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اآليل مكحتلا رئاود
دادعا

ءابرهك ينف دمحم ليقع



ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نيمسق ىلا  االيل مكحتلا ةرئاد مسقنت

controlcircuit مكحتلا ةرئاد -1

circuitpower ىوقلا ةرئاد -2

مكحتلا ةرئاد

ىلا يبرهكلا رايتلا ليصوتب موقت يتلا ةرئادلا يه

يتلا تارمياتلا و تايليرلا و تاروتكاتنوكلا تافلم

مكحتلا ةمهم الءاد ةرئادلا اهيوتحت



ىوقلا ةرئاد

ىلا ردصملا نم رايتلا ليصوت نعةلوؤسملا يه

. لمحلا



: مكحتلا رئاود زومر ضعب ىلع فرعتلا







:Star Stop بوتس راتس ةرئاد

:ControlCircuit مكحتلا ةرئاد -1



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

Phase زافلا ةيذغتلا (L1)طخ زمرلا

Nuetralلا رتونلا ةيذغتلا (N)طخ زمرلا

Overload يرارح دول رفوأ (O.L) زمرلا

دول NCنماألرفو ةقلغم ةطقن (96 95) ةطقنلا

دولر NOنماالفو ةحوتفم ةطقن (98 97) ةطقنلا

فاقي لإل نتوب شوب حاتفم (SW1) زمرلا

ليغشتلل نتوب شوب حاتفم (SW2) زمرلا

Coil روتكاتنوكلا فلم (K1) زمرلا

روتكاتنوكلا NOنم ةحوتفم ةطقن (K1) ةطقنلا

Run ليغشت نايب ةبمل (H1) زمرلا

Overload دولر فوا نايب ةبمل (H2) زمرلا



: ةرئادلا لمع ةيرظن

220v يئابرهكلا رايتلا ب ةرئادلا ةيذغت دنع

فلم فرط Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا طخ لصي

H1 وىلا ليغشتلا ةبمل فرط وىلا روتكاتنوكلا

H2 دول االرفو ةبمل فرط

دول االرفو ةطقن L1ىلا زافلا ةيذغتلا طخ لصيو

لصيو NC ةقلغم الاهن اهنم رميو 96 95 ةقلغملا

ةقلغم ةطقن الهن هنم رميو SW1 فاقي اإل حاتفم

فرط SW2وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا لصيو  NC

K1 ةحوتفملا ةطقنلا

دول االرفو ةطقن فرط ىلا زافلا لصي اضيا

NO ةحوتفملا

زافلا لصي  SW2 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا دنعو

روتكاتنوكلا قلغيف K1 روتكاتنوكلا فلم L1ىلا

ىلا اهنم زافلا رميو K1 ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن

روتكاتنوكلا فلم

ولو ىتح ةدعاسملا هتطقن ىلع ادمتعم غشلا   ىقبيف



SW2 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا كرت مت

ضوعت )يا ةيضيوعت ةطقن ) ةطقنلا هذه ىمستو

ليغشتلا حاتفم نع روتكاتنوكلا ليغشت

لدتو ءيضتف H1 نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا

لمعت ةرئادلا نا ىلع

SW1 فاقي اإل حاتفم ىلع طغظلا متي ةرئادلا فاقي ال

فقوتتف K1 ةيضيوعتلا ةطقنلا نع زافلا عطقنيف

ةرئادلا

  ةرئادلا دئاز)يف لمح ) دول رفوا ثودح حلا يف

عطقنيف  96 95  ةقلغملا هتطقن دول  األرفو حتفي

ةرئادلا فقوتتو زافلا

ىلا زافلا لصيف  98 97 ةحوتفملا هتطقن قلغيو

اهيف ةرئادلا نا ىلع لدتو ءيضتف H2 نايبلا ةبمل

دول رفوا



ةظح: مال

اإل ضعب اهيلا ةفاضا نكمي ةيساسا ةرئادلا هذه

لثم: تافاض

تروشلا نم ةرئادلل ةيامح زويف وا ةرئاد عطاق  

تكريس

تلوفلا ضافخنا وا عافترا نم ةيامحلل سنوكس  زاف

 

. ايكيتاموتا لمعلل شتيوس رشيرب حاتفم وا ةماوع



:PowerCircuit ىوقلا ةرئاد -2



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

ثاليثاأل ةيذغت ردصم (L1 L2 L3) زومرلا

380v هجو

ثاليث عطاق (CB) زمرلا

روتكاتنوك (K1) زمرلا

روتكاتنوكلا فلم (Coil) زمرلا

يرارح دول رفوا (O.L ) زمرلا

  كرحملا تافلم فارطا (U V W) زومرلا

ةحوتفملا

ةقلغملا كرحملا تافلم فارطا (X Y Z) زومرلا

راتس

: ةرئادلا لمع ةيرظن

مكحتلا ةرئاد لمعب طبترم ةرئادلا هذه لمع

تال روتكاتنوكلا قلغاو مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاف

ةيسيئرلا هتاسم



عطاقلا L1 L2 L3 نم تازاف ثلاالث رمت

ةيسيئرلا روتكاتنوكلا طاقن ىلا هنمو يسيئرلا

ةيسيئرلا دول االرفو طاقن ىلا هنمو

UVW كرحملا فارطا ىلا هنمو  

. كرحملا لغتشيف  



نارودلا هاجتا سكع ةرئاد

ControlCircuit مكحتلا ةرئاد -1



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

Phase زافلا ةيذغتلا (L1)طخ زمرلا

Nuetralلا رتونلا ةيذغتلا (N)طخ زمرلا

Overload يرارح دول رفوأ (O.L) زمرلا

دول NCنماألرفو ةقلغم ةطقن (96 95) ةطقنلا

دولر NOنماالفو ةحوتفم ةطقن (98 97) ةطقنلا

فاقي لإل نتوب شوب حاتفم (SW1) زمرلا

هاجتا ليغشتل نتوب شوب حاتفم (SW2) زمرلا

نيميلا

هاجتا ليغشتل نتوب شوب حاتفم (SW3) زمرلا

لا مشلا

هاجتا ليغشتل األلو روتكاتنوكلا فلم (K1) زمرلا

نيميلا

NOنم ةحوتفم ةدعاسم ةطقن (K1) ةطقنلا

K1 االلو روتكاتنوكلا



  NCنم ةقلغم ةدعاسم ةطقن (K1) ةطقنلا

K1األلو روتكاتنوكلا

هاجتا ليغشتل يناثلا روتكاتنوكلا فلم (K2) زمرلا

لا مشلا

NOنم ةحوتفم ةدعاسم ةطقن (K2) ةطقنلا

K2 يناثلا روتكاتنوكلا

NCنم ةقلغم ةدعاسم ةطقن (K2) ةطقنلا

K2 يناثلا   روتكاتنوكلا

نيميلا Runالهاجت ليغشت نايب ةبمل (H1) زمرلا

لا مشلا Runالهاجت ليغشت نايب ةبمل (H2) زمرلا

Overload دولر فوا نايب ةبمل (H3) زمرلا



: ةرئادلا لمع ةيرظن

220v يئابرهكلا رايتلا ب ةرئادلا ةيذغت دنع

فلم فرط Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا طخ لصي

فلم فرط األلوK1وىلا روتكاتنوكلا

ليغشتلا ةبمل فرط K2وىلا يناثلا روتكاتنوكلا

فرط H2وىلا ليغشتلا ةبمل فرط H1 وىلا

H3 دول ةبملاالرفو

دول االرفو ةطقن Lىلا زافلا ةيذغتلا طخ لصيو

لصيو NC ةقلغم الاهن اهنم رميو 96 95 ةقلغملا

ةقلغم ةطقن الهن هنم رميو SW1 فاقي اإل حاتفم

SW2 وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا لصيو  NC

K1 ةحوتفملا ةطقنلا فرط

فرط SW3وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا اضيا لصيو

K2 ةحوتفملا ةطقنلا

دول االرفو ةطقن فرط ىلا زافلا لصي اضيا

NO ةحوتفملا



زافلا لصي  SW2 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا دنعو

ةقلغم الاهن اهنم رميف K2 ةقلغملا ةطقنلا ىلا

نامضل يهو ( يبرهك كولر (تنا ةطقنلا هذه ىمستو

اعم نيروتكاتنوكلا ليغشت مدع

قلغيف K1 روتكاتنوكلا فلم ىلا زافلا لصي مث

ىلا اهنم زافلا رميو K1 ةحوتفملا هتطقن روتكاتنوكلا

K1 روتكاتنوكلا فلم

ةدعاسملا هتطقن ىلع ادمتعم نيميلا   هاجتاب لغتشيف

K1

لدتو ءيضتف H1 نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا

نيميلا هاجتاب لمعت ةرئادلا نا ىلع

فاقيا لافالدبواالنم مشلا هاجتاب ةرئادلا ليغشتل

ةرئادلا



فاقي اإل حاتفم ىلع طغظلا متي ةرئادلا فاقي وال

K1 ةيضيوعتلا ةطقنلا نع زافلا عطقنيف SW1

ةرئادلا فقوتتف

لصيف  SW3 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا متي  مث

و ةقلغم الاهن اهنم رميف K1 ةقلغملا ةطقنلا ىلا زافلا

( يبرهك كولر  (تنا ىمست يتلا

قلغيف K2 روتكاتنوكلا فلم ىلا زافلا لصي مث

ىلا اهنم زافلا رميو K2 ةحوتفملا هتطقن روتكاتنوكلا

K2 روتكاتنوكلا فلم

ةدعاسملا هتطقن ىلع ادمتعم لا  مشلا   هاجتاب لغتشيف

K2

لدتو ءيضتف H2 نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا

لا مشلا هاجتاب لمعت ةرئادلا نا ىلع

االلو باالهاجت ةرئادلا ليغشتل



فقوت نم دكأتلا دعبو  واال ةرئادلا فاقيا نم  الدب

SW2 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا متي امامت كرحملا

نيميلا هاجتاب كرحملا لغتشيف

  ةرئادلا دئاز)يف لمح ) دول رفوا ثودح حلا يف

عطقنيف  96 95  ةقلغملا هتطقن دول  األرفو حتفي

ةرئادلا فقوتتو زافلا

ىلا زافلا لصيف  98 97 ةحوتفملا هتطقن قلغيو

اهيف ةرئادلا نا ىلع لدتو ءيضتف H3 نايبلا ةبمل

دول رفوا

: ةمهم تاظح مال

ةيامح عطاق لثم ةرئادلل تايامح تافاضا نكمم

سنوكس زاف هيليرو

  ةرئادلا فاقيا اآلرخاالدعب االهاجت ليغشت نكمي ال

كرحملا SW3و ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا مت ولف



فلم ىلا زافلا رمي نل نيميلا هاجتاب لمعي

يبرهكلا كولر االتن ةطقن ببسب K2  روتكاتنوكلا

K1

حيحص سكعلا  و

رثكأ لألنام يكيناكيم كولر تنا بيكرت لضفي

اعم نيهاجت اال ليغشت مدع نامضو

بيكرت نم فالدب عةيلا ةردق وذ كرحملا ناك اذا

off يليد فوا ondelayوا يليد نوا نيرميات

delay

اال فقوت اآلرخاالدعب االهاجت ليغشت مدع نامضل

األلو هاجت



:PowerCircuit ىوقلا ةرئاد -2



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

ثاليثاأل ةيذغت ردصم (L1 L2 L3) زومرلا

380v هجو

ثاليث عطاق (CB) زمرلا

نيميلا هاجتا روتكاتنوك (Coil1) زمرلا

لا مشلا هاجتا روتكاتنوك (Coil2) زمرلا

روتكاتنوكلا فلم فارطا  (A1 A2) زومرلا

( ليوكلا )

يرارح دول رفوا (O.L ) زمرلا

  كرحملا تافلم فارطا (U V W) زومرلا

ةحوتفملا

ةقلغملا كرحملا تافلم فارطا (X Y Z) زومرلا

: ةرئادلا لمع ةيرظن

ثلااليثا كرحملا نم ةكرح نيهاجتا ىلع لوصحلل

يداعلا بيترتلا ب هاجتا ليصوت نم الدب هجو أل



لوخدلا ليدبت عم اآلرخ االهاجت ليصوتو تازافلل

نيتزاف نيب

يلا تلا لكشلا ىلع ليصوتلا نوكيف

تازاف K1بثلاالث روتكاتنوكلا ليصوت متي

L1 L2 L3 بيترتلا ب

عم تازاف K2بثلاالةث روتكاتنوكلا ليصوت متيو

L3 L2 L3  اهبيترت حبصيف نيزاف نيب ليدبت

ليغشت دنع اآلرخ باالهاجت كرحملا رودي يكل

K2 روتكاتنوكلا

مكحتلا ةرئاد لمعب طبترم ةرئادلا هذه لمع

قلغاو نيميلا هاجتاب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاف

ةيسيئرلا هتاسم K1تال روتكاتنوكلا

عطاقلا L1 L2 L3 نم تازاف ثلاالث رمت

ةيسيئرلا K1 روتكاتنوكلا طاقن ىلا هنمو يسيئرلا



ةيسيئرلا دول االرفو طاقن ىلا هنمو

UVW كرحملا فارطا ىلا هنمو  

نيميلا هاجتاب كرحملا لغتشيف  

قلغاو لا مشلا هاجتاب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاو

ةيسيئرلا هتاسم K2تال روتكاتنوكلا

عطاقلا L3 L2 L1 نم تازاف ثلاالث رمت

ةيسيئرلا K2 روتكاتنوكلا طاقن ىلا هنمو يسيئرلا

ةيسيئرلا دول االرفو طاقن ىلا هنمو

UVW كرحملا فارطا ىلا هنمو  

لا مشلا هاجتاب كرحملا لغتشيف  



StarDelta راتس اتلد ةرئاد

:ControlCircuit مكحتلا ةرئاد -1



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

Phase زافلا ةيذغتلا (L1)طخ زمرلا

Nuetralلا رتونلا ةيذغتلا (N)طخ زمرلا

Overload يرارح دول رفوأ (O.L) زمرلا

دول NCنماألرفو ةقلغم ةطقن (96 95) ةطقنلا

دولر NOنماالفو ةحوتفم ةطقن (98 97) ةطقنلا

ةرئادلا فاقي إل نتوب شوب حاتفم (SW1) زمرلا

ةرئادلا ليغشتل نتوب شوب حاتفم (SW2) زمرلا

يسيئرلا روتكاتنوكلا فلم (K1) زمرلا

NOنم ةحوتفم ةدعاسم ةطقن (K1) ةطقنلا

K1 يسيئرلا روتكاتنوكلا

راتسلا روتكاتنوك فلم (K2) زمرلا

NCنم ةقلغم ةدعاسم ةطقن (K2) ةطقنلا

K2 راتسلا روتكاتنوك



اتلدلا روتكاتنوك فلم (K3) زمرلا

روتكاتنوك نم ةقلغم ةدعاسم ةطقن (K3) ةطقنلا

اتلدلا

االلو رمياتلا فلم (T1) زمرلا

T1  رمياتلا NOنم ةحوتفم ةطقن (T1) ةطقنلا

T1  رمياتلا NCنم ةقلغم ةطقن (T1) ةطقنلا

يناثلا رمياتلا فلم (T2) زمرلا

T2  رمياتلا NOنم ةحوتفم ةطقن (T2) ةطقنلا

Overload دولر فوا نايب ةبمل (H1) زمرلا



: ةرئادلا لمع ةيرظن

220v يئابرهكلا رايتلا ب ةرئادلا ةيذغت دنع

فلم فرط Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا طخ لصي

K1 يسيئرلا روتكاتنوكلا

T1 رمياتلا فلم فرط  وىلا

K2 راتسلا روتكاتنوك فلم فرط وىلا

T2 رمياتلا فلم فرط  وىلا

K3 اتلدلا روتكاتنوك فلم فرط وىلا

H1 دول ةبملاالرفو فرط  وىلا

دول االرفو ةطقن Lىلا زافلا ةيذغتلا طخ لصيو

لصيو NC ةقلغم الاهن اهنم رميو 96 95 ةقلغملا

ةقلغم ةطقن الهن هنم رميو SW1 فاقي اإل حاتفم

SW2 وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا لصيو  NC

K1 ةحوتفملا ةطقنلا فرط

دول االرفو ةطقن فرط ىلا زافلا لصي اضيا

NO ةحوتفملا



زافلا لصي  SW2 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا دنعو

قلغيف K1 يسيئرلا روتكاتنوكلا فلم  ىلا

ىلا اهنم زافلا رميو K1 ةحوتفملا هتطقن روتكاتنوكلا

K1 روتكاتنوكلا فلم

ىلع ادمتعم K1  يسيئرلا روتكاتنوكلا لغتشيف

( ةيضيوعت ةطقن ) ىمست K1ويتلا ةدعاسملا هتطقن

دعب أدبيف T1 رمياتلا فلم ىلا زافلا لصي اضيا

يناوث 10 5ىلا نم هرادقمو هيلع طوبظملا نمزلا

و ةحوتفملا  T1 رمياتلا طاقن ىلا زافلا لصي اضيا

NC ةقلغم الاهن ةقلغملا ةطقنلا نم رميف ةقلغملا

كولر (تنا ىمست K3  ويتلا ةطقنلا ىلا لصيو

فلم ىلا لصيو NC ةقلغم الاهن اهنم رميف ( يبرهك

لغتشيف K2 راتسلا روتكاتنوك

راتسلا ةليصوت ىلع كرحملا لمعي انهو  



هتاسم تال لدبي T1 رمياتلا نمز ىهتنا اذإف

نع زافلا عطقنيف  T1 ةقلغملا هتطقن حتفيف

أفطنيف K2 راتسلا روتكاتنوك

زافلا اهنم رميف T1 ةحوتفملا هتطقن قلغيو

نمزلا دعب ادبيف T2 رمياتلا فلم ىلا زافلا لصي

ةيناث 1 هرادقمو هيلع طوبظملا

هتاسم T2 تال رمياتلا لدبي نمزلا ءاهتنا دنعو

زافلا اهنم رميف T2 ةحوتفملا هتطقن قلغيف

ىمست K2ويتلا ةقلغملا ةطقنلا ىلا زافلا لصي

NC ةقلغم ألاهن اهنم رميف ( يبرهك كولر (تنا

لغتشيف K3 اتلدلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

اتلدلا ةليصوت ىلع كرحملا لمعي انهو



  ةرئادلا دئاز)يف لمح ) دول رفوا ثودح حلا يف

عطقنيف  96 95  ةقلغملا هتطقن دول  األرفو حتفي

ةرئادلا فقوتتو زافلا

ىلا زافلا لصيف  98 97 ةحوتفملا هتطقن قلغيو

اهيف ةرئادلا نا ىلع لدتو ءيضتف H1 نايبلا ةبمل

دول رفوا

: ةماه تاظح مال

ةرئادلل ةيامح عطاق ةفاضا نكمي

عافترا نم ةيامحلل سنوكس زاف هيلير ةفاضا نكميو

تلوفلا ضافخنا وا

ةدع كانهو اتلد راتس رئاود ىدحا يه ةرئادلا هذه

طيسب اهنيب واالتخالف قرط

كولر عماالتن يكيناكيم كولر تنا بيكرت لضفي

اتلدلا روتكاتنوكو راتسلا روتكاتنوك نيب يبرهكلا

اعم االنينث ليغشت مدع نامضلو رثكا االنام ةدايزل



:PowerCircuit ىوقلا ةرئاد -2



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

ثاليث ةيذغت ردصم (L1 L2 L3) زومرلا

380v دهج هجو األ

ثاليث عطاق (CB) زمرلا

يسيئرلا روتكاتنوكلا (Coil1) زمرلا

راتسلا روتكاتنوك (Coil2) زمرلا

اتلدلا روتكاتنوك (Coil3) زمرلا

روتكاتنوكلا فلم فارطا  (A1 A2) زومرلا

( ليوكلا )

دول رفوا (O.L ) زمرلا

  كرحملا تافلم فارطا (U V W) زومرلا

ةحوتفملا

  كرحملا تافلم فارطا (X Y Z) زومرلا

اتلد ةحوتفم وا راتس ةقلغملا



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط

روتكاتنوكو K1 يسيئرلا روتكاتنوكلا ليصوت متي

لوخدلا ةهج نم زاف بثلاالةث اتلدلا

ةهج K1نم يسيئرلا روتكاتنوكلا ليصوت متيو

لوخدلا ةهج نم دول األرفو فارطا ىلا جورخلا

ىلا جورخلا ةهج نم دولر األفو ليصوت  متيو

U V W كرحملا فارطا

نم راتسلا روتكاتنوك ىلع ( يربوك ) ربماج لمع متي

لوخدلا ةهج

نم راتسلا روتكاتنوكو اتلدلا روتكاتنوك ليصوت متيو

Z X Y كرحملا فارطا ىلا جورخلا ةهج



ةرئ ادلا لمع ةيرظن

مكحتلا ةرئاد لمعب طبترم ةرئادلا هذه لمع

حاتفم ىلع طغظلا ب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاف

K1تال يسيئرلا روتكاتنوكلا قلغي SW2 ليغشتلا

ةيسيئرلا هتاسم

ةيسيئرلا هتاسم K2تال راتسلا روتكاتنوك قلغيو

اهضعب ىلع Z X Y كرحملا فارطا رصقيف

عطاقلا L1 L2 L3 نم تازاف ثلاالث رمت

ةيسيئرلا K1 روتكاتنوكلا طاقن ىلا هنمو يسيئرلا

ةيسيئرلا دول االرفو طاقن ىلا هنمو

UVW كرحملا فارطا ىلا هنمو  

راتس ةليصوتب كرحملا لغتشيف  



هيلع طوبظملا نمزلا T1دعب رمياتلا أدبيو  

هتاسم تال لدبي نمزلا ءاهتنا دنعو

K2 راتسلا روتكاتنوك ءىفطنيف

هتاسم تال قلغيو K3 اتلدلا روتكاتنوك لغتشيو

ةيسيئرلا

فارطا ىلا لصتو اهنم تازاف ثلاالث رمتو

Z X Y كرحملا  

اتلدلا ةليصوت ىلع كرحملا لغتشيف



نيهاجتا اتلد راتس ةرئاد

ControlCircuit مكحتلا ةرئاد



: ةرئادلا زومر فرعتلا

جودزم عطاق (Q2) زمرلا

400v/24v ضفخ لوحم (T1) زمرلا

جودزم عطاق (Q3) زمرلا

NCنم ةقلغم ةطقن (F195 96) ةطقنلا

دولر االفو

NOنم ةحوتفم ةطقن (F197 98) ةطقنلا

دولر االفو

ئراوط حاتفم (S1) زمرلا

فاقيا نتوب شوب حاتفم (S2) زمرلا

نيميلا ةهج ليغشت نتوب شوب حاتفم (S3) زمرلا

لا مشلا ةهج ليغشت نتوب شوب حاتفم (S4) زمرلا

هاجتا يسيئرلا روتكاتنوك فلم (KM1) زمرلا

نيميلا



ةيضيوعت ةطقن NO ةحوتفم ةطقن (KM1) ةطقنلا

كولر تنا ةطقن NC ةقلغم ةطقن (KM1) ةطقنلا

يبرهك

هاجتا يسيئرلا روتكاتنوك فلم (KM2) زمرلا

لا مشلا

ةيضيوعت ةطقن NO ةحوتفم ةطقن (KM2) ةطقنلا

كولر تنا ةطقن NC ةقلغم ةطقن (KM2) ةطقنلا

يبرهك

يليد نوا رميات فلم (KA1) زمرلا

رمياتلا NCنم ةقلغم ةطقن (KA1) ةطقنلا

رمياتلا NOنم ةحوتفم ةطقن (KA1) ةطقنلا

راتسلا روتكاتنوك فلم (KM3) زمرلا

يبرهك كولر NCتنا ةقلغم ةطقن (KM3) ةطقنلا



اتلدلا روتكاتنوك فلم (KM4) زمرلا

يبرهك كولر NCتنا ةقلغم ةطقن (KM4) ةطقنلا

دولر فوا نايب ةبمل (H1) زمرلا

رايتلا دوجو ىلع نايب ةبمل (H3) زمرلا

: ةرئادلا لمع ةيرظن

380v يئابرهكلا رايتلا ب ةرئادلا ةيذغت دنع

380v لخديف ضفخلا لوحم ىلا رايتلا لصي

24v جرخيو

فلم فرط Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا طخ لصي

فلم فرطو KM1 يسيئرلا روتكاتنوكلا

KM2 روتكاتنوكلا



KA1 رمياتلا فلم فرط  وىلا

KM3 راتسلا روتكاتنوك فلم فرط وىلا

KM4 اتلدلا روتكاتنوك فلم فرط وىلا

H1 دول ةبملاالرفو فرط  وىلا

دول االرفو ةطقن Lىلا زافلا ةيذغتلا طخ لصيو

NC ةقلغم الاهن اهنم رميو F1 96 95 ةقلغملا

ةطقن الهن هنم رميف ئراوطلا حاتفم ىلا اهنمو

NC ةقلغم

ةطقن الهن هنم رميو S2 فاقي اإل حاتفم لصيو

NC ةقلغم

ةطقنلا فرط S3 وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا لصيو  

KM1 ةحوتفملا



ةطقنلا فرط S4 وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا لصيو

KM2 ةحوتفملا

دول االرفو ةطقن فرط ىلا زافلا لصي اضيا

NO ةحوتفملا

زافلا لصي  S3 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا دنعو

قلغيف KM1 يسيئرلا روتكاتنوكلا فلم  ىلا

اهنم زافلا رميو KM1 ةحوتفملا هتطقن روتكاتنوكلا

KM1 روتكاتنوكلا فلم ىلا

ىلع ادمتعم KM1  يسيئرلا روتكاتنوكلا لغتشيف

ةطقن ) ىمست KM1ويتلا ةدعاسملا هتطقن

( ةيضيوعت

دعب أدبيف KA1 رمياتلا فلم ىلا زافلا لصي اضيا



يناوث 10 5ىلا نم هرادقمو هيلع طوبظملا نمزلا

و ةحوتفملا  KA1 رمياتلا طاقن ىلا زافلا لصي اضيا

NC ةقلغم الاهن ةقلغملا ةطقنلا نم رميف ةقلغملا

كولر (تنا ىمست KM4  ويتلا ةطقنلا ىلا لصيو

فلم ىلا لصيو NC ةقلغم الاهن اهنم رميف ( يبرهك

لغتشيف KM3 راتسلا روتكاتنوك

هاجتاب راتسلا ةليصوت ىلع كرحملا لمعي انهو  

نيميلا

هتاسم تال لدبي KA1 رمياتلا نمز ىهتنا اذإف

نع زافلا عطقنيف  KA1 ةقلغملا هتطقن حتفيف

أفطنيف KM3 راتسلا روتكاتنوك

زافلا اهنم رميف KA1 ةحوتفملا هتطقن قلغيو



ىمست KM3ويتلا ةقلغملا ةطقنلا ىلا زافلا لصي

NC ةقلغم ألاهن اهنم رميف ( يبرهك كولر (تنا

لغتشيف KM4 اتلدلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

هاجتاب   اتلدلا ةليصوت ىلع كرحملا لمعي انهو

نيميلا

فاقيا الدبواالنم لا مشلا هاجتاب كرحملا ليغشتلو

فقوت دنعو S2 حاتفم ىلع طغظلا ب كرحملا

امامت كرحملا

زافلا لصي  S4 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا متي

قلغيف KM2 يسيئرلا روتكاتنوكلا فلم  ىلا

اهنم زافلا رميو KM2 ةحوتفملا هتطقن روتكاتنوكلا

KM2 روتكاتنوكلا فلم ىلا



ىلع ادمتعم KM2  يسيئرلا روتكاتنوكلا لغتشيف

ةطقن ) ىمست KM1ويتلا ةدعاسملا هتطقن

( ةيضيوعت

دعب أدبيف KA1 رمياتلا فلم ىلا زافلا لصي اضيا

يناوث 10 5ىلا نم هرادقمو هيلع طوبظملا نمزلا

و ةحوتفملا  KA1 رمياتلا طاقن ىلا زافلا لصي اضيا

NC ةقلغم الاهن ةقلغملا ةطقنلا نم رميف ةقلغملا

كولر (تنا ىمست KM4  ويتلا ةطقنلا ىلا لصيو

فلم ىلا لصيو NC ةقلغم الاهن اهنم رميف ( يبرهك

لغتشيف KM3 راتسلا روتكاتنوك

هاجتاب راتسلا ةليصوت ىلع كرحملا لمعي انهو  

لا مشلا

هتاسم تال لدبي KA1 رمياتلا نمز ىهتنا اذإف



نع زافلا عطقنيف  KA1 ةقلغملا هتطقن حتفيف

أفطنيف KM3 راتسلا روتكاتنوك

زافلا اهنم رميف KA1 ةحوتفملا هتطقن قلغيو

ىمست KM3ويتلا ةقلغملا ةطقنلا ىلا زافلا لصي

NC ةقلغم ألاهن اهنم رميف ( يبرهك كولر (تنا

لغتشيف KM4 اتلدلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

هاجتاب   اتلدلا ةليصوت ىلع كرحملا لمعي انهو

لا مشلا

  ةرئادلا دئاز)يف لمح ) دول رفوا ثودح حلا يف

 96 95  ةقلغملا هتطقن F1 دول األرفو حتفي

ةرئادلا فقوتتو زافلا عطقنيف

ىلا زافلا لصيف  98 97 ةحوتفملا هتطقن قلغيو

اهيف ةرئادلا نا ىلع لدتو ءيضتف H1 نايبلا ةبمل

دول رفوا



: ةماه تاظح مال

5 اهيف لمعتسي   ةرئادلا هذهل ىرخأ ةقيرط كانه

مشلا وا نيمي لالهاجت نينثا تاروتكاتنوك

ةيديلقتلا اتلد راتس ةرئادل ثوالةث



:PowerCircuit ىوقلا ةرئاد



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا  

ثاليثا ةيذغت ردصم (ph1 ph2 ph3) زومرلا

380v هجو أل

تازويفب ثاليث عطاق (Q1) زمرلا

نيميلا هاجتا يسيئرلا روتكاتنوكلا (KM1) زمرلا

نيميلا هاجتا يسيئرلا روتكاتنوكلا (KM2) زمرلا

راتسلا روتكاتنوك (KM3) زمرلا

اتلدلا روتكاتنوك (KM4) زمرلا

يرارح دول رفوا (F1 ) زمرلا

  كرحملا تافلم فارطا (U1 V1 W1) زومرلا

ةحوتفملا

  كرحملا تافلم فارطا (U2 V2 W2) زومرلا

اتلد ةحوتفم وا راتس ةقلغملا



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط

KM1 بثلاالةث يسيئرلا روتكاتنوكلا ليصوت متي

ph1 ph2 ph3 بيترتلا ب لوخدلا ةهج نم زاف

KM2 بثلاالةث يسيئرلا روتكاتنوكلا ليصوت متيو

ph1 ph2 ph3 بيترتلا ب لوخدلا ةهج نم زاف

يجرخم )نيب يربوك ) ربماج لمع متي

نيتزاف نيب ليدبت KM1وKM2عم نيروتكاتنوكلا

ph3 زافلا ph1 ىلا زافلا لصويف

ph2 زافلا ph2ىلا زافلا لصويو

ph1 زافلا ph3ىلا زافلا لصويو

KM1و نييسيئرلا نيروتكاتنوكلا ليصوت متيو



روتكاتنوك فارطا ىلا جورخلا ةهج KM2نم

فارطا وىلا لوخدلا ةهج KM4نم اتلدلا

U1 V1 W1 كرحملا  

KM4نم اتلدلا روتكاتنوك فارطا ليصوت متيو

ةيسيئرلا دولر االفو فارطا ىلا جورخلا ةهج

ىلا جورخلا ةهج نم دولر األفو ليصوت  متيو

جورخلا ةهج KM3نم راتسلا روتكاتنوك فارطا

V2 W2 U2 كرحملا فارطا وىلا

نم راتسلا روتكاتنوك ىلع ( يربوك ) ربماج لمع متي

لوخدلا ةهج



: ةرئادلا لمع ةيرظن

مكحتلا ةرئاد لمعب طبترم ةرئادلا هذه لمع

حاتفم ىلع طغظلا ب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاف

KM1تال يسيئرلا روتكاتنوكلا قلغي S3 ليغشتلا

ةيسيئرلا هتاسم

ةيسيئرلا هتاسم KM3تال راتسلا روتكاتنوك قلغيو

ىلع U2 V2 W2 كرحملا فارطا رصقيف

اهضعب

عطاقلا ph1 ph2 ph3 نم تازاف ثلاالث رمت

KM1 روتكاتنوكلا طاقن ىلا هنمو Q1 يسيئرلا

ةيسيئرلا

U1 V1 W1 كرحملا فارطا ىلا هنمو  

نيميلا ةهج راتس ةليصوتب كرحملا لغتشيف  



هيلع طوبظملا نمزلا KA1دعب رمياتلا أدبيو  

هتاسم تال لدبي نمزلا ءاهتنا دنعو

KM3 راتسلا روتكاتنوك ءىفطنيف

هتاسم تال قلغيو KM4 اتلدلا روتكاتنوك لغتشيو

ةيسيئرلا

اال فارطا ىلا لصتو اهنم تازاف ثلاالث رمتو

U2 V2 W2 كرحملا فارطا ىلا هنمو دولر فو

لا مشلا ةهج اتلدلا ةليصوت ىلع كرحملا لغتشيف

فاقيا لافالدبواالنم مشلا ةهج كرحملا ليغشتلو

فقوت نم دكأتلا S2و حاتفم ةطساوب ةرئادلا

امامت كرحملا



ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا ب مكحتلا ةرئاد ليغشت متي

هتاسم KM2تال يسيئرلا روتكاتنوكلا قلغي S4

ةيسيئرلا

ةيسيئرلا هتاسم KM3تال راتسلا روتكاتنوك قلغيو

ىلع U2 V2 W2 كرحملا فارطا رصقيف

اهضعب

عطاقلا ph1 ph2 ph3 نم تازاف ثلاالث رمت

KM2 روتكاتنوكلا طاقن ىلا هنمو Q1 يسيئرلا

ةيسيئرلا

U1 V1 W1 كرحملا فارطا ىلا هنمو  

نيميلا ةهج راتس ةليصوتب كرحملا لغتشيف  



هيلع طوبظملا نمزلا KA1دعب رمياتلا أدبيو  

هتاسم تال لدبي نمزلا ءاهتنا دنعو

KM3 راتسلا روتكاتنوك ءىفطنيف

هتاسم تال قلغيو KM4 اتلدلا روتكاتنوك لغتشيو

ةيسيئرلا

اال فارطا ىلا لصتو اهنم تازاف ثلاالث رمتو

U2 V2 W2 كرحملا فارطا ىلا هنمو دولر فو

لا مشلا ةهج اتلدلا ةليصوت ىلع كرحملا لغتشيف

ةماه: تاظح مال

ةيسيئرلا تاروتكاتنوكلا دعب االرفو بيكرت نكمي

كرحملل لماكلا لمحلا ىلع هطبظو



Dahlander ردنلهاد ةرئاد

:ControlCircuit مكحتلا ةرئاد -1



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

زافلا ةيذغتلا طخ (R/L1) زمرلا

لا رتونلا طخ (N) زمرلا

درفم عطاق (MCB) زمرلا

اتلدلا ةليصوتل يرارح دول رفوا (TOL-1) زمرلا

NCنماال ةقلغم ةطقن  (96 95) ةطقنلا

TOL-1 دولر فو

دولر NOنماالفو ةحوتفم ةطقن (98 97 ةطقنلا

TOL-1

راتسلا ةليصوتل يرارح دول رفوا (TOL-2) زمرلا

راتس

NCنماال ةقلغم ةطقن  (96 95) ةطقنلا

TOL-2 دولر فو

دولر NOنماالفو ةحوتفم ةطقن (98 97 ةطقنلا

TOL-2

ةرئادلل فاقيا حاتفم (OFF) زمرلا



اتلدلا ةليصوت ليغشت جودزم حاتفم (ON-1) زمرلا

راتس راتسلا ةليصوت ليغشتل فاقياو

راتسلا ةليصوت ليغشت جودزم حاتفم (ON-2) زمرلا

اتلدلا ةليصوت فاقياو راتس

اتلدلا روتكاتنوك فلم (K1 A1 A2) زمرلا

ةحوتفم ةطقن (K1 13 14) ةطقنلا

K1 اتلدلا روتكاتنوك NOنم ةدعاسم

نم ةدعاسم NC ةقلغم ةطقن (K1 21 22) ةطقنلا

اتلدلا روتكاتنوك

K2 راتسلا روتكاتنوك فلم (K2 A1 A2) زمرلا

ةحوتفم ةطقن (K2 13 14) ةطقنلا

K2 راتسلا روتكاتنوك NOنم ةدعاسم

نم ةدعاسم NC ةقلغم ةطقن (K2 21 22) ةطقنلا

K2 راتسلا روتكاتنوك



K2 راتسلا روتكاتنوك فلم (K2 A1 A2) زمرلا

ةحوتفم ةطقن (K2 13 14) ةطقنلا

K2 راتسلا روتكاتنوك NOنم ةدعاسم

نم ةدعاسم NC ةقلغم ةطقن (K2 21 22) ةطقنلا

K2 راتسلا روتكاتنوك

K3 راتسلا روتكاتنوك فلم (K3 A1 A2) زمرلا

نم ةدعاسم NC ةقلغم ةطقن (K3 21 22) ةطقنلا

K3 راتسلا روتكاتنوك

اتلدلا ليغشت نايب ةبمل (H1) زمرلا

راتس راتسلا ليغشت نايب (H2)ةبمل زمرلا

دولر فوا ثودح نايب (H3)ةبمل زمرلا



: ةرئادلا لمع ةيرظن

220v يئابرهكلا رايتلا ب ةرئادلا ةيذغت دنع

فلم فرط Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا طخ لصي

K1 اتلدلا روتكاتنوك

K2 راتسلا روتكاتنوك فلم فرط وىلا

 

K3 راتسلا روتكاتنوك فلم فرط وىلا

H1 H2 H3   نايبلا تابمل فارطا  وىلا

هنمو ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا طخ لصيو

اال ةطقنو TOL-1 ةحوتفملا دول االرفو ةطقن ىلا

TOL-2 ةحوتفملا دولر فو

 95 ةقلغملا دول االرفو ةطقن ىلا اضيا زافلا لصيو

NC ةقلغم الاهن اهنم رميف TOL-1 96



 96 95 ةقلغملا دول االرفو ةطقن ىلا لصيو

NC ةقلغم الاهن اهنم رميف TOL-2

الهن هنم رميو OFF فاقي اإل حاتفم ىلا لصيو

 NC ةقلغم ةطقن

فرط ON-1 وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا لصيو

14K1 13   ةحوتفملا ةطقنلا

دول االرفو ةطقن فرط ىلا زافلا لصي اضيا

NO ةحوتفملا

فرط ON-2 وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا لصيو

14K2 13   ةحوتفملا ةطقنلا

ةئيطبلا ةعرسلا ىلع كرحملا ليغشتل

زافلا لصي  ON-1 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا متي

لصيو اهنم رميف ةقلغملا ON-2 حاتفملا ةطقن ىلا



اهنم رميف ةقلغملا K3 21 22 ةطقنلا ىلا

قلغيف K1 اتلدلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

ىلا اهنم زافلا رميو K1 ةحوتفملا هتطقن روتكاتنوكلا

K1 روتكاتنوكلا فلم

هتطقن ىلع ادمتعم K1 اتلدلا روتكاتنوك لغتشيف

( ةيضيوعت ةطقن ) ىمست K1ويتلا ةدعاسملا

ةئيطبلا ةعرسلا اتلدلا ةليصوت ىلع كرحملا لغتشيف

ءيضتف H1 نايبلا ةبمل فرط ىلا زافلا لصي اضيا

ةيلا علا ةعرسلا ىلع كرحملا ليغشتلو

زافلا عطقنيف  ON-2 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا  متي

اتلدلا ةليصوت نع



رميف ةقلغملا ON-1 حاتفملا ةطقن ىلا زافلا لصيو  

رميف ةقلغملا K1 21 22 ةطقنلا ىلا لصيو اهنم

اهنم

قلغيف K2 راتسلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

ىلا اهنم زافلا رميو K2 ةحوتفملا هتطقن روتكاتنوكلا

K2 روتكاتنوكلا فلم

هتطقن ىلع ادمتعم K2 راتسلا روتكاتنوك لغتشيف

( ةيضيوعت ةطقن ) ىمست K2ويتلا ةدعاسملا

K3 راتسلا روتكاتنوك فلم ىلا زافلا لصي اضيا

ةعرسلا راتس راتسلا ةليصوت ىلع كرحملا لغتشيف

ةيلا علا

ءيضتف H2 نايبلا ةبمل فرط ىلا زافلا لصي اضيا



ىدحا دئاز)يف  لمح ) دول رفوا ثودح حلا يف

  ةقلغملا هتطقن TOL دول األرفو حتفي   نيتعرسلا

ةرئادلا فقوتتو زافلا عطقنيف  96 95

ىلا زافلا لصيف  98 97 ةحوتفملا هتطقن قلغيو

اهيف ةرئادلا نا ىلع لدتو ءيضتف H3 نايبلا ةبمل

دول رفوا



PowerCircuit ىوقلا ةرئاد -2



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

هجو ثاليثاأل ةيذغت ردصم (R S T) زومرلا

380v

ثاليث عطاق (MCB) زمرلا

اتلدلا روتكاتنوك (K1) زمرلا

راتس راتسلا روتكاتنوك (K2) زمرلا

راتس راتسلا روتكاتنوك (K3) زمرلا

روتكاتنوكلا فلم فارطا  (A1 A2) زومرلا

( ليوكلا )

اتلدلا ةليصوت دول رفوا (TOL-1) زمرلا

راتس راتسلا ةليصوت دول رفوا (TOL-2) زمرلا

تافلم تايادب فارطا (U1 V1 W1) زومرلا

  كرحملا

تافلم تاياهن فارطا (U2 V2 W2) زومرلا

  كرحملا



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط

راتسلا روتكاتنوكو K1 اتلدلا روتكاتنوك ليصوت متي

لوخدلا ةهج نم زاف K2بثلاالةث

جورخلا ةهج K1نم اتلدلا روتكاتنوك ليصوت متيو

لوخدلا ةهج TOL-1نم دول األرفو فارطا ىلا

جورخلا ةهج TOL-1نم دولر األفو ليصوت  متيو

فارطا V1 W1 U1وىلا كرحملا فارطا ىلا

جورخلا ةهج K3نم راتسلا روتكاتنوك

K3 راتسلا روتكاتنوك ىلع ( يربوك ) ربماج لمع متي

لوخدلا ةهج نم

جورخلا ةهج K2نم راتسلا روتكاتنوك ليصوت متيو

لوخدلا ةهج TOL-2نم دولر االفو فارطأ ىلا

جورخلا ةهج TOL-2نم دولر االفو ليصوت متيو

V2 W2 U2 كرحملا فارطا ىلا



ةرئادلا لمع ةيرظن

مكحتلا ةرئاد لمعب طبترم ةرئادلا هذه لمع

حاتفم ىلع طغظلا ب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاف

هتاسم K1تال اتلدلا روتكاتنوك قلغي ON-1 ليغشتلا

ةيسيئرلا

يسيئرلا عطاقلا R S T نم تازاف ثلاالث رمت

ةيسيئرلا K1 اتلدلا روتكاتنوك طاقن ىلا هنمو

ةيسيئرلا TOL-1 دول االرفو طاقن ىلا هنمو

U1 V1 W1 كرحملا فارطا ىلا هنمو  

ةئيطبلا ةعرسلا اتلدلا ةليصوتب كرحملا لغتشيف  

حاتفم ىلع طغظلا ب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاو

K2تال راتسلا روتكاتنوك قلغي ON-2 ليغشتلا

K3ت راتسلا روتكاتنوك قلغي اضياو ةيسيئرلا هتاسم

 U1 كرحملا فارطا رصقيف ةيسيئرلا هتاسم ال

اهضعب V1 W1عم



يسيئرلا عطاقلا R S T نم تازاف ثلاالث رمت

ةيسيئرلا K2 راتسلا روتكاتنوك طاقن ىلا هنمو

ةيسيئرلا TOL-2 دول االرفو طاقن ىلا هنمو

U2 V2 W2 كرحملا فارطا ىلا هنمو  

 

ةعرسلا راتس راتسلا ةليصوتب كرحملا لغتشيف  

ةيلا علا

ةماه: ةظح مال

ةعرسلا ىلع ةرشابم ردنلهاد كرحم ليغشت نكمي

واال ةئيطبلا ةعرسلا ليغشت طرتشي وال ةيلا علا



نيهاجتا ردنلا د ةرئاد

:ControlCircuit مكحتلا ةرئاد



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا



: ةرئادلا لمع ةيرظن

220v يئابرهكلا رايتلا ب ةرئادلا ةيذغت دنع

فلم فرط Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا طخ لصي

فلم فرط وىلا نيميلا ةهج K1 روتكاتنوك

فلم فرط لاوىلا مشلا ةهج K2 روتكاتنوك

K3 اتلدلا روتكاتنوك

K4 راتسلا روتكاتنوك فلم فرط وىلا

K5 راتسلا روتكاتنوك فلم فرط وىلا

 H1 H2 H3 H4   نايبلا تابمل فارطا  وىلا

H5 H6 H7

F1 ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا طخ لصيو

 96 95 ةقلغملا دول االرفو ةطقن ىلا هنمو

NC ةقلغم الاهن اهنم رميف F3

 96 95 ةقلغملا دول االرفو ةطقن ىلا لصيو

NC ةقلغم الاهن اهنم رميف F4



ةطقن الهن هنم رميو S1 فاقي اإل حاتفم ىلا لصيو

 NC ةقلغم

ةطقنلا فرط S2 وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا لصيو

K114 13   ةحوتفملا

S3 وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا اضيا زافلا لصيو

K214 13   ةحوتفملا ةطقنلا فرط

نيميلا ةهج ةئيطبلا ةعرسلا ىلع كرحملا ليغشتل

زافلا لصي  S2 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا متي

ىلا لصيو اهنم رميف ةقلغملا S3 حاتفملا ةطقن ىلا

اهنم رميف ةقلغملا K2 21 22 ةطقنلا

روتكاتنوكلا قلغيف K1  روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

فلم ىلا اهنم زافلا رميو K1 ةحوتفملا هتطقن

K1 روتكاتنوكلا



هتطقن ىلع ادمتعم K1  روتكاتنوك لغتشيف

( ةيضيوعت ةطقن ) ىمست K1ويتلا ةدعاسملا

زافلا لصيو  K1 ةحوتفملا ةطقنلا نم زافلا رمي

ىلا لصيو اهنم رميف ةقلغملا S4 حاتفملا ةطقن ىلا

لصي مث اهنم رميف ةقلغملا K4 21 22 ةطقنلا

اهنم رميف ةقلغملا K5 21 22 ةطقنلا  ىلا

قلغيف K3 اتلدلا   روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

ىلا اهنم زافلا رميو K3 ةحوتفملا هتطقن روتكاتنوكلا

K3 روتكاتنوكلا فلم

هتطقن ىلع ادمتعم K3  اتلدلا روتكاتنوك لغتشيف

( ةيضيوعت ةطقن ) ىمست K3ويتلا ةدعاسملا

ةئيطبلا ةعرسلا اتلدلا ةليصوت ىلع كرحملا لغتشيف

نيميلا ةهج



ءيضتف H1 نايبلا ةبمل فرط ىلا زافلا لصي اضيا

نيميلا ةهج لمعي كرحملا نا لدتل

نا لدتل H3 نايبلا ةبمل فرط ىلا اضيا لصيو

اتلدلا ةليصوت ىلع لمعي كرحملا

نيميلا ةهج ةيلا علا ةعرسلا ىلع كرحملا ليغشتلو

زافلا عطقنيف  S4 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا  متي

اتلدلا ةليصوت نع

رميف ةقلغملا K3 21 22 ةطقنلا ىلا زافلا   لصيو  

اهنم

فلم K4 وىلا راتسلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

هتطقن K5 روتكاتنوكلا قلغيف K5 راتسلا روتكاتنوك

K5 ةحوتفملا



ىلع نيدمتعم K4 K5 راتسلا يروتكاتنوك لغتشيف

( ةيضيوعت ةطقن ) ىمست K5ويتلا ةدعاسملا ةطقنلا

ةعرسلا راتس راتسلا ةليصوت ىلع كرحملا لغتشيف

نيميلا ةهج ةيلا علا

ءيضتف H4 نايبلا ةبمل فرط ىلا زافلا لصي اضيا

راتس راتسلا ةليصوت ىلع لمعي كرحملا نا لدتو

لا مشلا ةهج ةئيطبلا ةعرسلا ىلع كرحملا ليغشتل

اال حاتفم ةطساوب كرحملا فاقيا الدبواالنم

امامت كرحملا فوقو نم دكاتلا S1و فاقي

زافلا لصي  S3 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا متي مث

ىلا لصيو اهنم رميف ةقلغملا S2 حاتفملا ةطقن ىلا

اهنم رميف ةقلغملا K1 21 22 ةطقنلا



روتكاتنوكلا قلغيف K2  روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

فلم ىلا اهنم زافلا رميو K2 ةحوتفملا هتطقن

K2 روتكاتنوكلا

هتطقن ىلع ادمتعم K2  روتكاتنوك لغتشيف

( ةيضيوعت ةطقن ) ىمست K2ويتلا ةدعاسملا

زافلا لصيو  K2 ةحوتفملا ةطقنلا نم زافلا رمي

ىلا لصيو اهنم رميف ةقلغملا S4 حاتفملا ةطقن ىلا

لصي مث اهنم رميف ةقلغملا K4 21 22 ةطقنلا

اهنم رميف ةقلغملا K5 21 22 ةطقنلا  ىلا

قلغيف K3 اتلدلا   روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

ىلا اهنم زافلا رميو K3 ةحوتفملا هتطقن روتكاتنوكلا

K3 روتكاتنوكلا فلم

هتطقن ىلع ادمتعم K3  اتلدلا روتكاتنوك لغتشيف

( ةيضيوعت ةطقن ) ىمست K3ويتلا ةدعاسملا

ةئيطبلا ةعرسلا اتلدلا ةليصوت ىلع كرحملا لغتشيف

لا مشلا ةهج



ءيضتف H2 نايبلا ةبمل فرط ىلا زافلا لصي اضيا

لا مشلا ةهج لمعي كرحملا نا لدتو

لدتو ءيضتف H3 نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا

اتلدلا ةليصوت ىلع لمعي كرحملا نا

لا مشلا ةهج ةيلا علا ةعرسلا ىلع كرحملا ليغشتلو

زافلا عطقنيف  S4 ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا  متي

اتلدلا ةليصوت نع

رميف ةقلغملا K3 21 22 ةطقنلا ىلا زافلا   لصيو  

اهنم

فلم K4 وىلا راتسلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو

هتطقن K5 روتكاتنوكلا قلغيف K5 راتسلا روتكاتنوك

K5 ةحوتفملا

ىلع نيدمتعم K4 K5 راتسلا يروتكاتنوك لغتشيف

( ةيضيوعت ةطقن ) ىمست K5ويتلا ةدعاسملا ةطقنلا

ةعرسلا راتس راتسلا ةليصوت ىلع كرحملا لغتشيف



لا مشلا ةهج ةيلا علا

ءيضتف H4 نايبلا ةبمل فرط ىلا زافلا لصي اضيا

راتس راتسلا ةليصوت ىلع لمعي كرحملا نا لدتو

طاقنلا نم زافلا رمي كرحملا فاقيا مت حلا يف

H5 نايبلا ةبمل ىلا لصيو K3 K4 K5 ةقلغملا

فاقيا ةلا حب كرحملا نا ىلع لدتو ءيضتف

ىدحا دئاز)يف  لمح ) دول رفوا ثودح حلا يف

F4 دولر دول F3وااالفو األرفو حتفي   نيتعرسلا

فقوتتو زافلا عطقنيف  96 95  ةقلغملا هتطقن

ةرئادلا

ىلا زافلا لصيف  98 97 ةحوتفملا هتطقن قلغيو

نا ىلع لدتو ءيضتف H7وا H6 نايبلا ةبمل

دول رفوا اهيف ةرئادلا



PowerCircuit ىوقلا ةرئاد -2



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

روطلا ثاليث ةيذغت ردصم (L1 L2 L3) زومرلا

380v

ثاليث عطاق (F2) زمرلا

نيميلا ةهج روتكاتنوك (K1) زمرلا

لا مشلا ةهج روتكاتنوك (K2) زمرلا

اتلدلا ةليصوت روتكاتنوك (K3) زمرلا

راتس راتسلا ةليصوت روتكاتنوك (K4) زمرلا

راتس راتسلا ةليصوت روتكاتنوك (K5) زمرلا

اتلدلا ةليصوت دولر (F3)فوا زمرلا

راتس راتسلا ةليصوت دولر (F4)فوا زمرلا

تافلم تايادب فارطا (U1 V1 W1) زومرلا

كرحملا

تافلم تاياهن فارطا (U2 V2 W2) زومرلا

كرحملا



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط

ثلااليث ةيامحلا عطاق ىلا تازاف ثلاالث ليصوت متي

روتكاتنوكلا K1 و روتكاتنوكلا فارطا ىلا هنمو

لوخدلا ةهج L1 L2 L3نم بيترتلا K2ب

يجرخم )نيب يربوك ) ربماج لمع  متي

نيتزاف نيب ليدبت K1وK2عم نيروتكاتنوكلا

L3 زافلا L1 ىلا زافلا لصويف

2 زافلا L2ىلا زافلا لصويو

L زافلا L3ىلا زافلا لصويو

K1وK2نم نييسيئرلا نيروتكاتنوكلا ليصوت متيو

K3 اتلدلا روتكاتنوك فارطا ىلا جورخلا ةهج

ةهج نم زاف K5بثلاالةث راتس راتسلا روتكاتنوكو

لوخدلا



جورخلا ةهج K3نم اتلدلا روتكاتنوك ليصوت متيو

لوخدلا ةهج F1نم دول األرفو فارطا ىلا

ىلا جورخلا ةهج F1نم دولر األفو ليصوت  متيو

فارطا W1 U1 V1وىلا كرحملا فارطا

جورخلا ةهج K4نم راتس راتسلا روتكاتنوك

راتسلا روتكاتنوك ىلع ( يربوك ) ربماج لمع متي

لوخدلا ةهج K4نم راتس

ةهج K5نم راتس راتسلا روتكاتنوك ليصوت متيو

لوخدلا ةهج F2نم دولر االفو فارطأ ىلا جورخلا

ىلا جورخلا ةهج F2نم دولر االفو ليصوت متيو

W2 U2 V2 كرحملا فارطا



ةرئادلا لمع ةيرظن

مكحتلا ةرئاد لمعب طبترم ةرئادلا هذه لمع

حاتفم ىلع طغظلا ب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاف

 K1تال نيميلا ةهج روتكاتنوك قلغي S1 ليغشتلا

ةيسيئرلا هتاسم

ةيسيئرلا هتاسم K3تال اتلدلا روتكاتنوك قلغي اضيا

عطاقلا L1 L2 L3 نم تازاف ثلاالث رمتف

يسيئرلا

ةيسيئرلا K1 روتكاتنوكلا طاقن ىلا هنمو

ةيسيئرلا K3 اتلدلا روتكاتنوك طاقن ىلا هنمو  

ةيسيئرلا F1 دول االرفو طاقن ىلا هنمو

U1 V1 W1 كرحملا فارطا ىلا هنمو  

ةئيطبلا ةعرسلا اتلدلا ةليصوتب كرحملا لغتشيف  

نيميلا ةهج



حاتفم ىلع طغظلا ب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاو

K5تال راتسراتسلا روتكاتنوك قلغي S4  ليغشتلا

راتسراتسلا روتكاتنوك قلغي اضياو ةيسيئرلا هتاسم

كرحملا فارطا رصقيف ةيسيئرلا هتاسم K4تال

اهضعب U1 V1 W1عم

عطاقلا L1 L2 L3 نم تازاف ثلاالث رمت

K5 راتسلا روتكاتنوك طاقن ىلا هنمو يسيئرلا

ةيسيئرلا

ةيسيئرلا F2 دول االرفو طاقن ىلا هنمو

U2 V2 W2 كرحملا فارطا ىلا هنمو  

 

ةعرسلا راتس راتسلا ةليصوتب كرحملا لغتشيف  

نيميلا ةهج ةيلا علا

فاقيا الدبواالنم لا مشلا ةهج كرحملا ليغشتلو

امامت كرحملا فقوت نم دكاتلا و كرحملا



حاتفم ىلع طغظلا ب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاف

K2تال لا مشلا ةهج روتكاتنوك قلغي S2 ليغشتلا

ةيسيئرلا هتاسم

ةيسيئرلا هتاسم K3تال اتلدلا روتكاتنوك قلغي اضيا

عطاقلا L1 L2 L3 نم تازاف ثلاالث رمتف

يسيئرلا

ةيسيئرلا K2 روتكاتنوكلا طاقن ىلا هنمو

ةيسيئرلا K3 اتلدلا روتكاتنوك طاقن ىلا هنمو  

ةيسيئرلا F1 دول االرفو طاقن ىلا هنمو

U1 V1 W1 كرحملا فارطا ىلا هنمو  

ةئيطبلا ةعرسلا اتلدلا ةليصوتب كرحملا لغتشيف  

لا مشلا ةهج

حاتفم ىلع طغظلا ب مكحتلا ةرئاد ليغشت مت اذاو

K5تال راتسراتسلا روتكاتنوك قلغي S4  ليغشتلا

راتسراتسلا روتكاتنوك قلغي اضياو ةيسيئرلا هتاسم

كرحملا فارطا رصقيف ةيسيئرلا هتاسم K4تال

اهضعب U1 V1 W1عم



عطاقلا L1 L2 L3 نم تازاف ثلاالث رمت

K5 راتسلا روتكاتنوك طاقن ىلا هنمو يسيئرلا

ةيسيئرلا

ةيسيئرلا F2 دول االرفو طاقن ىلا هنمو

U2 V2 W2 كرحملا فارطا ىلا هنمو  

 

ةعرسلا راتس راتسلا ةليصوتب كرحملا لغتشيف  

لا مشلا ةهج ةيلا علا

ةماه: ةظح مال

ةعرسلا ىلع ةرشابم ردنلهاد كرحم ليغشت نكمي

واال ةئيطبلا ةعرسلا ليغشت طرتشي وال ةيلا علا



: نيتعرس كرحم ةرئاد

ControlCircuit مكحتلا ةرئاد -1



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

زافلا ةيذغت ردصم (R) زمرلا

لا رتونلا ةيذغت ردصم (Mp) زمرلا

ةرئادلل ةيامح زويف (F) زمرلا

ةدعاسم ةقلغم ةطقن (O.L1 95 96) ةطقنلا

دولااللو NCنماالرفو

ةدعاسم ةقلغم ةطقن (O.L2 95 96) ةطقنلا

يناثلا دول NCنماالرفو

ةرئادلا فاقيا حاتفم (OFF) زمرلا

ةئيطبلا ةعرسلا ليغشت حاتفم (LO) زمرلا

ةيلا علا ةعرسلا ليغشت حاتفم (HI) زمرلا

االلو روتكاتنوكلا فلم (C1) زمرلا

NO ةحوتفم ةطقن  (C1 13 14) ةطقنلا

االلو روتكاتنوكلا )نم ةيضيوعت ةطقن )

NC ةقلغم ةطقن (C1 21 22) ةطقنلا



االلو روتكاتنوكلا )نم يبرهك كولر تنا ةطقن )

يناثلا روتكاتنوكلا فلم (C2) زمرلا

NO ةحوتفم ةطقن  (C2 13 14) ةطقنلا

يناثلا روتكاتنوكلا )نم ةيضيوعت ةطقن )

NC ةقلغم ةطقن (C2 21 22) ةطقنلا

يناثلا روتكاتنوكلا )نم يبرهك كولر تنا ةطقن )

: ةرئادلا لمع ةيرظن

220v رايتب ةرئادلا ةيذغت دنع

  روتكاتنوكلا فلم ىلا لا رتونلا ةيذغتلا طخ لصي

C2 روتكاتنوكلا فلمو C1

ا ةطقن ىلا هنمو زويفلا ىلا زافلا ةيذغتلا طخ ل صيو

اال ةطقن ىلا مث اهنم رميف ةقلغملا O.L1 دول الرفو

اهنم رميو ةقلغملا O.L2 دول رفو

ةطقنلا فرط LOوىلا ليغشتلا حاتفم ىلا لصيو

فرط HIوىلا ليغشتلا حاتفم C1وىلا ةحوتفملا

C2 ةحوتفملا ةطقنلا



زافلا لصي LO ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا دنعو

روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو C2 ةقلغملا ةطقنلا ىلا

C1

رميف C1 ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن قلغيو لغتشيف

غشلا ىقبيو C1 روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنم زافلا

ةيضيوعتلا هتطقن ىلع ادمتعم

ةئيطبلا ةعرسلا ىلع كرحملا لمعيو

واال متي ةيلا علا ةعرسلا ىلع كرحملا ليغشتلو

فاقي اال حاتفم ىلع طغظلا ب ةرئادلا فاقيا طغظلا

OFF

ىلا زافلا لصي HI ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا مث

C2 روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو C1 ةقلغملا ةطقنلا

رميف C2 ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن قلغيو لغتشيف

غشلا ىقبيو C2 روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنم زافلا

ةيضيوعتلا هتطقن ىلع ادمتعم

ةيلا علا ةعرسلا ىلع كرحملا لمعيو



ةظح: مال

اهيلع طغظلا ب ةجودزم ليغشت حيتافم بيكرت نكمي

اهيلع وه يتلا ةعرسلا نم ةرشابم كرحملا لوحتي

ةيناثلا ةعرسلا ىلا



Powercircuit ىوقلا ةرئاد -2



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

دهج روطلا ثاليث ةيذغت ردصم (R S T) زومرلا

380v

ةرئادلا ةيامحل ثالةيث تازويف (F) زمرلا

ةئيطبلا ةعرسلا روتكاتنوك (C1) زمرلا

ةيلا علا ةعرسلا روتكاتنوك (C2) زمرلا

ةئيطبلا ةعرسلا دولر (O.L1)فوا زمرلا

ةيلا علا ةعرسلا دول رفوا (O.L2) زمرلا

ةعرسلل كرحملا فارطا (U1 V1 W1) زومرلا

ةئيطبلا

ةعرسلل كرحملا فارطا (U2 V2 W2) زومرلا

ةيلا علا

: ةرئادلا لمع ةيرظن

مكحتلا ةرئاد لمعب طبترم ةرئادلا هذه لمع

حاتفم ىلع طغظلا ب ةئيطبلا ةعرسلا ليغشت مت اذاف

هتاسم C1تال روتكاتنوكلا قلغي LO ليغشتلا



ةيسيئرلا

ةيذغتلا ردصم R S Tنم تازاف ثلاالث رمتو

روتكاتنوكلا فارطا ىلا اهنمو تازويفلا ىلا

O.L1 دولر االفو فارطا ىلا اهنمو C1 ةيسيئرلا

ةيسيئرلا

U1 V1 W1 كرحملا فارطا ىلا اهنمو

ةئيطبلا ةعرسلا ب كرحملا لمعيف

ةرئادلا فاقيا متي ةيلا علا ةعرسلا ب كرحملا ليغشتلو

OFF حاتفملا ىلع طغظلا ب

روتكاتنوكلا قلغي HI ليغشتلا حاتفم ىلع طغظلا مث

ةيسيئرلا هتاسم C2تال

ةيذغتلا ردصم R S Tنم تازاف ثلاالث رمتو

روتكاتنوكلا فارطا ىلا اهنمو تازويفلا ىلا

O.L2 دولر االفو فارطا ىلا اهنمو C2 ةيسيئرلا

ةيسيئرلا

U2 V2 W2 كرحملا فارطا ىلا اهنمو

ةيلا علا ةعرسلا ب كرحملا لمعيف



ATS ةرئاد

:ControlCircuit مكحتلا ةرئاد -1



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

ءابرهك نم زاف ةيذغت طخ (L يمومع ) زمرلا

يمومعلا

دلوملا ءابرهك نم زاف ةيذغت طخ (L دلوم ) زمرلا

ءابرهك نم كرتشم لا رتون ةيذغت طخ (N) زمرلا

دلوملا ءابرهكو يمومعلا

ةرئادلل ةيامح زويف (F) زمرلا

هيلير فلم (R1) زمرلا

R1 هيليرلا NCنم ةقلغم ةطقن (R1) ةطقنلا

روتكاتنوك ليغشتل يليد نوا رميات فلم (T1) زمرلا

يمومعلا

T1 رمياتلا NOنم ةحوتفم ةطقن (T1) ةطقنلا

روتكاتنوك ليغشتل يليد نوا رميات فلم (T2) زمرلا

دلوملا



T2 رمياتلا NOنم ةحوتفم ةطقن (T2) ةطقنلا

يمومعلا ءابرهك روتكاتنوك فلم (K1) زمرلا

 NO ةدعاسمةحوتفم ةطقن (K113 14) ةطقنلا

( ةيضيوعت ةطقن )K1 يمومعلا روتكاتنوك نم

NCنم ةدعاسم ةقلغم ةطقن (K1 21 22) ةطقنلا

( يبرهك كولر تنا ةطقن )K1 يمومعلا روتكاتنوك

دلوملا ءابرهك روتكاتنوك فلم (K2) زمرلا

 NO ةدعاسمةحوتفم ةطقن (K213 14) ةطقنلا

( ةيضيوعت ةطقن )K2 دلوملا روتكاتنوك نم

NCنم ةدعاسم ةقلغم ةطقن (K2 21 22) ةطقنلا

( يبرهك كولر تنا ةطقن )K2 دلوملا روتكاتنوك

دلوملا ليغشت ةطقن (REMOT STAR) ةطقنلا

كيتاموتا



: ةرئادلا لمع ةيرظن

ءابرهك 220vنم يئابرهك رايتب ةرئادلا ةيذغت دنع

يمومعلا

فلم R1وىلا هيليرلا فلم ىلا لا رتونلا طخ لصي

K1 روتكاتنوكلا فلم T1وىلا رمياتلا

ةطقن ىلا هنمو F  زويفلا ىلا زافلا طخ لصيو

K1 روتكاتنوكلا ةطقنو NO ةحوتفملا T1 رمياتلا

NO ةحوتفملا

لغتشيف R1 هيليرلا فلم ىلا زافلا لصي اضيا  

هتاسم تال لدبيو

K2 دلوملا روتكاتنوك ةرئاد ةيذغت راسم عطقيف

دلوملا ليغشتب ةصاخلا راتس تومير ةطقن راسمو

ايكيتاموتا

T1 رمياتلا فلم ىلا يمومعلا زاف لصي اضيا

وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيو لغتشيف

رمياتلا لدبي نمزلا ىهتنا اذاف يناوث 10 نم5ىلا

هتاسم T1تال



زافلا اهنم رميف T1 ةحوتفملا هتطقن قلغيف

K1 يمومعلا روتكاتنوك فلم ىلا زافلا لصي

زافلا اهنم رميف K1 ةحوتفملا هتطقن قلغيو لغتشيف

ةلوؤسملا يه حبصتو K1 روتكاتنوكلا فلم ىلا

K1 روتكاتنوكلا ليغشت نع

راسم يف ةقلغملا هتطقن K1 روتكاتنوكلا حتفي اضيا

T1 رمياتلا فلم نع زافلا عطقنيف T1 رمياتلا

هتمهم ءادا دعب ةرئادلا نع جرخيو أفطنيف

يمومعلا ءابرهك ىلع األمحلا لمعت انهو

هيليرلا طاقن عجرت يمومعلا ءابرهك تعطقنا اذاف

يعيبطلا اهعضو NCىلا ةقلغملا R1

لغتشيو راتس تومير دلوملا ليغشت ةطقن قلغتف

دلوملا

220vنم يئابرهك رايتب ةرئادلا ةيذغت دنعو



دلوملا ءابرهك

فلم T2وىلا رمياتلا فلم ىلا لا رتونلا طخ لصي

K2 روتكاتنوكلا

ةطقن ىلا هنمو F  زويفلا ىلا زافلا طخ لصيو

ةطقن ىلا لصيو اهنم رميف NC ةقلغملا R1 هيليرلا

K2 روتكاتنوكلا ةطقنو NO ةحوتفملا T2 رمياتلا

NO ةحوتفملا

لغتشيف T2 رمياتلا فلم ىلا دلوملا زاف لصي اضيا

10 نم5ىلا وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيو

هتاسم T2تال رمياتلا لدبي نمزلا ىهتنا اذاف يناوث

زافلا اهنم رميف T2 ةحوتفملا هتطقن قلغيف

لغتشيف K2 دلوملا روتكاتنوك فلم ىلا زافلا لصي

فلم ىلا زافلا اهنم رميف K2 ةحوتفملا هتطقن قلغيو

ليغشت نع ةلوؤسملا يه حبصتو K2 روتكاتنوكلا



K2 روتكاتنوكلا

راسم يف ةقلغملا هتطقن K2 روتكاتنوكلا حتفي اضيا

T2 رمياتلا فلم نع زافلا عطقنيف T2 رمياتلا

هتمهم ءادا دعب ةرئادلا نع جرخيو أفطنيف

دلوملا ءابرهك ىلع األمحلا لمعت انهو

فلم ىلا زافلا لصي يمومعلا ءابرهك تءاج اذاف

NCيف ةقلغملا هتطقن حتفيو لغتشيف R1 هيليرلا

أفطنيف K2 دلوملا روتكاتنوك ةرئاد راسم

راسم NCيف ةقلغملا هتطقن R1 هيليرلا حتفي اضيا

ايكيتاموتا دلوملا ليغشتب ةصاخلا راتس تومير ةطقن

ةحولب دوجوملا رمياتلا تقو ءاهتنا دعبو عطقنتف

دلوملا أفطني فصنو ةقيقد ابيرقت وهو دلوملا ليغشت

يمومعلا ءابرهك ىلع األمحلا لغتشتو



:PowerCircuit ىوقلا ةرئاد -2



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

ثاليث ةيذغت ردصم (L1 L2 L3 N) زومرلا

يمومعلا ءابرهك 380vنم دهج روطلا

ثاليث ةيذغت ردصم (L1 L2 L3 N) زومرلا

دلوملا ءابرهك 380vنم دهج روطلا

ةرئادلا ةيامحل يعابر عطاق (MCB) زمرلا

يمومعلا ءابرهك روتكاتنوك (K1) زمرلا

دلوملا ءابرهك روتكاتنوك (K2) زمرلا

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط

L1 L2 L3 Nنم ةيذغتلا ردصم ليصوت متي

هنمو MCB ةيامحلا عطاق ىلا  يمومعلا ءابرهك

لوخدلا ةهج K1نم روتكاتنوكلا فارطا ىلا

L1 L2 L3 Nنم ةيذغتلا ردصم ليصوت متيو

ىلا هنمو MCB ةيامحلا عطاق ىلا دلوملا ءابرهك

لوخدلا ةهج K2نم روتكاتنوكلا فارطا



فارطا )نيب يربوك ) ربماج ليصوت متي

ةهج K2نم روتكاتنوكلا K1و روتكاتنوكلا

يذلا زافلا عم يمومعلا ءابرهك نم زاف لك جورخلا

دلوملا ءابرهك نم هلباقي

جورخلا ةهج نم نيروتكاتنوكلا فارطا ليصوت متي

لمحلا فارطا ىلا

: ةرئادلا لمع ةيرظن

مكحتلا ةرئاد لمعب طبترم ةرئادلا هذه لمع

يمومعلا ءابرهك نم مكحتلا ةرئاد ةيذغت مت اذاف

ةيسيئرلا هتاسم K1تال روتكاتنوكلا قلغي

NO ةحوتفملا

ءابرهك نم روطلا ثلااليث ةيذغتلا ردصم رميف

ىلا نمو MCB ةيامحلا عطاق ىلا يمومعلا

لمحلا ىلا هنمو K1 روتكاتنوكلا



مكحتلا ةرئاد فقوتت يمومعلا ءابرهك تعطقنا اذاف

K1 روتكاتنوكلا تاسم تال دوعتو يمومعلا ءابرهكب

NO ةحوتفم يعيبطلا اهعضو ىلا

دلوملا ءابرهك نم مكحتلا ةرئاد ةيذغت مت اذاف

ةيسيئرلا هتاسم K2تال روتكاتنوكلا قلغي

NO ةحوتفملا

ءابرهك نم روطلا ثلااليث ةيذغتلا ردصم رميف

ىلا نمو MCB ةيامحلا عطاق ىلا دلوملا

لمحلا ىلا هنمو K2 روتكاتنوكلا

مكحتلا ةرئاد فقوتت يمومعلا ءابرهك تءاج اذاف

K2ىلا روتكاتنوكلا تاسم تال دوعتو دلوملا ءابرهكب

NO ةحوتفم يعيبطلا اهعضو

نم لمحلا ةيذغت متيو K1 روتكاتنوكلا لغتشي مث

يمومعلا ءابرهك

ايكيتاموتا دلوملا ءىفطيو



ةسطاغ ةخضم ليغشت ةرئاد

يتاذ لوحم ةطساوب

ControlCircuit مكحتلا ةرئاد -1



: ةرئادلا لمع ةيرظن

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

و تارمياتلا تافلم لاNىلا رتونلا لصي

نايبلا تابمل فارطاو تاروتكاتنوكلا

هنمو مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق Lىلا زافلا لصيو

 Ph.S زنوكس زافلا NOيف ةحوتفملا ةطقنلا ىلا

اهنم زافلا رميو هتطقن قلغي امظتنم دهجلا ناك اذاف

ءيفطتو ءيضتف دهجلا ماظتنا نايب ةبمل ىلا لصيو

دهجلا يف للخ نايب ةبمل

L.L.R هيليرلا ةطقن ىلا اضيا زافلا لصيو

قلغي تادورتكل اال رمغت هايملا تناك اذاف ةحوتفملا

T1 رمياتلا ةطقن ىلا لصيو زافلا اهنم رميو هتطقن

يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل ىلا اهنمو NC  ةقلغملا

HighLevel

ءيضتف

NO ةحوتفملا دولر االفو طاقن ىلا اضيا زافلا لصيو

NC ةقلغملا و



نايب ةبمل ىلا لصيو   ةقلغملا ةطقنلا نم رميف  

ةطقن ىلا اضيا لصيو ءيضتف لمعت ةخضملا

NO ةحوتفملا T1 رمياتلا

اذاف ةحوتفملا ةماوعلا ةطقن ىلا زافلا لصي اضيا

اهنم زافلا رميو اهتطقن قلغت اغراف نازخلا ناك

دعب أدبيو لغتشيف T1 رمياتلا فلم ىلا لصيو

ثمال طيسب نمز وهو هيلع طوبضملا نمزلا

تاسم تال لدبت تابث ديكأت هنم ةدئافلا و يناوث 10

ةماوعلا

هتطقن حتفيف هتاسم تال رمياتلا لدبي نمزلا ىهتنا اذاف

يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل ءىفطتو ةقلغملا

ةطقن ىلا لصيو زافلا رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيو  

يف ةدعاسملا طاقنلا NOوىلا ةحوتفملا T3 رمياتلا

NC ةقلغملا NOو ةحوتفملا K1 ليغشتلا روتكاتنوك

ةدعاسملا طاقنلا ىلا لصيو ةقلغملا ةطقنلا نم رميف

NOو ةحوتفملا  K3 راتس روتكاتنوك يف

روتكاتنوك يف ةدعاسملا ةطقنلا NCوىلا ةقلغملا

ةطقنلا NOوىلا ةحوتفملا K2 تراتسلا



ىلا لصيو اهنم رميف T2 رمياتلا NCيف ةقلغملا

هطاقن قلغيو لغتشيف K3 راتسلا روتكاتنوك فلم

اهضعب عم لوحملا تاياهن رصقيف ةيسيئرلا

ةدعاسملا هتطقن K3 راتسلا روتكاتنوك قلغي اضيا

أدبيو لغتشيف T2 رمياتلا فلم ىلا لصيو زافلا رميف

يناوث 10 نم5ىلا وهو هيلع طوبضملا نمزلا دعب

اهنمو ةقلغملا T3 رمياتلا ةطقن ىلا زافلا لصي اضيا

قلغيو لغتشيف K2 تراتسلا روتكاتنوك فلم ىلا

هفلم ىلا زافلا لصيف NO ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن

K3 ةطقن نع هليغشت ضوعيو

ةيسيئرلا هطاقن K2 تراتسلا روتكاتنوك قلغي اضيا

يتاذلا لوحملا ىلا زاف ثلاالةث لصتف

ةخضملا لمعتف ابيرقت 247V دهجب هنم جرختو

ةئيطب ةعرسب

ةطقنلا حتفيو هطاقن لدبي T2 رمياتلا تقو ىهتنا اذاف

K3 راتسلا روتكاتنوك راسم NCيف ةقلغملا

ةرئادلا نع هجرخيف



NCيف ةقلغملا ةدعاسملا ةطقنلا نم زافلا رمي

T3 رمياتلا فلم ىلا لصيو K3 راتسلا روتكاتنوك

وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف لغتشيف

ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي نمزلا ىهتنا اذاف نيتيناث

روتكاتنوك راسم NCيف ةقلغملا

ةرئادلا نع هجرخيف K2 تراتسلا

ىلا لصيو زافلا رميف NO ةحوتفملا هتطقن قلغيو

تراتسلا روتكاتنوك يف ةقلغملا ةدعاسملا ةطقنلا

K1 ليغشتلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو اهنم رميف

رميف NO ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن قلغيو لغتشيف

ةطقن نع هليغشت ضوعيف هفلم ىلا لصيو زافلا

ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن حتفي اضيا T3 رمياتلا

نع اهجرخيف لوحملا تاروتكاتنوك راسم NCيف

ةرئادلا

ةيسيئرلا هطاقن K1 ليغشتلا روتكاتنوك قلغي اضيا

لمعتف ةخضملا فارطا ىلا لصتو زاف ثلاالةث رمتف

طخلا ىلع ةرشابم ةخضملا



PowerCircuit ىوقلا ةرئاد -2 



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط

ةيامح تازويف L1.L2.L3ىلا زاف ثلاالةث لصوت

يف اهل صصخملا ناكملا ىلا اهنمو زنوكس زافلا

L.L.R هيليرلا فلم ىلا زاف لصويو زنوكس زافلا

يف هل صصخملا ناكملا Nىلا لا رتونلا لصوي

L.L.R هيليرلا فلم وىلا زنوكس زافلا

هنمو ةخضملا ةيامح عطاق ىلا زاف ثلاالةث لصوت

K2 تراتسلا روتكاتنوكو K1 ليغشتلا روتكاتنوك ىلا

K1ىلااال ليغشتلا روتكاتنوك نم زاف ثلاالةث لصوت

جورخلا ةهج لوحملا فارطا وىلا دولر فو

فارطا ىلا دولر نماالفو زاف ثلاالةث لصوت

ةخضملا



K2ىلا تراتسلا روتكاتنوك نم زاف ثلاالةث لصوت

لوحملا يف تايادبلا فارطا

روتكاتنوك ىلا لوحملا يف تاياهنلا فارطا لصوت

K3 راتسلا

روتكاتنوكلا فارطا ) نيب يربوك ) ربماج لصوي

جورخلا ةهج K3نم راتسلا

: ةرئادلا لمع ةقيرط

380V دهج ءابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

قبس يتلا مكحتلا ةرئاد فورظ بسح ةرئادلا لمعت

قباسلا سردلا يف اهحرش

ليغشت حةلا يف مكحتلا ةرئاد تناك اذاف

يتاذلا لوحملا ةطساوب واال  ةرئادلا لمعت

ليغشتلا روتكاتنوك ىلا زاف ثلاالةث لصت



K2 تراتسلا روتكاتنوكو K1

عم لوحملا تاياهن رصقيف راتسلا روتكاتنوك لمعي

اهضعب

K2  تراتسلا روتكاتنوك لمعي مث

لصتو K2 تراتسلا روتكاتنوك نم زاف ثلاالةث رمتف

65%يا لقا دهجب هنم جرختو يتاذلا لوحملا ىلا

ابيرقت 247V لداعيام

فارطا ىلا هنمو دول ىلااالرفو زاف ثلاالةث لصت

ةئيطب ةعرس لغتشتف ةخضملا

اهتعرس 80%نم ىلا ةخضملا تلصو اذاف

نم يتاذلا لوحملا جرخي تارمياتلا تقو ىهتناو

K1 ليغشتلا روتكاتنوك لمعيو ةرئادلا

ىلااال ليغشتلا روتكاتنوك نم زاف ثلاالةث رمتو

رشابم لغتشتف ةخضملا فارطا ىلا هنمو دولر فو

ىوصقلا ةعرسلا ب طخلا ىلع



بوانتلا ب نيتخضم ليغشت ةرئاد

تاماوع ثالث ةطساوب مكحتلا

CotrolCircuit مكحتلا ةرئاد -1



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

زافلا ةيذغت ردصم (L) زمرلا

لا رتونلا ةيذغت ردصم (N) زمرلا

ةرئادلا ةيامحل عطاق (CB) زمرلا

زاف هيلير NOنم ةحوتفم ةطقن (PH.S) زمرلا

سنوكس

يلفسلا نازخلا يف ةماوع ةطقن (F.L) زمرلا

يولعلا نازخلا يف ةماوع ةطقن (F.L1) زمرلا

االلو ىوتسملا

يولعلا نازخلا يف ةماوع ةطقن (F.L2) زمرلا

يناثلا ىوتسملا

يليد نوا رميات فلم (T) زمرلا

 NO  COMقالب تالسم ةطقن (T) ةطقنلا

رمياتلا NCنم

( ريتبليلت ) سلا بما هيلير فلم (TEL) زمرلا



ريتبليلتلا NCنم ةقلغم ةطقن (TEL) ةطقنلا

ريتبليلتلا NOنم ةحوتفم ةطقن (TEL) ةطقنلا

هيلير فلم (R) زمرلا

هيليرلا NOنم ةحوتفم ةطقن (R) ةطقنلا

Mاآليلو ليغشتلل A روتكلس حاتفم (A M) زمرلا

يوديلا ليغشتلل

ةخضملا ليغشتل االلو روتكاتنوكلا فلم (K1) زمرلا

االىلو

ليغشتل يناثلا روتكاتنوكلا فلم (K2) زمرلا

ةيناثلا ةخضملا

ةخضملا لمع  ىلع دللالةل نايب ةبمل (G) زمرلا

ةخضملا لطع ىلع  دللالةل نايب ةبمل (R) زمرلا



: ةرئادلا لمع ةيرظن

220v يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

رمياتلا فارطا Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

يفلم فارطا وىلا هيليرلا و سلا بما هيليرلا و

ءارضخلا نايبلا تابمل فارطا وىلا تاروتكاتنوكلا

ءارمحلا و

ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

فرطلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا هنمو C.B

زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك comاذاف كرتشملا

ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف هطاقن زنوكس

F.L ةيلفسلا ةماوعلا ىلا لصيو زافلا رميف ةقلغملا

ءىلتمم يلفسلا نازخلا ناك اذاف كرتشملا فرطلا

ىلا زافلا رميف ىلعا ىلا ةماوعلا عضو نوكي

ناك اذاف كرتشملا فرطلا  (F.H1) ةيولعلا ةماوعلا

نوكي   يولعلا نازخلا يف طسولا قوف ءاملا ىوتسم

زافلا اهنم رميف لفسا ىلا ةماوعلا عضو

نمزلا دعب ادبيف لغتشيف T رمياتلا فلم  ىلا لصيو



نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا

رمياتلا طاقن يف كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصيو  

فلم ىلا  لصيو NC ةقلغملا ةطقنلا نم رميف

حتفيف هتاسم تال لدبيو لغتشيف TEL سلا بما هيليرلا

ىهتنا اذاف   ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو ةقلغملا ةطقنلا

يف ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي رمياتلا تقو

ةرئادلا نع هجرخيف سلا بما هيليرلا فلم راسم

فارطا ىلا زافلا لصيف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

و اثيدح ةقلغملا ةطقنلا نم رميف سلا بما هيليرلا طاقن

رميو سلا بما هيليرلا ليغشت لبق ةحوتفم تناك يتلا

ةيعضو ىلع ناك يف حلا روتكلسلا حاتفم نم

دول االرفو ةطقن ىلا لصيو A اآليل ليغشتلا

لغتشيف K2 روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو NC ةقلغملا

ىلا ةيذغتلا ردصم ررميو ةيسيئرلا هطاقن قلغيف

لغتشتف ةخضملا

ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا لدتو لغتشتف G



ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو

يولعلا نازخلا يف طسولا قوف ءاملا ىوتسم ناك اذا

يولعلا نازخلا يف ءاملا ىوتسم لصو حلا يفو

رميف اهتطقن F.H2 ةماوعلا قلغت طسولا نود ام ىلا

NOيف ةحوتفملا طقنلا فارطا ىلا لصيو زافلا

R هيليرلا فلم ىلا زافلا لصي اضيا R هيليرلا

ةحوتفملا هطاقن قلغيو هتاسم تال لدبيو لغتشيف

ا ليغشتلا روتكلسلا حيتافم فارطا ىلا زافلا لصيف

دولر االفو طقن ىلا روتكلسلا حيتافم نمو آليل

لغتشتف K2وK1 تاروتكاتنوكلا يفلم ىلا ةقلغملا

اعم نيتخضملا

عباتت يف للخ لصح وا دهجلا ضفخنا وا عفترا اذاف

تال زنوكس زافلا لدبي تازافلا دحا طقس وا تازافلا

ةرئادلا لصفيو هتاسم

تال ةيلفسلا ةماوعلا لدبت يلفسلا نازخلا غرف اذاو

ةرئادلا لصفتو اهتاسم

تال ةيولعلا ةماوعلا لدبت يولعلا نازخلا ءىلتما اذاو

ةرئادلا لصفتو اهتاسم



ارايت تبحسو تاخضملا ىدحا يف لطع ثدح اذاو

هتاسم دولتال االرفو لدبي ننقملا اهرايت نم ىلعا

روتكاتنوكلا لصفيف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو

R ءارمحلا ةبمللا ءيضتف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

لمعت ال ةخضملا نا لدتو

سلا بما هيليرلا وا رمياتلا يف لطع ثدح حلا يف

ايودي تاخضملا ليغشت نكمي



بوانتلا ب نيتخضم ليغشت ةرئاد

شتيوس رشيرب حيتافم ةطساوب مكحتلا

ControlCircuit مكحتلا ةرئاد



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

زافلا ةيذغت ردصم (L) زمرلا

لا رتونلا ةيذغت ردصم (N) زمرلا

ةرئادلا ةيامحل زويف (F) زمرلا

NO ةحوتفم قالب  تالسم ةطقن (P.S) ةطقنلا

سنوكس زاف هيلير NC ةقلغم COM كرتشم

دهجلا ماظتنا ىلع نايب دللالةل (RUN)ةبمل زمرلا

دهجلا ماظتنا مدع ىلع دللالةل (TRIP)ةبمل زمرلا

هايملا نازخ يف ةماوع (FLOT) زمرلا

5.5راب ةياغل 3.5 نم طغض حاتفم (P1) زمرلا

4راب ةياغل 2 نم طغض حاتفم (P2) زمرلا

اعم نيتخضملا ليغشتل هيلير فلم (R) زمرلا

هيليرلا NOنم ةحوتفم ةطقن (R) ةطقنلا

يليد نوا رميات فلم (T) زمرلا

قالبNO COM NCنم تالسم ةطقن (T) ةطقنلا



رمياتلا

( ريتبليلت ) سلا بما هيلير فلم (TEL) زمرلا

ريتبليلتلا NCنم ةقلغم ةطقن (TEL) ةطقنلا

ريتبليلتلا NOنم ةحوتفم ةطقن (TEL) ةطقنلا

Mاآليلو ليغشتلل A روتكلس حاتفم (A M) زمرلا

يوديلا ليغشتلل

ةخضملا ليغشتل االلو روتكاتنوكلا فلم (K1) زمرلا

االىلو

ليغشتل يناثلا روتكاتنوكلا فلم (K2) زمرلا

ةيناثلا ةخضملا

ةخضملا لمع  ىلع دللالةل نايب ةبمل (RUN) زمرلا

لطع ىلع  دللالةل نايب ةبمل (TRIP) زمرلا

ةخضملا



: ةرئادلا لمعةيرظن

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

رمياتلا فارطا لاNىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

يفلم فارطا وىلا سلا بما هيليرلا  و هيليرلا و

نايبلا تابمل فارطا وىلا تاروتكاتنوكلا

F ةيامحلا زويف Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

com  ةكرتشملا ةطقنلا P.S زنوكس زافلا ىلا هنمو

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

ءيضتف Run دهجلا ماظتنا ةبمل ىلا لصيو زافلا

Trip ةبمل ءىفطتو

ناك اذاف  FLOT  ةماوعلا ىلا زافلا لصي اضيا

  ىلعا ىلا ةماوعلا عضو نوكي ءاملا بائلتمم   نازخلا

ىلا ىلا لصيو  اهنم زافلا رميف ةقلغم اهتطقن نوكتو

ةحوتفملا طاقنلا P1وP2وىلا طغضلا حيتافم

ليغشتلا روتكلسلا حيتافم وىلا  هيليرلا NOيف

M يوديلا



5.5راب نع اصقان ريساوملا يف طغضلا ناك  اذاف

زافلا رميف ةقلغم P1 طغضلا حاتفم ةطقن نوكت

نمزلا دعب ادبيو لغتشيف T رمياتلا فلم ىلا لصيو  

نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا

طاقن يف كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصي اضيا  

ىلا  لصيو NC  ةقلغملا ةطقنلا نم رميف   رمياتلا

هتاسم تال لدبيو لغتشيف TEL سلا بما هيليرلا فلم

ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيف

حتفيف هتاسم تال لدبي رمياتلا تقو ىهتنا NOاذاف

سلا بما هيليرلا فلم راسم يف ةقلغملا ةطقنلا

ةرئادلا نع هجرخيف

فارطا ىلا زافلا لصيف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

نم رميف ةقلغملا و ةحوتفملا سلا بما هيليرلا طاقن

ليغشت لبق ةحوتفم تناك ويتلا اثيدح ةقلغملا ةطقنلا

ليغشتلا   روتكلسلا حاتفم ىلا لصيو سلا بما هيليرلا

دول االرفو ةطقن ىلا لصيو زافلا Aرمي اآليل

K2 روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو O.L2 ةقلغملا



ةيذغتلا ردصم ررميو ةيسيئرلا هطاقن قلغيف لغتشيف

لغتشتف   ةخضملا ىلا

ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع لدتو لغتشتف G

ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو

5.5راب 3.5ىلا نيب ناك طغضلا طاملا

P2 طغضلا حاتفم قلغي 2راب ىلا طغضلا لزن اذاف

فلم ىلا لصيو اهنم زافلا رميف ةحوتفملا هتطقن

لصيف ةحوتفملا هطاقن قلغيو لغتشيف R1 هيليرلا

ال غشيو الن غتشيف   تاروتكاتنوكلا يفلم ىلا زافلا

اعم نيتخضملا

ىقبتو ةخضم فقوتت 4راب ةياغل طغضلا عفترا اذاف

5.5راب ةياغل طغضلا لصي ىتح لمعت ىرخ اآل

  لصفتف



بوانتلا ب نيتسطاغ نيتخضم ليغشت ةرئاد

تاماوع عبرا ةطساوب مكحتلا

ControlCircuit مكحتلا ةرئاد



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

زافلا ةيذغت ردصم (L) زمرلا

لا رتونلا ةيذغت ردصم (N) زمرلا

ةرئادلا ةيامحل زويف (F) زمرلا

NO ةحوتفم قالب  تالسم ةطقن (P.S) ةطقنلا

سنوكس زاف هيلير NC ةقلغم COM كرتشم

دهجلا ماظتنا ىلع نايب دللالةل (RUN)ةبمل زمرلا

دهجلا ماظتنا مدع ىلع دللالةل (TRIP)ةبمل زمرلا

لفس اال ىوتسملا يف ةماوع ةطقن (FLOT1) زمرلا

االلو ىوتسملا   ةماوع ةطقن (FLOT2) زمرلا

يناثلا ىوتسملا ةماوع ةطقن (FLOT3) زمرلا



ىلع األ ىوتسملا ةماوع ةطقن (FLOT4) زمرلا

راذنا سرج (S) زمرلا

االراذن سرج ليغشتل هيلير فلم (R1) زمرلا

االراذن سرج فاقي ال نتوب شوب حاتفم (P.B زمرلا

اعم نيتخضملا ليغشتل هيلير فلم (R2) زمرلا

هيليرلا NOنم ةحوتفم ةطقن (R2) ةطقنلا

يليد نوا رميات فلم (T) زمرلا

 NO  COMقالب تالسم ةطقن (T) ةطقنلا

رمياتلا NCنم

( ريتبليلت ) سلا بما هيلير فلم (TEL) زمرلا

ريتبليلتلا NCنم ةقلغم ةطقن (TEL) ةطقنلا



ريتبليلتلا NOنم ةحوتفم ةطقن (TEL) ةطقنلا

Mاآليلو ليغشتلل A روتكلس حاتفم (A M) زمرلا

يوديلا ليغشتلل

ةخضملا ليغشتل االلو روتكاتنوكلا فلم (K1) زمرلا

االىلو

ليغشتل يناثلا روتكاتنوكلا فلم (K2) زمرلا

ةيناثلا ةخضملا

ةخضملا لمع  ىلع دللالةل نايب ةبمل (RUN) زمرلا

لطع ىلع  دللالةل نايب ةبمل (TRIP) زمرلا

ةخضملا



: ةرئادلا لمع ةيرظن

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

رمياتلا فارطا Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

وىلا تايليرلا يفلم فارطا وىلا سلا بما هيليرلا و

تابمل فارطا وىلا تاروتكاتنوكلا يفلم فارطا

اإل سرج فرط وىلا ءارمحلا و ءارضخلا نايبلا

راذن

F ةيامحلا زويف Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

دهجلا ناك Ph.Sاذاف زنوكس زافلا ىلا  هنمو

ةطقنلا قلغيف هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم

زافلا رميف NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيو NO ةحوتفملا

ءيضتف Run دهجلا ماظتنا نايب ةبمل ىلا  لصيو

Trip دهجلا ب للخلا ةبمل ئفطتو

اذاف FLO1 ةيلفسلا ةماوعلا ىلا زافلا لصي اضيا

  تاخضملا نم ىلعا ةروجلا يف ءاملا ىوتسم ناك



ىلا لصيو زافلا رميف ىلعا ىلا ةماوعلا عضو نوكي

(FLO3)وىلا ةماوعلا (FLO2)وىلا ةماوعلا

روتكلسلا حيتافم فارطا (FLO4)وىلا ةماوعلا

يوديلا عضولا

عضو نوكي    طسولا نود ءاملا ىوتسم   لصو  اذاف

زافلا اهنم رميف   ىلعا (FLO2)ىلا ةماوعلا

نمزلا دعب ادبيو لغتشيف رمياتلا فلم  ىلا لصيو

نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا

اهنم رميف ةقلغملا رمياتلا ةطقن ىلا زافلا لصيو  

تال لدبيو لغتشيف سلا بما هيليرلا فلم ىلا  لصيو  

ةطقنلا قلغيو NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم

تال لدبي رمياتلا تقو ىهتنا اذاف NO  ةحوتفملا

هيليرلا فلم راسم يف ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم

ةرئادلا نع هجرخيف سلا بما



طاقن ىلا زافلا اهنم رميف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

سلا بما هيليرلا

رميف سلا بما هيليرلا طاقن فارطا ىلا زافلا لصي

لبق ةحوتفم تناك ويتلا اثيدح ةقلغملا ةطقنلا نم

  روتكلسلا حاتفم ىلا لصيو سلا بما هيليرلا ليغشت

دول ىلااالرفو لصيو   زافلا هنم رميف اآليل ليغشتلا

فلم ىلا اهنمو NC ةقلغملا ةطقنلا O.L2

ةيسيئرلا هطاقن قلغيف لغتشيف K2 روتكاتنوكلا

ةخضملا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميو ةحوتفملا

لغتشتف

G ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع لدتو لغتشتف

ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو

ةينفلا ةروجلا يف طسولا نود ءاملا ىوتسم ناك اذا

ةماوعلا قلغت طسولا قوف ءاملا ىوتسم لصو اذاف



2 هيليرلا فلم ىلا اهنم زافلا رميف اهتطقن FLO3

نم زافلا رميف ةحوتفملا هتاسم تال قلغيو لغتشيف

ا عضولا روتكلسلا حيتافم ىلا لصيو 2 هيليرلا طاقن

يفلم  ىلا اهنمو دولر االفو طاقن ىلا امهنمو آليل

اعم نيتخضملا ال غشيو الن غتشيف تاروتكاتنوكلا

يف ىوتسم ىلعا ىلا ءاملا ىوتسم لصو اذاف

زافلا رميف اهتطقن FLO4 ةماوعلا قلغت ةروجلا

ىلا اهنمو R1 هيليرلا يف ةقلغملا ةطقنلا ىلا لصيو

سرجلا فقون نا اندرا اذاف   لغتشيف اإلراذن سرج

فلم ىلا زافلا لصيف نتوب شوبلا حاتفم طغضن

ةطقنلا قلغيف هتاسم تال لدبيو لغتشيف R1 هيليرلا

راسم يف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةيضيوعتلا ةحوتفملا

سرجلا فقوتيف سرجلا

ةيلفسلا ةماوعلا ىوتسم ىلا ءاملا ىوتسم لزن اذاف

ليغشتلل ديدج نم أيهتتو ةرئادلا دوعت FLO1

تاخضملا نيب بوانتملا



بوانتلا ب نيتخضم ليغشت ةرئاد

PowerCircuit ىوقلا ةرئاد -2



: ةرئادلا زومر ىلع فرعتلا

ثاليث ةيذغت ردصم (L1 L2 L3 N) زومرلا

380v دهج روطلا

هيلير سنوكس زافلا ةيامحل تازويف (F) زومرلا

هيلير سنوكس (P.S)زاف زمرلا

األىلو ةخضملل ثاليث ةيامح عطاق (MCB1) زمرلا

ةيناثلا ةخضملل ثاليث ةيامح عطاق (MCB2) زمرلا

األىلو ةخضملا روتكاتنوك فلم (K1) زمرلا

ةيناثلا ةخضملا روتكاتنوك فلم (K2) زمرلا

االىلو ةخضملل يرارح دولر O.L1)فوا زمرلا

ةيناثلا ةخضملل يرارح دولر O.L2)فوا زمرلا

األىلو ةخضملا (M1) زمرلا

ةيناثلا ةخضملا (M2) زمرلا



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط

(L1.L2.L3) زافةث ثلاال ةيذغتلا ردصم لصوي -

ناكملا ناكملا ىلا اهنمو تازويف ثلاالث ىلا

عطاوق لوخد وىلا زنوكس زافلا يف اهل صصخملا

ةيامحلا

ناكملا لا(N)ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

زنوكس زافلا يف هل صصخملا

ىلا عطاوقلا يف جورخلا نم زاف ثلاالةث لصوي -

تاروتكاتنوكلا يف لوخدلا

تاروتكاتنوكلا نم جورخلا نم زاف ثلاالةث لصوي -

دول يفاالرفو لوخدلا ىلا

ىلا دولر نماالفو جورخلا نم زاف ثلاالةث لصوي -

تاخضملا فارطا



: ةرئادلا لمع ةيرظن

قباسلا رئاود ثلاالث عم نوكت نا حلصت ةرئادلا هذه

اهحرش

مكحتلا ةرئاد ليغشت فورظ بسح اهليغشت فورظو

امومع نكلو

380V دهج يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

ىلا اضيا لصيو زنوكس زافلا ىلا زاف ثلاالةث لصي

تاروتكاتنوكلا ىلا اهنمو ةيسيئرلا عطاوقلا

امظتنم ناك ناف دهجلا صحفتب زنوكس زافلا موقي

مكحتلا ةرئاد ىلا زافلا رورمب حمسيو هطاقن لدبي

تانازخلا يف ءاملا ىوتسم بسح مكحتلا ةرئاد لمعت

تاماوعلا ةيعضو بسحو

شتيوس رشيرب ليغشتلا حيتافم عضو بسحوا  

تاروتكاتنوكلا قلغت   مكحتلا ةرئاد تلمتكا ناف

دهجلا رميو ةيسيئرلا اهتاسم واكالامهتال اهدحا

لغتشتف تاخضملا ىلا لصيو يبرهكلا



هللا دمحب تمت

هبتك

ءابرهك ينف دمحم ليقع


