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اآليل مكحتلا

AutomaticConrol

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع

ثلااثل ءزجلا



: اهنمو مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

:ThermostatSwitch يرارحلا حاتفملا

لئاوسلا وا ماسج اال ةرارح ةجرد ىلع ةظفاحملل مدختسی زاهج وه

يكيناكيم : نيعون وهو ايلا هترارح ةجرد يف مكحتلا دارملا زيحلا وا

ينورتكلا و

: يكيناكيملا تاتسومرتلا -●

ةرارح ةجرد سايقل ةیداملا لئاسولا يكيناكيملا تاتسومرتلا مدختسی

اهمادختسا نكمی يتلا تاراعشتس اال ةمظنا نم دیدعلا كانهو ءاوهلا

قوف ةتبثم دیدحلا و ساحنلا لثم ةفلتخم ةيندعم   حئارش لثم هيف

ب ةئيلم حيباصموا عمش تایرك وا ةلزاع تاركب خالل نم اهضعب

عنم مت اذهو قبئزلا ب ةئيلم ةبوبنا وا ءاوهلا ب ةئيلم بيبانا وا زاغلا

ناسن ىلعاال ةروطخ لكشی امل همادختسا



: امادختسا االرثك ماظنلا -●

نم نينثا مادختسا متی ثيحةفلتخملا   ةيندعملا حئارشلا ماظن وه

قوف طبرت هريغوا دیدحلا و  ساحنلا عون نم ةيندعملا حئارشلا

NO ةحوتفموا NC ةقلغم طاقن  هلو ةلزاع تاركب ةطساوب اهضعب

ةتبثم ةركب خالل نم اهدنع فقوتلا بولطملا ةرارحلا طبظ متیو

ديلا ةطساوب حئارشلا قوف

صلقتت نأب حئارشلا ةيصاخ تريغت ةرارحلا تاجرد تريغت املكو

حئارشلا ءانحنا يف ببسی امم ددمتت وا

يتلا ةحیرشلا تالسم اهناف يفاك لكشب ةحیرشلا   ينحنت امدنعف

ةلصوم نوكت وا ةيبرهكلا ةرادلا   لمتكتو   ةطقنلا قلغت كلذبو اهلباقت

اذكهو ةيبرهكلا ةرادلا لصفت ددمتلا وا صلقتلا دنعو ةيبرهكلا ةرادلل

اهب ةطيحملا ةرارحلا بسح لمعت

يرارحلا دول االرفو لمع ةقیرطل هلمع ةقیرط يف ادج هباشم وهو

ةقباسلا سوردلا يف انعم رم امك



: هعاونا -●

تاقيبطتلا نم ريثك يف يكيناكيملا يرارحلا تاتسومرتلا لمعتسی

اهنم: ركذن

فييكتلا تاتسومرت

تاج ثلاال تاتسومرت



نارف األ تاسومرت

يواكملا تاتسومرت



تاناخسلا تاتسومرت

ةیزكرملا ةئفدتلا تاتسومرت



ةیامح يف مدختسی يكيناكيملا تاتسومرتلا نم عون كانهو

ىلا هطاقن لصوتو   كرحملا مسج ىلع طبری ثيحب تاكرحملا

ةمواقملا ب لدبتساو هلا معتسا لق عون اذهلا نكل مكحتلا ةرئاد

PTC ةريغتملا ةیرارحلا

اضیا تارايسلا يف يكيناكيملا تاتسومرتلا مدختسی



: يرارحلا تاتسومرتلا نم يناثلا عونلا

: ينورتكل األ تاتسومرتلا -●

ةجرد ىلع ظفاحی ثيحب دیربتلا و ةئفدتلا ماظن يف مدختسی غابلا

نا زاهجلا اذهل نكمی لا ثملا ليبس ىلع لزنملا يف ةنيعم ةرارح

لزنملا يف ةرارحلا ةجرد ضفخنت امدنع ةئفدتلا زاهج ايئاقلت   لغشی

لزنملا يف ةرارحلا ةجرد عفترت امدنع ءاوهلا تافيكم ليغشت وا

ةفرغلا درابلا وا راحلا ءاوهلا میأل ىتح

: نيعون اضیا وهو

نم طبظی ينورتكلا تاتسومرت -1

رارزاو ةركب خالل



دیربتلا ةئو فدتلا يف مكحتلا ىلا ةفاض باال مدختسی عونلا اذهو  

ةيئابرهكلا تاحوللا يف اضیا مدختسی

ةحوللا لخاد ةرارحلا تعفترا حلا يف دیربت ةحورم ليغشتب موقيف

نم هطبظ متی يمقر تاتسومرت -2

تادادع باال مكحتلا ب مدختسملل حمست يتلا حيتافملا و خاللاالراز

وجلا ةرارح ةجردو تادادع باال ةيمقر ةشاش رهظتو



مدختسملل حمست ثيحب ةجمربلل ةلباق ةيمقرلا تاتسومرتلا نم دیدعلا

عوبس مایااال وا راهنلا نم تقو يأب اهدیری يتلا ةرارحلا طبظی نا



مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا   لئاسولا

Teperature  رلورتنوك رشتربمت يرارحلا مكحتملا

Cotroller

اهيف مكحتلا و ةرارحلا ةءارق يف مدختسی زاهج وه

خالل نم ةرارحلا ب ساسح ىلعاال هلمع يف يرارحلا مكحتملا دمتعی

لمعب موقیو ThermoCable لباك ومرث   ةرارح تاساسح

نوكت امدنعو ةبولطملا ةرارحلا و ةيلعفلا ةرارحلا نيب ةنراقم

خال نم ةئفدتلا زاهج ليغشتب موقی ةبولطملا نم لقا ةيلعفلا ةرارحلا

NO ةحوتفم هيلیر   ةطقن ل

موقی ةبولطملا ةرارحلا نم ىلعا ةيلعفلا ةرارحلا نوكت امدنعو

NO  ةحوتفم هيلیر ةطقن خالل نم فييكتلا زاهج ليغشتب



هل عون لكو لباك ومرث ةرارحلا تاساسح نم عاونا دجوی

ىدمو اهعونو اهلمحتی يتلا ةرارحلا ةجرد ثيح نم هصئاصخ

(J,K,S,R,PT100,E,T,N,W) ةرارحلا ةجرد

دنع ويتلا ساسحلا اهنم عونصملا ةداملا ةمواقم ىلع دمتعت ثيح

وا تلوف يللم ريغتی يلا بوتلا اهتمواقم ريغتت ةرارح ةجردل اهضرعت

ةرارحلا ب سحی يلا بوتلا دادعلا ىلا لصاولا ريبما يللم



رشتربمت يرارحلا مكحتملا نم عاونا دجوی اضیاو

ةرارحلا ساسح نم دحاو عون لبقی وهام اهنم

ثيحب ةجمربلل لباق نوكی وهو تاساسحلا عاونا عيمج لبقیام اهنمو

همادختسا متی فوس يذلا ساسحلا عون رايتخا متی

ساسح لخدم امهل2 اهنمو دحاو ةرارح ساسح لخدم امهل اهنمو

هيلیر 2 جرخ امهل اهنمو دحاو هيلیر جرخ امهل اهنمو



يفو دیربتلا فرغو فييكتلا يف مكحتلل يرارحلا مكحتملا مدختسی

هريغو تاناخسلا و نارف واال تاساقفلا

دیرب تلا فرغ يف مدختسی ينورتكلا تاتسومرت دجوی

تاناخسلا يف مدختسی رخاو  



ةفيظولا ثيح نم يرارحلا مكحتملا اريثك ناهباشی  

مدختسی يرارحلا مكحتملل هباشم ينورتكلا رتيم ومرت دجوی اضیاو

تاناخسلا ةرارح ةءارق يف مدختسی ةرارحلا ةءارقل طقف



مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

PressureSwitch طغضلا حاتفم

طغض يف ريغت يا راعشتس ال ةممصم تاودأ يه طغضلا حيتافم

نيعم لكشب ريغتلا اذهل ةباجتس واال ةنيعم داوم خض

لمعیام اهنمو ءاملا طغضب لمعی ام اهنم عاونا طغضلا حيتافم

طغضب لمعی ام اهنمو زاغلا طغضب لمعی ام اهنمو ءاوهلا طغضب

تیزلا

: ءاملا طغضب لمعی طغض حاتفم ●

هايملا ةخضم    فاقیاو ليغشت يف مكحتلا يف مدختسی عونلا اذهو

موقی طغضلا ةدایز دنعو ةخضملا ليغشتب موقی طغضلا ناصقن دنع

NC ةقلغم تاسم تال قیرط نع كلذو ةخضملا لصفب



رشابم زافلا لصوی نكمم ةريغصو زاف لجنيس ةخضملا تناك اذا

ةخضملا ىلا اهنمو طغضلا حاتفم   ةطقن ىلا

مكحتلا ةرئاد عم يلا وت هطاقن لصوت زاف يرث ةخضملا تناك اذا اما

طقن ثيح نم عاونا هنم دجوی

ةقلغم NO ةحوتفم  COM ةكرتشم قالبيا نيتطقن هنمف تلاالسم

NC

NC نيتقلغم نيتطقن هنمو  



: هطبظ ةقیرط ●

ريصق واالرخ لیوط دحاو نارامسم هل

لوحی هدنع   يذلا و طغض لقا دیدحت يف مدختسی : لیوطلا رامسملا

ةخضملا لمعتف ةقلغم ىلا هطاقن طغضلا حاتفم

ةعاسلا براقع عم رامسملا اذه ةلوماص فلن طغضلا  اذه ةدایزلو

ةعاسلا براقع سكع ةلوماصلا فلن طغضلا ليلقتلو

هدنع يذلا و طغض ىصقا دیدحت يف مدختسیو : ريصقلا رامسملا

ةخضملا لصفتف ةحوتفم ىلا هطاقن طغضلا حاتفم لوحی

ةعاسلا براقع هاجتا يف هتلوماص فلن طغضلا اذه ةدایزل اضیاو



ةعاسلا براقع سكع ةلوماصلا فلن طغضلا ليلقتلو

4راب 2ىلا ىلع طغضلا حاتفم طبضی ةداع

دحا يف بیرست ثدح الناذا تايفنحلا عيمج سالةم نم دكأتلا   بجی

رارمتساب لمعت ةخضملا لظتس تايفنحلا

يذلا نازخلا غارف حلا يف مكحتلا ةرئاد لصفت ةماوع عضو لضفی

فشانلا ىلع ةخضملا لغتشت ال يكل ةخضملا يذغی



: ءاوهلا طغضب لمعی طغض حاتفم ●

تاروسربمك يف ءاوهلا طعضب لمعی يذلا طغضلا حاتفم مدختسی

ءاوهلا طغض

ةقاطلا   لیوحتل مدختسُی زاهج )وه روسربمكلا )  ءاوهلا طغاض

كرحموأ   لزید كرحم  وأ  يبرهك كرحم نم  ةصتمملا )  ةيكيناكيملا

. طغضنيف ءاوهلا اهبستكی   عضو ةقاط ،...خلإ)ىلإ  نیزنب

لخاد رمتسم لكشب ءاوهلا نم ةددحم ةيمك عفدب ءاوهلا طغاض موقی

رمتسیو ، نازخلا لخاد ءاوهلا طغض دادزی يلا ،بوتلا طغض نازخ

ةميقلا ىلإ نازخلا لخاد طغضلا لصی ىتح لمعلا ب طغاضلا

ىوصقلا

لصفیو هتاسم تال حاتفملا لدبيف طغضلا حاتفم اهيلع طوبظملا

ةرئادلا



. همادختسا نيحی نأ ىلإ نازخلا لخادب طوغضملا ءاوهلا لظی  

نما دیدعلا  يف طوغضملا ءاوهلا يف  ةنزخملا ةقاطلا مادختسا نكمُی

نازخلا نم طوغضملا ءاوهلا جورخ دنعف ، تامادختس ال

ةقاط يف عافترا كلذ بحاصُیو ، ًايجیردت   طغضلا   ضفخنی

)،و ةكرح ةقاط ىلإ ةنزخملا عضولا ةقاط لوحت ) ءاوهلل   ةكرحلا

. تاقيبطتلا نم دیدعلا يف اهنم ةدافتس اال نكمُی يتلا

حاتفم اهيلع طوبضملا ةميقلا ىلا ءاوهلا طغض ضافخنا لصو اذاف

هتاسم تال حاتفملا لدبی طغضلا

ىرخأ ةرم لمعلا ب ءاوهلا طغاض أدبیو



: زاغلا طغضب لمعی طغض حاتفم

ةیاقولا عطاق : ىمسیو

دیربتلا رئاود يف لمعتسی طغض حاتفم وهو

: ناعون وهو

:(LowPressure) ضفخنملا طغضلا نم ةیاقولا عطاق ●

. طغاضلل بحسلا طخ يف   LP ضفخنملا طغضلا عطاق لصوی

فلتی ال ىتح طغضلا ضافخنا دنع طغاضلا لصف هتفيظوو

. طغاضلا

: ناعون هنم دجویو

. كتاموتوأو يودی جردم -1

. كتاموتوأو يودی لفقم -2

كيتاموتاو يودی : ناعون وهو جردملا عونلا



:  يوديلا جردملا عونلا -1 

يذلا ىدملا خالامهل نم طبضی كرالش يرامسمو جیردت هب دجویو

عطاقلا هدنع لصوی ىذلا ىدملا (CutOut)و عطاقلا هدنع لصفی

 RESET نم لمعب إال هليغشت داعی ال هلصف دنعو (CutIn)

. ليغشتلا ةداعإ رز

طوغض ىلع لمعيل همادختسا نكمی ثيح ًادج زيمم عطاقلا اذه

طبض نكمی ىنعمب هب بكرملا زاهجلا بسح ةفلتخم لصفو ليغشت

ةزهجأ عم بسانتيل 60PSIدنع هليغشتو 30PSIدنع هلصف

20PSI دنع هليغشتو 5PSIدنع هلصف طبض نكمیو . فييكتلا

. اذكهو ... ضرعلا تاج عمثال بسانتيل

: كتاموتو األ جردملا عونلا    -2

طوغض بسانت يتلا طوغضلا ىلع هطبض نكمی جیردت هب عونلا اذه

ضافخنا دنع لصفیو ليغشت ةداعإ رز هب سيل نكلو . كزاهج

طغضلا عافترا دنع ًايكيتاموتوأ لصویو هيلع طوبضملا طغضلا

. هيلع طوبضملا

:SOLED  لفقملا عونلا  



طوبضم لب جیردت هب لسي وهو كتاموتوأو يودی ًاضیأ ناعون وهو

نيعم ليغشتو لصف طغض ىلع

: يوديلا لفقملا عونلا  -1

و ليغشتلا طغض هيلع لجسمو ليغشت ةداعإ رز هب دجوی ثيح

.RESET لمعب إال لصوی ال هلصف دنعو لصفلا

-:  يكيتاموتو األ لفقملا عونلا  -2

و ليغشتلا طغض هيلع لجسمو ليغشت ةداعإ رز هب دجوی ال ثيح

دنع ايكيتاموتوأ   لصویو    طغضلا ضافخنا دنع لصفیو لصفلا

هيلع. طوبضملا طغضلا عافترا

: مكحتلا ةرئادب هليصوت قیرط  

ليغشتب صاخلا روتكاتنوكلا لیوك عم يلا LPبوتلا لصوی  

. طغاضلا



:(HighPressure) يلا علا طغضلا نم ةیاقولا عطاق ●

درطلا طخ نم برقلا   HPب يلا علا طغضلا عطاق لصوی  

. طغاضلل

طغضلا نم رثكأ يلا علا طغضلا عافترا دنع طغاضلا لصف هتفيظو  

هب. حومسملا

درطلا فلب ىلع ًادج عيلا لمح دوجو ىلإ يدؤی طغضلا عافترا  

ىلإ ىدؤی طغضلا عافترا                  فلتلل هضرعی امم طغاضلل

رطخلل هضرعی امم طغاضلا ةرارح ةجرد عافتراو ريبم األ عافترا

ىودی ( لفقمو جردم )LP عطاق يف امك ةددعتم عاونأ هنم دجوی  

. كتاموتوأو

: ينورتكل واأل يوديلا جردملا عونلا



-:  يوديلا جردملا عونلا   -1

يذلا ىدملا خالهل  نم طبضی جرالش رامسمو جیردت هب دجویو

إال هليغشت داعی ال هلصف دنعو   (CutOut) عطاقلا هدنع لصفی

. ليغشتلا ةداعإ رز  RESET نم لمعب

طوغض ىلع لمعيل همادختسا نكمی ثيح ًادج زيمم ًاضیأ عطاقلا اذه

هلصف طبض نكمی ىنعمب هب بكرملا زاهجلا بسح ةفلتخم لصف

تافثكملا تاذ فييكتلا ةزهجأ عم بسانتيل  PSI350 دنع

عم بسانتيل  280PSI دنع هلصف    طبض نكمیو  . ةيئاوهلا

...خلا. ةيئاملا تافثكملا طوغض

: كتاموتو األ جردملا عونلا    -2

بسانت يتلا طوغضلا ىلع هطبض نكمی جیردت هب ًاضیأ عونلا اذه

دنع لصفیو ليغشت ةداعإ رز هب سيل نكلو . كزاهج طوغض

ضافخنا دنع ًايكيتاموتوأ لصویو هيلع طوبضملا طغضلا عافترا

. هيلع طوبضملا طغضلا

: ناعون اضیا وهو لفقملا عونلا



: يوديلا لفقملا عونلا -1 

دنعو لصفلا طغض هيلع لجسمو ليغشت ةداعإ رز هب دجوی ثيح

RESET لمعب إال لصوی ال هلصف

: يكيتاموتو األ لفقملا عونلا   -2

و لصفلا طغض هيلع لجسمو ليغشت ةداعإ رز هب دجوی ال ثيح

دنع ايكيتاموتوأ   لصویو    طغضلا عافترا دنع لصفیو ليغشتلا

هيلع. طوبضملا طغضلا ضافخنا

: هليصوت ةقیرط

روتكاتنوكلا فلم عم يلا وت لصوی

 



مسج ىف ضفخنملا و يلا علا طغضلل عطاق دجوی **

دحاو



.( (OilPressureSafetyControl  تیزلا طغض عطاق

ةزهجملا ( SemiSealedCompressor )و حوتفم فصنلا

. تیز ةبملطب

ىتلا فييكتلا ةزهج أل مكحتلا رئاودب تیزلا طغض عطاق بكری

-: هتفيظوعونلا نم ةیددرت طغاوض مدختست

ءازج األ تيیزتب ةلكشم دوجو دنع طغاضلا ليغشت مكحت ةرئاد عطق

لثم: طغاضلل ةيكيناكيملا

ىوتسم نايب ةجاجزب رهظیو طغاضلا ب تیزلا ةيمك صقن     -1

فصتنم ىلعأ ىعيبطلا ىوتسملا ( Sightglass )و تیزلا

. نايبلا ةجاجز

هافصم دجوی ثيح ( Strainer ) تیزلا ( رتلف ) هافصم ددس     -2

طغاضلا عاق لفسأ

بقث ربع هعفدت ىتلا تیزلا ةبملطل خالهل تیزلا رمی ( ريتراك )    

دوماع مسجب بوقث ربع تیزلا جرخیو     كنركلا دوماع زكرمب

متیو صنلا ةبلج كلذكو ( ليصوتلا عرذأ الت( يبلا تيیزتل كنركلا

تيیزتلا ربع متسبلا و ليصوتلا عارذل كرحملا زنبلا تيیزت

.   ةشطرطلا ب

. اهسفن تیزلا ةبملط فلت -3

. هسفن تیزلا عطاق فلت -4



ةظح:- مال

نم اهتكرح دمتستو طغاضلا ةرخؤمب دجوت تیزلا طغض ةبملط #

كنركلا دوماع

دیربتلا بكرم بحس طغضل واسم تیزلا ةبملط بحس طغض   #

40+ بحسلا طغض = تیزلا ةبملط درط طغض   #

( ةيبیرقت ) PSI

؟ تیزلا ةبملط درط طغض نوكی  70PSI مكف بحسلا طغض ثملا

Psi110 =40+70= تیزلا ةبملط درط طغض

. ليغشت ةداعإ رز هب تیزلا طغض عطاق #

قیرط نع هطبض نكمی جردم عون اهنم تیزلا طغض عطاوق #

لفقم هنمو جرالش

. ددحم طغض ىلع طوبضم ( Soled ) 



هلمع:- ةركف

روحم ىلع نيتوق دوجو ىلع تیزلا طغض عطاق ةركف دمتعت      

هلكشم دجوی وال طغاضلا لمعی امدنعف ليصوت هشیر امهنيبو دحاو

High ) ىلعأ نم هشیرلا ىلع عقاولا طغضلا نإف دیربتلا تیزب

ةشیر نوكیو ناخسلا هشیر لصف ىلع لمعی (OilPressure

رايتلا رميل ليصوت حةلا ( M&L)ىف عطاقلل لورتنوكلا ىفرط

ةراشإ ةبمل نوكتو هلمع ىف رمتسيل طغاضلا روتكاتنوك لیوك ىلإ

-: ىلا تلا مسرلا ىف كلذ حضتیو . Off   عطاقلا

  

لعفلا ب لمعی فوسف دیربت تیز دجوی وال طغاضلا ليغشت مت اذإ امأ

اهعضو ىف ىقبتف ةیواستم عطاقلا هشیر ىلع ةعقاولا ةوقلا نوكتو

لورتنوك هشیر نيخست ىلع لمعی ىذلا ناخسلل رايتلا ةلصوم

لصوتو   M ليصوتلا ةطقن نع   L  هشیرلا لصفتو ددمتتف عطاقلا

هليغشت داعی وال طغاضلا فقوتیو اإلراذن ةبمل ليغشت ةطقنب

. ليغشتلا ةداعإ رز ىلع طغضلا إالب



: تاظح مال

قئاقد 3 ىلا وح ةرتف لمعيس تیز نودب طغاضلا ليغشت دنع

عطاقلا لورتنوك ةشیر ددمتل ةيفاك ةرتفلا هذه ثيح عطاقلا لصفیو

.( L&M ) اهلصفو



ةيئابرهكلا ةلا سغلا ىف هايملا ىوتسم و طغضلا حاتفم

. ليسغلا  ةلح لخاد   هايملا بوسنم دیدحت : ةفيظولا

. ةلحلا نم ىلعأ ىوتسم ىف ةلا سغلا نم بناج ىأ ىف تبثی : ناكملا

ىلع يوتحی ءاوهلا طغضب لمعی حاتفم نع ةرابعوهو : فصولا

لكش ذخأت ربفلا نم ةغرفم ةدعاق   لخاد   عوضوم قالب تالسم ةطقن

ماقر (13,12,11) باأل ةداع طاقنلا ميقرت ,متی يرئاد

ةكرحتم ةشیرب ةلصتم مقر(11) ذخأت وةيسيئرلا ةكرتشملا ةطقنلا  

امه(12)و(13) ناتاتباث ناتطقنو

ةقلغم تالسم ةطقن الن كشت (12) ةطقنلا (11)عم ةيسيئرلا ةطقنلا

NC

NO ةحوتفم ةطقن الن كشت (13) ةطقنلا (11)عم ةطقنلا

. ليصوت عضو (11-12)ىف ناتطقنلا انوكتف  



-11) ناتطقنلا نوكت امدنع لصف عضو ىف حاتفملا نوكی امنيب  

. ليصوت عضو 13)ىف

ىف عضوتو نرملا شتوكلا نم ةقيقر ةقبطب فیوجتلا اذه ىطغیو

ىلع طغضلا ب موقت ىلع أل اهكرحت دنع كيتس بلاال نم ةعطق هطسو

ةقلغ متی ربفلا نم رخآ ءاطغ شتوكلا ةقبط قوفو . ليصوتلا ةشیر

اهب لصوم ةريغص ةحتف ةدعاقلا ب دجویو , ةدعاقلا عم ماكحأب

. ةتباثلا ةلحلا نم ضفخنم عضو ىلإ لصی عيفر موطرخ



لوخد مامص ىلإ ىبرهكلا رايتلا   لصی ةلا سغلا ليغشت أدب دنعو

ةتباثلا ةلحلا   لخاد   اهاوتسم عفتریو لوخدلا ىف هايملا أدبتف , هايملا

اقبط , ءاملا ىوتسم حاتفم موطرخ   لخاد   اضیأ رمت ىلا بوتلا ايجیردت

ةلحلا   لخاد   ءاملا بوسنم عفترأ املكف , ةیرعشلا ةيصاخلا ةیرظنل

ءاوهلا طغضتف موطرخلا   لخاد   اضیأ اهبوسنم عفترأ

ىلع طغضيف , حاتفملا ةدعاق لخديل ىلعأ ىلإ موطرخلا   لخادب

ىلع طغضتل ,. ىلعأ ىلإ كيتس بلاال ةعطق عفديف نرملا شتوكلا

( ليصوتلا عضو ) ىعيبطلا   حاتفملا عضو ريغتيف ةكرحتملا ةشیرلا

لوخد مامص نع ىبرهكلا رايتلا   لصفب موقيل , لصفلا عضو ىلإ

هايملا لوخد عنميف هايملا

تاذ حيتافم كانهف , ءاملا ىوتسم حيتافم نم ةفلتخم عاونأ دجویو .

لمعت ىتلا جماربلل امهدحأ , ءاملل نيفلتخم نيیوتسمب لمعت طاقن 6

ب لمحلا فصنب لمعت ىرخأو , نوباصلا و ملاالسب نم لماك لمحب

 و نوباصلا و ءاملا ةيمك ىف رفوتف ةليلقلا ملاالسب تايمكل ةبسنلا

حاتفم ىلع طغضلا ب كلذ متیو , هايملا نيخست ىف ةكلهتسملا ةقاطلا

. لمح 2/1



طسوتم - لماك ) ءاملل تایوتسم ثبالث لمعت سغاالت كانه نأ امك

ليصوتلل طاقن هب9 حاتفملا نوكیو ليسغلا ةيمكل اعبت ( ضفخنم -



 هناو شتیوس رشیرب طغضلا حاتفم نع قباسلا سردلا يف انملكت

طغضلا ناصقن دنع اهلغشیو   طغضلا ةدایز دنع ةخضملا لصفی

امتیالىش ناعرس ريساوملا يف طقف طغض  نمؤی   حاتفملا اذه  نكل

ءافطاو لمع حةلا يف ةخضملا ىقبت فوسو ةيفنح يا حتف دنع

هذه نم صلختللو يضارتف اال ةخضملا رمع نم صقنی امم رركتم

يه: امف طغضلا ةنولا ب بيكرت متی طغضلا ةدایزو ةلكشملا

WaterPressureTank هايملا طغض ةنولا ●ب



كوشتواكلا نم ةنولا ب هلخادبو يندعم خافتنا نع ةرابع :يه ةنولا بلا

طوغضم ءاوه امهنيبو

هايملا ةخضم نم طوغضلا اهنم لخدی ةحتف اهل شتواكلا ةنولا  وبلا

ةنولا وبلا ندعملا ةنولا بلا نيب زوجحملا ءاوهلا ىلع هايملا طغضتف

نزختف هطغض يف ةدایزو ءاوهلا مجح ليلقت ببسی امم شتواكلا

امدنعو شتواكلا ةنولا بلا نم طغض تحت ندعملا ةنولا بلا يف هايملا

رشیرب   طغضلا حاتفم لصفی هيلع طوبظملا دحلا ىلا طغضلا لصی

ةخضملا لصفتف هطاقن شتیوس



واال ةنولا بلا  يف ةطغضنملا هايملا بحس متی ةيفنح حتف يا مت اذاف

حاتفم لصوی هيلع طوبظملا دحلا نع هايملا طغض ضفخنا اذاف

ةخضملا لمعتف هطاقن شتیوس رشیرب طغضلا

طاغضن جملالال كانه نوكی ال ةنولا بلا نم ءاوهلا برست حةلا يف

ةعطقتم ةروصب ةخضملا لمعتف طاغضن لال ةلباق ريغ هايملا الن

ةعیرس

لمعتف فلا تلا وه عوجرلا مدع فلبو ةميلس ةنولا بلا تناك اذا اما

ةئيطب ةعطقتم ةروصب ةخضملا

مدع فلب لطع نم ةنولا بلا لطع هب فرعی يذلا قرفلا وه اذهو

عوجرلا

 pci28 24ىلا نم ةنولا بلا طغض متی



ةخضم 2 نم نوكتت   اهطغضو هايملا عفرلةموظنم مادختسا متی غابلا

بكرت ةماوعو ةنولا بو شتیوس رشیرب حاتفم و2 زاف يرث هايم

غارف حلا يف ةرئادلا لصفت تاخضملا يذغی يذلا نازخلا لفسا

نازخلا

متیو 3.5-5.5راب ىلع دحاو شتیوس رشیربلا حيتافم طبض متی

2-4راب ىلع طبضاالرخ

لزن اذاو بوانتلا ب ناتخضملا لمعت 5.5-3.5 نيب طغضلا ناك اذا

طغضلا عفتری ىتح اعم ناتخضملا لمعت 3.5راب نم لقا طغضلا

بوانتلا ب تاخضملا لمع دوعيف 3.5راب قوف ىلا



FlowMac كام ولفلا زاهج

ةنولا بلا نع  یدبال هايملا ةخضم عم هبيكرت متی زاهج :وه كام ولفلا

نم ةخضملا مجح نوكیو ةريغصلا تويبلا يف شتیوس رشیربلا و

2HP ناصح نانثا  5HP/1ىلا ناصح فصن



ايئاقلت ةخضملا ليغشت يف كام ولفلا مكحتی

: زاهجلا اذه تازيم نم

ناوثب ةيفنحلا حتف دعب ةخضملا لغشی -1

ناوثب ةيفنحلا قلغ دعب ةخضملا لصفی -2

خالل يف ةخضملا نع ءابرهكلا لصف متی هايملا عاطقنا حلا 3-يف

ابیرقت يناوث 10

مل اذاو هايملا عطق حةلا يف ةقيقد 15 لك ةخضملا ليغشت 4-ديعی

لمعل ةجاح كانه سيلف ةقيقد 15 ةدمل ةخضملا لصفی هايملا عجرت

هايملا ةدوعو عاطقنا دنع زاهجلل Reset تيسیر

لمعت ىتح يناوث راظتن نماال الدب ةيفنحلا حتف :دنع هتايبلس نم

ةخضملا



دوجو حلا يف الهن تايفنحلا عيمج سالةم نم دكأتلا نم الدب اضیا

رارمتساب لمعت ةخضملا ىقبت فوس بیرست

طغضلا طبظل رامسم هلخادب دجوی

+ ةهج ىلا رامسملا فل متی طغضلا ةدایزل

ةهج- ىلا رامسملا فل متی طغضلا ليلقتلو



مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

FlowSwitch  شتیوس )ولف نایرسلا ) قفدتلا حاتفم ●

ةجلثملا هايملا جاتنا طوطخ يف شتیوس  ولف قفدتلا حاتفم مدختسی

قیرحلا ءافطا هايم طوطخو فييكتلا هايم طوطخو ( ريلشتلا )

رورم رعشتسی حاتفم نع ةرابع وه: شتیوس ولف قفدتلا حاتفم

لئاوسلا



NC ةقلغمو NO ةحوتفم قالب نيتطقن هل

يف ةسطاغ ةيكيتس بال ةحیرشوا ةشیر دوجو ىلع دمتعت هلمع ةركف

عضو ريغت كرحتت امدنعو هايملا قفدت طغض دنع كرحتتو هايملا

سكعلا NCوا ةقلغم NOىلا ةحوتفم نم ليصوتلا طاقن



طوطخب -ددس ايسكع ةبملطلا نارود ) ببس ألي هايملا قفدت مدع دنعو

طاقن لصفیو االلو اهعضول عجرت قفدتلا حاتفم ةشیر )ناف هايملا

لمعلا نع ةرئادلا فقوتتو ليصوتلا

بيكرتب كلذو حاتفملا NCيف ةقلغملا ةطقنلا نم ةدافتس اال نكمی

ةرئادلا فقوت حلا يف ءيضت نايب ةبمل



مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا   لئاسولا

تامامصلا ●

اهنم: ركذن عاونا ةدع يهو :

SolenoidValve( ففلا دیانولوس ) فلم مامص -1



دنع يدیدح بلقو يبرهك فلم نم فلأتی يئابرهك مامص وه 

بلقلا بذجی يسيطانغم جملا دلوتی فلملا ب يئابرهكلا رايتلا رورم

راسملا حتفنيف هلخاد يدیدحلا

رايتلا عطق دعبو خالهل نم ءاوهلا وا زاغلا وا لئاسلا رورمب حمسیو  

راسملا لفقیو يعيبطلا هعضو ىلا دوعی

فييكتلا ةمظنا ثمال اهنم ركذن تاقيبطتلا نم دیدعلا يف لمعتسی

تادلوملا )و رليشتلا ) يزكرملا

االت سغلا و تاع وولاال

ادج ريثك اهريغو تاعورزملا ير يفو

BalanceValve  نازت اال مامص -2



يف مدختسی ءاملا قنخ  وا ضيفختل مدختسی يكيناكيم مامص وه

( رليشتلا ) يزكرملا دیربتلا ةمظنا

OneWayCheck( عوج ر (مدع دحاو جرخم مامص -3

Valve



هل حمسی وال رورملا ب لئاسلل حمسی طقف يكيناكيم مامص  وه

عوجرلا ب

اهريغو هايملل ةعفارلا تاخضملا يف لمعتسی

TwoWayValve   نيهاجت اال مامص -4

جرخمو لخدم هل يئابرهك مامص  وه

هايملا رارم ال حتفی وهو  Open&Close لفقو حتف ةيلمعب موقی

هايملا فاقی ال ايظحل قلغیو

ةريغتم تاخضملا )عم رليشتلا ) يزكرملا دیربتلا ةمظنا يف  مدختسی

ةريغصلا عیراشملا يف ةعرسلا



ThreeWay Valve  تاهاجتا ثلاالةث مامص -5

لیوحت ةيلمعب موقی    دحاو جرخمو   نيلخدم هل يئابرهك مامص وه

)عم رليشتلا ) يزكرملا فييكتلا ةمظنا يف مدختسی هايملا راسم

نيخست تاكبش يفو ةريبكلا عیراشملا يف ةعرسلا ةتباث تاخضملا

يزكرملا هايملا





MotorizedValve  زیاروتوم مامص -6

ليلقتلا وا حتف يف يجیردت لكشب هب مكحتلا متی يئابرهك مامص وه

ريغص كرحم قیرط نع مكحتلا متیو لئاوسلا فقوت يف مكحتلا وا

مامصلا ىلع تبثی



مكحتلا يفدةرئا ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

FloatLevleSwitch ( ةماوعلا ) ىوتسملا دیدحت حاتفم ●

ةخضم ليغشت هدنع بولطملا ىوتسملا دیدحت يف ةماوعلا مدختست

هايملا ةخضم لصف هدنع بولطملا ىوتسملا دیدحت  وا هايملا



ىلاث ةلوصوم NC ةقلغمو NO ةحوتفم تالسم قالب نيتطقن ةماوعلل

قرزا - دوسا - ينب ساالك: الةث

ةماوعلا تناك NCاذا ةقلغم ةطقن الن كشی دوس واال ينبلا نيكلسلا

ةهجتم

ىلع لأل

لفس ىلااال ةماوعلا تهجتا NOاذا ةحوتفم ةطقن حبصت  

يلفسلا نازخلا يف مدختست ةيلصوتلا هذهو

ةماوعلا تناك NOاذا ةحوتفم ةطقن الن كشی قرز واأل ينبلا نيكلسلا

ىلع األ وحن ةهجتم

ةماوعلا تهجتا NCاذا ةقلغم حبصت

لفس لأل

يولعلا نازخلا يف مدختست ةليصوتلا هذهو

ةبولطملا ةليصوتلا دیدحتو باآلوف  ةماوعلا طقن صحف لضفی



نازخلا يف ةماوعلا عم يلا وت يلفسلا نازخلا يف ةماوعلا لصوت

االرخب فرطلا و زافلا ب نيتماوعلا يفرط دحا لصویو يولعلا

ةريغص زاف لجنس ةخضملا   تناك اذا ةخضملا

زاف يرث ةخضملا تناك اذا مكحتلا ةرئاد يف يلا وت لصوت  وا



اصرح تاماوعلا ةرئاد 220V/24Vيف لوحم مادختسا لضفی

ةماعلا الةم سلا ىلع

هايم ةخضم 2 نع ةرابع يهو هايملا عفر يف ةموظنم مدختست غابلا

ةیامحل لاالةمز تایامحلا لك اهيف مكحت ةحولو تاماوع و3 زاف يرث

اعم ةرئادلا  و تاخضملا

ىرخ واال نازخلا ىندا ةدحاو يولعلا نازخلا يف نيتماوع بكرت

نازخلا طسو يف

يلفسلا نازخلا يف ةماوع بكرتو

نازخلا يف ءاملا ىوتسم نا  حلا يف ةموظنملا لمع ةقیرط

ب تاخضملا لمعت ءىلتمم يلفسلا نازخلا و فصنلا قوف   يولعلا

بوانتلا

لمعت يولعلا نازخلا طسو نم ىندا ىلا ءاملا ىوتسم لزن اذاو



دوعت اهدعبو طسولا قوف ام ىلا ءاملا عفتری ىتح اعم ناتخضملا

بوانتلا ب لمعلا ىلا تاخضملا

ةرابع يهو ةينفلا ةروجلا نم هايملا عفر يف ةموظنم مدختست اضیا

( سرج )  ةنیرسو تاماوع و4 نيتسطاغ زاف يرث ةخضم 2 نع

ةرئادلا و تاخضملا ةیامحل لاالةمز تایامحلا لك اهيف مكحت ةحولو

اعم

تایوتسم عبرا ىلع تاماوعلا بكرت



تاخضملا ىوتسم قوف ةروجلا ىندا االىلو ةماوعلا بكرت -1
ةرشابم

ةفاسملا ردقتو االىلو ةماوعلا ىوتسم قوف ةيناثلا ةماوعلا بكرت -2

ةروجلا مجح بسح امهنيب

ةيناثلا ةماوعلا ىوتسم قوف ةثلا ثلا ةماوعلا بكرت -3

ةروجلا مجح بسح امهنيب ةفاسملا ردقت اضیا

نافوطلا ىوتسم نود ةروجلا ىلعا ةعبارلا ةماوعلا بكرت -4

ةموظنملا لمع ةقیرط

تاخضملا لمعت ةيناثلا ةماوعلا ىوتسم ىلع هايملا نا حلا يف

بوانتلا ب



اعم ناتخضملا لمعت ةثلا ثلا ةماوعلا ىلا هايملا بوسنم عفترا اذاف

دوعتف االىلو ةماوعلا ىوتسم ىلا ءاملا ىوتسم لزنی ىتح

بوانتلا ب لمعلل تاخضملا

ةنیرس لغتشت ةعبارلا ةماوعلا ىوتسم ىلا هايملا بوسنم عفترا اذاف

راذنا ( سرج )

ةرئادلا لصفت االىلو ةماوعلا ىوتسم ىلا هايملا ىوتسم لزن اذاو

فشانلا ىلع تاخضملا لمعت ال يكل



مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

Liquid فشانلا ىلع نارودلا عنام وا ءاملا ىوتسم دیدحت هيلیر ●

Levelrelay

ءاملا ىوتسم سسحتی هيلیر نع ةرابع وه

: نيلا معتسا هل

االيل غیرفتلا و ةئبعتلا يف نازخلا يف ءاملا ىوتسم دیدحت -1

هايملا تانازخل



فشانلا ىلع نارودلا نم ةسطاغلا ةخضملا ةیامح -2

ةسطاغلا مسج نع ءاملا ىوتسم ضافخنا دنع



: هتانوكم

ىلعا Min ىوتسم ىندا C كرتشم ( دورتكلا ) تاساسح 1-ثالث

Max ىوتسم

220v دهج   ليغشت فلم -2

NC ةقلغم NO ةحوتفم COM كرتشم قالب تالسم ةطقن -3

ةيساسحلا ةدایزل جنیر -4

: بيكرتلا ةقیرط

ثلاالث تاساسحلا بكرت

رئبلا وا نازخلا يف تایوتسم ىلعثالث ( دورتكل (اال

نازخلا مسج ىلا طبریو رئبلا وا نازخلا لفسا C ساسحلا بكری ا-

ثرا ىلا وا



يف ءاملل   ىوتسم ىندا Min ساسحلا بكری ب-

ليلقب C ساسحلا ىوتسم قوف رئبلا  وا نازخلا

رئبلا وا نازخلا يف ءاملل ىوتسم ىلعا Max ساسحلا بكری ج-

هيلیرلا يف بسانملا ا هناكم ىلا تاساسحلا لصوتو

A2وA1 هيلیرلا فلم 220vىلا ةیذغت ردصم لصوی

ةقلغملا طاقنلا لصوتو    ةكرتشملا تلاالسم ةطقن ىلا زاف لصوی

مكحتلا ةرئاد يف يلا NOوت ةحوتفملا NCو



: هيلیرلا لمع أدبم

دورتكل نيباال ةمواقملا تريغت املك تلاالسم طاقن هيلیرلا لدبی

رومغم ريغلا دورتكل واال رومغملا

ةلا حلا بسح تلاالسم طقن رايتخا متی

امدنع  NC ةقلغملا ةطقنلا رايتخا متی رئب وا يلفس نازخ ناك اذاف

( دورتكل (اال تاساسح ثلاالث رمغی ءاملا ىوتسم نوكی

هيلیرلا لدبی يناثلا ساسحلا ىوتسم ىلا ءاملا ىوتسم   لصو اذاف

مكحتلا ةرئاد لصفیو هطاقن عضو

نوكی امدنع NO ةحوتفملا ةطقنلا رايتخا متی يولع نازخ ناك اذاو

( دورتكل (اال تاساسح ثلاالث رمغی ءاملا ىوتسم

عضو هيلیرلا لدبی يناثلا ساسحلا ىوتسم ىلا ءاملا لصو اذاف

مكحتلا ةرئاد لصویو هطاقن

ث بكرت ( دورتكلا ) تاساسح تس هيلا لصوی هيلیرلا نم عون دجوی

رئبلا وا يلفسلا نازخلا يف ثالةث بكرتو يولعلا نازخلا يف الةث

بسح ايكيتاموتا   ةخضملا ءافطاو ليغشتب موقیو

تانازخلا يف ءاملا ىوتسم حةلا





مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

LimitSwitch طوشلا وا راوشملا ةیاهن حاتفم ●

نتوب شوب   يداعلا حاتفملا هباشی حاتفم :وه راوشملا ةیاهن حاتفم

شوب يداعلا حاتفملا نا امهنيب قرفلا (PushButtonSwitch)

لمعی راوشملا ةیاهن حاتفمو بديلا هيلع طغضلا خالل نم لمعی   نتوب

يكيناكيملا لمحلا خالل نم هيلع طغضلا خالل نم

نم: راوشملا ةیاهن حاتفم نوكتی



Actuator يكيناكيملا لغشملا -1

دعصملا ةنيباك لثم:   يكيناكيملا لمحلا هب مدطصی يذلا ءزجلا وهو

ىلع طغضلا ىلا يدؤی امم هريغو يبرهك ريس ىلع ام جتنم وا

ىلا عجريل هتسوسب دوزم نوكی ابلا غواهعضو رييغتو ليصوتلا طاقن

هيلع طغاضلا يكيناكيملا لمحلا داعتبا دعب يعيبطلا هعضو

 

لغشملا يوتحی حاتفملا نم يولعلا ءزجلا Headاذه سارلا -2

ليصوتلا طاقن ىلا هنم ةكرحلا ةراشا لقنب موقیو   يكيناكيملا

ةقلغم ليصوتلا طاقن نم ةعومجم Contacts تلاالسم طاقن -3

اعم NOوااالنينث ةحوتفموا NC



ساالك بيكرت ناكم يهو Terminals ليصوتلا فارطا -4

ليصوتلا طاقنب ةلصاولا مكحتلا

عيمج يوتحیو راوشملا ةیاهن حاتفم مسج Bodyووه مسجلا  -5

ندعملا وا ىوقملا كيتس بلاال نم نوكی ةداعو هءازجا

راوشملا ةیاهن حاتفم ةدعاق SwitchBase حاتفملا ةدعاق -6

هتيبثتل طبر ريماسم ىلع يوتحتو

ىلا مسقیو يكيناكيملا لغشملا لكشو عون بسح هعاونا فلتخت

: ماسقا ثالةث

SolidRotaryLimit راودلا بلصلا راوشملا ةیاهن حاتفم -1

بلص دومع نع ةرابع يكيناكيملا لغشملا نوكی انهو Switch

وهو ليصوتلا طاقن عضو ريغی هكرحت دنعو حاتفملا ىلعا دوجوم

: نيعون

OneDirection  دحاو هاجتا يف كرحتی ا-



BiDirection نيهاجتا يف كرحتی ب-

TopPushLimit ريصقلا رزلا   راوشملا ةیاهن حاتفم -2

ريصق رز نع ةرابع يكيناكيملا لغشملا نوكی انهو Switch

طاقن عاضوا لدبتت هيلع طغضلا دنعو حاتفملا ىلعا دوجوم

ليصوتلا



 

WobbleStickLimit ةبذبذتملا اصعلا   راوشملا ةیاهن حاتفم -3

CatWhisker   طقلا براوش   راوشملا ةیاهن حاتفم Switchوا

LimitSwitch

ادج نرم كلس نم عونصم عيفرو لیوط عارذ نع ةرابع وهو

ليصوتلا طاقن لیدبتب موقی ةنورم لكب هاجتا يا يف كرحتی نا نكمی

: هتازيم

ثولتلا و ةئيسلا ةيئيبلا لماوعلل مواقم  -

يكيناكيم حاتفم هنا ثيح ةطيحملا ةيسيطانغملا االت جملا ب رثأتی -ال

ةينورتكلا رئاود وا تافلم يا ىلع يوتحی وال

يبرهك دهج ردصم ىلا جاتحی -ال

: هبويع

اال رمعلا نم للقی امم ةرتف دعب فلتت هب ةيكيناكيم ءازجا دوجو

حاتفملل يضارتف



و عفاورلا اهنم تاقيبطت ةدع يف راوشملا ةیاهن حاتفم مدختسی

اهريغو تارايسلا فقاوم تاباوب يفو االجاتن طوطخو دعاصملا

ريثك



مكحتلا   ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

ProximitySensor يبراقتلا ساسحلا ●

ةیاهن حاتفم ةفيظوب موقی روطتم ساسح :وه يبراقتلا ساسحلا

ةيبرهكلا هطاقن عضو ريغتت ينورتكلا ءزج نع ةرابع وهو طوشلا

جاجز -  نوترك - قرو - ندعم ) يدام ءزج تابثوا رورم دنع

نودب هماما ( هريغو

ساسحلا اذهو كرحتملا يكيناكيملا   ءزجلا نيب تالسم



: ناعون وهو

inductiveproximitysensor يثحلا يبراقتلا ساسحلا -1

capactiveproximity يوعسلا يبراقتلا ساسحلا -2

sensor

و االهابتن ىجری كلذلف نيساسحلا الفنيب تخا دجویو هباشت دجوی

زيكرتلا

حرشب واال أدبن

: يثحلا يبراقتلا ساسحلا  

ةنيعم ةفاسمب هنم اهبارتقا دنع طقف ةيندعملا داوملا دیدحت يف مدختسی

و ةبرت واال ةبوطرلا ب ةطيسب ةجردب رثأتی هنا هتازيمم مها نم

عناصملا يف ةرثكب دجاوتت يتلا تویزلا

: هتانوكم

: نيتلا ح هلو ساسحلا سأر -1

داوملا رعشتسی  shielded  ندعملا نم ةقيقر ةقبطب ىطغم ا-

طقف نماالمام ةمداقلا

نمو نماالمام داوملا رعشتسی unshielded ىطغم ب-ريغ

بناوجلا



نيتعيشو نع ةرابع يهو inductive يسيطانغملا ضيفلا دلوم -2

ةلوحملا أدبمك

دلوت نينط ةراد نع ةرابع يهو oscillator بذبذملا ةراد -3

ةريغص اهنوك مخضملا ىلا اهلوخدل ةراش اال ةئيهتل ةیددرت جاوما

ةراش اال مخضی  triggercircuitdetector ةراش اال مخضم -4

ةظح يفمال صصخملا ءزجلا وهو بذبذملا نم االةيت ةفيعضلا

يسيطانغملا لا جملا يف ريغتلا

طاقن نوكتو solidstateoutpot ساسحلا جرخ طاقن -5

NO ةحوتفم اعم NCوااالنينث ةقلغم NOوا ةحوتفم اما تالسم

NC ةقلغمو



هلمع: ةركف

ةنيعم ةميقب يسيطانغم جملا ديلوتب يثحلا يبراقتلا ساسحلا موقی

  ةيماود تارايت اهب دلوتی ساسحلا نم ةيندعم ةدام بارتقا دنعو

يلا بوتلا ةقاطلا يف دقف ثودح ىلا كلذ يدؤيف eddycurrent

يسيطانغملا لا جملا ةميق لقت

يذلا triggercircuitdetector ةرئادلا فشاك رود يتأی انهو

رييغتب موقیو يسيطانغملا لا جملا ةميق يف ريغتلا ةظح مبال موقی

ساسحلا يف طاقنلا عضو

: يثحلا يبراقتلا ساسحلا ليصوت ةيفيك

110v 220vوا ددرتم دهج ىلع يثحلا يبراقتلا ساسحلا لمعی

60vوا

12vوا رهش اال وهو v24 رمتسم دهج ىلع  وا 



: ناعون جرخلا ثيح نم وهو

ةیذغتلا ردصمب كلس ليصوت متی نيكلس ساسحلا جرخ ناك واالاذا

ثمال ساسحلا هب مكحتی فوس يذلا لمحلا االرخب فرطلا و

هيلیروا روتكاتنوك

ثالةث ساسحلا جرخ ناك ايناث:اذا

: ناعون هنم دجوی ساالك

pnp عونلا نم روتسزنارت ىلع يوتحی pnpيا االلو عونلا

npn روتسزنارت ىلع يوتحی npnيا يناثلا عونلا



مه: ثلاالةث فارط اال ناولا نوكی غابلا نيعونلا يفو

ردصملل بجوملا دهجلا ب هليصوت متیو نوللا ينب كلس

ردصملل بلا سلا دهجلا ب هليصوت متی نوللا قرزا كلس

ال ثمروتكاتنوك هب مكحتلا دارملا لمحلا ب هليصوت متی نوللا دوسا كلس

plc لخد ىلا وا



ردصملا دهج سفن روتكاتنوكلا لیوك دهج نوكی نا بجیو  

ساسحلا عون بسح لمحلل االرخ فرطلا لصویو

ناك  اذا

ردصملل بلا سلا دهجلا ىلا لصوی pnp

ردصملل بجوملا دهجلا ىلا لصو npnی ساسحلا عون ناك اذاو



بجی دحاو يندعم حطس ىلع ساسح نم رثكا تيبثت دنع : هيبنت

االت جملا لخادتت ال ىتح تاساسحلا نيب ةنيعم ةفاسم دوجو ةاعارم

ساسح لك نم ةدلوملا ةيسيطانغملا

سأرلا ثيح نم ساسحلا عون بسحب ةفاسملا فلتخت

ةفاسملا بیرقت نكمی shielded ىطغملا سأرلا عون نم ناك اذا

unshielded ىطغم ريغلا سأرلا عون نم ناك اذا

اضیا بناوجلا نم سسحتی الهن دعبا ةفاسملا نوكت

                                              



                    

: يبراقتلا ساسحلا نم يناثلا عونلا

capactiveproximitysensor يوعسلا يبراقتلا ساسحلا ●

صخ باأل هنكلو ةيندعم ريغو ةيندعم داوملا عيمج دیدحت يف مدختسی

لئاوسلا ب سحی اضیاو جاجزلا و قرولا ك ةيندعم ريغلا داوملل

  ةريبك ةج ردب رثأتی هبويع مها نم

عناصملا يف ةدوجوملا ةبرت واال تویزلا و ةبوطرلا ب



: هتانوكم

: نيتلا ح هلو ساسحلا سأر -1 

داوملا رعشتسی  shielded  ندعملا نم ةقيقر ةقبطب ىطغم ا-

طقف نماالمام ةمداقلا

نمو نماالمام داوملا رعشتسی unshielded ىطغم ب-ريغ

بناوجلا



يبرهك جملا ديلوتب موقی dielectric يبرهكلا لا جملا دلوم -2

دلوت نينط ةراد نع ةرابع يهو oscillator بذبذملا ةراد -3

ةريغص اهنوك مخضملا ىلا اهلوخدل ةراش اال ةئيهتل ةیددرت جاوما

ةراش اال مخضی  triggercircuitdetector ةراش اال مخضم -4

ةظح يفمال صصخملا ءزجلا وهو بذبذملا نم االةيت ةفيعضلا

يسيطانغملا لا جملا يف ريغتلا

تال طاقن نوكتو solidstateoutpot ساسحلا جرخ طاقن -5

NO ةحوتفم اعم NCوااالنينث ةقلغم NOوا ةحوتفم اما سم

NC ةقلغمو



هلمع: ةركف

يبرهك جملا ديلوت ىلع يوعسلا يبراقتلا ساسحلا لمع ةركف دمتعت

ةدام) لئاس-يا - ندعم ام( مسج يا عقی امدنعو  ielectricfield

ةبذبذلا دلوم   ةرئاد capacitanceيف ةعسلا يف ةدایز ثدحی

oscillator

يذلا triggercircuitdetector ةرئادلا فشاك رود يتأی انهو

عضو رييغتب موقیو يبرهكلا لا جملا ةميق يف ريغتلا ةظح مبال موقی

ساسحلا يف طاقنلا

: يوعسلا يبراقتلا ساسحلا ليصوت ةيفيك

110v 220vوا ددرتم دهج ىلع يوعسلا يبراقتلا ساسحلا لمعی

60vوا

12vوا رهش اال وهو v24 رمتسم دهج ىلع  وا 

: ناعون جرخلا ثيح نم وهو

ةیذغتلا ردصمب كلس ليصوت متی نيكلس ساسحلا جرخ ناك واالاذا

ثمال ساسحلا هب مكحتی فوس يذلا لمحلا االرخب فرطلا و

هيلیروا روتكاتنوك

ثالةث ساسحلا جرخ ناك ايناث:اذا

: ناعون هنم دجوی ساالك

pnp عونلا نم روتسزنارت ىلع يوتحی pnpيا االلو عونلا



npn روتسزنارت ىلع يوتحی npnيا يناثلا عونلا

مه: ثلاالةث فارط اال ناولا نوكی غابلا نيعونلا يفو

ردصملل بجوملا دهجلا ب هليصوت متیو نوللا ينب كلس

ردصملل بلا سلا دهجلا ب هليصوت متی نوللا قرزا كلس

ثم روتكاتنوك هب مكحتلا دارملا لمحلا ب هليصوت متی نوللا دوسا كلس

دهج سفن روتكاتنوكلا لیوك دهج نوكی نا بجیو plc لخد الوا

ردصملا

ساسحلا عون بسح لمحلل االرخ فرطلا لصویو

ردصملل بلا سلا دهجلا ىلا لصوی pnp ناك اذا

ردصملل بجوملا دهجلا ىلا لصوی npn ساسحلا عون ناك اذاو



دحاو يندعم حطس ىلع ساسح نم  رثكا بيكرت دنع : هيبنت      

لخادتت ال ىتح تاساسحلا نيب ةنيعم ةفاسم دوجو ةاعارم بجی

سا سح لك نم ةدلوملا ةيبرهكلا االت جملا

سأرلا ثيح نم ساسحلا عون بسحب ةفاسملا فلتخت

ةفاسملا بیرقت نكمی shielded ىطغملا سأرلا عون نم ناك اذا

unshielded ىطغم ريغلا سأرلا عون نم ناك اذا

اضیا بناوجلا نم سسحتی الهن دعبا ةفاسملا نوكت



: يبراقتلا ساسحلا رايتخا عدن اهرفاوت بجی يتلا لماوعلا ●

اهب ساسح اال داری يتلا ةداملا ثيح نم يبراقتلا   ساسحلا 1-عون

ناو inductive يثح يبراقت ساسح رايتخا متی ةيندعم تناك ناف

ساسح رايتخا متی لئاس وا جاجز وا قرو لثم ةيندعم ريغ تناك

capactive  يوعس يبراقت



ةفاسم ىصقا يهو sensingdistance سحلا ةفاسم -2
عضو نم ريغیو ةداملا ب ساسح خالاهلاال نم ساسحلا عيطتسی

داز املكف اهمجحو ةداملا اهنم:عون لماوع ةدع ىلع دمتعتو هطاقن

ساسحلا ءارش لبق فالدب حيحص سكعلا و سحلا ةفاسم تداز مجحلا

اهب صاخلا لزعلا تباث امو اهب ساسح اال موقيس يتلا ةداملا دیدحت

هقرغتسی يذلا نمزلا وهو responsetime ةباجتس اال نمز -3

هلمع قاطن نم ام ةدام بارتقا دنع هطاقن عضو رييغت يف ساسحلا

ذا ساسحلا هيلع لمعيس يذلا powersupply ةیذغتلا ردصم -4

ac ددرتم دهج dcما رمتسم دهج هعونو هتميق دیدحت بجی

  اهلمحتی نا ساسحلل نكمی يتلا temperature ةرارحلا ةجرد -5

كانه نا ثيح   ساسحلا هب عضويس يذلا ناكملا ةرارح ةجردو

90 ةیاغل لمحتت ىرخاو ةیوئم ةجرد 60 ىتح لمحتت تاساسح

ةیوئم ةجرد

  حضوی يذلا و ساسحلا ب صاخلا زمرلا ip code ةیامحلا ةجرد -6



اهريغو تویزلا و ةبرت واال ةبوطرلا نم ساسحلا ةیامح ةجرد

دارملا ةطقنلا دیدحت بجی contactsاذا تلاالسم طاقن -7

ةحوتفم اعم NCمااالنينث ةقلغم NOما ةحوتفم يه له اهمادختسا

ةقلغمو

وه له عونلا دیدحت بجی اذا سارلا ثيح نم ساسحلا 8-عون

unshieldedماshielded

يطغت ةعيفر ةيندعم ةقبط ىلع يوتحی shielded عونلا نا ذا

كلذ لمعيف يبرهكلا وا يسيطانغملا لا جملا ديلوت نع لؤسملا ء زجلا

داری يتلا ةداملل لباقملا ساسحلا هجو ىلع لا جملا زيكر ىلعت



هنا ساسحلا اذهب زيمملا تقدهو ةدایز ىلا يدؤی امم اهنع فشكلا

حطسلا ريثات نم فوخ نود يندعم حطس يا ىلع هعضو نكمی

داوملا   فشك ةيلمع ىلع يندعملا

ةيندعملا ةقبطلا هذه ىلع يوتحی unshieldedفال عونلا اما

ساسحلا هجو ىلع زكرم ريغ لا جملا نوكيف



اما يهو ةداملل لزعلا تباث ةاعارم -9

يبرهكلا لقحلل   داوملا ةباجتسا يهو permittivity ةيحامس

يسيطانغملا لقحلل داوملا ةباجتسا يهو permeability ةیذافن

صاخلا لزعلا تباث اهب ساسح اال دارملا ةداملا نوكت نا بجی  اذا

ةداملا هب عوضوملا لزعلا تباث نم ربكا اهب

ةریدتسم ماجحا كانه نا :اذا يسدنهلا لكشلا و مجحلا ثيح 10-نم

نمو اهرهشا وهو ب24ملم ارورم 32ملم ةیاغل 5ملم نم أدبت

دجویو عبرم ام هنمو ليطتسم وهام هنمف يسدنهلا لكشلا ثيح

ىرخا ةيسدنه لا كشا





                                                                    
مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا               

opticalsensors ةيئوضلا تاساسحلا ●

ليغشتلا ىدمب ةيبراقتلا تاساسحلا نع ةيئوضلا تاساسحلا زيمتت

اهنا امك راتما ةدع ىلا تارتمليم ةدع نيب ام حوارتی يذلا ريبكلا

ةلصوم وا ايبرهك ةلزاع تناك ءاوس ماسج نماال عون يا عم لمعت

ايبرهك

: اهلمع ةركف

يتلا ماسج األ فشكل ءوضلا نم ةمزح ةيئوضلا تاساسحلا مدختست

ةمزح يئوضلا عبنملا نمؤيف ، ءوضلا ةمزح سكعت وأ ضرتعت

وأ دوجو ( سسحت ) فشكب ةيئوضلا سسحتلا رصانع موقتو ءوضلا

، عبنملا نع رداصلا ءوضلا بايغ

: اهمها ركذن ةيئوضلا تاساسحلا نم ةريثك عاونا كانه

reflctivesensors ةسكاعلا تاساسحلا -1 



receiver لبقتسم  transmitterو لسرم نم فلأتتو  

،موقی سكاع حطس   لباقملا يف بكریو زاهجلا سفن يف نيعمتجم

، سكاعلا مسجلا نع دتريف ،  ءارمحلا تحت ةعشا لا سرإب لسرملا

ةيلخلا نيب بیرغ مسج رم ،اذاف هسسحتی يذلا لبقتسملا ىلإ دوعیو

ىلا ىرخا ةرم دترت نل ءارمحلا تحت ةعش نافاال سكاعلا حطسلا و

ةيلخلا تالسم طاقن عضو ريغی انهو لبقتسملا

ةفلتخملا   اهعاونأب ةعرسلا دیدحتو ، دعلا تايلمع يف ةرثكب مدختسی  

راتما ةرشع سكاعلا حطسلا و ةيلخلا نيب ةفاسم ىصقا



reboundsensors ةیدادتر اال تاساسحلا -2

زاهج receiverيف لبقتسمو transmitter لسرم نم فلا  تت

رمی امدنعو ةيجسفنبلا قوف ةعشا لسری لسرملا نا ثيحب   دحاو

عضو ريغيف لبقتسملا ىلا دترتف ةعش هذهاال هب مدطصت بیرغ مسج

ةيلخلا يف تلاالسم طاقن

ةسكاعلا و ةفافشلا ماسج اال فاشتك ال مدختسی

رتيميتنس ثالنوث مسجلا و ةيلخلا نيب ةفاسم ىصقا

lntraraysensors ةينيبلا ةعش األ تاساسح -3



نابكری receiver  لبقتسمو transmitter لسرم نم فلأتی

اذاف رم لبقتسملا اهلبقتسیو ةينيب ةعشا لسرملا لسری لباقتم لكشب

تلا طاقن عضو ساسحلا ريغيف ةعش هذهاال عطق  ، امهنيب بیرغ مسج

السم

ةرارجلا باوب األ ةكرحب مكحتلا تايلمع يف عونلا اذه  مدختسی  

، دعاصملا باوباو

ارتم ثالنوث لبقتسملا و لسرملا نيب ةفاسم ىصقا



ةیرصبلا فايل األ تاساسح -4

Fiber-opticsensors

اهيفو

نوكی



ةطوبرم ةیرصبلا فايل باكالتاأل نوكتو ، لبقتسملا هسفن لسرملا

،واآلرخ لسرملا عم لصوم الت باكلا ىدحإ نأ ثيح ، امهيلكل

. لبقتسملا عم لصوم

ءوضلا رمی ثيح ًادج، ةريغصو ةنرم الت باكلا هذه نوكتو

ةیاهن نم اآلرخ فرطلا نم جرخيل لبكلا خالل لسرملا نم ثعبنملا

ةراش اإل سسحتی يذلا لبقتسملا عم لصتملا لبكلا

اضیا طغضلا و ةرارحلا ةجردو داهج اال سايقل عونلا اذه مدختسی

للستلا فشكل ةمدقتملا االنم ةمظنا يف مدختسی

lasersensors: رزيللا تاساسح -5

مدختستو ، ةيئوضلا تاساسحلا يف ءوضلل عبنمك رزيللا مدختسی

نأ نكمیو ، صحفلا يف عةيلا ةقد ىلع لوصحلل رزيللا تاساسح



يمقرلا مدختسیو ، يمقر وأ يلثامت تاساسحلا هذه جرخ نوكی

يلثامتلا مدختسی و ةيلمعلا حاجن وأ لشف ىلإ ريشيل

     ةيلعفلا تاسايقلا ليجستو ، تاريغتلا ىلإ ةراش لإل

              



مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

photovoltaiccell ةيئوضلا ةيلخلا

و ليللا يف اإلةران ليغشتب موقی زاهج نع ةرابع يه

دعاسیو ءابرهكلا ةروتاف ضفخی زاهجلا ايلآ.اذه راهنلا يف اهئافطإ

ةقاطلا الك هتسا ديشرت يف

هلمع: ةركف

يف ءوضلا ةدش سايقل  (LDR) ةيئوض ةمواقم ىلع  زاهجلا يوتحی

  طيحملا

ىلع ادامتعا اهتميق ريغتت ةمواقم نع ةرابع يه ةيئوضلا ةمواقملا

تداز املك ءوضلا رادقم داز املكف ،  اهيلع طلسملا ءوضلا رادقم

تلاالسم طاقن عضو ريغتف   رييغتلا ةلحرم ىلا لصت ىتح   ةمواقملا

زاهجلا يف



: هعاونا

: نيعون وهو

ةعشا هيلا لصت ثيحب جراخلا يف بكری زاهج لكش ىلع عون 

اهب رثأتی ال يكل اهب  مكحتی يتلا نعاالةران اديعبو اترشابم سمشلا



لمحتت ذوتالسمالت ريغص هيلیر وةيئوض ةمواقم ىلع يوتحی  

ريبما 10 رايت ىصقا

زاهجلا عم روتكاتنوك بكری كلذ  نم ربكا لمحلا رايت ناك ناف

رايتلا ریرمتب روتكاتنوكلا موقیو روتكاتنوكلا ليغشتب زاهجلا موقی

ةيسيئرلا هتاسم ربعتال لمحلا ىلا

االلو: عونلا ليصوت ةقیرط



( دوسأ , ضيبأ , رمحأ 3سأالك( ىلع زاهجلا يوتحی

لا رتوينلا ةیذغتلا ردصمب هطبر متی كرتشملا وه ضيب األ كلسلا

روتكاتنوكلا فلم فرط وا حابصملا نم فرط )و لداعتملا )

فرط وا حابصملا نم اآلرخ فرطلا ىلإ هطبر متی رمح األ كلسلا

روتكاتنوكلا فلم

زافلا ةیذغتلا ردصمب هطبر متی دوس األ كلسلا و

نم دكأتلا لضف اال نكل ةقیرطلا هذهب اهليصوت نوكی عاون اال بلغا



زاهجلا عم قفرملا كولتاكلا خالل نم كلس لك ةفيظو

نوكتو ةيئابرهكلا تاحوللا يف  بك ری هيلیر لكش ىلع 2-عون

هيلا لصوتو جراخلا يف بكرت هنع ةلقتسم ةيئوضلا ةمواقملا

220v دهج ليغشت فلم هل

NC ةقلغمو NO ةحوتفم COM كرتشم قالب تالسم طاقنو

ایرصح روتكاتنوك هاعم بكری عونلا اذهو

  



: يناثلا عونلا ليصوت ةقیرط

لصوی

ردصم

ةیذغت

220V

زافلا

N ىلا لا رتوينلا Lو ىلا

COM ةكرتشملا تلاالسم ةطقن ىلا زاف لصوی

لصویو NO ةحوتفملا ةطقنلا ىلا روتكاتنوكلا فلم فرط لصوی

لا رتوينلا  ىلا روتكاتنوكلا فلم فرط

ردصم لوخدلا ةهج   ةيسيئرلا روتكاتنوكلا تاسم ىلاتال لصوی



هب مكحتلا دارملا لمحلل بسانم ةیذغت

ةهج ةيسيئرلا روتكاتنوكلا تاسم ىلاتال لمحلا فارطا لصوی

جورخلا

يفو عراوشلا ةدمعا ةرانا يف مكحتلا يف ةيئوضلا ةيلخلا مدختست

لزانملل ةيجراخلا ويفاالةران قئادحلا

رئاتسلا ب مكحتلا يفو



مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

Passive InfraredSensor ةكرحلا ساسح ■

وأ ناسن اال ةكرح فشكل ةداع لمعتسی ساسح :وه ةكرحلا ساسح

ام. ناكم ىلا ناسنا لوخد

اإلةران ليغشت حيتافم  و ةقرسلا راذنإ تاموظنم يف ةرثكب مدختسی  

ريثك  اهريغو ايلآ باوب وغإالقاأل وحتف





الك هتسا ديشرت يف دعاسیو ءابرهكلا ةروتاف يف رفوی زاهجلا اذه

ةقاطلا

هلمع: أدبم

يا وأالنأ فرعن نأ بجی ةكرحلا ساسح لمع أدبم فرعن نأ لبق

ةجرد رفصلا قوفت ةرارح هل مسج

نم ىلعا ويه ةجرد 34 يه ناسن دلجاال ةرارح طسوتم نإو

ثدحت نا نكمی اهنا يأ ساسحلا اهيف  دجاوتی يتلا ةيفلخلا ةجرد

ساسحلا اهاقلتی يتلا ءارمحلا تحت ةعش اال ةبسن يف اقرف

ةجرد تداز املك .و ءارمحلا تحت ةقاط لا سراب ناسن اال مسج موقی  



وأاإل ةقاطلا هذه هنم.و ةثعبنملا ةقاطلا ةبسن تداز   مسجلا ةرارح

اريماكلا لا معتسا نكمی ) ةدرجملا نيعلا ب هتیأر نكمی ال عاعش

فشك اهنكمی ةكرحلا ساسح لخاد ةدوجوملا   داوملا نكل ( هتیأرل

. عاعش اذهاال

تحت ةعش اال ةقاط  نإف ةكرحلا ساسح مامأ صخش رمی امدنعف  

هذهو   ساسحلا نم ربكا ةقاط  جورخ يف ببستس ةفاضملا ءارمحلا

مخضم ىلع رمت نأ بجی كلذل ادج ةفيعض دهجلا وا ةقاطلا

ةنراقم عقتل (Comparator) نراقم ىلع رمت (Amplifier)مث

نودب ) ةیداعلا ةلا حلل يئابرهكلا دهجلا ب دیدجلا يئابرهكلا دهجلا اذه

يدايتع اال ةقاطلا دح ةدیدجلا ةقاطلا تزواجت ).ناف صاخشأ دوجو

ببسی امم هيلیرلا فلم لغشی يئابرهك دهج جارخاب نراقملا موقی

هيلیرلا تالسم طاقن عضو رييغتب



: بيكرتلا ثيح نم ةكرحلا ساسح عاونا

وا توبس لكش ىلع يفخم وا فقسلا يف رهاظ   بكری يقفا 1-عون

ةيفقسلا االةران عاونا ضعب عم



ءابرهكلا بلع لخاد وا طئاحلا ىلع رهاظ بكری يدوماع 2-عون

حاتفم لكش ىلع





: نيتعطق نم فلأتی 3-عون

ءابرهكلا بلع يفو فقسلا يف بكرت سسحتلا ب ةصاخلا ةعطقلا

ةيفخم بكرت تلاالسم طقن لیدبتب ةصاخلا ةعطقلا

ويف ةلومحملا فتاوهلا يفو هايملا تايفنح عم بكرت عاونا كانهو

ريثك اهريغو تاريماكلا





: روتكلس نيحاتفم ةكرحلا ساسحل

نيب نوكی ةداعو ساسحلا لمع تقو خالهل نم طبضی روتكلس -1

قئاقد ةرشع ةیاغل يناوث ةدع

يف ساسحلا لمعيس لهو   ةيساسحلا خالهل نم طبضی روتكلس -2

فيفخ ءوض وج يف ما سماد وجظالم

: ةكرحلا ساسح ليصوت ةقیرط

220vهلثالةث دهج ىلع لمعی

ساالكغابلا

فرط لصویو لا رتوينلا ةیذغتلا ردصم ىلا لصوی قرز اال كلسلا

اضیا لا رتوينلا ىلا حابصملا

زافلا ةیذغتلا ردصم ىلا لصوی ينبلا كلسلا

حابصملا فرط ىلا لصوی رمح اال كلسلا



ساسحلا عم قفرملا كولتاكلا نم دكاتلا لضف اال اعبط

ليصوتلا لبق

بكرت ثيحب يزاوت رثكا وا نيساسح ليصوت نكمملا نم

حابصملا سفن لغشتو اهضعب نع ةديعب تاساسحلا



ملسلا ةنكم عم رثكا وا ساسح طبر نكمی اضیا

خالل نم وا ملسلا ةنكم طغاوظ ةطساوب ملسلا ةرانا لمعت ثيحب

تاساسحلا

رايت ناك ناف ريبما 10 رايت ىصقا   لمحتت ساسحلا تالسم طاقن

روتكاتنوك هعم   فاضی كلذ نم رثكا لمحلا

10 ةیاغلو 1رتم نم تاساسحلا اهيلع لمعت يتلا ةفاسملا لصت

ایرئاد راتما



مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا ةيجراخلا لئاسولا

:OpticalEncoder يرصبلا رفشملا

وا كر حملا نارود ةعرس دیدحتل جاتحن دق تاقيبطتلا ضعب يف

دق يتلا تاساسحلا نم دیدعلا دجوی االحازة, رادقم وا هنارود هاجتا

يرصبلا رفشملا مدختسی ما غًابلا نكل ضرغلا اذهل مدختست

.(opticalencoder)



لصفی , ءوض ساسح و ءوض ردصم نع ةرابع ةطاسبب ساسحلا

, كرحملا يف نارودلا روحم ىلع تبثم صرق مهنيب

رورمب حمست يتلا بوقثلا نم نيعم ددع ىلع يوتحی صرقلا و

. اهربع ءوضلا

صرقلا خالل نم عطقتم لكشب ءوضلا رمی كرحملا نارود دنع و

نم اهتءارق نكمی ةيئابرهك تاضبنلا نم ةلسلس جتنت يلا وبتلا

. ءوضلا ساسح خالل



: هئازجا

تاذ رئاودلا نم ةعومجم ىلا مسقم جاجزلا نم يرئاد صرق -1

نيعم فده وذ يسدنه لكشب ايلوط رئاودلا هذه ةمسقمو دحاو رتنس

موور يد يسلا ةسدع مجح فصن ةريغص ةسدع -2

يساس icوهاال اذهو ادج icماه اهب ةيبرهك ةتراك -3

تافللا ددع مهف ةيلمع  ىف

هليصوت متی ىذلا ءزجلا وهو (shaft) روحملا  -4

couplingوا قیرط نع اما كرحملا ب هليصوت متیو كرحملا  ب

ىلع دمتعی اذهو ناكم اال ردقب ريصق نوكی نكل يطاطم موطرخ

هتيبثت ةقیرط

. هتيبثت ناكمو كرحملا ب



هلمع: ةركف

ردوكن باال صاخلا (Shaft)لا رودی كرحملا رودی امدنع

موقتف ةريغص ءازجا ىلا مسقملا يجاجزلا صرقلا رودی يلا وبتلا

  ةسدعلا

ىلا دعلا اذه لقنب موقت مث ةيناثلا نم ءازج ددعاال دع ىف اهرودب

  تاجوملا هذه و تاجوم ىلا ةراش هذهاال لیوحتب موقی ىذلا (Ic)

-'A'-B'-C'    مهيفنو  A-B-C-D  تاجوم ةعبرا ىلا ةمسقم

D

. نيعم ىزغم اهل مهنم هراشا لكو



: ةيلمع ةقیرطب لمعلا هركف حاضی ال

صرقلا اذه كرحملا عم كرتشم روحم هل صرق نع ةرابع وه

هجولا و يئوض عبنم االلو هجولا , ناهجو وهل بقثم

يئوض ساسح   يناثلا

رمی و كرحملا ةعرس سفنب ردوكن اال رودی كرحملا رودی امدنعف  

رورم دنع ءوضلا   يئوضلا ساسحلا لبقتسیو بوقثلا ربع ءوضلا

بوقثلا ربع ءوضلا

بقث هب365 صرقلا نا انضرف اذاف ,  ةضبن ىلع لصحن يلا وبتلا

  هرود لك ةضبن  365 ىلع لصحن اذا



: يئابرهكو يكيناكيم نيمسق ىلا ردوكن اال مسقی

  امهو نايسيئر ناعون كانه : يكيناكيملا مسقلا واال

 Rotaryencoder ينارودلا ردوكن اإل

ةينارودلا فئاظولا يف مدختسی

Longitudinalencoder يطخلا ردوكن  اال

ةيطخلا فئاظولا   يف مدختسی

: يئابرهكلا مسقلا ايناث

  امهو نايسيئر ناعون كانه

 :Incrementalencoder  يدیازتلا وا يددرتلا ردوكن 1-اال

ةضبن ثمال500 تباث نوكی ةرود لكل تاضبنلا نم ددع جرخی

األ ةانقلا A',B'امأ امهيسكعو A,B تاونقلل اذه نوكیو ةرود لكل

ةرود لكل ةدحاو ةضبن يطعتف O Nوأ Zوأ ىمست ويتلا ةريخ

B ةانقلا A قبست ثيح ةتباث تاجرد A,B نيب ةیوازلا قرف نوكیو



نارودلا هاجتا ددحتل

جرخ تاراشإ Incrementalencoderهل يدیازتلا ردوكن  اال

. نارودلا قاطن ىدم ىلع ةرركم

ديحو عضو هل سيل يكيناكيم عضوم لك نأ مهفن نأ مهملا نمو

. فیرعتلل

لال فوقولا عضوم دیدحت المتی يدیازتلا ردوكن اال ليغشت دنعو

. عضوم لكل ةددحم ةراشإ دجوت ال ثيح ردوكن

اتباث اددع هرود لكل تاضبنلا نم ددع يدیازتلا ردوكن اال جرخی  

  نوكت و ةضبن 500 لا ثملا ليبس ىلع

.A-B تاونقلل تاضبنلا هذه

. ةعاسلا براقع عم االهاجت نيعتب موقت :A ةانقلا

. ةعاسلا براقع سكع االهاجت دیدحتب موقت  :B ةانقلا

لكل هدحاو ةضبن ىطعتف (o or n or z) هريخ اال هانقلا اما

. هرود



: هبويع

ىلا دوعی ىا ءابرهكلا عاطقنا دنع (Rotor)لا عضومب ظفتحی ال

(SetPoint)لا

 :Absoluteencoder قلطملا ردوكن 2-اال

قفاوی يضبن جرخ Greycodeإلجاتن يدامرلا دوكلا مدختسی

ةرود لك يف يرود لكشب كلذ رركتیو ردوكن لإل ةينارودلا ةیوازلا

جارخ اإل تاونق ددع بسح ردوكن اال اهسيقی يتلا ایاوزلا ددع نوكیو

3 ناك ولو ایاوز 4 كانه نوكی 2 تاجرخملا ددع ناك ثمفالول هنم

16 ایاوزلا ددع نوكی 4 ناك ولو 8 ایاوزلا ددع نوكی تاونق

اإل تاونق ددع لألس اعوفرم 2 ددعلل ایواسم ایاوزلا ددع نإف اذكهو

جارخ



. يئانثلا ماظنلا عاونأ نم عون وه يدامرلا دوكلا

يلا. تلا ددعلل لالقتنلا ةدایزلا ةيفيك وه قرافلا و

طقف دحاو مقر ةدایز نكمی ثيح

يلا تلا مقرلل لالقتنلا

ماظنلا 0،1،2،3،4،5ب لثمت يدامرلا دوكلا ثمال0،1،3،2،6،7ب

. يئانثلا

ةقدب تاضبن رادصإب موقی زاهج وه ردوكن نإفاال يساسأ لكشبو

. كرحملا نارود روحم تارود ددع عم بسانتت

لدعم وأ هتيعضو وأ روتوم ةعرس سايقل كلذ مادختسا نكمیو

. ؤطابتلا و عراستلا

عنصم ولخی ال ثيح ردوكن اال مادختسا تاقيبطتل ةريثك ةلثمأ دجویو

. تاعانصلا عاونأ فلتخم يف ردوكن لال تامادختسا نم ابیرقت

 



لكل ةديحو ةميق Absoluteencoderهل قلطملا ردوكن اال

عضوم لكل Binarycount يئانث دادع لكش يف عضوم

. يكيناكيم

يكيناكيملا عضوملا ةفرعم متی قلطملا ردوكن اال ليغشت متی امدنعف  

نم ةجراخلا ةراش يفاإل ةديحو ةميق عضوم لكل ثيح امامت

. ردوكن اال

:AbsoluteEncoder قلطملا ردوكن  اال

خالل نم جتنی اذهو (Digitalbits) نوكی عونلا اذهل جرخلا  

ةءاض هذهاال و نارودلا ءانثا يئوضلا ردصملا نم  جراخلا ءوضلا

.(GrayCode)لا لوحتتو اهلا بقتسا متی



ةیوازلا قفاوی يضبنلا جرخلا اذهو

ىتلا ایاوزلا ددع نوكی ةرود لكل يرود لكشب كلذو ردوكن لال

اهسيقی

االس عوفرم 2 ددعلا نوكی , جرخلل تاونقلا ددع  بسح ردوكن اال

. ایاوزلا ددع باسح متی اذهب و تاونقلا ددعل

 : هتازيمم

 . ءابرهكلا عاطقنا دنع (Rotor)لا عضوب ظفتحی



: ردوكن اال ةیامح

)ىلإ ةيطخلا وأ ةينارودلا ) ةيكيناكيملا ةكرحلا لیوحتب موقی ردوكن اال

وا شیوشتلا نم تاضبنلا هذه ةیامح   بجی كلذل ةيئابرهك تاضبن

لخادتلا

shielded لباك لمعتسی نأب امئاد ىصوی لخادتلا نم ةیامحلل

ةفرعم نم الدب كلذكو لخادت يأ نم ةجراخلا ةراش اإل ءاقن نامضل

دودح يف نوكی نأو ردوكن اال ةیذغتل مدختسملا تلوفلا دودح

يفاألءاد أطخ ثدحی ال ىتح اهب حومسملا

تاضبن لمعتسی يذلا زاهجلل لخدلا ةمواقم نوكت نأ نم الدب كلذك

كلذو ردوكن باال راملا لمحلا رايت ضفخ وأ ادج عةيلا ردوكن اال

هتاونق دحأ ىلع shortcircuit ثودح نم هتیامحل



ةبرت نماأل ردوكن اال ةیامح بجيف   ةيكيناكيملا ةیامحلا   ةيحان نم اما

موحش لزع نم الدب كلذكو ةكرحلا ب ساسح اإل قطانم دست ويتلا

قباسلا ببسلا سفنل ردوكن اال لخادل لوخدلا )نم ايليبلا ) ناملورلا

ءازج سالةماأل ىلع رثؤت امبر ويتلا تامدصلا نم ةیاقولا كلذك

  ةيلخادلا ةراودلا

: ردوكن اال ءادا يف تازازته واال تامدصلا رثؤت فيك

نم يلخادلا راودلا ءزجلا طوقس ىلإ يدؤت تازازته واال تامدصلا

فلت ىلا يلا بوتلا هرسكو هناكم

ردوكن اإل

رواحم فلت ىلإ يدؤی روتوملا عم ردوكن اإل روحم ةماقتسا مدع

ةمظتنم ريغ هتكرح حبصتو ردوكن اال زاكترا

: ردوكن لااال طعا فاشتكا

اصيصخ ممصم رابتخا زاهج وأ بوكسوليسوأ زاهج مادختسا نكمی

. ردوكن اال رابتخ ال

يبرهكلا دهجلا لوصو رابتخا يف يداعلا رتيميتلملا مادختسا نكمیو

لال رابتخ اال دنعو ادج ةئيطب تاعرس دنع ردوكن اال جرخ سايقو

بردم صخش قیرط نع اذه متی نأ بجی لماك لكشب ردوكن

. بوكسوليسوأ زاهج مادختسابو



: مكحتلا ةرئاد يف ةدعاسملا لئاسولا

لباقلا يقطنملا مكحتلا زاهج

ProgrammableLogicController  ةجمربلل

(P.L.C) هراصتخاو

تايلمعلا   ةتمتأ يف  لمعتسی يمقر   بوساح نع ةرابع وهو  

. ةيكيناكيمورهكلا

:P.l.c جمربملا يقطنملا مكحتلا فیرعت -●

يف مكحتلا لا معأ يف ةصصختم ةينورتكيلإ ةلآ نع ةرابع P.l.c لا



ةيعانصلا تايلمعلا ةبقارمو يقيقحلا نمزلا

لكش يلع هتركاذ يف نزخت تاميلعتلا نم ةعومجم P.l.c لا  ذفنی

تانايبلا ةجلا عمآالتعم ةكرتشم تافص P.l.c لل مث نمو جمانرب

P.L.C لا صاوخ

نم ليعفت ةزهجأو تاسجملا ىلإ ةرشابم P.l.cـ لا ليصوت نكمی -1

ةعانصلا ةصاخ اإلجاتن عقاومب جارخ اإلخدلاواإل تادحو خالل

ةجرد ) ةيساقلا ةيعانصلا ةئيبلا يف لمعلل P.l.cـ لا ميمصت 2-متی

يف ادج ةريصق ةنمزأب ةقيقد تاعاطقنا – تازازتها – ةرارح

( اهريغو لخادتلا و يبرهكلا دهجلا ءوسو رايتلا

اصيصخ اهریوطت مت تاغلب مجرتم P.l.cـ لا نإف اريخأو -3

نم عيلا ىوتسم يلإ جاتحی ال لكشبو األةتمت فئاظو ةجلا عمل

ةقبسم ةفرعم

ليغشتلا و بيكرتلا دنع ةجمربلا ب

:P.l.cـ لا تانوكم -●



تيبثتلل مادقأ -1

VAc240وأVDc24 ةیذغتلل ردصم -2

رطسأ ةعبرأ نم ضرع ةشاش -3

الت خدملا فارطأ تيبثت نكامأ -4

( تلوف 10– رفص ) جولا األن لوخد فارطأ -5

حسملا رز -6

رطس ةفاضإ رز -7

Push) ليغشتلل رارزأك اهمادختسا نكمی األمهس[ رارزأ -8

[(Button

تانايبلا لا خدإب حامسلا و رايتخ رزاال -9

جورخلا 10-رز



اآليل بساحلا لباك عضول ناكم -11

تاجرخملا فارطأ تيبثت نكامأ -12

: زاهجلا تایوتحم -●

يف اهمادختسا نكمی يتلا رصانعلا نم دیدعلا يلع زاهجلا يوتحی

: رصانعلا هذه ةلثمأ نمو مكحتلا رئاود

يلع اهددع دمتعی Relays ةدعاسملا تاهيلیرلا نم ددع -1

زاهجلا لیدوم

Timers ةينمزلا تاتقؤملا نم ددع -2

Counters تادادعلا نم ددع -3

AnalogueInput جولا التاألن خدم -4



:P.l.cـ لا زاهج ليصوت ةيفيك -●

ةدع P.l.cـ لا زاهجب دجوی -

لیدوم يلع دمتعی Outputs تاجرخم ةدعو Inputsالت خدم

زاهجلا

تايلمعلا بسح يلع تاجرخملا التو خدملا ددع ددحتی -

ةرئادلا يف اهذيفنت بولطملا

:Inputsالت خدملا ةدحو ▪

ا ءاطع (إل رايتلا ليصوتب موقت يتلا ةيئابرهكلا رصانعلا اهب لصوت

طغاوضلا يف( رصانعلا هذه لثمتتو , ةنيعم ةلآ ليغشتل ( ةراش إل

ةدعاسملا طاقنلا – طوشلا ةیاهن حيتافم – حيتافم – اهعاونأب

( روتكاتنوكلل

زاهجلا لیدوم بسح يلع اضیأ الت خدملل ننقملا دهجلا ةميق ددحتتو

لمعی نم اهنمو رمتسم تلوف 24 دهج يلع لمعت الت خدم دجوتف

ةجاحلا بسح كلذ لك ددرتم تلوف 220 دهج يلع

:Outputs تاجرخملا ةدحو ▪

انه نكلو اهب مكحتلا وأ اهليغشت بولطملا األمحلا عيمج اهب لصوت

ال ابسحت زاهجلا تاجرخم عم ةرشابم األمحلا ليصوت لضفی ال

ليمحتلا لضفی كلذل زاهجلا هلمحتی وال بوحسملا رايتلا عافتر

رصانعلا هذهو زاهجلا لوانتم يف رايت بحسب موقت ةيبرهك رصانعب

– عطاوقلا – روتكاتنوكلا الي– یرلا يف( لثمتت

(............ ةیاقولا ةزهجأ



الت: خدملا ليصوت ةقیرط -●

موقت يتلا ةرئادلا ب ةدجاوتملا حيتافملا و طغاوضلا دیدحتو ةفرعم متی

الت خدم عم اهليصوت مت يتلا يه حيتافملا هذهو تاراش اإل ءاطعإب

عم اهليصوت مث يبرهكلا رايتلا ب اهتیذغت متی ثيح p.l.cلاـ زاهج

زاهجلا يلإ يبرهكلا رايتلا ليصوت متی اهيلع طغضلا دنعف لخدلا

تمت يذلا جمانربلا وأ زاهجلل يطعملا يملسلا مسرلا يلع اءانبو

تايلمعلا ذيفنتب زاهجلا موقی زاهجلا يلع هتجمرب

: تاجرخملا ليصوت ةقیرط -●

ب هليصوت متی فرط . نيفرط زاهجلا تاجرخم نم جرخم لكل

قلغی امدنع لمحلل هئاطعإب موقی هل يطعی دهج يأ ردصملا

ثمال طغضلا دنعف نيفرطلا نيب يذلا ( ةدعاسملا ةطقنلا ) تكاتنوكلا

نيب يذلا تكاتنوكلا موقی I1 لخدلا عم لصتملا S1 طغاضلا يلع

دارملا لمحلا يلإ رايتلا ليصوتو قلغلا Q1ب جرخلا فارطأ

تاجرخملا يقابل ةبسنلا ب اذكهو هيف مكحتلا

8Aثمال اهنع ةدایزلا المتی رايتلل ةميق اهل ددحم تاجرخملا هذه

ليصوت متی نكلو اهعم ةرشابم األمحلا ليصوت المتی كلذل

ريبك رايت بحست ال ألاهن تاروتكاتنوكلا و تاهيلیرلا





:PLC لا ةجمرب

تاغل نمض PLCونم لا زاهج ةجمربل مدختست تاغل ةدع كانه

 : مادختس اال ةعئاشلا ةجمربلا

:Ladderdiagram يملسلا ططخملا جمانرب -

زومر هبشی plcألهن ةزهجأ يف امادختسا تاغللا رهشا نم  ووه

نيسدنهملا و نيينفلا لبق نم همادختسا نكمی التو حرملا ب مكحتلا

يتلا ةيلا تتملا زومرلا نم ةعومحم نع ةرابع هنا ثيح ةلوهسب

ةبولطملا ةفيظولا ءارج إل يبرهكلا رايتلا قفدت حضوت



نم ةعومجم نع ةرابع Statementlist/STLووه جمانرب -

 . بساحلا زاهج اهمهفی يتلا رماو األ

Functionblckdiagram جمانرب -

PLCلا ةزهجأ ةجمربل ةفلتخملا لئاسولا

اهنم:  قرط ةدعب ةجمربلا متت

زاهجلا ةركاذ لخاد جمانربلا لا خدإب موقی صاخ ةجمرب زاهج  - 

زاهجلا ةهجاو ىلع حيتافم ةعومجم و ةشاش قیرط - نع

بساحلا زاهج نم هلا زنا متی جمانرب قیرط - نع



اآليل مكحتلا ةرود هللا دمحب تمت

ءابرهك ينف دمحملا ليقع هبتك


