
ATS ةرئاد حرش       

يكيتاموت األ ليوحتلا حاتفم        
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د ادعا     
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ةديدج ةعبط



ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هللا ءاش نا موي لك تاقلح لكش ىلع ATS  ةرئاد حرشب ادبن فوس

نيئدتبملا ةدافا ىلع اصرح طسبم لكشبو ةرئاد حرشن

ديهمت

االمس اذهب تيمس اذاملو ATS ةرئاد ينعت اذام

تاملكل االىلو فرح يهاال  ATS فرحا

A                            T                    S      

Automateic          Transfer        Switch

يكيتاموت اال               ليوحتلا              حاتفم     

ةعبراوا ثواالةث نيردصم نيب يكيتاموتا ليوحت رخا ىنعمبو

ءابرهكلل

نيمسق ATSىلا ةرئاد مسقنت

و تانيبوبلا ليغشت نع ةلوؤسملا يهو ( لورتنوكلا ) مكحتلا ةرئاد -1

ةرئادلا يف تارمياتلا و تايليرلا

ةيبرهكلا ةيذغتلا ريرمت نع ةلوؤسملا يهو ( روابلا ) ىوقلا ةرئاد -2

لمحلا ىلا

نيردصم ATS ةرئاد تانوكم

2 ددع لمحلل بسانم يعابر وا ثاليث عطاق



ددع2 لمحلل بسانم يعابر وا ثاليث روتكاتنوك

ددع1 يكيناكيم كولر تنا

2 ددع زويف وا يداحا عطاق

ددع2 يليد نوا رميات

1 ددع هيلير

دلوملا ليغشتل وا ةيامحلا لجا نم تافاضا كانهو تانوكملا مها هذه

اهتقوب اهيلا قرطتن فوس



3 لمع ةركف مهفن نا انيلع بجي ATS ةرئاد لمع ةيفيك مهفن ىتح

اهيف تانوكم

ةيسيئر تاسم  هلوتال ليوك وا ةنيبوب وا فلم :هل روتكاتنوكلا -1

ةيسيئرلا ةيذغتلا فارطا اهيلا لصوي NO ةحوتفم نوكت غابلا

NC ةقلغمو NO ةحوتفم   ةدعاسم تاسم توال لمحلا فارطاو

ىلا لصو اذا روتكاتنوكلا لمعي مكحتلا ةرئاد فارطا اهيلا لصوي

لمحلا  ىلا رايتلا ررميو ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف يبرهك رايت هفلم

تعطقنا اذاف يبرهك رايت هفلم ىلا لوصوم طاملا لمعي ىقبيو

يعيبطلا اهعضو ىلا هطاقن تداع هفلم نع ةيذغتلا



  ةحوتفم تاسم هلوتال ليوك وا ةنيبوب وا فلم :هل هيليرلا -2

مكحتلا ةرئاد فارطا اهيلا لصوي NC ةقلغم تاسم NOتوال

هتاسم تال قلغيف يبرهك رايت هفلم ىلا لصو اذا هيليرلا لمعي

لوصوم رايتلا طاملا لمعي ىقبيو ةقلغملا هتاسم تال حتفيو   ةحوتفملا

اهعضو ىلا هطاقن دوعت هفلم نع يبرهكلا رايتلا عطقنا اذاف هفلم ىلا

يعيبطلا



ةحوتفم تاسم هلوتال ليوك وا ةنيبوب وا فلم :هل رمياتلا -3

تيقوتلا ب زاتميو NC ةقلغم تاسم NOتوال

اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب ادب هفلم ىلا يبرهكلا رايتلا لصو اذاف

NCوال ةقلغملا حتفيو NO ةحوتفملا قلغيف هتاسم تال لدب نمزلا ىهتنا

تعطقنا اذاف هفلم ىلا لوصوم يبرهكلا رايتلا طاملا لمعي زيلا

يعيبطلا اهعضو ىلا هتاسم تال تداع هفلم  نع ةيذغتلا



1 مقر ةرىادلا



دلومو يمومع ءابرهك يردصم نيب ليوحتلل مكحتلا ةرئاد يه

ةرئادلا هذه يف انمدختسا

K1   K2   امهزمرو ددع2  روتكاتنوك فلم  

R   هزمرو ددع1  هيلير فلم

F امهزمرو ةرئادلا ةيامحل 2 ددع زويف

ةرئادلا لمع ةركف

ةحوتفملا هتطقن قلغيف R هيليرلا لمعي يمومعلا ءابرهك دوجو دنع

لصيف يمومعلا ءابرهك ريرمت نع لوؤسملا وهو K1 راسم يف

يمومعلا ءابرهك ررميو لمعيف K1 فلم ىلا رايتلا

وهو K2 راسم يف ةقلغملا هتطقن R هيليرلا حتفي تقولا سفن يفو

K2 فلم نع رايتلا راسم عطقيف دلوملا ءابرهك ريرمت نع لوؤسملا

لمعي فال

يعيبطلا اهعضو ىلا هيليرلا طاقن دوعت يمومعلا ءابرهك تباغ اذاف

يمومعلا رايتلا عاطقنا لعفب K1 لصفي انهو

فوس  K2 فلم ناف دلوملا ليغشت لعفب دلوملا ءابرهك تءاج اذاف

ايعيبط ةقلغم R هيليرلا ةطقن الن لمعي

لصفيو K1 لغشيف هيليرلا لمعي يمومعلا ءابرهك تءاج اذاف

نيب االيل ليوحتلا ةيلمع تمت دق نوكت انهو ةظحللا سفن K2يف

دل ووملا يمومعلا ءابرهك يردصم



2 مقر ةرئادلا



ةقباسلا ةرئادلا ىلع كولر تنا طقن ةفاضا مت ةرئادلا هذه يف

اهتيمهاو اهتدئاف امو كولر االتن طاقن يه امف

يبرهكو يكيناكيم نيعون كولر -االتن

حبصي ثيحب نيروتكاتنوكلا نيب بكري   يكيناكيم كولر 1-تنا

اذا ةرئادلا يف هرودو ةدحاو ةعطق امهناك كولر واالتن نيروتكاتنوكلا

هيلع طغظن نا انلواح ولو لمعي نا يناثلا عنمي روتكاتنوك لمع

مداصتو اعم االنينث لمع مدع نمأي امم لزني نلف انعبصاب

نيردصملا

NCيف ايعيبط ةقلغم ةدعاسم ةطقن وهو يبرهك كولر 2-تنا

ةقلغم ةدعاسمةطقن K1 يمومعلا روتكاتنوك نم ذخانف روتكاتنوكلا

K2 دلوملا روتكاتنوك راسم يف اهعضنو NC ايعيبط

روتكاتنوك NCنم ايعيبط ةقلغم ةدعاسم ةطقن ذخأنو

يف K1امك يمومعلا روتكاتنوك راسم يف اهعضنو K2 دلوملا

ططخملا

K1 يمومعلا روتكاتنوك لمع :اذا يبرهكلا كولر االتن لمع ةقيرط

روتكاتنوك ىلا رايتلا راسم عطقيف ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن حتفي

اعم ناردصملا رفوت ول ىتح لمعي K2نلف دلوملا

ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن حتفي K2 دلوملا روتكاتنوك لمع اذاو

ناردصملا رفوت ولو K1 يمومعلا روتكاتنوك ىلا رايتلا راسم عطقيف

نمضنف الاعم معي نا نيروتكاتنوكلا عنمي يبرهكلا كولر االتن ةدئاف

نيردصملا مداصت مدع



: تاهيبنت

نيتطقن هيف يبرهكو يكيناكيم جودزم كولر نماالتن عون دجوي -

روتكاتنوك عم لمعت ةطقن لك نيتقلغم

ةعطق مادختسا متيف ةدعاسم طقن اهعم دجوي ال تاروتكاتنوكلا ضعب -

اهيفو هعم لمعتو روتكاتنوكلا ىلع بكرت رييلسكوا ىمست ةيجراخ

ةقلغمو ةحوتفم ةدعاسم طقن



3 مقر ةرئادلا



يليد نوا نيرميات ةفاضاب اهلبق يتلا ةرئادلا نع ةرئادلا هذه فلتخت

لضفاو أأنم ءاداب موقتلو ةرئادلا يف ةيامحلا ةدايزل اهيلع

هتدئاف يهامو هتفاضا تمت اذاملو يليد نوا رمياتلا وه امف

لا معتس باال اهرهشاو تارمياتلا عاونا دحا وه يليد نوا رمياتلا -1

تيقوتلا ب زاتمي هنكلو اريثك هيليرلل هباشم وه

ةحوتفم تاسم تال طقن )هلو ليوك ) ليغشت فلم هل اضيا

NC ايعيبط ةقلغم ىرخاو NO ايعيبط

وا قئاقدلا وا يناوثلا ىلع طبظي نكمم تقولا طبظ رايتخا جيردت هل

نوكي وا هلخادب نيرز خالل نم تقولا عون رايتخاب موقن تاعاسلا

تاعاسلا و قئاقدلا و يناوثلل تاجيردت هب3

هطاقنو هفارطا حرشب موقن فوسو

ليوكلا يفرط امه 7    2 ماقر اال

NO ةحوتفم طقن 6 3و8        1 ماقر اال

NC ةقلغم طقن 5 4و8        1 ماقر اال

لمعي فوس هفلم ىلا يبرهك رايت ليصوت مت :اذا هلمع ةقيرط -2

تال عضو لدبي نمزلا كلذ ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب ادبيو

عضولا ىلع ىقبيو ةقلغملا طقنلا حتفيو ةحوتفملا طقنلا قلغيف هتاسم

تداع رايتلا عطقنا اذاف هفلم نع يبرهكلا رايتلا عاطقنا ىتح ديدجلا



يعيبطلا اهعضو ىلا هتاسم تال

ةرئاد عم يليد نوا رميات بيكرتب موقن : ةرئادلا ب هطبر ةقيرط -3

ت ةطقن خالل نم وا رشابم يمومعلا رايت نم  هفلم يذغن و يمومعلا

تالسم ةطقن هنم اذخانو R  هيليرلا NOنم ةحوتفم السم

K1 يمومعلا روتكاتنوك فلم   راسم يف اهعضنو NO ةحوتفم

هفلم يذغنو دلوملا ةرئاد عم يليد نوا رميات بيكرتب موقن اضياو

ذخانو NC ةقلغملا R هيليرلا ةطقن دعب نكلو رشابم دلوملا رايت نم

روتكاتنوك فلم راسم يف اهعضنو ةحوتفم تالسم ةطقن رمياتلا نم

  دلوملا

: ةرئادلا يف تارمياتلا ةدئاف -4

يمومعلا روتكاتنوك لمع نيب لصاف نمز نماي يمومعلا رميات ا-

نامض لصافلا تقولا اذه نم ةدئافلا K2و دلوملا روتكاتنوكو K1

يفاالمحلا تاج وثلاال تافيكملا رارقتسا و نيرايتلا مداصت مدع

ليغشتلا ةداعا لبق

لبق دلوملا ءابرهك رارقتس ال لصاف نمز نماي دلوملا رميات ب-

هيلع ليمحتلا

ىلع لمحت ATS ةرئاد نم رثكا اندنع ناك اذا ىرخا ةدئاف هلو

يناوث ثمال6 ضعب ءارو تارمياتلا تاقوا طبظب موقن هتاذ دلوملا

طغظ فيفختل ةقيرطلا هذه نم ةربعلا و اذكهو ةيناث 14 يناوث 10

دلوملا ىلع قاالعاالمحلا



تءاج دلوملا ىلع لمعت ةرئادلا نا ضرفنل : تارمياتلا لمع ةيفيك -5

ةقلغملا هتطقن حتفب موقيف R هيليرلا لمعي واال يمومعلا ءابرهك

موقتف K2  دلوملا روتكاتنوك فلم   راسمب يه يتلا NC ايعيبط

هلصفب

 NO ايعيبط ةحوتفملا هتطقن قلغب R هيليرلا موقي تقولا سفن يفو

ةظحللا هذه يفو هليغشتب موقتف T1 رميات فلم راسمب يه يتلا

الن المعي نيروتكاتنوكلا

5 نم وهو هيلع  طوبظملا نمزلا دعب موقي T1 رميات لمعي امدنع

NO ايعيبط ةحوتفملا هتطقن قلغي نمزلا ءاهتنا دنعو يناوث 10 ىلا

لمعيف K1 يمومعلا روتكاتنوك فلم راسمب يه ويتلا

الن المعي نيروتكاتنوكلا ةظحللا هذه يف يمومعلا رايت بيغي مدنعو

فلم واالىلا رايتلا لصي   دلوملا لغتشا اذاف

نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب موقيو لمعيف  T2 رمياتلا

روتكاتنوك فلم راسمب يه NOيتلا ايعيبط ةحوتفملا هتطقن قلغي

لمعيف K2 دلوملا



4 مقر ةرئادلا



اهلمعل اهئادا دعب ةرئادلا نم تارمياتلا جارخاب انمق ةرئادلا هذه يف

اهانجرخا اذاملو اهانجرخا فيكف

سردلا يف انعم :نيبت هلمع ءادا دعب ةرئادلا نم رمياتلا جرخن فيك

نمزلا دعب أدبي هفلم ىلا رايتلا لصي امدنع رمياتلا نا قباسلا

ةحوتفملا هتطقن قلغيف هسم تال لدبي نمزلا ءاهتنا دعبو هيلع طوبظملا

روتكاتنوكلا لغتشيف روتكاتنوكلا فلم راسم NOيف ايعيبط

  روتكاتنوكلل هليغشت دعب ةرئادلا نم رمياتلا جرخن نا اندرا اذاو

اهلصونو روتكاتنوكلا NOنم ايعيبط ةحوتفم ةطقن ذخان واال

ةطقنلا هذه ىمست NO ايعيبط ةحوتفملا رمياتلا ةطقن عم يزاوت

قلغا   رمياتلا خالل نم روتكاتنوكلا لغتشا )اذاف ةيضيوعت ةطقن )

يه   روتكاتنوكلا فلم ىلا رايتلل ةلصوم   حبصتف ةحوتفملا هتطقن

رثأتي نل ةرئادلا نم رمياتلا انجرخا اذا انهو اعم رمياتلا ةطقنو

ةيضيوعتلا ةطقنلا ىلع هليغشتب دمتعي فوس الهن روتكاتنوكلا ليغشت

هتمهم ءادا دعب ةرئادلا نم رمياتلا جرخن نا اندرا اذاف

امدنعف روتكاتنوكلا NCنم ايعيبط ةقلغم ةطقن هراسم يف عضن

رمياتلا نع ةيذغتلا عطقنتف ةقلغملا هتطقن حتفي روتكاتنوكلا لغتشي

ةرئادلا نم جرخيو

ولف تارمياتلا رمع ةلا طا يه ةدئافلا : رمياتلا جارخا نم ةدئافلا يهام

يضارتف اال اهرمع لقي فوس ةرئادلا يف لمعت تارمياتلا تيقب

فقوتت ال ةرئادلا ليغشت تقو يف رمياتلا لطعت حبلا ةدئاف اضياو

رمياتلا لطع ببسب ةرئادلا



5 مقر ةرئادلا



ةميدقلا ةقيرطلا ب دلوملا ليغشت ةرئاد انفضا ةرئادلا هذه يف

تادلوملا يفف لمعتست دعت مل ابيرقت ةرئادلا هذه الن ةميدق انلق اذامل

وال ةيامحلا رصانع عيمج اهيف اهعم ليغشت ةتراك يتات ةثيدحلا

كيتاموتا دلوملا لمعيل يمومعلا نم ةقلغم ةطقن اال جاتحت

اكيتاموتا دلوملا ليغشت ةرئاد تانوكم يهام -1

ددع2 12VDC24واVDC ليوك هيلير

12VDC24واVDC ليوك الت) واحم فالرش( رميات

220 ليوك هيلير

ةرئادلا طبر ةيفيك -2

R1متيو يمومعلا هيلير NCنم ايعيبط ةقلغم ةطقن ذخا  واالمتي

ةرئادلا لوا يف اهعضو

ةقلغم ةطقن هنم ذخؤي   دلوملا ءابرهك R2نم هيلير فلم ةتيذغت متي

T3 رميات   راسم يف عضوتو NC ايعيبط

هنم ذخؤيو 24VDC رايتلا ب رشابم  R3 هيلير فلم   ةيذغت متي 

مدختستو لا طبلا لصفو لصول ةطقن مدختست NO نيتحوتفم نيتطقن

دوقولا ةبملط لصفو لصول ىرخ اال

هيليرلا ةطقن خالل 24VDCنم رايتلا T3نم رميات ةيذغت متي

ايعيبط ةقلغملا R2



راسم يف عضوتو T3 رميات NOنم ايعيبطةحوتفم ةطقن ذخا متي

R4 هيلير

رمياتلا ةطقن خالل 24VDCنم رايتلا R4نم هيلير ةيذغت متي

NO ايعيبط ةحوتفملا T3

ةرئادلا لمع ةيفيك -3

اهتعيبط R1ىلا هيليرلا ةطقن دوعت يمومعلا ءابرهك بايغ دنع

ةرئادلا VDC24ىلا رايت رورمب حمسي NCامم ايعيبط ةقلغم

ةحوتفملا هتاسم تال قلغيو لمعيف R3 هيلير فلم ىلا رايتلا لصي

لا وطبلا دوقولا ةبملط ليغشت نع ةلوؤسملا NO ايعيبط

ةقلغملا R2 هيلير ةطقنب ارورم T3 رميات فلم ىلا رايتلا لصي اضيا

قلغي ةرئادلا هذه يفو هطبظ بسح هلمع ةقيرطو لمعيف NC ايعيبط

يناوث 10 اهحتفيو يناوث 5 هتطقن

يناوث 5 لمعيف رمياتلا ةطقن خالل R4نم هيلير فلم ىلا رايتلا لصي

نع ةلوؤسملا NO ايعيبط ةحوتفملا هتطقن قلغيو يناوث 10 لصفيو

يناوث 10 لصفيو يناوث 5 لمعيف شراملا ليغشت

ايعيبط ةقلغملا هتطقن حتفيف R2 هيلير لمعي دلوملا لغتشا اذاف

هلمع ءادا دعب ةرئادلا نم هجرخيو T3 رميات لصفيف NC

لغتشي التثمالملو واحم 10 لمعلا T3ب رمياتلا رمتسا حلا يف

التثمال واحم 10 التدعب واحملا نع هفقوتي طبظ هل دلوملا



6 مقر ةرئادلا



نيرميات اهيلا انفضا امناو اهلبق يتلا ةرئادلا هبشت ةرئادلا هذه

يليد فووا رميات  واالرخ يليد نوا رميات دحاو

اهتدئاف امو اهتفاضا تمت اذاملو تارمياتلا هذه يه امف

اهانفضا يتلا تارمياتلا ىلا فرعتن -1

مت اذا لالةداف اهديعنو هلمع ةقيرط حرش قبس دقو يليد نوا رميات ا-

نمزلا دعب أدبي يليد نوا رميات فلم ىلا يبرهك دهج ليصوت

ةقلغملا هطقن حتفيف هتاسم تال لدب نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا

هعضو ىلع ىقبيو NO ايعيبط ةحوتفملا هطقن قلغيو NC ايعيبط

ىلا هتاسم تال تداع تعطقنا اذاف هفلم نع ةيذغتلا عطقنت ىتح ديدجلا

يعيبطلا اهعضو

ىلا يبرهك دهج ليصوت مت اذا هلمع ةقيرط يليد فووا رميات ب-

هطاقن حتفيو NO ايعيبط ةحوتفملا هطاقن قلغيف هتاسم تال لدب هفلم

ةيذغتلا عطقنت ىتح ديدجلا عضولا ىلع ىقبيو NC ايعيبط ةقلغملا

نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدب تعطقنا اذاف هفلم نع

يعيبطلا اهعضو ىلا هطاقن تداع

T4نم يليد نوا رميات ةيذغت متي ةرئادلا ب نيرمياتلا طبر ةيفيك -2

يف اهعضنو NO ايعيبط ةحوتفم ةطقن هنم ذخانو رشابم يمومعلا

T5 رميات فلم ةيذغت راسم

خالل نم رشابم يمومعلا T5نم يليد فووا رميات ةيذغت متيو

ةطقن T5 رمياتلا نم ذخؤيو T4 رميات NOنم ايعيبط ةحوتفم ةطقن



ايكيتاموتا دلوملا ليغشت ةرئاد راسم يف عضوتو NC ايعيبط ةقلغم

T5 ةطقن نوكت يمومعلا بايغ حلا :يف تارمياتلا لمع ةيفيك -3

سردلا ب قبس دقو دلوملا ةرئاد ليغشتب حمسيامم NC ايعيبط ةقلغم

ةرئادلا هذه لمع ةقيرط يضاملا

ةرئاد لصفيف R1 هيلبر لمعي يمومعلا ءابرهك تءاج اذاف

نمزلا T1دعب رميات أدبيو T1 رميات لغشيو K2 دلوملا روتكاتنوك

K1 يمومعلا روتكاتنوك لغشي نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا

هيلع طوبظملا نمزلا ءاهتنا دعبو T4 رميات لمعي تقولا سفن يفو

دلوملا ليغشت ةرئاد لصفيو هتاسم T5تال رميات لدبيف T5 رميات لغشي

هيلع طوبظملا نمزلا T5دعب رميات ادبي يمومعلا ءابرهك تباغ اذاف

اهتعيبط NCىلا ايعيبط ةقلغملا هتطقن دوعت نمزلا ءاهتنا دعبو

دلوملا لغتشيف

نيرمياتلا ةفاضا نم ةدئافلا -4

ءيجم دعب دلوملا ءافطا ريخأت T4يه يليد نوا رميات ةفاضا ةدئاف ا-

يمومعلا ءيجم تابث نم دكاتلا االدعب دلوملا أفطي فال يمومعلا

نم دكاتلل دلوملا ليغشت ريخات يه يليد فووا رميات ةفاضا ةدئاف ب-

يمومعلا عاطقنا تابث



7 مقر ةرئادلا



ةرئاد انفضاو   دلوملا ليغشت ةرئاد نع انينغتسا ةرئادلا هذه يف

راتس تومير ةرئاد يهو ةطيسب

اهتدئافو اهتفيظو يه امو راتس تومير ةرئاد يه امف

ةرئادلا نع انلقو قبس ةثيدح ةرئاد يه : راتس تومير ةرئاد -1

يه ةثيدحلا ةرئادلا و لمعتست دعت مل ابيرقت اهناو ةميدق اهنا ةيضاملا

ةطقن ىلا جاتحت طقف ةيامحلا عاونا لك اهيف دلوملا عم يتات ةتراك

R1 هيلير NCنم ايعيبط ةقلغم

ةقلغم ةطقن ذخؤي : ةرئادلا عم راتس تومير ةرئاد طبر ةقيرط -2

االةيت راتس توميرلا طاقن اهيلا لصويو R1 هيلير NCنم ايعيبط

دلوملا ةتراك نم

دنع ايكيتاموتا دلوملا لمعي نا اندرا :اذا ةرئادلا لمع ةقيرط -3

وتوا رايتخا ىلع ةحوللا طبظن يمومعلا ءابرهك بايغ

اهعضو R1ىلا هيليرلا ةطقن دوعت يمومعلا ءابرهك بايغ دنعو

لغتشيف   اهضعب عم راتس توميرلا طاقن قلغتف NC ايعيبط ةقلغم

دلوملا

ةقلغملا هتطقن حتفيف  R1 هيليرلا لغتشي يمومعلا ءابرهك تءاج اذاف

دلوملا ءىفطيف راتس توميرلا طاقن عم حتفتو NC ايعيبط



8 مقر ةرئادلا



9 مقر ةرئادلا



اهتفيظو امو ىوقلا ةرئاد يه امف ىوقلا ةرئاد يهو

ردصملا نم رايتلا ليصوت نع ةلوؤسملا :يه ىوقلا ةرئاد -1

لمحلا ىلا يسيئرلا

: ىوقلا ةرئاد تانوكم -2

ددع2 لالمحلا بسانم يعابر وا ثاليث عطاق

ددع2 لالمحلا بسانم يعابر وا ثاليث روتكاتنوك

يكيناكيم كولر تنا

ةرئادلا ليصوت ةيفيك -3

امهطبرو نيروتكاتنوكلا نيب يكيناكيملا كولر االتن بيكرت واال -متي

لمع متيو ةعطق امهنأك ناحبصيف كولر عماالتن ةقفرم يتات لا فقاب

كولر االتن بيكرت ةحص ىلع تست

نا برجنو طوغظم هيقبنو تاروتكاتنوكلا دحا ىلع طغظلا ب يهو

حيحص بيكرتلا نوكي اعم  االنينث طغظ عطتسن مل ناف يناثلا طغظن

نم وا يمومعلا نم ءاوس ةيذغتلا ردصم نيب ليصوتلا -متي ايناث

لالمحلا ةبسانم الك ساب ةيسيئرلا عطاوقلا ىلا دلوملا

ةحاسم سفنب اضيا تاروتكاتنوكلا و عطاوقلا نيب ليصوتلا متيو

االسالك

يمومعلا زاف نم لك تاروتكاتنوكلا جراخم نيب يربوك لمع متيو



االسالك ةحاسم سفنب دلوملا زاف نم هلباقي امب

سفنب تاروتكاتنوكلا دحا جورخ ىلا لمحلا فارطا ليصوت متي

لالمحلا ةبسانملا االسالك ةحاسم

لا رتوين طخ ليصوت متي ثالةيث تاروتكاتنوكو عطاوق مادختسا مت اذا

عم رشابم لمحلا لا رتوين طخ عم دلوملا لا رتوين طخ عم يمومعلا

ضعب

لا رتوينلا لا خدا متي ةيعابر تاروتكاتنوكو عطاوق مادختسا مت اذاو

تازافلا لثم هلثم تاروتكاتنوكلا و عطاوقلا ىلا



10 مقر ةرئادلا



دلومو 3زاف يمومع ءابرهك نيردصمل ىوقلا ةرئاد يه ةرئادلا هذه

1زاف

ليصوتلا متي فيكف

هيلع أرطي ملو لبق نم انحرش امك يمومعلا ردصم ليصوت متي

رييغت

روتكاتنوكلا ىلا هنمو درفم عطاق ىلا دلوملا ردصم ليصوت متي

زاف ىلع روتكاتنوكلا لخادم نيب يربوك لمع متيو دلوملا ب صاخلا

دلوملا

ةدعم وا كرحم يفاالمحلا نوكي ال نا ةليصوتلا هذه  يف طرتشيو

V380 دهج ىلع لمعت

يتلا االمحلا لصف بجي ةقيرطلا هذهب ليصوتلا والدب ناك ناف

دلوملا ءابرهك ىلا ليوحتلا 380Vواال لبق دهج ىلع لمعت



11 مقر ةرئادلا



12 مقر ةرئادلا



زافو يمومعلا ةرئاد عم سنوكس زاف نيترئادلا نيتاه يف انفضا

دلوملا ةرئاد عم سنوكس

امو هلمع ةقيرطو   ةرئادلا عم هليصوت   ةيفيكو سنوكس زافلا وهامف

هتدئاف



: سنوكس زافلا وهام -1

فئاظو عبرا هل ةيامحلل بكري زاهج وه

زاف ناكم قناالبزاف نم ةيامحلا ا-

زاف طوقس نم ةيامحلا ب-

دهجلا عافترا نم ةيامحلا ج-

دهجلا ضافخنا نم ةيامحلا د-

ةيذغتلا لوخد ناكم L1 L2  L3  N  ريماسم هل4

3    2    1 ريماسم 3 هلو

NC ايعيبط ةقلغم ةطقن 2 1

NO اعيبط ةحوتفم ةطقن 3  2

تاروتكلس هل4

ةرئادلا هيلع لمعت نكمم دهج ىصقا طبظل ا-

ةرئادلا هيلع  لمعت نكمم دهج ىندا طبظل ب-

دهجلا يف للخلا دنع لصفلا تقو طبظل ج-

دهجلا ماظتنا دعب لصولا تقو طبظل د-

ةرئادلا عم هليصوت ةيفيك -2

عطقم تاذ الك ساب لا رتوينو 3زاف هيلا ليصوت متي ىوقلا ةرئاد يف



هتيذغت راسم ىلع تازويف ثالث عضو 1.5ملم ثمالمتي طيسب

ةميق اذ ثاليث عطاق بيكرت 1Aثمالوا ةطيسب ميق تاوذ تازافلا ب

هتيامحل ةطيسب

ةيادب NOيف ايعيبط ةحوتفملا ةطقنلا عضو متي مكحتلا ةرئاد يف

مكحتلا ةرئاد راسم

NC ايعيبط ةقلغملا ةطقنلا ىلع بيرت ةبمل ليصوت متيو

دلوملا ةرئاد و يمومعلا ةرئاد ىلع قبطني كلاالم اذهو

هلمع ةقيرط -3

واالهيلا رايتلا لصي ثمال  يمومعلا ءابرهك ءيجم حلا يف

مكحتلا ةرئاد لغشيو ةحوتفملا هتطقن قلغي يماظن ناك نا هصحفتيف

اذاف لصفلا تقول هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبي دهجلا لتخا اذاف

مكحتلا ةرئاد فقويو هتطقن لصفي لتخم دهجلا و تقولا ىهتنا

ىقبيو   دهجلا يف للخ دوجو ىلع دللالةل بيرت ةبمل ءيضيو

لصول هيلع طوبظملا تقولا دعب ادبي دهجلا مظتنا اذاف دهجلا صحفتي

لغشيو ةحوتفملا هتطقن قلغي مظتنم دهجلا و تقولا ىهتنا اذاف ةرئادلا

مكحتلا ةرئاد

ةرئادلا يف هتدئاف -4

فال ليوحتلا لبق يمومعلا رايت ءيجم تابثل تقو يطعي واال-

يمومعلا ءابرهك يف ةشعر درجمل ةرئادلا لوحتت



درجمل ةرئادلا لصفت  فال يمومعلا عاطقنا تابثل تقو يطعي - ايناث

يمومعلا يف ةشعر

عافترا نم هجوا ىلعثالةث لمعت يتلا ةصاخو االمحلا يمحي ثاثلا-

اهيف فلت ببسي دق امل زاف طوقس وا قناالبزاف وا هظافخنا وا رايتلا



13 ةرئادلا



14 ةرئادلا



(قلاالب) روتكلس حياتفم ةفاضا مت نيترئادلا نيتاه يف

هتدئاف امو هبيكرت ةيفيك و روتكلسلا حاتفم وه امف



كيرحتلا ب عضو ىلع تبثي حاتفم :وه روتكلس حاتفم -1

ىرخا ةرم كيرحتلا بدوعيو

رثكاو ةعبراو ثوالةث ناعضو هنمو

كيرحتلا دنع قلغت NO ةحوتفم نوكت بلغ ىلعاال طاقن هل

NC ةقلغم ةقطقنو NO ةحوتفم ةطقن هل نوكت نكممو

ةكرحلا سفن يف اعم قلغت اهضعب قوف لبود طقن بيكرت نكممو

االيل ليغشتلا نيب رايتخ لال بلغ ىلعاال هبيكرت :متي هبيكرت ةيفيك -2

ليدبت لثم ىرخا ليغشت تايعضو رايتخ واال يوديلا ليغشتلا و

هريغو يودي اتلد راتس ليغشتوا ةكرح سكعوا نيكرحم نيب ليغشت

يا يلا ةيعضو ىلع روتكلسلا حاتفم عضو االيل:دنع ليغشتلا ا-

يرشب لخدت نودب اكيتاموتا ةرئادلا ليغشت

يودي ةيعضو ىلع روتكلسلا حاتفم عضو :دنع يوديلا ليغشتلا ب-

لثم ةيكيتاموت اال تامكحتملا ءاغلا و ايودي ةرئادلا ليغشت يا

ليغشتلا ناك ولو تامكحتملا ضعب ءاغلا زوجي ال هنا املع تاماوعلا

بوتس لفيل ةماوعو دول لثماالرفو يودي

:ATS ةرئاد يف روتكلسلا حاتفم ةدئاف -3

ايكيتاموتا ليوحتلا ةيناكما

ATS لطعت حلا يف يمومعلا ىلع يودي ليغشتلا ةيناكما



ATS لطعت حلا يف دلوملا ىلع يودي ليغشتلا ةيناكما

دلوملا ءافطاو دلوملا نع عفراالمحلا ةيناكما

تايعضو عبرا 1 روتكلس حاتفم بيكرت 13مت ةرئادلا يف

ةرئادلا فاقيا -0

يلا ليغشت -1

يودي يمومع ليغشت -2

يودي دلوم ليغشت -4

دلومللو يمومعلل روتكلس حيتافم 3 بيكرت 14مت ةرئادلا يف

تايعضو ثالث حاتفم  لك دلوملا ليغشتلو

فاقيا -0

يلا ليغشت -1

يودي ليغشت -2
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15 ةرئادلا واال

دلومو 3زاف يمومع ءابرهك نيردصمل ىوقلا ةرئاد يه ةرئادلا هذه

1زاف

ليصوتلا متي فيكف

هيلع أرطي ملو لبق نم انحرش امك يمومعلا ردصم ليصوت متي

رييغت

روتكاتنوكلا ىلا هنمو درفم عطاق ىلا دلوملا ردصم ليصوت متي

زاف ىلع روتكاتنوكلا لخادم نيب يربوك لمع متيو دلوملا ب صاخلا

دلوملا

ةدعم وا كرحم يفاالمحلا نوكي ال نا ةليصوتلا هذه  يف طرتشيو

V380 دهج ىلع لمعت

يتلا االمحلا لصف بجي ةقيرطلا هذهب ليصوتلا والدب ناك ناف

يفو دلوملا ءابرهك ىلا ليوحتلا 380Vواال لبق دهج ىلع لمعت

عم دلوملا لا رتوين عم يمومعلا لا رتوينلا طبر متي ةرئادلا هذه

ةرشابم لااالمحلا رتوين

16 ةرئادلا ايناث

عطاق انمدختسا االاننا اهلبق يتلا ةرئادلل ةهباشم يه ةرئادلا هذه

يئانث عطاق انمدختساو يمومعلا ءابرهكل يعابر روتكاتنوكو يعابر

لزعن نا انعطتسا ةقيرطلا هذهبو دلوملا ءابرهكل يعابر روتكاتنوكو

ضعب نع دلوملا لا رتوينو يمومعلا لا رتوين

نيترئادلا نيب ةيلضفا دجوي ال

بسن اال ةرئادلا مدختسن لمعلا فورظ بسح



17 مقر ةرئادلا
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ءابرهك دهجو V220 يمومعلا ءابرهك دهج نيترئادلا اهنيت يف

220V لمحلا دهجو 220V دلوملا

دحاو روتكاتنوكو ةيداحا عطاوق لا معتسا 17مت مقر ةرئادلا يف

دحاو روتكاتنوكو ةيئانث عطاوق لا معتسا 18مت مقر ةرئادلا يفو

دحاو روتكاتنوك خالل ATSنم ةرئاد لمع   انعطتسا فيك

: نيببسل

220V لمحلا دهجو 220V نيردصملا دهج 1-الن

ةيسيئر تاسم هل4تال روتكاتنوك لا معتسا 2-الهنمت

NO ايعيبط ةحوتفم طاقن نيسم تال

NC ايعيبط ةقلغم طاقن نيسم توال

: ليصوتلا ةقيرط

ةحوتفملا طاقنلا ىلا يمومعلا نم ةيذغتلا ردصم ليصوت متي

نم روتكاتنوكلا ليوك ةيذغت متيو روتكاتنوكلا NO يف ايعيبط

يمومعلا

NC ايعيبط ةقلغملا طاقنلا ىلا دلوملا نم ةيذغتلا ردصم ليصوت متيو

روتكاتنوكلا يف

يف دلوملا جرخمو يمومعلا ءابرهك جرخم نيب يربوك لمع متي

لمحلا ىلا امهنمو روتكاتنوكلا

: ةرئادلا لمع ةقيرط



قلغيو روتكاتنوكلا ليوك لغتشي فوس دوجوم يمومعلا رايت ناك اذا

ىلع ليمحتلا NCمتيو ةقلغملا طاقنلا حتفيو NO ةحوتفملا طاقنلا

يمومعلا

اهعضو ىلا روتكاتنوكلا طاقن دوعت يمومعلا رايت عطقنا اذاف

دلوملا رايت ىلع ليمحتلا متي دلوملا لغتشا اذاف يعيبطلا

طاقن لدبيو روتكاتنوكلا ليوك لغتشي يمومعلا رايت ءاج اذاف

هدعب دلوملا رايت ناك ولو يمومعلا ىلع ليمحتلا متيو روتكاتنوكلا

دوجوم

: ةمهم ةظح مال

380Vو دهجل صصخملا دحاو روتكاتنوك مدختسي نيينفلا ضعب

نيتطقن وا ةطقنو NO ايعيبط ةحوتفم ةيسيئر طقن هلثالث يذلا

NC ايعيبط نيتقلغم نيتدعاسم

أطخ اذهو

لالمحلا ةصصخم ريغ ةدعاسملا طاقنلا الن
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دلوملا ردصمو تلوف 380 يمومعلا ردصم نوكي ةرئادلا هذه يف

تلوف 220 لمحلا دهجو تلوف 220

هنا امبو ردصملا نم زاف طوقس اهيف رثكي قطانملا نم ريثك يف

كلذلو ثلاالةث نم زاف دحاو ىلا ةجاحب نحنف 3زاف يمومعلا ردصم

هيف راملا لمحلا ةدشل بسانم روتكلس عضو مت

ءابرهك هيف زاف يا ةفرعمل ةراشا تابمل ثالث بيكرت مت

روتكلسلا قيرط نع يودي تازاف ثلاالث نيب ليوحتلا متي

دلوملا و يمومعلا نيب ليوحتلا متي دوجوملا زافلا رايتخا دعبو

تاروتكاتنوكلا قيرط نع ايكيتاموتا
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دلوملا ردصمو تلوف 380 يمومعلا ردصم نوكي ةرئادلا هذه يف

تلوف 220 لمحلا دهجو تلوف 220

هنا امبو ردصملا نم زاف طوقس اهيف رثكي قطانملا نم ريثك يف

كلذلو ثلاالةث نم زاف دحاو ىلا ةجاحب نحنف 3زاف يمومعلا ردصم

هيف راملا لمحلا ةدشل بسانم روتكلس عضو مت

ءابرهك هيف زاف يا ةفرعمل ةراشا تابمل ثالث بيكرت مت

روتكلسلا قيرط نع يودي تازاف ثلاالث نيب ليوحتلا متي

دلوملا و يمومعلا نيب ليوحتلا متي دوجوملا زافلا رايتخا دعبو

تاروتكاتنوكلا قيرط نع ايكيتاموتا
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ةيمه اديجلال حرشلا ةءارق وجرا

380v دهج يمومعلا ردصم ةرئادلا هذه يف

220v لمحلا دهجو 220vدهج دلوملا ردصمو

بايغ رثكي اهيلع طغظلا و قطانملا ضعب يف ةكبشلا فعض ببسب

زاف ىقبيو نيزاف بيغي انايحاو تازافلا دحا

زاف ثلاالةث ىلا ةجاحب انسل نحنف 220v لمحلا دهج هنا امبو

تازافلا بايغ رثكي هنا امبو يمومعلا نم دحاو زاف طقف جاتحن

دوجوملا زافلا ىلا ايكيتاموتا اهب لوحن ةقيرط نم فالدب يئاوشعلا

دوجوملا زافلا رايتخا ةيفيك نع ةقباسلا رئاودلا يف انملكتو قبس دقو

عجري نا بحا نمل اهانركذ اهلك قرط ةدع هلو روتكلس خالل نم

اهيلا

هلا لايت عونلا نم تاروتكاتنوك مادختسا مت ةرئادلا هذه يف

ةقلغم طقن و2تالسم ةحوتفم طقن 2تالسم ةيساسا تاسم 4تال

لمحتتو ةيسيئر اهلك هطاقن روتكاتنوكلا اذه نا ىلا هبتنن نا بجيو

ةيسيئر تاسم هلتال روتكاتنوك مدختسن نا حصي وال لزنملا رايت

صاخ دعاسملا النتلاالسم ةقلغم ةدعاسم تاسم توال ةحوتفم

لزنملا رايت لمحتي وال مكحتلا رئاودب

عونلا سفن نم تاروتكاتنوك 3 ةرئادلا هذه يف مادختسا مت

ليصوتلا ةقيرط

روتكاتنوكلا يف ةحوتفملا طقنلا ىلا لا رتوين Rعم زاف لا خدا متي



هل ةيلضف اال نوكتف ليوكلا هنم يذغنو االلو

روتكاتنوكلا سفن يف ةقلغملا طقنلا ىلا لا رتوين Sعم زاف لا خدا متيو

ةيناثلا ةيلضف هلاال نوكت R زاف بايغ حلا يف

و ةحوتفملا ةطقنلا نيب يربوك لمع متي روتكاتنوكلا لفسا نمو

طقنلا نيب يربوك لمع متي اضياو تازافلا لوخد ةهج يف ةقلغملا

لا رتوينلا لوخد ةهج يف

امهنم نيطخ جارخا متيو

يمومعلا نم نيزاف ATSنيب انيدل حبصا  االن

ةحوتفملا طقنلا ىلا روتكاتنوك لوا نم نيجراخلا نيطخلا لا خدا متي

زافلل ةيلضف اال نوكتل ليوكلا امهنم ىذغيو يناثلا روتكاتنوكلا يف

SوRني

سفن يف ةقلغملا طقنلا ىلا لا رتوين Tعم زافلا لا خدا متيو

روتكاتنوكلا

ةثلا ثلا ةيلضف هلاال نوكت SوR نيزافلا بايغ حلا يف

االلو روتكاتنوكلا ب انلعف امك طقنلا نيب يربوك لمع اضيا متيو

امهنم نيطخ جارخاو

ثلاالث يمومعلا تازاف 2ATSنيب انيدل حبصا االن

طقنلا ىلا يناثلا روتكاتنوكلا نم نيجراخلا نيطخلا لا خدا متي

اال نوكتل ليوكلا امهنم ىذغيو ثلا ثلا روتكاتنوكلا يف ةحوتفملا

يمومعلا تازاف ثللالث ةيلضف

سفن يف ةقلغملا طقنلا ىلا لا رتوينلا عم دلوملا زاف لا خدا متيو



دلوملل ةعبارلا ةيلضف اال نوكت يمومعلا بايغ حلا يف روتكاتنوكلا

نيقباسلا نيروتكاتنوكلا ب انلعف امك طقنلا نيب يربوك لمع متي اضيا

لزنملا ىلا نيطخ جارخا متيو

ءابرهك رداصم عبرا 3ATSنيب انيدل حبصا نوكي اذهبو

دلوم و1 يمومع 3
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ءابرهك رداصم العبر مكحتلا ةرئاد يهو

380v دهج يمومعلا ردصم ةرئادلا هذه يف

220v لمحلا دهجو 220vدهج دلوملا ردصمو

بايغ رثكي اهيلع طغظلا و قطانملا ضعب يف ةكبشلا فعض ببسب

زاف ىقبيو نيزاف بيغي انايحاو تازافلا دحا

زاف ثلاالةث ىلا ةجاحب انسل نحنف 220v لمحلا دهج هنا امبو

تازافلا بايغ رثكي هنا امبو يمومعلا نم دحاو زاف طقف جاتحن

دوجوملا زافلا ىلا ايكيتاموتا اهب لوحن ةقيرط نم فالدب يئاوشعلا

دوجوملا زافلا رايتخا ةيفيك نع ةقباسلا رئاودلا يف انملكتو قبس دقو

عجري نا بحا نمل اهانركذ اهلك قرط ةدع هلو روتكلس خالل نم

اهيلا

و تلوف 220 لمحلا دهج هنا امب رثكا ةرئادلا هذه حضون يكلو

تلوف 220 دهج دلوملا و 3زاف يا تلوف 380 دهج يمومعلا

نم و1زاف يمومعلا نم رداصم 3 ءابرهك رداصم 4 اندنع هنا ينعي

يرشب لخدت نودب ايكيتاموتا اهنيب لدبن نا ديرن دلوملا

زاف ىلا ليوحتلا متي باغ اذاف رمح اال يمومعلا زافل ةيلضف اال نوكت

قرز اال يمومعلا زاف ىلا ليوحتلا متي باغ اذاف رفص اال يمومعلا

دلوملا زاف ىلا ليوحتلا متي يمومعلا تازاف عيمج تباغ اذاف

متي اهلك وا يمومعلا تازاف دحا ىتاو دلوملا ىلع ليمحتلا حلا يفو

افنا انركذ امك اهدحا ىلا ليوحتلا



3تال يا 3لوب عونلا نم تاروتكاتنوك 4 مادختسا مت ةرئادلا هذه يف

  نيسم تال روتكاتنوك لك عمو NO ايعيبط ةحوتفم ةيسيئر تاسم

ايعيبط نيحوتفم نيدعاسم نيسم NCتوال ايعيبط نيقلغم نيدعاسم

NO

ليوك يليد نوا رميات و4 تلوف 220 ليوك هيلير 3 مادختسا مت اضيا

تلوف 220

ةرئادلا لمع ةقيرط

رمح اال زافلا ىلع ليمحتلا متي يمومعلا ءابرهك دوجو حلا يف

NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفيف لغتشيف R1 هيليرلا ىلا رايتلا لصي

عم لمعلا نم اهعنمي K2وK3وK4امم تاروتكاتنوكلا تاراسم

K1 روتكاتنوك

طوبظملا نمزلا دعب أدبيف T1 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي اضيا

قلغيف هتاسم تال لدب نمزلا ىهتنا اذاف هلقا يناوث 5 ابيرقت وهو هيلع

K1 روتكاتنوكلا راسم NOيف حوتفملا تلاالسم

رورمب حمسي امم ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف K1 روتكاتنوكلا لغتشيف

لمحلا ىلا رايتلا

نم هليغشت ضوعي NOامم حوتفملا هسم تال روتكاتنوكلا قلغي اضيا

 T1 رمياتلا ةطقن نع ءانغتس خالهلواال

NCيف ةقلغملا هتاسم تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

ةرئادلا نم هجرخيو هتيذغت لصفيف T1 رمياتلا راسم

K2وK3و تاروتكاتنوكلا تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفيو

هل لمعلا ةيلضفا نوكتو هعم لمعلا نم اهعنميف K4



اال يمومعلا زاف ىلا ليوحتلا متي رمح اال يمومعلا زاف باغ اذاف

رفص

امم قلغم R1 هيليرلا R2النتالسم هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي

رورملا هلب حمس

تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال لدبيف R2 هيليرلا لغتشي

K2 روتكاتنوكلا عم اهلمع عنميف K4وK3 تاروتكاتنوكلا

طوبظملا نمزلا دعب أدبيف T2 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي اضيا

ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع

لغتشيف K2 روتكاتنوكلا ليوك

لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسيو ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

هليغشت هل ضوعي NOامم حوتفملا دعاسملا هسم تال قلغي اضيا

T2 رمياتلا ةطقن نودب

لصفيف T2 رمياتلا راسم NCيف قلغملا دعاسملا هسم تال حتفي اضيا

ةرئادلا نع هجرخيو ةيذغتلا هنع

تاراسم يف ةقلغملا هتاسم K2تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

هعم لمعلا نم اهعنميف K4وK3 تاروتكاتنوكلا

ىلا ليوحتلا متي يمومعلا نم رفص واال رمح اال نيزافلا باغ اذاف

قرز اال زافلا

R1و تايليرلا طقن غاالق ببسب R3 هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي

راسم NCيف قلغملا هسم تال لدبيو لغتشيف R2

K3 روتكاتنوكلا عم لمعلا نم هعنميف K4 روتكاتنوكلا



نمزلا دعب أدبيو لغتشيف T3 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي اضيا

لصيف NO  حوتفملا هسم تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا

لغتشيف K3 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا

لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسيو ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

ةطقن نع هليغشت ضوعيف NO حوتفملا دعاسملا هسم تال قلغي اضيا

T3 رمياتلا

لصفيف T3 رمياتلا راسم NCيف قلغملا دعاسملا هسم تال حتفي اضيا

ةرئادلا نم هجرخيو ةيذغتلا هنع

راسم NCيف ةقلغملا ةدعاسملا هتاسم تال حتفي اضيا

هعم لمعلا نم هعنميف K4 روتكاتنوكلا

هتازاف لك يمومعلا رايت باغ اذاف

دلوملا زاف ىلا ليوحتلا متي

NCيف ةقلغملا تاسم تلاال ببسب T4 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي

قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب ادبيف R3وR2وR1

لغتشيف K4 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال

ىلا رايتلا رورمب حمسيف NO ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

هليغشت ضوعيف NO حوتفملا دعاسملا هسم تال قلغي اضيا لمحلا

ةيذغتلا هنع لصفيف T4 رمياتلا راسم يف قلغملا هسم تال حتفي اضيا

نم هجرخيو

اقباس انيبامك هتازاف دحا ىلا ليوحتلا متي يمومعلا رايت ءاج اذاف

ةرئادلا نم دئاوفلا



ءابرهك رداصم 4 نيب ايكيتاموتا ليوحتلا

ال غاو رداصملا نيب ةيلضف اال رايتخ ال يه تايليرلا دوجو نم ةدئافلا

ردصم رايتخا حلا يف رداصملا يقاب ىلع قيرطلا ق

و ردصم لصف نيب يفاك تقو نيمات وه تارمياتلا نم ةدئافلا

يناث ردصم ىلع ليمحتلا

هيلع ليمحتلا لبق ردصملا ىلع رايتلا رارقتسا نيماتل اضيا
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و اهلبق يتللا مكحتلا ةرئادل ةملكت يهو ىوقلا ةرئاد يه ةرئادلا هذه

رداصم عبرا نيب ايكيتاموتا ليوحتلا ةيفيك نع اهيف انملكت يتللا

ءابرهك نم عبارلا ردصملا و يمومعلا ءابرهك نم رداصم 3 ءابرهك

دلوملا

يمومعلا ءابرهك ردصمل ثاليث عطاق ةرئادلا هذه يف انمدختسا

دلوملا ءابرهك ردصمل يداحا عطاقو

ضعبب ايعمج اهطبر متو 3لوب عون نم تاروتكاتنوك 4 انمدختسا

عنمي ثيح ATSلا رئاودب ادج مهم وهو يكيناكيم كولر تنا ةطساوب

اعم نيروتكاتنوك لمعي نا

لمحلا لا رتوين عم دلوملا لا رتوين عم يمومعلا لا رتوين طبر مت

ةرشابم

عيطتسن ضعب نع لا رتوينلا لزعن نا انببحا اذاو

لا  رتوين هيلع لخدنو يمومعلا ءابرهكل يعابر عطاق مدختسن اهنيح

دلوملا لا رتوين هيلع لخدنو دلوملا ءابرهكل يئانث عطاقو يمومعلا

3لوب عون نم الاهن اهتاذ يه اهلمعتسن تاروتكتنوكلل ةبسنلا بو

يمومعلا لا رتوين   لخدن زافلل هانمدختسا دحاو فرط انذخا نحنو

لخدنو K3وK2وK1 تاروتكاتنوكلا يف  يناثلا فرطلا ىلع

K4 روتكاتنوكلا يف يناثلا فرطلا ىلع دلوملا لا رتوين

لا رتوين ىلا هنمو تاروتكاتنوكلا   جورخ نم يربوك لمعن مث

لمحلا
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نم ءابرهك نيردصم ءابرهك رداصم ثلالث مكحتلا ةرئاد يهو

دهجو 380V دهج دلوم ءابرهك ثثلا ردصمو 380V دهج يمومعلا

380V لمحلا

يناثلا يمومعلا ردصمل مث االلو يمومعلا ردصمل ةيلضف اال نوكت

دلوملا ردصمل مث

ةطقن خالل نم ايكيتاموتا دلوملا ءافطاو ليغشت متي ةرئادلا هذه يف

دلوملا يف نشكتوربلا ةحول ىلا ةلوصوملا راتس تومير

3تال يا 3لوب عونلا نم تاروتكاتنوك 3 مادختسا مت ةرئادلا هذه يف

  نيسم تال روتكاتنوك لك عمو NO ايعيبط ةحوتفم ةيسيئر تاسم

ايعيبط نيحوتفم نيدعاسم نيسم NCتوال ايعيبط نيقلغم نيدعاسم

NO

ليوك يليد نوا رميات و3 تلوف 220 ليوك هيلير 2 مادختسا مت اضيا

تلوف 220

ةرئادلا لمع ةقيرط

ىلا رايتلا لصي هيلع  ليمحتلا 1متي يمومعلا ءابرهك دوجو حلا يف

تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفيف لغتشيف R1 هيليرلا

K1 روتكاتنوك عم لمعلا نم اهعنمي K2وK3امم تاروتكاتنوكلا

ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال قلغيو

لغتشيف T1 رمياتلا

ىهتنا اذاف هلقا يناوث 5 ابيرقت وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف

راسم NOيف حوتفملا تلاالسم قلغيف هتاسم تال لدب نمزلا

K1 روتكاتنوكلا



رورمب حمسي امم ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف K1 روتكاتنوكلا لغتشيف

لمحلا ىلا رايتلا

نم هليغشت ضوعي NOامم حوتفملا هسم تال روتكاتنوكلا قلغي اضيا

 T1 رمياتلا ةطقن نع ءانغتس خالهلواال

NCيف ةقلغملا هتاسم تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

ةرئادلا نم هجرخيو هتيذغت لصفيف T1 رمياتلا راسم

K2و تاروتكاتنوكلا تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفيو

هل لمعلا ةيلضفا نوكتو هعم لمعلا نم اهعنميف K3

1 يمومعلا باغ اذاف

راتس تومير ةطقن راسم NCيف قلغملا هسم R1تال هيليرلا قلغي

حوتفم نوكي NC قلغملا R2 هيليرلا النتالسم دلوملا لغتشي ال نكل

2 يمومعلا ىلا ليوحتلا متيو

امم قلغم R1 هيليرلا R2النتالسم هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي

رورملا هلب حمس

راسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال لدبيف R2 هيليرلا لغتشي

K2 روتكاتنوكلا عم هلمع عنميف K3 روتكاتنوكلا

رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال قلغي اضيا

هسم تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف T2

لغتشيف K2 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا

لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسيو ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

هليغشت هل ضوعي NOامم حوتفملا دعاسملا هسم تال قلغي اضيا



T2 رمياتلا ةطقن نودب

لصفيف T2 رمياتلا راسم NCيف قلغملا دعاسملا هسم تال حتفي اضيا

ةرئادلا نع هجرخيو ةيذغتلا هنع

روتكاتنوكلا راسم يف ةقلغملا هتاسم K2تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

هعم لمعلا نم هعنميف K3

يناثلا  االلوو يمومعلا يردصم باغ اذاف

راتس توميرلا ةطقن راسم NCيف قلغملا هسم R2تال هيليرلا قلغي

دلوملا لغتشيف

دلوملا ءابرهك ردصم ىلا ليوحتلا متي

NCيف ةقلغملا تاسم تلاال ببسب T3 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي

تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب ادبيف R2وR1

لغتشيف K3 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم

ىلا رايتلا رورمب حمسيف NO ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

هليغشت ضوعيف NO حوتفملا دعاسملا هسم تال قلغي اضيا لمحلا

ةيذغتلا هنع لصفيف T4 رمياتلا راسم يف قلغملا هسم تال حتفي اضيا

ةرئادلا نم هجرخيو

حتفيف اقباس انيبامك هيلا ليوحتلا متي يمومعلا ي رايت دحا ءاج  اذاف

تومير ةرئاد عطقنتف NC قلغملا هسم R1واR2تال تايليرلا دحا

دلوملا ئفطيو راتس

ةرئادلا نم دئاوفلا

ءابرهك رداصم 3 نيب ايكيتاموتا ليوحتلا



ال غاو رداصملا نيب ةيلضف اال رايتخ ال يه تايليرلا دوجو نم ةدئافلا

ردصم رايتخا حلا يف رداصملا يقاب ىلع قيرطلا ق

و ردصم لصف نيب يفاك تقو نيمات وه تارمياتلا نم ةدئافلا

يناث ردصم ىلع ليمحتلا

هيلع ليمحتلا لبق ردصملا ىلع رايتلا رارقتسا نيماتل اضيا
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نم ءابرهك   ردصم ءابرهك رداصم ثلالث مكحتلا ةرئاد يهو

380V دهج نيدلوم نم ءابرهك   نيردصمو 380V دهج يمومعلا

380V لمحلا دهجو

مث االلو دلوملا   ردصمل مث يمومعلا ردصمل ةيلضف اال نوكت

يناثلا دلوملا ردصمل

ةطقن خالل نم ايكيتاموتا نيدلوملا ءافطاو ليغشت متي ةرئادلا هذه يف

دلوملا يف نشكتوربلا ةحول ىلا ةلوصوملا راتس تومير

تاكرح 3  روتكلس خالل نم نيدلوملا دحا ليغشت رايتخا متي

نيدلوملا ءافطا -0

االلو دلوملا ليغشت -1

يناثلا دلوملا ليغشت -2

4تال يا 4لوب عونلا نم تاروتكاتنوك 3 مادختسا مت ةرئادلا هذه يف

  نيسم تال روتكاتنوك لك عمو NO ايعيبط ةحوتفم ةيسيئر تاسم

ايعيبط نيحوتفم نيدعاسم نيسم NCتوال ايعيبط نيقلغم نيدعاسم

NO

ليوك يليد نوا رميات و3 تلوف 220 ليوك هيلير 2 مادختسا مت اضيا

تلوف 220

ةرئادلا لمع ةقيرط

ىلا رايتلا لصي هيلع  ليمحتلا متي يمومعلا ءابرهك دوجو حلا يف



تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفيف لغتشيف R1 هيليرلا

K1 روتكاتنوك عم لمعلا نم اهعنمي K2وK3امم تاروتكاتنوكلا

ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال قلغيو

لغتشيف T1 رمياتلا

ىهتنا اذاف هلقا يناوث 5 ابيرقت وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف

راسم NOيف حوتفملا تلاالسم قلغيف هتاسم تال لدب نمزلا

K1 روتكاتنوكلا

رورمب حمسي امم ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف K1 روتكاتنوكلا لغتشيف

لمحلا ىلا رايتلا

نم هليغشت ضوعي NOامم حوتفملا هسم تال روتكاتنوكلا قلغي اضيا

 T1 رمياتلا ةطقن نع ءانغتس خالهلواال

NCيف ةقلغملا هتاسم تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

ةرئادلا نم هجرخيو هتيذغت لصفيف T1 رمياتلا راسم

K2و تاروتكاتنوكلا تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفيو

هل لمعلا ةيلضفا نوكتو هعم لمعلا نم اهعنميف K3

يمومعلا باغ اذاف

راتس تومير ةطقن راسم NCيف قلغملا هسم R1تال هيليرلا قلغي

اقبسم هليغشت رايتخا مت يذلا دلوملل

لغتشيف االلو دلوملا ثمال نكيلو

االلو دلوملا ىلا ليوحتلا متيو

امم قلغم R1 هيليرلا R2النتالسم هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي



رورملا هلب حمس

راسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال لدبيف R2 هيليرلا لغتشي

K2 روتكاتنوكلا عم هلمع عنميف K3 روتكاتنوكلا

رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال قلغي اضيا

هسم تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف T2

لغتشيف K2 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا

لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسيو ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

هليغشت هل ضوعي NOامم حوتفملا دعاسملا هسم تال قلغي اضيا

T2 رمياتلا ةطقن نودب

لصفيف T2 رمياتلا راسم NCيف قلغملا دعاسملا هسم تال حتفي اضيا

ةرئادلا نع هجرخيو ةيذغتلا هنع

روتكاتنوكلا راسم يف ةقلغملا هتاسم K2تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

هعم لمعلا نم هعنميف K3

ردصم ىلا ليوحتلا متي  االلو دلوملا نم ءابرهكلا ردصم باغ اذاف

يناثلا دلوملا نم ءابرهكلا

NCالزيلا قلغملا R1 هيليرلا النتالسم يناثلا دلوملا لغتشي انهو

يمومعلا بايغ ببسب قلغم

NCيف ةقلغملا تاسم تلاال ببسب T3 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي

تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب ادبيف R2وR1

لغتشيف K3 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم

ىلا رايتلا رورمب حمسيف NO ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف



هليغشت ضوعيف NO حوتفملا دعاسملا هسم تال قلغي اضيا لمحلا

ةيذغتلا هنع لصفيف T4 رمياتلا راسم يف قلغملا هسم تال حتفي اضيا

ةرئادلا نم هجرخيو

  حتفيف اقباس انيبامك هيلا ليوحتلا متي يمومعلا ءابرهك   تءاج اذاف

ئفطيو راتس تومير ةرئاد عطقنتف NC قلغملا هسم R1تال هيليرلا

لمعي ناك يذلا دلوملا

ةظح مال

عضو لدبن طقف يناثلا دلوملا لغشنو هئفطن نا اندراو لمعي دلوم اذا

يودي روتكلسلا

تادلوملا نيب ليدبتلا متيل ةعاس 24 رميات ةفاضا اننكمي اضيا

ايكيتاموتا
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28 مقر ةرئادلا



ءابرهك رداصم ثبالث مكحتلل ىوقلا يترئاد امه نيترئادلا نيتاه

دلوم و2 يمومع 1

مكحتلا ةرئاد نع قباسلا سردلا يف انملكتو قبس دقو

انمقو ثالةيث تاروتكاتنوكو ثالةيث عطاوق 27 ةرئادلا يف انمدختسا

لمحلا لا رتوينو رداصم ثلاالث نيب رشابم لا رتوينلا طخ طبرب

ةيعابر تاروتكاتنوكو ةيعابر عطاوق 28 ةرئادلا يف انمدختساو

تاروتكاتنوكلا و عطاوقلا ىلا لا رتوينلا لا خدا مت دقو

اهب لمعلا فورظ اهل ةرئاد لك نيترئادلا نيب ةيلضفا ال



مقر29 ةرئادلا



ءابرهك رداصم يفثالث مكحتلل ىوقلا ةرئاد يه ةرئادلا هذه

دلوم و2 يمومع 1

ردصم لكل سنوكس زاف انفضا انهو ةرئادلا هذه نع انملكتو قبس

ةقباسلا سوردلا يف هنم ةدئافلا و سنوكس زافلا حرش اضيا مت دقو

لخدن سنوكس زافلا ليصوت ةيفيك نالظح ةرئادلا هذه يف انه

هنم ةيامحلا ديرن يذلا ردصملا نم هل لا رتوينوزاف 3



30 مقر ةرئادلا



دلوم و2 يمومع 1 ءابرهك رداصم يفثالث مكحتلا ةرئاد يهو

تالسم طاقن اهيلا انفضا انهو اقباس ةرئادلا هذه نع انملكت دقلو

ردصم لكل سنوكس زافلا NOنم حوتفم

لكل يوديلا رايتخ اال ةلوهسل ردصم لكل روتكلس حاتفم انفضا امك

ردصم
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حيتافم اهيلا انفضا طقف اهلبق يتللا ةرئادلل ةهباشم ةرئادلا هذه

هيلع لمحن نا ديرن ردصم ياب مكحتلا ةلوهسل ردصم لكل روتكلس
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و يمومع 1 ءابرهك رداصم يفثالث مكحتلا ةرئاد يه ةرئادلا هذه

دلوم 2

تروتكاتنوك 4 ةرئادلا هذه يف انمدختسا

نيدلوملا نم ءابرهكلا يردصم نيب ليدبتلل روتكاتنوك 2

جراخلا كرتشملا ردصملا و يمومعلا ءابرهك ردصم نيب ليدبتلل و2

نيدلوملا يردصم نم

ءابرهك رداصم ىلعثالث ATS2 امه ينعي

لخدنو K1 روتكاتنوك ىلع  1 دلوم ءابرهك لخدن   رثكا حيضوتللو

ATS مهنيب لمعنو K2 روتكاتنوك ىلع 2 دلوملا ءابرهك

يمومعلا ءابرهك لخدنو K3 روتكاتنوك ىلع هلخدن امهنم جراخلا

ATS مهنيب لمعنو K4 روتكاتنوك ىلع

لغشن المز نيدلوملا دحا ءابرهك ىلع لمحن نا عيطتسن ىتح

K3وK2وا    K3وK1ثمال نيروتكاتنوك

وال ةريبك تاروتكاتنوك لا معتسا حلا يف اهيلا أجلن ةرئادلا هذه

تاروتكاتنوك 3 نيب يكيناكيم كولر 2تنا بيكرت عيطتسن

ةرئادلا تانوكم

ددع4 4لوب روتكاتنوك

ددع2 220 ليوك هيلير

ددع4 220 ليوك يليد نوا رميات



ةرئادلا لمع ةقيرط

عوطقم يمومعلا ءابرهك ردصم نا ضرتفن واال

قيرط نع اقبسم هرايتخا مت يذلا دلوملا لغتشي ةلا حلا هذه يف

1 دلوملا رايتخا مت هنا ضرتفنو يودي روتكلس

قلغملا R2 هيليرلا تبالسم ارورم R1 هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي

يمومعلا ردصم بايغ ببسب NC

رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال لدبيو لغتشيف

ت لدبي نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب ادبيو لغتشيف T1

ارورم K1 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم ال

هتاسم تال لدبيو لغتشيف NC ةقلغملا K2 يبرهكلا كولر االتن ةطقنب

K3 روتكاتنوكلا ىلا رايتلا رورمب حمسيف ةحوتفملا ةيسيئرلا

2 دلوملا ليغشت رايتخا مت هنا انضرتفا اذا اما

ةقلغملا R2 هيليرلا تبالسم ارورم T2 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي

يمومعلا ءابرهك بايغ ببسب NC

1 دلوملا ءافطا ببسب NC ةقلغملا R1 هيليرلا تبوالسم

هسم تال لدب نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب ادبيو لغتشيف

ا ةطقنب ارورم K2 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا

ةيسيئرلا هتاسم تال لدبيو لغتشيف NC ةقلغملا K2 يبرهكلا كولر التن

K3 روتكاتنوكلا ىلا رايتلا رورمب حمسيو ةحوتفملا

ATSاأللو لا ىهتنا ةلا حلا هذه يف



قلغملا R2 هيليرلا تبالسم ارورم T3 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي

طوبظملا نمزلا دعب أدبيف لغتشيف يمومعلا ءابرهك بايغ ببسب NC

ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال لدبي نمزلا ىهتنا اذاف هيلع

كولر األتن ةطقنب ارورم K3 روتكاتنوكلا ليوك

ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال لدبيو لغتشيف NC ةقلغملا K4 يبرهكلا

لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسيف

يمومعلا ءابرهك تءاج اذاف

NCيف ةقلغملا هتاسم تال لدبيف R2 هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي

أفطنتف K3وK2وK1 تاروتكاتنوكلا تاراسم

ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم R2تال هيليرلا قلغي اضيا

نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف لغتشيف T4 رمياتلا

روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال لدبي

تال لدبيو لغتشيف ةقلغملا K3 يبرهكلا كولر االتن ةطقنب ارورم K4

انهو لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسيو ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم

يناثلا ATSلا ىهتنا

ةرئادلا هذه يف تافاض اال دئاوف

نيب يبرهك كولر تناو يكيناكيم كولر تنا ةفاضا مت

اعم امهليغشت مدع نامضل K2وK1 نيروتكاتنوكلا

نيب يبرهك كولر تناو يكيناكيم كولر تنا ةفاضا مت اضيا

اعم امهليغشت مدع نامضل K4وK3 نيروتكاتنوكلا

1مث دلوملا مث يمومعلا ردصمل ةيلضف اال نيمأتل تايليرلا ةفاضا مت

2 دلوملا



جورخ نيب لصاف تقو نيمأتل ردصم لك عم رميات ةفاضا مت

رخا ردصم لوخدو ردصم

هيلع ليمحتلا لبقردصملا ىلع رايتلا رارقتسا نامضل اضيا

وال ةينورتكلا تارمياتلا هذه الن ةرئادلا نم تارمياتلا جرخن مل

فيضن اهجارخا نم والدب ناك ناف ةرئادلا نم اهجارخ إل يعاد

ةقلغم ةطقن فيضنو   روتكاتنوكلا NOنم ةحوتفم ةيضيوعت ةطقن

رئاودلا يف اهحرش قبس دقو رمياتلا راسم يف روتكاتنوكلا NCنم

ةقباسلا

ةطقن فيضن والدب ناك )ناف سنوكس (زاف زاف ةيامح ةفاضاب مقن مل

دقو لورتنوك لك راسم ةيادب يف سنوكس زاف NOنم ةحوتفم

ةقباسلا رئاودلا يف كلذ انحضو



33 مقر ةرئادلا



ءابرهك رداصم ثبالث مكحتلل ىوقلا ةرئاد يهو

تاروتكاتنوك عبرا خالل نم دلوم و2 يمومع 1

ةقباسلا ةرئادلا يف مكحتلا ةرئاد انحرش نا قبس دقو

وةيعابر عطاوق 3 ةرئادلا هذه يف انمدختسا مالظح امكو

2 يه ةرئادلا هذه نا انركذو قبس دقو 4لوب تاروتكاتنوك 4

ضعب ءارو ATS

ATS ضعب K1وK2عم نيروتكاتنوكلا

ATS مهضعب K3وK4عم نيروتكاتنوكلا و

لمعي نا 1ثمالالدب دلوملا ءابرهك ىلع ليمحتلا متي يكل

K3وK1 نيروتكاتنوكلا

لمعي نا 2الدب دلوملا ءابرهك ىلع ليمحتلا متي يكلو

K3وK2 نيروتكاتنوكلا

لمعي نا الدب يمومعلا ءابرهك ىلع ليمحتلا متي يكلو

K4 روتكاتنوكلا

بيكرت حلا يف اهيلا اجلن ةرئادلا هذه نا اقباس انركذ دقو

يكيناكيملا كولر االتن بيكرت ةيناكم ال عةيلا ةردق تاذ تاروتكاتنوك

تاروتكاتنوك 3 نيب يكيناكيم كولر 2تنا بيكرت ةلا حتساو



34 مقر ةرئادلا



نم ءابرهك   ردصم ءابرهك رداصم ألعبر مكحتلا ةرئاد يهو

380V دهج تادلوم نم3 ءابرهك   رداصم 380Vو3 دهج يمومعلا

380V لمحلا دهجو

مث االلو دلوملا   ردصمل مث يمومعلا ردصمل ةيلضف اال نوكت

ثلا ثلا دلوملا ردصمل مث يناثلا دلوملا ردصمل

خالل نم ايكيتاموتا تادلوملا ءافطاو ليغشت متي ةرئادلا هذه يف

دلوملا يف نشكتوربلا ةحول ىلا ةلوصوملا راتس تومير ةطقن

تاكرح 4  روتكلس خالل نم تادلوملا دحا ليغشت رايتخا متي

تادلوملا ءافطا -0

االلو دلوملا ليغشت -1

يناثلا دلوملا ليغشت -2

ثلا ثلا دلوملا ليغشت -3

4تال يا 4لوب عونلا نم تاروتكاتنوك 4 مادختسا مت ةرئادلا هذه يف

  نيسم تال روتكاتنوك لك عمو NO ايعيبط ةحوتفم ةيسيئر تاسم

ايعيبط نيحوتفم نيدعاسم نيسم NCتوال ايعيبط نيقلغم نيدعاسم

NO

ليوك يليد نوا رميات 4 تلوف 220 ليوك هيلير 3 مادختسا مت اضيا

تلوف 220

نيب رايتخ اال ةلوهسل ءابرهك ردصم لكل روتكلس حاتفم بيكرت مت

رداصملا ليغشت



ةرئادلا لمع ةقيرط

ىلا رايتلا لصي هيلع  ليمحتلا متي يمومعلا ءابرهك دوجو حلا يف

تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفيف لغتشيف R1 هيليرلا

روتكاتنوك عم لمعلا نم اهعنمي K2وK3وK4امم تاروتكاتنوكلا

ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال قلغيو K1

لغتشيف T1 رمياتلا

ىهتنا اذاف هلقا يناوث 5 ابيرقت وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف

راسم NOيف حوتفملا تلاالسم قلغيف هتاسم تال لدب نمزلا

K1 روتكاتنوكلا

امم ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف K1 روتكاتنوكلا لغتشيف

لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسي

تاروتكاتنوكلا تاراسم NCيف ةقلغملا ةدعاسملا هتاسم تال حتفيو

هل لمعلا ةيلضفا نوكتو هعم لمعلا نم اهعنميف K4وK3وK2

يمومعلا باغ اذاف

راتس تومير ةطقن راسم NCيف قلغملا هسم R1تال هيليرلا قلغي

اقبسم هليغشت رايتخا مت يذلا دلوملل

لغتشيف االلو دلوملا ثمال نكيلو

االلو دلوملا ىلا ليوحتلا متيو

امم قلغم R1 هيليرلا R2النتالسم هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي

رورملا هلب حمس

راسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال لدبيف R2 هيليرلا لغتشي



K2 روتكاتنوكلا عم اهلمع عنميف K4وK3 تاروتكاتنوكلا

رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال قلغي اضيا

هسم تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف T2

لغتشيف K2 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا

لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسيو ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

راسم يف ةقلغملا ةدعاسملا هتاسم K2تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

هعم لمعلا نم امهعنميف K4وK3 تاروتكاتنوكلا

 االلو دلوملا نم ءابرهكلا ردصم باغ اذاف

يناثلا دلوملا نم ءابرهكلا ردصم ىلا ليوحتلا  متي

NCالزيلا قلغملا R1 هيليرلا النتالسم يناثلا دلوملا لغتشي انهو

يمومعلا بايغ ببسب قلغم

NCيف ةقلغملا تاسم تلاال ببسب R3 هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي

االلو دلوملا ءافطاو يمومعلا ءابرهك بايغ ببسب  R2وR1

هعنميف K4 روتكاتنوكلا راسم NCيف قلغملا هسم تال لدبيو لغتشيف

K3 روتكاتنوكلا عم لمعلا نم

لغتشيف T3 رمياتلا راسم يف حوتفملا هسم R3تال هيليرلا قلغي اضيا

هسم تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب ادبيف

لغتشيف K3 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا

ىلا رايتلا رورمب حمسيف NO ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

لمحلا

راسم NCيف قلغملا دعاسملا هسم K3تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا



هعم لمعلا نم هعنميف K4 روتكاتنوكلا

يناثلا دلوملا نم ءابرهكلا ردصم باغ اذاف

ثلا ثلا دلوملا نم ءابرهكلا ردصم ىلا ليوحتلا متي

ببسب ةقلغم R1الزتلا هيليرلا ةطقن الن ثلا ثلا دلوملا لغتشي انهو

يمومعلا ءابرهك بايغ

R2وR1 تايليرلا طاقنب ارورم T4 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي

يناثلا األلوو دلوملا ءافطاو يمومعلا ردصم بايغ ببسب R3و

حوتفملا هسم تال لدب نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف

لغتشيف K4 روتكاتنوكلا راسم يف

رورمب حمسيف ةحوتفملا    ةيسيئرلا هتاسم K4تال روتكاتنوكلا قلغي

لمحلا ىلا رايتلا

  حتفيف اقباس انيبامك هيلا ليوحتلا متي يمومعلا ءابرهك   تءاج اذاف

ئفطيو راتس تومير ةرئاد عطقنتف NC قلغملا هسم R1تال هيليرلا

لمعي ناك يذلا دلوملا

K2و تاروتكاتنوكلا تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفي اضيا

اهلصفيو ةيذغتلا اهنع عطقيف K4وK3

ةظح مال

لدبن يناثلا دلوملا لغشنو هئفطن نا اندراو لمعي دلوم  ناك اذا

ليغشتلا حاتفم عضو لدبن واالمث ردصملا ب مكحتلا حاتفم عضو

ب مكحتلا لصفي حاتفملا سفن نوكيف حيتافملا جمد اننكمي اضيا



دلوملا ليغشت لصفيو ردصملا

سفن عبتن رثكا ىتح وا سماخ ءابرهك ردصم فيضن نا اندرا اذا

رمياتو هيليرو روتكاتنوك ديدج ردصم لكل فيضنو تاوطخلا



35 مقر ةرئادلا



نم ءابرهك   ردصم ءابرهك رداصم ألعبر مكحتلا ةرئاد يهو

380V دهج تادلوم نم3 ءابرهك   رداصم 380Vو3 دهج يمومعلا

380V لمحلا دهجو

مث االلو دلوملا   ردصمل مث يمومعلا ردصمل ةيلضف اال نوكت

ثلا ثلا دلوملا ردصمل مث يناثلا دلوملا ردصمل

خالل نم ايكيتاموتا تادلوملا ءافطاو ليغشت متي ةرئادلا هذه يف

دلوملا يف نشكتوربلا ةحول ىلا ةلوصوملا راتس تومير ةطقن

تاكرح 4  روتكلس خالل نم تادلوملا دحا ليغشت رايتخا متي

تادلوملا ءافطا -0

االلو دلوملا ليغشت -1

يناثلا دلوملا ليغشت -2

ثلا ثلا دلوملا ليغشت -3

4تال يا 4لوب عونلا نم تاروتكاتنوك 4 مادختسا مت ةرئادلا هذه يف

  نيسم تال روتكاتنوك لك عمو NO ايعيبط ةحوتفم ةيسيئر تاسم

ايعيبط نيحوتفم نيدعاسم نيسم NCتوال ايعيبط نيقلغم نيدعاسم

NO

ليوك يليد نوا رميات 4 تلوف 220 ليوك هيلير 3 مادختسا مت اضيا

تلوف 220

نيب رايتخ اال ةلوهسل ءابرهك ردصم لكل روتكلس حاتفم بيكرت مت

رداصملا ليغشت



ةرئادلا لمع ةقيرط

ىلا رايتلا لصي هيلع  ليمحتلا متي يمومعلا ءابرهك دوجو حلا يف

تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفيف لغتشيف R1 هيليرلا

روتكاتنوك عم لمعلا نم اهعنمي K2وK3وK4امم تاروتكاتنوكلا

ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال قلغيو K1

لغتشيف T1 رمياتلا

ىهتنا اذاف هلقا يناوث 5 ابيرقت وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف

راسم NOيف حوتفملا تلاالسم قلغيف هتاسم تال لدب نمزلا

K1 روتكاتنوكلا

امم ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف K1 روتكاتنوكلا لغتشيف

لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسي

هراسم NO يف حوتفملا دعاسملا هسم  تال روتكاتنوكلا قلغي اضيا

 T1 رمياتلا ةطقن نع ءانغتس خالهلواال نم هليغشت ضوعي امم

NCيف قلغملا دعاسملا هسم تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

ةرئادلا نم هجرخيو هتيذغت لصفيف T1 رمياتلا راسم

تاروتكاتنوكلا تاراسم NCيف ةقلغملا ةدعاسملا هتاسم تال حتفيو

هل لمعلا ةيلضفا نوكتو هعم لمعلا نم اهعنميف K4وK3وK2

يمومعلا باغ اذاف

راتس تومير ةطقن راسم NCيف قلغملا هسم R1تال هيليرلا قلغي

اقبسم هليغشت رايتخا مت يذلا دلوملل

لغتشيف االلو دلوملا ثمال نكيلو



االلو دلوملا ىلا ليوحتلا متيو

امم قلغم R1 هيليرلا R2النتالسم هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي

رورملا هلب حمس

راسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال لدبيف R2 هيليرلا لغتشي

K2 روتكاتنوكلا عم اهلمع عنميف K4وK3 تاروتكاتنوكلا

رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا هسم تال قلغي اضيا

هسم تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف T2

لغتشيف K2 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا

لمحلا ىلا رايتلا رورمب حمسيو ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

هل ضوعي امم هراسم NOيف حوتفملا دعاسملا هسم تال قلغي اضيا

T2 رمياتلا ةطقن نودب هليغشت

لصفيف T2 رمياتلا راسم NCيف قلغملا دعاسملا هسم تال حتفي اضيا

ةرئادلا نع هجرخيو ةيذغتلا هنع

تاروتكاتنوكلا راسم يف ةقلغملا هتاسم K2تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

هعم لمعلا نم امهعنميف K4وK3

 االلو دلوملا نم ءابرهكلا ردصم باغ اذاف

يناثلا دلوملا نم ءابرهكلا ردصم ىلا ليوحتلا  متي

NCالزيلا قلغملا R1 هيليرلا النتالسم يناثلا دلوملا لغتشي انهو

يمومعلا بايغ ببسب قلغم

NCيف ةقلغملا تاسم تلاال ببسب R3 هيليرلا ليوك ىلا رايتلا لصي

االلو دلوملا ءافطاو يمومعلا ءابرهك بايغ ببسب  R2وR1



هعنميف K4 روتكاتنوكلا راسم NCيف قلغملا هسم تال لدبيو لغتشيف

K3 روتكاتنوكلا عم لمعلا نم

لغتشيف T3 رمياتلا راسم يف حوتفملا هسم R3تال هيليرلا قلغي اضيا

هسم تال قلغا نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب ادبيف

لغتشيف K3 روتكاتنوكلا ليوك ىلا رايتلا لصيف NO حوتفملا

ىلا رايتلا رورمب حمسيف NO ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

ضوعيف هراسم NOيف حوتفملا دعاسملا هسم تال قلغي اضيا لمحلا

هليغشت

ةيذغتلا هنع لصفيف T3 رمياتلا راسم يف قلغملا هسم تال حتفي اضيا

ةرئادلا نم هجرخيو

راسم NCيف قلغملا هسم K3تال روتكاتنوكلا حتفي اضيا

هعم لمعلا نم هعنميف K4 روتكاتنوكلا

يناثلا دلوملا نم ءابرهكلا ردصم باغ اذاف

ثلا ثلا دلوملا نم ءابرهكلا ردصم ىلا ليوحتلا متي

ببسب ةقلغم R1الزتلا هيليرلا ةطقن الن ثلا ثلا دلوملا لغتشي انهو

يمومعلا ءابرهك بايغ

يف ةقلغملا طاقنلا ب ارورم T4 رمياتلا ليوك ىلا رايتلا لصي

ءافطاو يمومعلا ءابرهك بايغ ببسب R3وR2وR1 تايليرلا

يناثلا االلوو دلوملا

حوتفملا هسم تال لدب نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف

لغتشيف K4 روتكاتنوكلا راسم يف



رورمب حمسيف   ةحوتفملا   ةيسيئرلا هتاسم K4تال روتكاتنوكلا قلغي

لمحلا ىلا رايتلا

نع هليغشت هل ضوعيف هراسم NOيف حوتفملا هسم تال قلغي اضيا

رمياتلا

هنع لصفيف T4 رمياتلا راسم NCيف قلغملا هسم تال حتفي اضيا

ةرئادلا نم هجرخيو ةيذغتلا

  حتفيف اقباس انيبامك هيلا ليوحتلا متي يمومعلا ءابرهك   تءاج اذاف

ئفطيو راتس تومير ةرئاد عطقنتف NC قلغملا هسم R1تال هيليرلا

لمعي ناك يذلا دلوملا

K2و تاروتكاتنوكلا تاراسم NCيف ةقلغملا هتاسم تال حتفي اضيا

اهلصفيو ةيذغتلا اهنع عطقيف K4وK3



36 ةرئادلا



يمومع ءابرهك رداصم 4 يف مكحتلل ىوقلا ةرئاد يهو

نم ءابرهك رداصم V380و3 دهج يمومعلا ءابرهك ردصم 1

380V لمحلا دهج V380 دهج تادلوم 3

عون تاروتكاتنوك و4 ةيعابر عطاوق 4 ةرئادلا هذه يف انمدختسا

4لوب



37 مقر ةرئادلا



نيدلوم نم ءابرهك نيردصم يف مكحت ةرئاد يهو

ةعاس 12 دلوم لك لمعي

تراتس تومير ةطقن خاللغاالق نم لمعت تادلوملا

دلوملا  يف نشكتوربلا ةحول ةدوجوملا

ةعاس 24 رميات خالل نمايكيتاموتا   تادلوملا ليغشت ليدبت متي

لمعي يذلا دلوملا نم ىذغتي

: لحارم ثالث روتكلس حاتفم خالل نم ايودي ليغشتلا ليدبت متي  وا

دلوم يا لمعي 1-ال

لمعي 1 دلوم -2

لمعي 2 دلوم -3

اآلرخ دلوملا ىلا ليوحتلا ناكم  باال تادلوملا دحا لطعت حلا يفو

روتكلسلا حاتفم خالل  نم

تقو ريغ يف االرخ ليغشتو   لمعي دلوم   ءافطا ناكم باإل اضيا

رمياتلا

ةمهم ةظح مال



ةلحرم لك يف لبود NO ةحوتفم هطاقن روتكلسلا حاتفم

روتكاتنوكلا ءافط  إل روتكاتنوكلا راسم يف يلا وت ةطقن ليصوت متي

دلوملا ءىفطني نا لبق هنع لمحلا عفرو

تراتس تومير ةطقن راسم يف يلا وت ةيناثلا ةطقنلا ليصوت متيو



38 مقر ةرئادلا



ايكيتاموتا نيدلوم ليغشت يف مكحتلا ةرئاد يه  ةرئادلا هذه

يناثلا لمعي تادلوملا دحا لطعت حلا يفو ةعاس 12 دلوم لك لمعي

ايكيتاموتا

ةيذغتلا ةيارمتسا نامضل ةيراطبلا نم ةعاس 24 رمياتلا ةيذغت مت

دلوم لكلةدحاو ةلحرم روتكلس حاتفم بيكرت مت

لمعي ال دلوملا -0

لمعي دلوملا -1



39 مقر ةرئادلا

دمحم ماصع ذاتس اال انوخا سردلا حرشي فوس يذلا ةرملا هذهو

هللا: همحر

وهو ...مهم عوضوم مويلا .... حرشن هللا ءاش نا

تاحول      .A.T.S                                  

AutomaticTransferswitch                      

ىكيتاموتوأ لا قتنا حاتفم ىأ ...

Changeoverswitch. اضيا ىمسي امك

لثم رايتلا عاطقنأب رثأتت وىتلا ةيويحلا نكام ىفأأل مدختست ثيح

ةيويح نكاما ىفو دجاسملا ..و عناصملا ..و تايفشتسملا

ةريثك ... ىرخأ

ةيمه أل كلذو ... ءابرهكلا عملا ىف ريبك رود اهل حبصأو

ATS تاحول ةبعلت ىتلا ةفيظولا و رودلا

ثمًال ةحوللا مجح ربك نم ضختت ... كزياع شمو



اهب تانوكملا ةرثك وأ

لورتنكلا ...نا ةقباسلا سوردلا ب انملعت امكف

لثم عطقلأ نم ةعومجم نع ةرابع  

/Rيرالى/KM روتكاتنك /CB عطاوقلأ  

ةدعاسملا طاقنلا دولر ...و /فوا زنوكس T/زيف رميات

رميات نم وا ىلير نم وا روتكاتنك نم ءاوس

Auxllary دعاسم سامت لكو .. ةعطق لك ةفيظوو رود انفرعو

ركفا ...المز ركفأ المز ..ىا مكحتلا رئاودب اهفيظوت متي فيكو ..

عطتسأ ىتح ... ةعطقلا ةذه نم ةيا جاتحم انا

ناكملا ب ةحوللا تانوكم نم ةعطق لك عضأ نا

خالةل نم وىتلا بسانملا

ةفيظولا ةعطقلا ةذه ىدؤت  

! ؟؟؟؟؟ .... ةحوللا ب اهنم ةبولطملا

!!!!! ةسدنهاي   ركفن ىنعي .

ىرخأ ةحول ىأو ... ةحوللا ممصنب انحأو



طلغت فاختح ... لورتنكلا ب ظفحلا بوالش

!!!!!! ملعتن ... ناشع ... طلغنب انلك

ئشلا ضعب فلتخم ىحرش نوكي امبر انه اناو

.. حرشلا ب ةبوحصم ... تايوتحملا ركاذ الىن

ةطيسب رئاود ثلالث اهمسقمو ... ةرئادلا كيلع لهسا .ىكل

... ةلهسو ًادج

لمحلا ىنعي ىسيئرلا رايتلا لورتنك ..1 مقر ةرئأد  

ةموكحلا ةبرهك ىلع غشلا ىدنع                    

رمياتو R1الى يرو .KM1 روتكاتنك نم نوكتتو     

T1 ىناوث      

2 مقر ةرئاد

دلوملا ليغشت ةرئادب ىمستو                  

حتفو ةيذغت نع ةلؤسملا ىه ثيح                  

دلوملا شرام كلذكو ... دوقولا ةبمرط                  



R3الى يرو T3الت وحملا رميات نم نوكتتو       

R4الى يرو       

                                                                    

                   

   دلوملا ةبرهك لوخدب ةصاخلا ىهو ..3 مقر ةرئاد

ىسيئرلا رايتلا عاطقنا حلا لمحلل                    

رمياتو KM2 روتكاتنك نم نوكتتو                  

R2الى T2..يرو ىناوث                  

.. ةرئادلا تايوتحم

MCCB عطاق 2 1..ددع

MoldedCaseCircuitBreaker

نم .  وا رايتلا عافترا نم لمحلا ةيامحل كلذو  

shortCircuit ثودح

ىمومعلا رايتلل KM1 روتكاتنك 2 ددع ..2

ةيامح مهنيب .. دلوملا رايتل KM2 روتكاتنكو   

نكمي ال الامهن ةيئابرهك ىرخأو ... ةيكيناكيم    



ًايئاهن .. امهضعب ال...عم معي نا    

Mechanicalinterlock  

4يرالى ددع ..3

R1 مقر يرالى

دلوملا ةرئاد لصف ىف مكحتلا ةتفيظوو  

.. ىسيئرلا رايتلا دوجو حلا ًايئاهن ةليغشت مدعو

ىسيئرلا رايتلا نم صاخلا ليوكلا ةيذغت متي ثيح

ةرئاد ةيادب ىف ةعضوو NC قلغم سامت ةنم ذخأب ةفيظوت متيو

حوتفم سامت NCىلا قلغملا سامتلا لوحتي ثيح دلوملا ليغشت

ًايئاهن دلوملا لمعي ال ىلا ...بوتلا ىسيئرلا رايتلا دوجو NOحةلا

R2 مقر يرالى

الت وحملا يرالى ىف مكحتلا ةتفيظوو  

فقوتب ... رمأ ءاطعأ ةرودو   دلوملا ةبرهك نم ةتيذغت متي ةنأ ثيح

2 مقر ةمسرلا امكب لمعلا نع الت وحملا رميات



R3 مقر يرالى

اهنع  رايتلا لصفو لا صيأب ... دوقولا ةبمرط ىف مكحتلا ةتفيظو

حتفي ىلا ...بوتلا ىسيئرلا رايتلا عاطقنأ حلا رايتلا اهل لصي ثيح

دلوملأ لمعيل دوقولا

4 مقر يرالى

شرام التل وحملا رميات نم جراخلا واألرم رايتلا لصي ثيح

مقر يرالى ىف مكحتي ام التوه وحملا رميات نا  ىأ دلوملا

No حوتفم سامت عضوي ثيح ...4

NC قلغم سامتل لوحتي الت وحملا رميات نم

مقر2 ةمسرلا ب كلذ حضوم .. ليغشت ةلواحم لك ىف

..T1مقر رميات

ةموكحلا رايت ىسيئرلا رايتلا روتكاتنك لغش ىف مكحتيام وهو

ىسيئرلا رايتلا ةرئاد حضوت 1وىتلا مقر ةمسرلا KM1امكب

رايتلا روتكاتنك قيرط ىف ةعضوو T1 نم حوتفم سامت ذخأ متي



حوتفملا سامتلا اذه لوحتي .. ىسيئرلا

راسم ىف    رمياتلا ةيلع طوبضملا نمزلا NC دعب قلغم سامت ىلا

لمعي ىلا KM1بوتلا

دوجوملا لمحلل ىسيئرلا رايتلا لصيو روتكاتنكلا

.. ةظوحلم

ةذه..ةيل No ةحوتفملا رمياتلا ةطقن ىلع ةيضيوعت ةطقن عضو متي

اياعم زكر كلقا  ةا ةسدنهاي

نم ةجرخأ زياع خالص ةتفيظو ىدأ نا دعب رمياتلا ... تنا

ىف ىسيئرلا رايتلا روتكاتنك NCنم قلغم سامت عضأب ... ةرئادلا

...T1 رمياتلا راسم

؟؟؟؟ . ةيضيوعت ةطقن عضأ مل نأف

؟؟؟؟؟؟؟ ةسدنهاي ... لصيح ىللا ةيأ

T1 رمياتلا جورخ درجم ..

ةلكشم ببسيو .. ًاروف ...  لصفيح KM1 ىسيئرلا رايتلا روتكاتنك

ىسيئرلا رايتلا عاطقنأب

!!!! رايتلا دوجو مغر ... لمحلا نع



T2..مقر رميات

.. عاطقنا KM2حلا دلوملا روتكاتنوك ليغشت ىف مكحتي ام وهو

  دلوملا رايت رارقتساو   ىسيئرلا رايتلا

ATSلا ةرئاد حرش نم انيهتنا دق نوكن اذهبو

يسفن نمف أطخ نم ناك امو هللا نمف باوص نم ناك امف

هللا دمحب تمت

يلوألواليد قيفوتلا و ءاعدلا مكلأسن

ءابرهك ينف دمحم ليقع مكوخا


