلیجباألوامر ھذهولتنفیذ

وب اآللة حسب العمل المطلتشغیلوالتي تحقق شروط 

عمل أن تیمكناألدوات وھذهاإلنسان منهایستفیدلكي 

حسب الحاجةیدویاأو اتوماتیكیا
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الكھربائيأنواع التحكم  2-

الثة إلى ثیقسمالصناعیةباآلالت الكھربائيالتحكم 

:رئیسیةأقسام 

الیدويالتحكم ---أوال(Manual Control)

التحكم المبرمج ----ثانیا(PLC Control)

التحكم االلكتروني -----ثالثا(Electronic 

Control) 
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الیدويالتحكم ---أوال 

تشغیلبیتحكمللمستخدم أن یتیحوھذا النوع من التحكم 

لة اآلتشغیلنظام یتعدىاإلله حسب رغبته ولكن ال 

لهاالمصممة 

ة من بإعطاء األوامر لآللیتحكمالمستخدم أن ویستطیع

عیستطیالنوع من التحكم وبهذاخالل بعض األدوات 

اآللة تشغیلعملیاتمن معینةعملیةیؤخرالمستخدم أن 

أو لوجود مشكلة بإحدى خطوط اإلنتاجمعینةلظروف 

مرة یةالعملاستئناف یستطیعوأیضااآللة لهاالتابعة 

.أخرى 

عصام الخفاجي/مهندس كهرباء5



:الیدويمكونات دائرة التحكم 

:التالیةمن األجزاء الیدويتتكون دائرة التحكم 

(:Power Supply))للدائرة الرئیسيالمصدر ( أ

عادة الدائرة بالكامل ویغذيالذي الرئیسيالمصدر ھوو 

:وھيمكون من خمسة خطوط یكونما 

(R S T ) ثالثة خطوطوھيالخطوط الحارة

(Neutral line N  المحایدالخط

 الحمایةخط((Earth Line(E))
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(:Circuit Breaker)الكھربائيالقاطع ( ب

لتوصیلیستخدمعبارة عن قاطع ثالثة اوجه وھو

ھذانویكوالى دائرة التحكم من خالله الرئیسيالمصدر 

ي من عدة انواع اما حرارویكوناتوماتیكيالقاطع قاطع 

مغناطیسيمعا حراري االثنینواما مغناطیسيواما 

الدائرة من القصر الذي لحمایةالقاطع ھذاویستخدم

االلة الحمل علىزیادةبدائرة التحكم او في حالة سیحدث

المستخدمة  وھناك عدة انواع من القواطع المستخدمة  

:بالرمز لهاویرمز 
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تخدمة والقواطع المسالكهربائیةمن القواطع كثیرةانواع ھناكو 

:ھيبدوائر التحكم 

(Magnetic Circuit Breaker ) االتوماتیكيالقاطع

المغناطیسي

(Thermal Circuit Breaker ) االتوماتیكيالقاطع

الحراري

(Magnetic Thermal Circuit Breaker ) القاطع

المغناطیسيالحراري االتوماتیكي

(Differential CB Earth Leakage ( ) القاطع التفاضلي

االرضيالتسریبقاطع )

((Manual Circuit Breaker  الیدويالقاطع
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:منهاالقواطع ھذةصور من وھناك
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أي االقالع للمحرك فانتیارالقاطع على حسب تیارویتحدد

ستقریومن ثم لحظیاعالي جدا تیاریسحباقالعةببدایةمحرك 

ن نعرف ایجبو . المقننللتیاراالسمیةالقیمةالمحرك الى تیار

ةاالسمیالمحرك قبل شراء القاطع من خالل اللوحة تیارقیمة

% 25القاطع بنسبة تیارزیادةویتم  المحركالموجودة على 

.للمحركاالسمیةالمكتوب على اللوحة التیارعن 
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phase failer)جهاز تحسس تتابع االطوار/ج

السیطرهوھو جزء مهم واساسي في حمایة منظومة 

.ولتیهالفمن ارتفاع وانخفاض والكونتاتكرالكهربائیه
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(:Contactor)المغناطیسيالمفتاح ( د

بطریقةیعملعبارة عن مفتاح ثالثة اوجه  وھو

لجهداوتوصیلالكهربائیةالدائرة الغالقمغناطیسیة

ة اشكال عدلهاویكونتشغیلهالى الحمل المراد الكهربائي

:منها

حتويویفرعیةومالمسات تحكم رئیسیةمن مالمسات ویتكون

التشغیللقفل المالمسات اثناء كهربائيعلى ملف 
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منهاالملف علیهایعملجهودوھناك عدة 

380v 220 v 110 v 100 v 48 v 24 v

التیارى المستمر وملفات تعمل علالتیاروھناك ملفات تعمل على 

المتردد

حسب یسيالمغناطالمفتاح اختیارفیجبمعینتحمل تیاركونتاكتروان لكل 

دمة من الرقم الموجود على مقللكونتاكترالتیارقیمةویاخذقدرة المحرك 

.الكونتاكتر
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(:Overload)االفرلود(هـ

من جراء الكهربائيالتیارزیادةللحمل من حمایةجهازوھو

كانیكيمیالحمل على المحرك بسبب خلل زیادةقصر بالدائرة او 

:یليشكله كما ویكونكهربائياو خلل 
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(:Electric Motor)الكھربائيالمحرك ( و

هعلیاالعتماد ویكونااللة بتشغیلیقومالمحرك الذي وھو

ة تزود بعداالالتبعض ویوجدحركات االلة جمیعبتشغیل

حسب عمل االلة ولكل محرك معینمحركات لكل محرك عمل 

لهاحسب عمله من حیث الحركة المصمم معینةقدرة 

ان یجبلعمل دوائر التحكم حیث ھي اساسیه محركات الثالثة اوجه 

ار ستتوصیلھماالتوصیلالمحركات ذات الثالثة اوجه لها نوعین من 

دلتاوتوصیل

:التوصیلنوعین من تبینالتالیةاالشكال 
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(Pushbutton ON\OFF)واالیقافبالتشغیلضواغط التحكم ( ز

یقافه واالمغناطیسيالمفتاح لتشغیلالضواغط تستخدم هذةو 

:نوعینعن العمل وتقسم الى 

:(Pushbutton ON)التشغیلضواغط  1-

--N.O)عادة تكون مالمس مفتوح بالوضع العادي هيو 

-Normally Open           )

:(Pushbutton OFF )ضواغط االیقاف  2-

---N.C)عادة تكون مالمس مغلق بالوضع العادي وهي

Normally Close          )

معاالنوعینیكونان ویمكنكما 

عصام الخفاجي/مهندس كهرباء22



عصام الخفاجي/مهندس كهرباء23



:التحكمالملحقات المستخدمة بدوائر ( ع

:ةوااللكترونیالمیكانیكیةالتایمرتالملحقات مثل ھذةومن 

المیكانیكیالتایمر االلكتروني التایمر
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عتبر تانهابدوائر التحكم حیث مهمان التایمرات لها دور 

منهادویوجمعینةاداة الفصل والوصل بعد او قبل فترة 

:وھماالعمل طریقةنوعین من حیث 

تایمر(Delay ON Timer  )

غیلالتشلحظة تالمساتهوھذا النوع من التایمرات تعمل 

قاط تعود نالتایمرعلیهالوقت المضبوط انتهاءوبعد 

الطبیعيلوضعهاالتالمس 

تایمر(Delay OFF Timers:)

بوط عنه حسب الزمن المضالتیارعملة بعد فصل یبدا

التایمرعلیه
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:واالیقافبالتشغیلضواغط التحكم 

(NO Normally Open )  ضواغط التحكم

توحعادة تكون من نوع التالمس المفوهيبالتشغیل  

:بالرمزلھاویرمز 

NC Normally Close ) اما ضواغط

فتكون من نوع التالمس المغلقاالیقاف 

:بالرمزلھاویرمز 
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معلومات عن األحمال الموجودة بالدائرة

أن من اھم المعلومات عن دوائر التحكم ھي معرفة 

المعلومات عن األحمال الموجودة بالدائرة مثل المحركات

لكالمستهالتیارمعرفة فیجباھم جزء بالدائرة وھذا

المفاتیحتیارمن قبل المحرك حتى نعرف مقدار 

رة بشكل الدائلتعمل نستخدمهاأن یمكنالتي المغناطیسیة

ةالمحرك في حالة الثالثتیارحساب ویمكنصحیح

:التالیةاوجه بالعالقة 

P = 1.73 x V x I x Cos@
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:أنحیث 

 للمحرك بالواط الكهربائیةالقدرةP

1.73 3ثابت جذر الرقم

 المحرك بالفولت علیهیعملالجهد الذيV

باالمبیرالمحرك یستهلكالذي التیارI

 0.8) تقریباویساويمعامل القدرة للمحرك

Cos@=)
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380على جهد ویعملواط كیلو20فمثال اذا كان المحرك 

المسحوب ھوالتیارفولت فان 

20x1000 = 1.73 x 380 x I x 0.8

I = 38 Amp

ة االصلي بالنسباالمبیرعلى % 25نضیففي ھذه الحالة 

القاطع ھو رتیافیكونالمغناطیسيللقاطع الرئیسي والمفتاح 

حسب المواصفات العالمیةامبیر45

.كذلكالمغناطیسيوالمفتاح 
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.تشغیلھاوكیفیةمبدأ عمل اآللة 

أن نصمم لها نریدعمل اآللة التي یجب معرفة مبدأ 

أو اكثر وما ھو اثنینھي بمحرك واحد أو ھلالدائرة 

عمل كل محرك من ھذه المحركات أي ما ھي الحركات 

تى مبدأ عمل اآللة حفهمفیجبكل محرك بهایقومالتي 

.التصمیمعلینایسهل
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أنواع المخططات المستخدمة بالرسم

یحتويالرسم العادي والذي ھمامهمینیوجد نوعین 
ملیةالعحیث أن الدائرة والنظریةالعملیةدائرتینعلى 

المحركاتمثل بالدائرةتحتوي على األحمال الموجودة 
یسیةالمغناطالمفاتیحمثل التشغیلواجهزةوالمحوالت 

ةالنظریالحمایة المستخدمة بالدائرة اما الدائرة واجهزة
فقط الدائرةالتي تحتوي على رموز فهي

المخطط السلمي فهوالنوع الثاني من المخططات اما 
ladder Digram))بطریقةیرسمالمخطط الذي وھو

امودیةعبطریقةیرسمبخالف المخطط العادي الذي افقیة
.كما سنالحظ من خالل الرسم القادم
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المستخدمةالرئیسیةالدوائر 

1- افواالیقبالتشغیلتشغیل محرك واحد بواسطة ضواغط التحكم.

2-عكس اتجاه المحرك

3-تشغیل المحرك ستار دلتا
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تشغیل محرك ثالثة اوجه من یراد-:الدائرة االولى 

كم وضواغط التحمغناطیسيمكان واحد بواسطة مفتاح 

عالحمایة الالزمة لذلك مأجهزةمع واالیقافبالتشغیل

وجهدفولت 380العلم أن جهد المصدر الرئیسي ھو 

.فولت 220التحكم ھو 

التحكم لذا اوالوجهدجهد المصدر المهمةمن المعلومات 

5وھي عبارة عنالرئیسیةالتغذیةنبدأ برسم خطوط 

رئیسیةخطوط 3خطوط 
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وخط التعادل وخط الحمایة كما بالشكل ومن ثم األدوات

وقاطع حراري مغناطیسيالمطلوبة وھي مفتاح 

مالحمل وسوف نرسزیادةالحمایة من وجهازمغناطیسي

:شكلبالبالرسم العامودي والرسم االفقي أي السلمي كما 
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أي اننا استخدمنا ضاغط تشغیل واحد وضاغط ایقاف

قطة نبتوصیلالدائرة اننا قمنا بهذهواحد فقط ونالحظ 

وذلك التشغیلمساعدة على التوازي مع ضاغط 

عن ضاغطالیدالستمرار تشغیل المحرك بعد ازالة 

المغناطیسيالمفتاح  NO. التشغیل
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 ن تشغیل محرك ثالثة اوجه میراد:-الثانیةالدائرة

مع قافواالیبالتشغیلمكانین بواسطة ضواغط التحكم 

الحالة كون المحرك بهذة.الحمایة الالزمة أجهزة

ل تشغیضاغطینأن نضع یجبمن مكانین سیعمل

ایقاف كما بالرسم وضاغطین
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یدنرمحرك واحد من مكانین وعندما لتشغیلھذه الدائرة 

من ثالثة اماكن نستخدم ثالثة ضواغط ایقاف على 

ذاوھكالتوالي وثالثة ضواغط  تشغیل على التوازي 

ان تشغیل محرك من مكانین وایقافه من مكنریدوعندما 

دد واحد نستخدم ضاغط ایقاف واحد وضواغط تشغیل ع

.وھكذااثنین
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