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  مقدمةال

 المالكات تأھیلل ،في تطویر المناھج العلمیة والبرامج التدریبیةسعت المدیریة العامة للتعلیم المھني    

على ذلك لسد متطلبات سوق العمل كو ،الفنیة والمھنیةوالعلمیة  والمھارات امتالك المؤھالتالقادرة على 

یخطوھا العالم نحو التقدم واالنطالق السریع  في ظل التطورات والخطوات التيالحاصل العلمي وفق التقدم 

یجابیة تتفق مع الدول المتقدمة في بناء إخطوات  العامة للتعلیم المھني خطت المدیریةومن ھذا المنطلق . 

تمثلت ھذه الخطوة في تحدیث الكتب التربویة ، جمیعھا صصاتالتخحدیثة وب أسالیبوفق على البرامج 

فرع المیكاترونیكس بقسمیھ  افتتاحبنحو ومنھا  ،الحدیثةصات تخصالالكثیر من  والعلمیة وفتح

تمثل ھذه  إذ ،)والتوزیع اإلنتاجخطوط (ومیكاترونیكس تكنولوجیا صناعیة  ،سیارات -میكاترونیكس

وفق الرؤیا العلمیة التي تتوافق مع الواقع العملي الذي على في بناء الوطن  األساسیةالخطوة الركیزة 

  .والمستقبلیة  اآلنیةسوق العمل تفرضھ متطلبات 

یلزم الذي یتناول كل ما  الصناعیة التقنیةمبادئ لا المحتوي علىوالیوم نضع بین یدیك ھذا الكتاب 

في جمیع المجاالت المتعلقة   تقنیة على أسس وضح فیھ المعرفة العلمیةت نتاجیةإلالخطوط ا ساسیاتأفھم ل

ھذا عالم  في كتابنا أن نتفحص لنا من َدُب لذلك ال .المرحلة السابقةمكمًال لكتاب  ءوجا ،المیكانیك الصناعيب

ولتكون  ،متناوالََ القدیم منھا والحدیث لتكتمل الفائدة االبتكاراتالذي وصل إلى أحدث  الخطوط الصناعیة

صور والمدعوم بال ،والواضح یسیروبشكلھا ال ،النواة لكل فني طموح یرید الدخول إلى حقل المعرفة العلمیة

  .زمة لھذا التخصصاللشكال التوضیحیة والمعادالت الكتساب المعلومات والمھارات العلمیة األوبا

من  األعزاء نائأبنامتواضع في نشر المعرفة بین  نحٍووب أسھمنانكون قد  أنوجل  نرجو من اهللا عز

                                                                                                                             ي فتح ھذا التخصص واإلعداد لھاهللا التوفیق لكل العاملین ف سائلین .العزیز ناوطنلخدمة التعلیم المھني  طلبة

  .نھ سمیع مجیبإ                                   
  

  

  المؤلفون                                                                                            
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 تمھید

قبل ان  أوروباو استعملت بعدھا في ات یفي اواخر الستین الیابانكلمة میكاترونكس ظھرت ألول مرة في 

یة منظومة میكاترونیة یتطلب ھندسھ المیكانیك،وھندسة أو تصمیم . كلھ تنتشر في انحاء العالم

، محركات )sensors) (مجسات(ت، حساسات ، ھندسة الحاسبا)control(االلكترونیات، التحكم 

)actuators(و انظمة التحكم كي یكون قادرا على الوصول إلى االھداف المرجوة من تصمیمھ ، .  

المیكاترونكس یجمع بین الھندسة المیكانیكیة واإللكترونیة والحاسوب بھدف إنتاج آالت وأنظمة إنتاج حدیثة 

المیكاترونیكس ھو تطبیق لإللكترونیات الدقیقة في الھندسة . عيمرنة تعتمد على مفاھیم الذكاء االصطنا

بوتات الصناعیة ونظم التصنیع المرنة التي یمكن برمجتھا لتغیر الخطوط االنتاجیة والمیكانیكیة، مثل الر

یعطي ھذا التخصص أسس تحلیل وتصمیم األجھزة المیكانیكیة . حسب الطلببلحصول على منتجات ل

وكذلك صیانة اآلالت الھندسیة المتطورة وخطوط اإلنتاج  ،تعتمد على الحاسوب واإللكترونیة التي

  .األوتوماتیكیة

، ) Hydraulic system(األنظمة الھیدرولیكیة یشمل الكتاب على دراسة أنظمة نقل الطاقة سواء كانت 

ة فضًال عن وآلیة عملھا وتطبیقاتھا الصناعیة المختلف ) Pneumatic system( واألنظمة الھوائیة أ

عنى التي ُت )      PLC programmable logic controller(مثل ، مركز نحٍودراسة مواد التحكم ب

  .بالتحكم المنطقي المبرمج عن طریق الحاكمات المبرمجة عن طریق لغات خاصة

م ًا النظاقطبم (Control system) المیكاترونكس ھو تطبیق حرفي لنظام التحكم أّنیظھر من التعریف 

 ومقارن (Sensor)فالنظام المغلق یحتوي على حساس . المغلق الذي یحتوي على التغذیة العكسیة

(Comparator) ومتحكم (Controller) و ُمفعِّل (Actuator) المیكاترونكس  فنظام ،والمتحكم بھ

ء ویكون فقد یوجد نظام فیھ میكانیك وكھربا. نظام یعتمد في تصمیمھ على ھذه المكونات ویركز علیھا

ألنھ لم یعتمد في تصمیمھ من البدایة على تشكیل . وال یكون نظام میكاترونكس حقیقیًا ،نظامًا مبرمجًا

وقد تم دراسة غالب ھذه األجزاء في  ،والتحكم یسمى أحیانًا بالسیطرة، الصیغة األساسیة في نظام التحكم

  .ھذا الكتاب 
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  )طاقةألمتحسسات ومحوالت ال(التدریب العملي 

Sensors and Energy Transducers 

  ھدافألا
  :الھدف العام 

المھارات العلمیة  أداءوتھیئتھ على  ،اتسالمتحسالطالب بأنواع  زیادة معرفة إلىتھدف ھذه الوحدة 

المتحسسات  إشاراتق قیاس ائوطر ،كترونیةاإللوتنفیذ ربط الدوائر  الستخداموالفنیة الالزمة 

  .ومعایرتھا

  :لخاصةاألھداف ا

  اآلتیة وعاتتعریف الطالب بالموض
  .المتحسس -1

  .المحول -2

  .المفاتیح الكھربائیة -3
  .تمرینات عملیة حول المتحسسات والمحوالت الحراریة -4

  
  

األولالباب   

األولالفصل   
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  الفصل
  

  تعلم الموضوعات

   متحسسال 
  ول ـالمح 
  المفاتیح المیكانیكیة 
 ةیات والمحوالت الحرارمتحسسال 
  للحرارة  ة المتحسسةالمقاوم :األوللتمرین ا 
  المزدوج  متحسسال :الثانيالتمرین  
المجس  ذو متحسس :الثالثالتمرین  

  الحراري 
كھر ات ومحوالت متحسس: الرابعالتمرین  

 وضوئیة 
   اإلزاحة متحسس :الخامسالتمرین  
ومحول مقیاس  متحسس :السادسالتمرین  

  االنفعال
والمحول  متحسسال :مرین السابع الت 

  السعوي  
تكییف اإلشارة للمتحسسات  :ثامنالتمرین ال 

         مضخم العملیات وتطبیقات

  التدریب العملي   
  )المتحسسات ومحوالت الطاقة(

  

  

  

  

محتویات  
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 متحسسال 1- 1
 Sensor   

یستخدم لجھاز دخل ینتج خرج ھو أٌي جھاز یمكنھ أن یحول الطاقة من صورة ما إلى صورة أخرى ، أو 

یحول  متحسسھو  الحراري االزدواجعلى سبیل المثال  ، معین فیزیائيلدخل  استجابة كنتیجة أو منھ اإلفادةیمكن 

  .كھربائيخرج  درجة الحرارة إلى فيالفرق 

  

  محولال2- 1
 Transducer 

فان  من َثّمو ،مختلف فیزیائيشكل  إلى ما فیزیائيمصطلح یستخدم عادة لجھاز یحول إشارة من شكل          

محوالت على سبیل المثال المحرك الذي  ٌعدھایمكن  ولكن ھناك أجھزة أخرى ًال،محویكون  لبًاغا متحسسال

 أيعلى شكل إشارات رقمیة أو متقطعة  تعطى خرج التيات متحسسال، دورانإلى  الكھربائيیحول الدخل 

on−off)(تناظریة یجب  تعطى إشارات التيات متحسسال، إلى منافذ الدخل للمتحكمات یمكن بسھولة توصیلھا

   .المتحكماتتوصیلھا إلى منافذ  تحویلھا إلى إشارات رقمیة قبل

  
 Mechanical Switch                                                      المفاتیح المیكانیكیة 3- 1

اجد قطعة بیان تو فيمثل ھذه المفاتیح قد تستخدم . (on−off )المفاتیح المیكانیكیة تولد إشارة على شكل

 غیاب قطعة العمل یتم بیانھ بفتح،قطعة العمل على المفتاح وغلقھ  تضغط إذ ،على منضدة اآللة" لةغالش"العمل 

إشارة  إشارة الدخل إلى قناة الدخل للمتحكم یكون لھا مستویات) أ1- 1(الشكل  ففيكذا ھو ، المفتاح وتواجدھا یغلقھ

  :یأتيكما ) یسمى المنطق (

           موجودة العمل غیرقطعة =      0  

  قطعة العمل موجودة=       1

  V DC 24                                                          قد یناظر دخل 1 المستوى

 .V 0                                                          یناظر 0 المستوى

جھد  فأنغلق المفتاح  دوعن ،المتحكمدخل  إلىح یتم توصیل جھد التغذیة المفتا عند فتح) ب1- 1(الشكل  فيأما 

  :ھذه الحالة تكون فيالمستویات المنطقیة  منخفضةالدخل یھبط إلى قیمة 

 .                                                             موجودة قطعة العمل غیر 1 = 

  .                                                                قطعة العمل موجودة   0 =
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  اتمتحسسیبین استخدام المفاتیح ك) 1-1(شكل 
 ،(NO) وتعرف بالتالمس العاديأو  الطبیعي وضعھا فيغیر موصلة  أيا أن تكون مفتوحة لمفاتیح إّما

 NO ألمفتاح تمتالمسا (NC) بالتالمس وتعرف العاديأو  الطبیعيوضعھا  فيموصلة  أيتكون مغلقة  اوأّم

              ).المیكانیكي الفعل(عند غیاب الدخل) غیر موصلة(تكون مفتوحة

عند ) موصلة(تكون مغلقة  (NC )المفتاح تمتالمسا المفتاح) توصیل(یسبب غلق  المیكانیكي جود الدخلو 

  . تالمتالمسا) فصل(یسبب فتح  المیكانیكيوجود الدخل ، المیكانیكيغیاب الدخل 

  

  Proximity switches     لتقاربیة امفاتیح ال  - أ
 یوجد منھا العدید من.أن تالمسھا  من غیروجود األجسام  اكتشاف فيالمفاتیح التقاربیة  تستخدم  

یوجد بھ ملف   الدوامةبمبدأ التیارات  یعمل الذيالمفتاح التقاربى    األشكال وبعضھا مناسب فقط لألجسام المعدنیة

یتولد بھ  معدنيعندما یقترب منھ جسم  . ثابتة ھمتغیر قیمت مغناطیس غذى بتیار متردد ذو قیمة ثابتة وینتج مجالی

 یولد قوة دافعة مغناطیسیة الدوامةعن ھذه التیارات  الناتج المغناطیسيمجال لل  الدوامةتیارات تسمى بالتیارات 

(e.m.f ) لذلك فقیمة الجھد تكون مقیاس لمدى قرب الجسم  ملفثم یتغیر الجھد بال ومن ، الملف فيعكسیة

یتغیر خرجھ من منخفض  إذ ، مثل الترانزستور الكترونيتشغیل دائرة مفتاح  فيالجھد  استخدامیمكن .المعدني

                      mm (20 - 0.5).            يحوال مدى الكشف (on−off) نتیجة لتغیر الجھد ویعطى عمل إلى مرتفع
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  )reed switch مفتاح رید (یبین احد أنواع المفاتیح التقاربیة ) 2-1(شكل

  

  reed switch رید مفاتیح  - ب
من مادة حدیدیة مغناطیسیة فوق بعضھما  (reed) االسموھو مكون من شریحتین تشبھ اللسان ومنھ أشتق 

  ).2-1(یك أو زجاج الشكل غالف بالست فيموضوعتین  .كھربائي نھایتھما تالمس متالمسین وفى وغیر

بعضھما البعض اذبان ویتجالشریحتان  مغنطتمغناطیس أو ملف یمر بھ تیار من المفتاح  اقتراب عند

  .تالمساهویحدث توصیل بین 

یوضع  إذ ، متى یفتح الباب الكتشافضد السرقة  اإلنذار أجھزة فيھذا المفتاح شائع االستخدام 

  . فعند فتح الباب یفتح المفتاح اإلطار الثابت للباب فيرید ح ومفتا الباب المتحرك فيالمغناطیس 

  

   Capacitive proximity switch يالسعوالمفتاح التقاربى  - جـ 
ة تعتمد على تلك المسافة سعاأللواح بینھما  زوج من، معدنیةالیستخدم مع األجسام المعدنیة واألجسام غیر 

  .السعةوكلما قلت المسافة كلما زادت 

 المطلوب المعدنيواللوح اآلخر ھو الجسم  ، المكثف لوحيھو أحد  يالسعوالتقاربى  متحسسال مفتاح

األجسام غیر  اكتشاف في استخدامھأیضا  كما یمكن السعة فيیكتشف تقارب الجسم بالتغیر . تقاربھ اكتشاف

حالة یكون اللوحین ھما اللوح ھذه ال في اللوحینبین  الكھربائيالعازل  معدنیة ألن سعة المكثف تعتمد أیضا علىال

دائرة  تشغیل في استخدامھالسعة یمكن  فيالتغیر .العازلةھو المادة  معدنيالوالجسم غیر  ،واألرضي متحسسال
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 ةالسعویالمفاتیح التقاربیة ،  on−off) (یعطى جھاز یعمل بطریقة الوصل والفصل ومن َثمَّ ، الكترونيمفتاح 

   60) .        وmm ) 4   جسام من على بعد یتراوح بیناأل الكشف عن في استخدامھایمكن 
  

  witchsroximity Pnductive Iي لحثاالمفتاح التقاربى  -د 
 معدنيھذا القلب بالقرب من جسم  نھایتي عند وضع أحد حدیدي معدنيیتكون من ملف ملفوف حول قلب 

  . للملف المغناطیسي الحث فيفسوف یحدث تغییر ملموس  حدیدي

یؤدى  الحدیدي المعدنيومن ثم فإن وجود الجسم ،یمكن مراقبتھ وبیانھ بدائرة رنین المغناطیسيالحث  فير التغی

  . إلى تغییر التیار بھذه الدائرة

،  )(  on−off والفصل وتعمل كجھاز بنظام الوصل ،الكترونيتشغیل دائرة مفتاح  فيھذا التیار  استخدامیمكن 

  .mm -  (15( 2 یتراوح بین تحسسالمدى م

  ectric Senser and Switchel -phto       :ات الكھروضوئیةمتحسسالمفاتیح وال - ھـ 
 كونیوغالبا ما  ، الضوئيیقطع الجسم المراد كشفھ الشعاع  إذ ، الضوء نفاذوھى إما أنواع تعتمد على 

تكون من  وأّما  . )أ 3-1(الشكل فيوصولھ إلى الكاشف كما  ویمنع،  infrared إشعاع ألشعة تحت الحمراء

 في.)mm )1-3 الشكل فيإلى الكاشف كما  الضوئيیقوم الجسم المراد كشفھ بعكس الشعاع  إذ ،العاكس النوع

غالبا  ضوئياإلشعاع یكون ترانزستور  وكاشف (LED) الحالتین یتم اإلشعاع عن طریق دایود مشع للضوء كلتا

على الدائرة المستخدمة  واعتمادا. نجتون لزیادة الحساسیةدارل یعرف باسم زوج تالترانزستوراما یكون زوج من 

 بالترانزستورإلى جھد منخفض عندما یصطدم الضوء  وأّما ، تحویل الخرج إما إلى جھد مرتفع یمكن أن یكون

 مدى قریب غالبا ما یكون في األجساماإلحساس بوجود  فيات تورد كمجموعة وتستخدم متحسسال مثل ھذه.

وھناك  الضوئيالجسم الشعاع  یقطع ،إذ U على شكل حرف متحسسیوضح  )جـ3- 1(كل الش. mm 5 حوالي

 الضوئيھو الدایود  خرآنوع 

  
  خاصیة عملھ بالضوئیة حس متحسسشكل ال) 3- 1(شكل



9 
 

عندما یصطدم الضوء  منخفض وإّما ،على الدائرة المستخدمة فإن الخرج یمكن أن یكون إما مرتفع  اعتمادا

ومقاومتھا تعتمد على شدة .غالبا ما تكون من كبریتید الكادمیوم   الخالیا الضوئیة استخدامیضا یمكن أ و. بالدایود

   . علیھا الضوء الساقط

وإذا كان المطلوب قیاس شدة .المقاومةالجھد أو  التیار أو فيات السابقة یتم تحویل الضوء إلى تغیر متحسسالفي 

إلى  التناظريفیجب تكبیر اإلشارة ثم تحویلھا من الشكل  ،الضوءمسار  فيجسم  اكتشافالضوء ولیس مجرد 

وكبدیل لذلك یستخدم محول من ضوء إلى تردد عندئذ یحول ،رقمي تناظريباستخدام محول  الرقميالشكل 

  .اإلضاءةإلى سلسلة من النبضات كمقیاس لشدة  الضوء

كما  TSL220تردد مثل ىإلمن جھد  محول الضوء متحسس ات على شكل دوائر متكاملة تحوىمتحسسیوجد 

  .)4- 1(الشكل في

  

  

  

  

  

  

  

  

 على شكل دائرة متكاملة متحسسیبین ) 4- 1(الشكل 

 الطاقة ات ومحوالتمتحسستصنیف ال 4- 1

 TransducersEnergy of Sensors and Classification   
طبقا  أو ، كمیات الفیزیائیة المحولةلل وطبقاتطبیقاتھا  حسبب إّن تصنیف المتحسسات والمحوالت،

  .القیاسطبقا لحاالت  أو ، لخواصھا

  :تيآلاات والمحوالت یجب مراعاة متحسساختیارات ال ماأ

  .یعمل في حدود مدى القیاس المطلوب نأیجب على المحول  :القیاسمدى  -1

بحیث یعطي خرجا  الحساسیةمن  معقولةیحظى بدرجھ  نأالمحول  أو متحسسیجب على ال: الحساسیة -2

 .كھربائیا كافیا

 لإلثارة بالنسبةمع التردد وكذلك  مناسبةیتفاعل بطریقھ  نأیجب على المحول : التفاعل مع التردد -3

 .اتجاه الرنین
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یناسب الظروف المحیط بھ من  نأالمحول  أو متحسسیجب على ال :المحیطةالتناسب مع الظروف  -4

 .وخالفھ وكھربائیةضغط جوي ومجاالت مغناطیسھ  أوحرارة 

 .ة لمقاسا ةبالكمی للشعور الحساسیةمن  ىدنأالمحول بقدر  أو متحسسیحظى ال أنیجب  :حساسیةقل أ -5

عملیات القیاس  ةتكراری نتیجةلقیاس افي  أخطاء إلىالمحول  أو متحسسقد یتعرض ال :القیاس ةدق -6

 .ةألمقاسغیر الكمیات  األخرىللمؤثرات  الحساسیة أخطاء فضًال عن ،المعاییر وأخطاء

 في الحسبان یأخذ أنكھربائیا ومیكانیكیا یجب  ةلمقاساللكمیات  بالنسبة :تخداماالسالتناسب مع ظروف  -7

 .المحول أو متحسسال وإبعادوزن 

 أو متحسسلل بالنسبةكابالت التوصیل  أبعاد في الحسبان یأخذ إنیجب : التوصیل  أطراف بعادأ -8

باستخدام  خاصةیاس الق إشارةالتشویش على  ةكذلك نسب ،المحول من حیث الطول ومساحھ المقطع 

 .وكذلك حدود التفاعل مع التردد  ةاإلشارر كبم

 

  ات ومحوالت الحرارةمتحسسال 1-5

 Sensors and Temperature Transducers 
إحدى الوظائف المھمة لاللكترونیات علمیا وعملیا وصناعیا ھي عملیة قیاس الكمیات الفیزیائیة مثل           

  الخ.. .مائعقوة والضغط ومعدل تدفق الموقع ودرجات الحرارة وال

 ولیةؤمسالتي تأخذ على عاتقھا  األجھزةفھي  ، التحكم المختلفة أنظمةمھمة في  وظائفات والمحوالت متحسسولل

دخولھا في  إمكانیة فضًال عن ، كمیات كھربائیة قابلة للقیاس والتكبیر والنقل إلىالمختلفة  الفیزیائیةتحویل الكمیات 

التعامل  أیضاویسھل  ،للبیانات والمعلومات مھمةانھ یسھل تسجیل ھذه الكمیات الكھربائیة كقاعدة و ،مالتحك أنظمة

یحول الطاقة من  نأجھاز یمكنھ  يأعلى وجھ العموم ھو  متحسسال.التحكم والكومبیوتر أجھزةمعھا عن طریق 

كھربائیة متناسبة  إشارة إلخراج مقاسھبكمیات  اإلحساس وظیفةالمحول یعني  إن إال، أخرىصورة  إلىصورة 

 .طة جھاز قیاس خارجيامع الكمیة المقاسة یمكن قیاسھا بوس

لغة الكمیات  إلىالموضوعة تحت المراقبة  الفیزیائیةمن لغة الكمیات  مترجمًا ّدیع’ أنالمحول یمكن  إن أي

  )5- 1(كما ھو موضح في شكل رقم  الكھربائیة،
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  ولرسم تخطیطي للمح (1-5)شكل رقم 

  

     ات ومحوالت الحرارةمتحسس 5-1- 1
  :اآلتیة األنواع لىعالحرارة  محوالتات ومتحسسیمكن تقسیم 

 Resistance Temperature Detectors (RTD)  المقاومة المتحسسة للحرارة  - أ
 Thermo coupleالمزدوج الحراري     - ب

   Thermostatالمجس الحراري - جـ

  الحراریة التي تستخدم أحد أنواع المتحسسات الحراریة أحد أنواع المقاییس) 6- 1(كما یبین شكل 

  

  
  احد إشكال مقیاس للحرارة)6-1(شكل 
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  عامة حول المتحسسات ومحوالت الطاقة                                              اتتمرین 1-6

Practical experiences in Sensors and Transducers  

1-6 -1  

  

  :األھداف التعلیمیة

     .    وطریقة فحصھ RTDمعرفة سلوك المتحسس الحراري  على الطالب أن یصبح قادرا على ینبغي
  

 Resistance Temperature Detectors  :المقاومة المتحسسة لدرجات الحرارة
 أوالنحاس  أوونقیھ من البالتین  ةمن عناصر حساس المصنع المقاومةحرارة درجة مقیاس  یستخدم أحیانا جھاز  

 Resistance Temperature (RTD)عند استخدام. بدرجة الحرارةمقاومتھا  تتأثرالنیكل التي 

Detectors  فان التغیر في المقاومةR  مع درجة الحرارةT یمكن إن یعبر عنھ بالمعادلة اآلتیة:  

R = R0 [1 + α∆t]  

  :إن إذ

R: المئویةبالدرجات  ةالموصل عند حرارة مقاس ةمقاوم.  

R0: ةحرارة مرجعی ةعند درجالموصل  ةمقاوم.  

t∆ :یةالمرجعالحرارة  ةحرارة التشغیل ودرج ةالفرق بین درج.  

 α : للمقاومةالمعامل الحراري  

التغیر الصغیر  نتیجةملحوظ  المقاومةفالتغیر في  ،لذلككبیر   αمعاملھا الحراري   ّنأتتمیز ب السابقةوالمواد      

قیمة التي یمكن معایرتھا لبیان  ونتویتسیمكن قیاسھ باستخدام قنطرة   المقاومةوالتغیر في  ، في درجھ الحرارة

  .)7-1(كما ھو مبین بالشكل معینة درجھ حرارة د المقاومة عن

  

   

 اومة المتحسسة لدرجات الحرارةالمق :اسم التمرین

Resistance Temperature Detectors   

  التمرین األول: قم التمرینر

  ساعات 4:الزمن المخصص  مختبر المیكاترونكس العملي: مكان التنفیذ 
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  الكھربائیة باستخدام قنطرة ویتستونمحول مقیاس حرارة المقاومة  (1-7)شكل رقم 

تتغیر  V)(الجھد فعند تغییر درجة حرارة ماء الدورق فان قیمة RTDكیفیة عمل المتحسس ) 8-1(یبین الشكل 

  .متحسستبعا لتغیر مقاومة ال

  
  RTDیبین الدائرة الكھربائیة لمتحسس)8- 1(شكل رقم

  :)مواد، عدد، أجھزة(التسھیالت التعلیمیة 
  )المتحسس( RTDمقاومة     -1

  دورق زجاجي  -2

  v d.c 5مصدر تولید جھد-3

  جھاز االفومیتر -4

  مقیاس حراري زئبقي -5
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  ) HEATER( مسخن -6

  

   :لــوات العمـــخط
 )8-1 (بالشكل الموضحةرة ـذ عملیا ربط الدائـّنف -1

درجة  80زیادة للحرارة وألقصى حد  سیلیزیة 10وسّجل فولتیة المتحسس لكل ) الھیتر ( شّغل مسخن الماء  -2

 . مئویة من خالل قراءة المحرار الزئبقي

 . اآلتيالجدول  كّون -3

  

  

 

 .T الحرارة ودرجة RTD ،ةارسم العالقة الناتجة بین قیم المقاوم -4

 .للمتحسس VOثم سجل  CO 0اجعل درجة الحرارة -5

 .سیلیزیةدرجة )  80-10(أِعد الخطوة السابقة بزیادة درجة الحرارة من  -6

 .مع الحرارة ثم علـّق على خطیة ھذا المنحني  RTDنرسم العالقة لقیمة المقاومة  -7

المعامل الحراري  αارة من الخطوة السابقة حّدد قیمة والحرRTD اعتمادا على منحني مقاومة المتحسس   -8    

  R = RO [ 1 + α∆t ]للمقاومة مستعینا بالمعادلة   

∆t= (T-T O)                                                     

  : ـاطـــنشـ
  ؟.مباشرة من غیر الرجوع إلى قیاس الجھد RTDكیف یمكنك قیاس مقاومة 

1 -6-2  

  

  : األھداف التعلیمیة

                            Thermocoupleالمزدوج الحراري یتعرف الطالب على كیفیة عمل متحسس

  .وطریقة فحصھ

80  60  40  20  10  T(CO) 

          V(Volt) 

          RTD(Ohm) 

  المزدوج الحراري متحسس :اسم التمرین

 Thermocouple                                    

  الثانيالتمرین : قم التمرینر

  ساعات 4:الزمن المخصص  مختبر المیكاترونكس العملي: مكان التنفیذ 
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  Thermocoupleالمزدوج الحراري  متحسس
مصنعین من معدنین مختلفین من بعضھما  سلكینعند توصیل طرفي  نّھأ المھمة الفیزیائیةمن الخواص 

حرارة  ةوھذا الجھد یتناسب مع فرق درجات الحرارة مابین درج ، اآلخرینیتولد جھد كھربائي بین طرفیھا 

من ماده  مصنعكمثال على ذلك عند توصیل طرف سلك . اآلخرینحرارة الطرفین  ةلمتصلین معا ودرجالطرفین ا

على  یمكن الحصول constantan)(نتن امع طرف سلك مصنع من ماده الكونست)Copper (األحمرالنحاس 

 بزیادةھذا الجھد  النحاس ھو القطب الموجب ویزداد ّدویع ، اآلخرینبین الطرفین جھد یقاس بوحدة الملي فولت 

  .ةلوصلاحرارة  ةدرج

على مقیاس الجھد الذي  قراءتھثم  Operational Amplifier)( مكبر عملیات طةابوسویمكن تكبیر ھذا الجھد 

یبین استخدام دائرة بسیطة لفحص المزدوج الحراري من خالل وضع  )9-1(والشكل ، الحرارة مباشرة أیعایر لیقر

المعیاریة وقیاس الفولتیة الناتجة بین الطرفین )  TO(والنھایة الثانیة بدرجة حرارة ) T( ةاحد النھایتین بدرجة حرار

،إذ زیادة درجة حرارة الوصلة الساخنة تؤدي إلى تغییر الفولتیة ألمقاسھ مما یعني أّن المزدوج الحراري +)و -(

  . صالح للعمل 

  

  
  ج الحراريمحول المزدودائرة تبین كیفیة فحص   (1-9)شكل رقم 
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   E= C (T –To) + k (T2 – To
2)  mV 

  

 مدى حراريالتي تستخدم في قیاس درجات الحرارة في رمومترات لثھو نوع من أنواع ا" المزدوج الحراري" 

 :الحرارةبین الجھد الكھربائي الناتج ودرجات  العالقةتصف  ةاآلتی الریاضیة والعالقة.جداكبیر ودقیق 
  

  :إذ إّن

E : ولتالملي ف بوحدةالجھد الكھربائي الناتج ویقاس  

C و  K :ثوابت تعتمد على مادة المزدوج الحراري  

T  :المئویة(لیزیة یوتقاس بالدرجات السل) الساخنة الوصلة(حرارة الطرفین الموصلین معا  ةدرج(  

To: لیزیةیوتقاس بالدرجات السل) الباردة طرافألا(معا  لموصلینغیر احرارة الطرفین  ةدرج     

  .)المئویة(  

تقوم بھ  م بعمل خاص الونھ یقإ ،إذ في كل المصانع تقریبًا Thermocoupleالحراري  وجدزمھذا ال یستخدم

یقوم  وأیضا  ،حراریةدرجھ  1000عالیھ جدًا تتجاوز  حراریةیمكنھ تحمل درجات  أخرى حراریةمكونات 

ي في الحرار متحسسیستخدم ھذا ال . حراریةدرجات  3الخطأ ال تتجاوز ةونسب وصحیحة حقیقیةبإعطاء قیم 

كما مبین وافران الصھر األفران یستخدم في  والغازیة البخاریة ربیناتووالت وفي المحركات والمولدات ائنمكلا

  )10-1( بالشكل

  

  
  المزدوج الحراري یستخدم في المحركات والمولدات  متحسسل)10-1(شكل 

 المزدوج الحراري.كوبلت والذھبالحدید والنحاس وال أفرانوكذلك یستخدم في  ة،الكھربائیة والحثی والمعالجة

Thermocouple 11- 1(المبین في شكل  مثًال ھذا نوع متنقل  فة،مختلاستخداماتھ  ّنأل كثیرة فر بأشكالایتو( 

  .   ةلمواد معین مختلفةفي قیاسات  تستخدمھ أنیمكنك 
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  )السلكي( المزدوج الحراري متنقل متحسسل) 11-1(شكل

  

  :)عدد، أجھزةمواد، (التسھیالت التعلیمیة 
  )Thermocouple(مزدوج حراري  -1

  ) 2( دورق زجاجي عدد  -2

  جھاز االفومیتر  -3

  مسخن -4

  مقیاس حراري زئبقي -5

  

   :خطوات العمل 
 .واربط أطراف الدائرة إلى جھاز الفولتمیتر)  12 -1( كون الدائرة الموضحة بالشكل -1

  
  المزدوج الحراريیبین الدائرة الكھربائیة لتشغیل وفحص ) 12-1(شكل
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 .) TO(مكعبات ثلجیة، والذي یعتبر درجة الحرارة المرجعیة  Aضع في الدورق الزجاجي  -2

درجة مئویة  80وأقصى حد  سیلیزیةدرجات  10ّشغل مسخن الماء، وسّجل الفولتیة للمتحسس لكل زیادة  -3

  .من خالل مراقبة المحرار الزئبقي، ثم أطفئ المسخن 

 -:اآلتيالجدول  كّون -4

 

  

 

  .ارسم منحني الفولتیة ودرجة الحرارة للمزدوج الحراري  -5

  :نشــاط
  .علق على خطیة المنحني الناتج بین الفولتیة ودرجة الحرارة 

  

1 -6-3    
  

  :األھداف التعلیمیة

المجس الحراري  معرفة و فحص متحسس ذو على یجب على الطالب أن یصبح قادرا

Thermostat  
  

  Thermostat :ذو المجس الحراري متحسس
عن مقاومة  عبارة مستور الثر. RTDمتحسسات من یعّد أكثر حساسیة واعتمادیة  الثر مستورمتحسسات 

  ، الثرمستورھناك نوعین من ، و الحرارة درجة تتغیر مقاومتھا بتغیر

 .( NTC) یملك معامل حراري سالب خرآونوع ،  (PTC)  نوع یملك معامل حراري موجب

 أشباهلمواد  المھمةلخواص ومن ا ،لمعظم المواد تتغیر مع درجھ الحرارة الكھربائیة المقاومة أنمن المعروف 

لھذا المعامل  العددیة والقیمة .الحرارةمقاومتھا تقل بارتفاع درجھ  أّن أي ،سالبمعاملھا الحراري  أنالموصالت 

80 60 40 20 10 T(CO)  

     V(volt)  

المجس الحراري ذو  متحسس :اسم التمرین

Thermostat                         

  الثالثالتمرین : قم التمرینر 

  ساعات 3:الزمن المخصص    مختبر المیكاترونكس العملي: مكان التنفیذ 
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من  ةالحرارة لمجموع ةودرج المقاومةبین  العالقة )13- 1(شكل الالحراري السالب تكون عادة كبیرة ویوضح 

  .الحراریةالمجسات 

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  العالقة بین المقاومة ودرجة الحرارة لمجموعة من المجسات الحراریة (1-13)كل رقم ش
كاسید المعادن أمثل  ورة آنفًاذكممن نوع من المواد ال أكثرویتركب المجس الحراري من خلیط یتكون من 

  من المقاومةوتتراوح قیمھ  ، نیز والنیكل والكوبالت والنحاس والیورانیوم وغیرھاغالمنك

 ) Ω(0.5 Ω- 75 M  .والشكل )باستخدام جھاز قیاس االومیتر یتم  ،رمز المجس الحراري یوضح) 14-1

  .فحص الثر مستور من خالل قیمة المقاومة المتغیرة مع تغیر درجة الحرارة المسلطة علیھ

    
 رمز المجس الحراري (1-14)شكل رقم 

     )مواد، عدد، أجھزة(التسھیالت التعلیمیة 
  5VDCرةمجھز قد -1

  )KΩ1  5(مقاومة -2

  االفومیتر قیاس جھاز -3
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 مجس حراري -4

  )HEATER(مسخن  -5

   دورق زجاجي  -6
    مقیاس حراري زئبقي -7

  خطوات العمل 
 ).15- 1(شكل النفذ عملیا ربط دائرة في  -1

  
  دائرة لربط المتحسس ذو المجس الحراري) 15- 1(شكل رقم 

 .قراءة الفولتیة الناتجة غّیر درجة الحرارة بواسطة المسخن مع  -2

 . سیلیزیةدرجة  80،  وبمدى أقصاه  سیلیزیةدرجات  10غّیر درجة الحرارة بزیادة  -3

  بناء على الفولتیة الناتجة من تغیر درجة الحرارة ، ارسم المنحني لعالقة الفولتیة مع درجة الحرارة  -4

تغیر عن درجة الحرارة مع رسم منحني باستخدام قانون مقسم الفولتیة ، احسب مقاومة الثر مستور أي كل  -5

 . درجة الحرارة مع المقاومة

              باستخدام منحني الحرارة مع المقاومة، وبحسب الخطوة السابقة ، احسب المعامل الحراري الموجب

                                                                    β. R=RO × EXP (β (1/T - 1/TO )للثر مستور 

            TRTD(CO)  

            VRTD(Volt) 
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  ـاطــنشـ
  كیف یتم فحص المتحسس ذو المجس الحراري ؟  

1 -6-4  :  
  

  :األھداف التعلیمیة

 ومحوالتات متحسسیجب على الطالب أن یصبح قادرا على معرفة فحص وعمل   

      Photo Electric Transducersةكھروضوئیال
  

  كھر وضوئیةات ومحوالت متحسس
  Electric Sensors and Transducers–Photo  

لكترونات تحت الات والمحوالت ذات انبعاث لمتحسسالمنھا  توجد بأنواع ئیةووضت الكھرمحوالات والمتحسسال

. في انبعاث االلكترونات من سطحھ)Cathode(على المھبط  الضوئیةتتسبب سقوط االشعھ  إذ ، الضوء تأثیر

زجاجي مفرغ یحتوي  أنبوب من الضوئي المضاعف الذي یتكون األنبوباالنبعاث الضوئي ھو  ألجھزةوكمثال 

 أقطابعدة  ، فضًال عن) Anode( ومصعد) photo Cathode(لى مھبط ضوئي ع

المصعد  جھة إلىالمھبط  جھةمن  االرتفاعیتدرج في  كھربائيكل منھا متصل بجھد ) Electrodes(كھربائیة

  .)16-1(كما في الشكل

 

  
  الضوئي المضاعف األنبوب) 16-1 (شكل رقم

 روضوئیةكھات ومحوالت سحسمت:اسم التمرین 

  Photo–Electric Transducer            

التمرین : قم التمرینر   

  الرابع

  ساعات 4:الزمن المخصص         مختبر المیكاترونكس العملي: مكان التنفیذ 
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حیث جھده ( بسرعة عالیة األولاالنود  إلىوتنجذب  ، لكترونات منھنتیجة لسقوط الضوء على المھبط تنبعث أال

ویتكرر ، وتصطدم  بھ مسببة انبعاث عدد اكبر من االلكترونات بما یسمى بظاھرة االنبعاث الثانوي  ، )أعلى

ي ذي تیار كھربائ إلىوھكذا یمكن تحویل الضوء  ،)ىاعلذي جھد (واالنود الثاني  األولبین االنود  نفسھ الشيء

ات والمحوالت ذات موصلیة ضوئیة فھي نوعیة أخرى من متحسسال أما) .  A  1 - 1mAمن(محسوسة  یمھق

ویظھر ھذا التأثیر على صورة نقص في مقاومتھا  ، أنواع معینة من المواد بالضوء أثرتت ،إذات الضوئیة متحسسال

ات یكون على شكل خالیا كما في متحسسوع من الوالتركیب الفعلي لھذا الن،  صلیھاموفي قیمة  ومن ثـَّمالنوعیة 

على صورة تموجیة بین ) مثل كبریتید الكادیوم(توضع المقاومة المصنوعة من المادة المعدنیة  ، إذ) 17-1(الشكل

، ) لمرور الضوء من خاللھا(قطبین معدنیین على قاعدة من السیرامیك داخل غالف معدني ذو نافذة زجاجیة 

  .في نقص مقاومة المادة بین القطبین  ویتسبب سقوط الضوء

  
  الرمز الكھربائي للخلیة الضوئیة وتركیب الخلیة الضوئیة) 17- 1 (شكل رقم

یسقط الضوء من خالل النافذة الزجاجیة على  إذ ،)18- 1( ویتم توصیل الخلیة في الدائرة الكھربائیة المبینة بالشكل

  .فیجذب مفتاح التشغیل في دائرة التحكم، ار في الملف المغناطیسيبمرور تی فتسمح ،المقاومة الضوئیة فتقل قیمتھا

  
  شكل رقم (1-18)  الخلیة الضوئیة في دائرة التحكم استخدام

 
 یبین عالقة تغیر المقاومة مع شدة الضوء الساقط لبعض المواد التي تصنع منھا الخالیا )19-1(الشكل
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  .لضوء الساقط لبعض الموادعالقة تغیر المقاومة مع شدة ا (1-19)شكل رقم 

، )كما یطلق علیھا غالبا(الخالیا الشمسیة  أویة الضوئیة تات والمحوالت ذات الفولمتحسسمن ال خرآوھنالك نوع 

 ، ومن ثـَمَّ وبالتالي تنتج تیارا عند توصیلھا بحمل ما ، تنتج جھدا كھربائیا بین طرفیھا عند تعرضھا للضوء

 كما فيوتوجد على أشكال مختلفة  ، )السیلینیوم أوالسیلكون  أھمھا(موصالت  شباهأوتصنع ھذه الخالیا من مواد 

  .)20- 1(الشكل 

  
  أشكال مختلفة للخلیة الضوئیة) 20-1(شكل رقم

  أنواع المقاومات الضوئیة
 عن تحسس الضوء ھو األول ولؤلمسالضوء و ھو با تحسسی الذيالدائرة  في األساسيالعنصر  إّن

ھي مصنوعة من كبریتات و، LDR )  ( اختصارھا  (Light Dependent Resistor) يالضوئالمقاوم 

تتغیر قیمة ھذه المقاومة ، Ohm  األوم ووحدة قیاسھا،  (CdS) واختصارھا (Cadmium Sulfite) الكادمیوم

  . )ادیومكبریتات الك (صغیرة جدا من مادة ألیافشكل  علىخالیا  تحوي  ألنھابتغیر شدة الضوء الساقطة علیھا 
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یربط مباشرة إلى جھاز االومیتر ، ثم نسلط علیھ الضوء ، مما یؤدي إلى تغیر ) LDR(لفحص المقاوم الضوئي 

  .عالیة جدا   LDR المقاوم الضوئي  أما في حالة الظالم فتكون مقاومة.في المقاومة وبحسب شدة الضوء المسلط 

  
  .سس للضوءمتح LDRدائرة الكترونیة الستخدام  )21- 1(شكل رقم 

ضوئي یمكن أن یستخدم في تطبیقات تحسس ) مفتاح(كمسیطر  LDRتعمل )  21- 1(الدائرة المبینة في الشكل 

، فان مقاومتھا سوف تقل بمقدار كبیر ، مما یؤدي إلى ) LDR( الضوء عند تسلیط الضوء على المقاوم الضوئي

، أما في حالة حجب ) یتوھج ( ن الدایود الضوئي سوف فا ثـَمَّمرور تیار في الترانزستور األول ثم الثاني ، ومن 

وبالنتیجة سوف ) (base رتبدي مقاومة عالیة جدًا ، مما تمنع مرور التیار إلى القاعدة الترانزستو فالضوء سو

  .غیر متوھج ) LED( یكون  الدایود الباعث للضوء

زیادة أو نقصان من قیمتھا، وأن نجعل بالمتغیرة لضبط حساسیة الدائرة االلكترونیة للضوء یمكن استخدام المقاومة  

  .الدائرة تعمل بحساسیة مختلفة للضوء

  

  :)مواد، عدد، أجھزة(التسھیالت التعلیمیة 
  .ةتدریبی ةلوح -1

 .)DC )V 9 ،V 12مصدر جھد -2

 . LEDباعث للضوء ددایو ثنائي ، 2N6426NPNترانزستور -3

  . )كادیومكبریتید ال( ن مادةممتحسس للضوء  (LDR)ضوئي مقاوم  -4

  .كیلو اوم10مقاومة متغیرة  -5

  .جھاز االوفومیتر -6

  .اوم 470مقاومة بقیمة  -7
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  خطوات العمل 
 ).22-1(والشكل ) 21-1(ربط الدائرة كما في شكلإ -1

 .ثم نالحظ توھج الدایود من عدمھ،  LDRسلـّط الضوء على  -2

 .لشدة اإلضاءة  LDRغـّیر قیمة المقاومة المتغیرة ، حتى تضبط حساسیة  -3

 .في حالة تغیر شدة الضوء المسلط علیھا) LDR( للـمقاوم الضوئي VOل قیم ّسج -4

 .من الخطوات السابقةالمسجلة  VOمع قیم   أدناه أمأل الجدول اعتمادا على المعادالت الریاضیة -5

RL=500 / LUX                                            

VO=5 * RL(RL+3.3)                                        

LUX=(2500 / VO - 500) / 3.3             

                   VO(Volt) 

      LUX 

  

  
 تعمل كمتحسس ضوئي)LDR(لدائرة الكترونیة ) Breadboard(یبین لوحة تدریبیھ ) 22- 1( شكل   
  :ــاطـنش

   ؟اإلضاءة مع شدة  متحسسھل تتغیر مقاومھ ال

  ).21- 1(بدل المقاومة المتغیرة في الدائرة شكل  LDRموقع  استنتج ماذا یحصل لو قمت باستبدال
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1 -6-5   
  

  :األھداف التعلیمیة

  .ةاإلزاح متحسسع و فحص یجب أن یتعرف الطالب على أنوا
أو باستخدام طریقھ  LVDTالخطیة ألي عنصر متحرك لمدى معین من خالل المتحسس  ةإلزاحایمكن قیاس 

  .المتحسس االومي 

  

   LVDTالمتغیر ویسمى الخطى الفرقىومحول  متحسس: أوال 
 بموقعخرج یرتبط جھد  یعطى وھو(LVDT)المتغیر  يرقفلاات اإلزاحة ھو المحول الخطى متحسسمن أشكال 

  .حدیديقضیب 

ندما ع )أ23-1( كما بالشكل الحدیديیتحرك بداخلھا القضیب  الموقع متماثلةثالثة ملفات  من (LVDT )یتكون

القضیب  عندما یكون .الملفین الثانویین في v2 و v1 یتولد بالحث الجھدین االبتدائي یوصل تیار متردد إلى الملف

موصلة بحیث أن  الخرجان من الملفین الثانویین. ملفین الثانویین تتساوى جھودھماوضع متوسط بین ال في الحدیدي

ن یالمنتصف یكون الجھدان متساوی فيیكون القضیب  فعندماv1 – v2) (أي ھماـخرجھما معا ھو الفرق بین جھدی

  .  ویكون الخرج صفر

  .لثانویین عن اآلخراألوسط یكون قریب من أحد الملفین ا عندما یتم إزاحة القضیب عن موضعھ

  .)الخرج   أي (الملفین جھديالفرق بین  .األخر أحدھما اكبر من فينتیجة لذلك یكون الجھد المتردد المتولد 

غالبا یتم تحویلھ إلى جھد . ًاددمتر ًایكون تیار (LVDT )الخرج منإن . الحدیديیعتمد على موضع القضیب 

  .   تكبیرهویتم  تناظريمستمر 

  

  

  

  

  

    

اإلزاحةمتحسس :اسم التمرین  

sensor  and Displacement  
التمرین :قم التمرینر 

  الخامس

  ساعات 4:الزمن المخصص  مختبر المیكاترونكس العملي: مكان التنفیذ 
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  LVDTیبین المحول الخطي ألفرقي المتغیر  )أ23- 1(قم ركل ش

 
موضح  وكما)CORE( في حال تحرك القلبLVDT)   (یبین الفولتیة المتولدة من المتحسس )ب23- 1( شكل

نالك فرق في الطور للخرج عندما یتحرك كذلك یالحظ إن ھسم لكال الجھتین ) 10( فان المسافة المقطوعة ھي

في احد االتجاھین و من خالل معرفة الطور أو مقدار الفولتیة الخارجة یمكن  )LVDT (ـ للCORE ) (القلب 

  LVDTاستنتاج اتجاه حركة القلب داخل 
  

  
  )LVDT (یبین العالقة بین الجھد والمسافة المقطوعة لمتحسس)ب23- 1(قم ركل ش
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  )مواد، عدد، أجھزة(تعلیمیة التسھیالت ال

  فولت 15مجھز قدرة  -1

  مایكرو میتر - 2 

  وللمایكرو میتر    (LVDT)  للمتحسس اعدة تثبیتق -3

  .جھاز قیاس فولتمیتر – 4

  .راسم إشارة- 5

  .مسطرة تثبیت ومسطرة توصیل - 6

  

  خطوات العمل 

  :بما یلي ) 24 - 1(نفذ ربط الشكل  

  
 وبیان كیفیة عملھLVDTائیة لربط متحسس الدائرة الكھرب)24-1(شكل رقم

انج ) 0.001(المایكرومیتر للموقع الوسطي الصفري ودقة اإلزاحة للمایكومیتر ھو ) مسمار(ضبط برغي  -1

 .انج ) 2( لمدى أقصاه 

 .قلب المایكرومیتر بواسطة مسطرة القیاساربط  -2

 .والمایكرومیتر على قاعدة تثبیت  )LVDT(ثبت  -3
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من خالل قراءة جھاز قیاس  تساوي صفرًا VOفي الموقع الصفري حیث ستكون  )(LVDTضبط قلب  -4

 .في الموقع الصفري  )LVDT(تأكد من كون المایكرومیتر للمتحسس . الملتیمیتر

ألربع دورات متكاملة  انج) (0.1ضبط اإلزاحة للمایكرومیتر التي تزیح بدورھا القلب للمتحسس بمقدار  -5

 . والمسافة VOءة كل من سّجل قرا.للمایكرومیتر 

 .انج) 1(انج بمدى أقصاه ) (0.1كرر الخطوة السابقة بقراءة قیاس   -6

  .تساوي صفر  VOأِعد المایكرومیتر إلى النقطة الحیادیة الصفریة ، وتأكد من خرج الملتیمیتر - 7 

 . LVDT) (إرسم المنحني للعالقة بین المسافة المقطوعة الفولتیة الخارجة للمتحسس -8

 

 roand sens Resistive position transducerومحول االزاحھ االومي  متحسس: ثانیا
 ةاألساسیمن المحول فمن المتطلبات  متحسسالجزء ال ةالمتغیرة تحدث تغیرا في مقاوم ةلمقاساھو الكمیھ 

 ّ’دویع.ركھا التي تح المسافة أوتستطیع تحسس موقع شيء ما  نأوعملیات التحكم ھو  الصناعیةفي القیاسات 

یمكنھ تحسس موقع كائن ما  إذ اإلزاحة ،محوالت بیان  أوات متحسساالومي احد اإلزاحة ومحول  متحسس

بانتظام على قضیب عازل للكھرباء ومنزلق متصل بالكائن المراد تبیان  ملفوفة ةباستخدام عنصر مقاومھ اومی

لقضیب معدني ذي مقاومھ صغیرة نسبیا  نفسھ ي الوقتف ، ومالمسا المقاومةموقعھ وقابل لالنزالق مالمسا لعنصر 

  ).25-1( كما ھو مبین بالشكل ،  ةاالومی المقاومةنسبتا لعنصر 

  

  

  

  

  
  

  

  
  االومي اإلزاحة متحسس ) 25- 1(شكل رقم

یعتمد على وضع الكائن المراد قیاس  ةومیألا المقاومةعنصر  أطرافحد أمابین المنزلق و المقاومةوبھذا فان  

  Aتدل على موقع الكائن المراد قیاسھ ما بین نقطتین قیاسیین   w لنقطھاذلك فان  في ضوءو ، إزاحتھ أو ، ھموقع

بانتظام على  ةموزع المقاومةكانت  إذامع موقع المنزلق  طردیًا یتناسب تناسبًا Voعلیھ فان جھد الخرج ، و B و

  . AB المسافة
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. تغیر قیاس اإلزاحة من األمور عالیة األھمیة  PROCESS INDUSTERIAL)(الصناعیة في التطبیقات 

عدیدة ومتنوعة ، وكذلك المتحسسات المطلوبة تكون متنوعة تكون ومن المتطلبات الصناعیة لقیاس ھذه القیم 

بحسب التطبیق ، مثال لتحسس مكان وموقع العنصر الموجود على حزام متحرك ، أو قیاس مستوى السوائل أو 

الضغط إلى إزاحة  فیزیاویة  مقاسة  لكي  أو تحویل ا ،أوتوماتیكیعمل ضمن طاحونة تعمل موقع ومكان لقطعة 

إّن أبسط أنواع متحسس الجھد .مقیاس جھد اإلزاحة  (POTENTIOMETRIC)تعبر عن قیمة الضغط 

لذراع في ھذا الجھاز یحّول الحركة الخطیة أو الزاویة ل. اإلزاحي یتضمن عملیة اإلزاحة لذراع مقاومة متغیرة 

إّن مقیاس جھد اإلزاحة غالبا ما یعاني . تغیر قیمة المقاومة التي بدورھا تتحول مباشرة إلى إشارة فولتیة  أو تیار 

من مشكالت میكانیكیة، احتكاك عند عملیة الحركة للذراع، الدقة المحدودة باعتماد سلك المقاومة، فضًال عن وجود 

  .توضیحي لمقیاس الجھد حیث اإلزاحة بتأثیر الحركةیبین رسم  )26- 1(    الضوضاء، الشكل

  

  
  یبین مقیاس الجھد لمتحسس اإلزاحة االومي)26-1(شكل 

  

فاّن الذراع سوف یتحرك على المقاومة ، مما یؤدي إلى تغیر من القیمة المقاسة ، فإذا ما تم معرفة المسافة للذراع  

تم في . نصر المسبب لحركة الذراع نسبة إلى المقاومة المقروءة المتحرك مع قیمة المقاومة استطعنا إیجاد موقع الع

خطیة ضمن  ھذه الدائرة لقیاس موقع العنصر المتحرك والمرتبط بالمقاومة اإلزاحة ، إذ إن مقاومة اإلزاحة تكون

لذلك ستكون الفولتیة . سم ) 10 – 0( كیلو اوم ، وإذا فرضنا إّن حركة العنصر ضمن مسافة )1 – 0( مدى 

  :من المكبر كما في المعادلة اآلتیة VO) (الخارجة

VO= - ( RD /1KΩ ) * (- 10V)                                      

VO= 0.01 RD                                                           

  ولتیة  من ـي الفف اوم  یكافئ التغیر الخطي كیلو) 1 – 0( من  R  من ھذا فان التغیر في المقاومة

  .فولت ) 10 – 0(  
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الفولتیة الخارجة تكون خطیة لذلك تفضل على استخدام دائرة  نتیجةوبال ًار لنا كسبـّاستخدام دائرة المكبر یوف إّن

  .التغیر في الفولتیة نسبة إلى المقاومة یكون غیر خطي  إذ ، مقسم الجھد

  
  )مواد، عدد، أجھزة(التسھیالت التعلیمیة 

  .مقاومات مختلفة القیم - 1   

  .741مضخم عملیات  - 2 

   .ة متغیرة بذراع موصل إلى عنصر متحرك مقاوم - 3  

 .جھاز االوفومیتر  - 4   
 .فولت 15مجھز قدرة  - 5   

 

  خطوات العمل 
 )26– 1(       سم ، إربط الدائرة المبینة في الشكل) 10 – 0(لقیاس المقاومة االزاحیة لقطعة متحركة بین   -1

.  

  فولت) -10(كیلو اوم ، لكي تحصل على جھد  ) 0.5(إضبط المقاومة المتغیرة بقیمة  -  -2

 .حّرك قطعة العمل المرتبطة بذراع المقاومة المتغیرة ، وسّجل قراءة الفولتیة الخارجة  -3

 .الفولتیة الناتجة  وكـّون جدوال یبین قیم اإلزاحة  -4

  
  ـاطـنشـ

  .سم) 100 – 0( م إیجاد موقع إزاحة العنصر المتحرك ضمن مدى غّیر الدائرة أعاله، لكي تت  -  أ

اوجد قیمة الفولتیة  ، سم) 1( سم بدقة مقدارھا ) 10(في حالة توصیل جسم متحرك ضمن مسافة مقدارھا    -  ب

 . الخارجة وارسم العالقة بینھم
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1 -6-6                                       
    

  :األھداف التعلیمیة

ومحول مقیاس  متحسس معرفة وكیفیة عملعلى  على الطالب أن یصبح قادرًا ینبغي

                                                                  ) Strain Gauge Transducer(االنفعال 

           
   roand sens  Strain gauge transducer    اإلنفعالومحول مقیاس  متحسس
نظرا  الكھربائیةفي الموصالت  الكھربائیة المقاومةتغییر  ةیعتمد في تشغیلھ على نظری متحسسھذا ال إّن

 أوالضغط  أوھو بذلك یستخدم لقیاس الوزن و.تعرضھا لقوة ما نتیجةالواقع على ھذه الموصالت  جھادلإل لتعرضھا

على تثبیت  )27- 1(شكل الكما ھو مبین ب االنفعالمقیاس  متحسسیعتمد تركیب  .ةاإلزاح أو المیكانیكیةالقوة 

ى لوح تثبیت محكم اللصق على الجزء المراد والى الخلف عل اإلمام إلى تموجیةموصل كھربائي دقیق بطریقھ 

  .ھب االنفعالقیاس 

  
  االنفعالمقیاس  متحسس )27- 1(شكل رقم

  

 االنفعالمقیاس ومحول  متحسس  :اسم التمرین

Strain gauge transducer             

التمرین :قم التمرینر 

  السادس

  ساعات 4:الزمن المخصص  مختبر المیكاترونكس العملي: مكان التنفیذ 
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K = (∆R/R) / (∆L /L) 

 إنوبما ). زیادة في طول الموصل(الموصل الكھربائي  استطالة نتیجةوبال ، اللوح استطالة إلىالشد  إجھادویؤدي 

 ةنقص في مساح إلىزیادة طولھ یؤدي  فاّن،ثابت  كتلتھ وحجمھ إن إيفي الموصل ال تتغیر  الموجودةالمادة  ةكمی

  :المقاومةلقانون  الموصل تبعًا ةتتزاید مقاوم نتیجةوبال ة،مقطع

R = ρ L/a  

R :الكھربائیة المقاومة.  

ρ: المصنع منھا الموصل للمادة النوعیة المقاومة.  

L :طول الموصل.  

a :مساحھ مقطع الموصل.  

 والعالقة،الموصل  ةوتزاید مقاوم) المقطع ةنقص في مساح(ید طول الموصل تزا إلى نتیجةبال اإلجھادویؤدي  

   :إذ G االنفعالتسمى مقیاس  Lوالطول االبتدائي للموصل ∆ Lفي طول الموصل الزیادةبین 

L / L ∆= GF  
 مةالمقاوالتغییر في  إّن إذو.الموصلالواقع على  االنفعالتدل على مقدار و وحدات،لیس لھا  ةوھي مجرد نسب

 ةلتغیر في طول الموصل فان نسبفضًال عن امقطع الموصل  ةساحمللموصل تعتمد على التغیر في  ئیةالكھربا

  وذلك یمكن تعریف ثابت  ،التغیر في الطول  ةتكون اكبر من نسب المقاومةالتغیر في 

   :یأتيكما   Kلمقیاس 

  

 لداخلياتربط ما بین الضغط  ةقیاسی ةتناسبی عالقةھنالك . < K 1یكون اكبر من واحد  Kوھذا الثابت 

)pressure (االنفعالو )Strain (  المرونة تسمى معامل(E) )Modulus of Elasticity(  أتيما یك:  

E = S / G  
  :إذ

E : المرونةمعامل  

S :الضغط الداخلي  

G :اإلنفعال   

  الضغط الداخلي فھو ) (S إما

S = F / A 
  :إذ

F : بوحدةالقوة تقاس Kg   

A :المقطع وتقاس بوحدة  ةحمساm2  
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   /m2 Kg بوحدةیقاس الضغط الداخلي 

. ینص على السلوك المرن ، فان الجھد یكون متناسبًا طردیا مع الحمل المسلط  HOOKES )(أما قانون ھوكس 

S= (∆RG / RG) / GF                                       

 :إذ 

S :االنفعال  

∆RG :اومتین للمتحسسمقدار الفرق بین قیم المق 

RG :قیمة المقاومة األصلیة للمتحسس  

GF :عامل المقیاس  

كبیرة  ةوھذا یعني قیم ، الحساسیةمن  ةعالی ةیكون على درج نأفانھ من المطلوب  االنفعالمقیاس وفیما یخّص 

 ةلسھول( للمقاومة لھ تعني تغیر كبیر العالیة القیمةفان ، Kثابت المقیاس  ةمعادل إلىوبالعودة  ، Kلثابت المقیاس 

 االنفعال ةھ یستطیع ترجمـّنإ إذات متحسسال أنواعنوع من  االنفعالمقیاس  ّدویع ،للتغیر في الطول بالنسبة) قیاسھا

المتحسس خرج یحول  نأ ینبغي) Transducer(كمحول  االنفعالولكن لكي یعمل مقیاس  ،المقاومةتغیر في  إلى

  . ةكھربائی إشارةصورة  إلى

في قنطـرة ویتستون في حالة االتزان للقنطرة یكون قیمة  Strain gauge یبین متحسس )28 - 1( في الشكل

یتم االستعانة بقیمة المقاومة Strain gauge (RS  (الجھد تساوي صفر ، وعندھا یمكن معرفة قیمة المقاومة 

  .نحصل على حالة االتزانأن إلى   R2 المتغیرة

VO =(
R퐒
− )퐸  

VO = 0  

R2 / RS= R1 / R3 

RS = ( R2 * R3) / R1  
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  تستونیفي قنطرة و االنفعالمقیاس  متحسس )(1-28 شكل رقم 

  .أقل مساحة في مناسب نحصل عل طول تكون على شكل ملف مسطح أو مستوى بحیث المعدنیة االنفعالمقاییس 

البالستیك بحیث  وضع على طبقة رقیقة منوت) ا29-1( الشكل فيمعدنیة محفورة كما  غالبا ما تصنع من رقائق

   فيالتغیر  )مثل طابع البرید على المظروف( على األسطح ) تعلیقھا( یمكن لصقھا

مقاومة  ّنإ . ویتستونعادة یحول إلى إشارة جھد باستخدام قنطرة ) إلجھاد عندما یعرض( االنفعالمقاومة مقیاس 

 رارة ومن ثم یجب تعویض تأثیر درجة الحرارة بحیث یكون خرجمع درجة الح تتغیر أیضا االنفعالمقیاس 

راع المقابل للقنطرة وھذا ذال في وھمي انفعالمقیاس  یمكن تحقیق ذلك بوضع.االنفعالالقنطرة یعبر فقط عن 

 والطریقة البدیلة   .)ب29- 1(          نفسھا درجة الحرارةلفقط یعرض  جھادات ولكنأ أليالمقیاس ال یعرض 

ویتم ترتیبھم بحیث یتعرض  ،للقنطرةرع ذاألربع أ فيفعالة  انفعالأربع مقاییس  استعمال ھي االستخدامائعة والش

   .)انكماش(ضغط  اآلخر إلجھاد والزوج) استطالة(زوج متقابل منھم إلجھاد شد 

ھا الخرج عند تعرض فيتغیرا أكبر  يبل أیضا تعط تعویض لدرجة الحرارة فقط يوھذه الطریقة ال تعط

الجھد الناتج من  فيالتغیر  ) جـ 29- 1(لالشك فيما ك معرض لقوة بنھایتھ الحرة يكابول فيیمكن لصقھا .لإلجھاد

 مطاطي بغشاء االنفعالمثال آخر ھو لصق مقاییس . مقیاس للقوة نیعبر ع ویتستون ومن قنطرة االنفعالمقاییس 

 ویتستونومن قنطرة  االنفعالالخرج من مقاییس ) د  29- 1(الشكل فيیتشكل نتیجة ضغط كما  الذي) دیفرام(

  .المصاحبة لھا عندئذ یعتبر كمقیاس للضغط
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  وتطبیقاتھا االنفعالیبین مقاییس  ) 29-1( شكل رقم

  

  )مواد، عدد، أجھزة(التسھیالت التعلیمیة 
  .جھاز قیاس اوفومیتر -1

  .مجھز قدرة -2

  .   ناتئة دعامة) مثبت من طرف واحد( قضیب معدني من الصلب -3

  .قنطرة وتستون -4

  .جھاز قیاس فولتمیتر رقمي-5

) مؤشرة( غرام تكون معلمة    )1000(غرام والمجموع الكلي للكتل مقداره ) 100(مجموعة من الكتل بقیمة -6

  .وبقیم وزنیھ دقیقة

 )Ω350(أو ) Ω120(غالب مقاییس االنفعال تكون ذات مقاومة : مالحظة
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  االنفعالمقیاس  متحسسلدائرة االلكترونیة لیبین ا)ا30-1(شكل رقم

  
  في حالھ االتزان وعدم االتزان االنفعالیبین مقیاس ) ب30-1(شكل 

  

  خطوات العمل 
مثبت من طرف والطرف اآلخر حر ونقیس قیمة المقاومة ، وتسجیلھا لحد ) دعامة ناتئة ( نستخدم  -1

 .  المتحسسات باستخدام االومیتر 

.  ، ثم نقیس قیمة المقاومة للمتحسس) للدعامة الناتئة(كیلوغرام على الطرف الحر ) 1(نضع كتلة مقدارھا  -2

 .لقنطرة وتستون) ب30-1(والشكل )  ا30- 1(نربط الدائرة في الشكل

 . نربط جھاز الفولتمیتر عالي الحساسیة لقیاس الفولتیة الخارجة  -3
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في حال دعامة ناتئة ) VO=0 (جة تساوي صفرنظـّم المقاومة المتغیرة الصفریة لكي نـّحصل على فولتیة خار -4

 .غیر محمل 

 .غم لكل خطوة ) 100(كغم باستخدام ) 1 – 0( جل قیم الفولتیة الخارجة في حالة تحمیل بأوزان من ّس -5

 .أرسم بیانیا الفولتیة الخارجة مع الحمل بالكیلوغرام  -6

  اط ــنشـ
  ؟ ھل الرسم البیاني المستنتج یطابق قانون ھوكس

  

1 -6-7   
  

  : األھداف التعلیمیة

 Capacitiveوالمحول السعوي   متحسسلا على فحص  على الطالب أن یصبح قادرًا نبغيی

Transducer  

  
  
  
  

  السعوي متحسسیبین أشكال مختلفة من ال)  31- 1( شكل

  rosnes dna Capacitive transducerوالمحول السعوي  متحسسلا
،  )31- 1(، ولھا عدة أشكال كما مبین في الشكل  معدنیة تستخدم لتحسس األجسام المعدنیة أو الال وھي

 معدنیةالأن تستخدم لتحسس المنتج في داخل الحاویات غیر في الصناعة الغذائیة ، ویمكن  شائع نحٍووتستخدم ب

) الھزاز(حیث ینتج المذبذب . وھي تعمل على مبدأ الشحنات الستاتیكیة ، وتعمل بشكل مشابھ أللواح المكثفات.

المكثف الثاني ،  غالف بعمل) الجسم الذي سیتم تحسسھ(ویقوم الھدف . والقطب الكھربائي حقل شحنات ستاتیكیة  

 ، سعوي  متحسسجسم یمكن أن یتم تحسسھ ب بالطبع أي . والجسم متحسسینشأ الحقل الكھربائي بین ال إذ

والمحول السعوي   متحسسلا :اسم التمرین

Capacitive transducer   sensor    

  السابعالتمرین :قم التمرینر 

  ساعات 4:الزمن المخصص  مختبر المیكاترونكس العملي: مكان التنفیذ 
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C = Kaε0 / d (Farads) 

وھذا ما یجعل  ، متحسسیتبعثر التوازن المستمر لل والحقل الكھربائي  عندما یدخل الجسم ضمن یتصرف كمكثف

  .)32-1(كما مبین بالشكل ،  في الحقلبالمحافظة على االھتزاز كلما كان الجسم موجود  دائرة الھزاز تقوم

  
  شكل مبسطة للمتحسس السعوي) 32- 1(شكل رقم 

  :العالقةتعطى من  اآلتيللمكثف ذي اللوحین المتوازیین والموضح في الشكل  C   الكھربائیة ةالسع إّن

  
  

  
  

  

  

  

  مكثف ذو لوحین)33-1(شكل 

  :إذ) 33- 1(كما مبین في الشكل 

C :الفاراد  بوحدةاس وتق الكھربائیة ةالسع)Farad(.  

K:  إبعادثابت العازل المستخدم بین اللوحین وھو بدون.  

A: المتر المربع  بوحدةاللوح وتقاس  ةمساح)m2(.  

d: المتر  بوحدةبین اللوحین وتقاس  المسافة)m(.  

  . ةمعروف ةمتر وھي قیم/الفاراد بوحدةوتقاس  Permittivityالفراغ  أوالھواء  ةسماحی: € 
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ε0 = 8.854 x 10-12 Farads/ m 

 أوبین اللوحین  المسافةالتغیر في  إذ ، السابقة ألریاضییھ المعادلةالمحول السعوي على  أو متحسسویعتمد ال

  .المكثف ةسع ةتغیر في قیم إلى یجةتنیؤدي بال ، بین اللوحین المشتركة المساحةالتغییر في 

 Scale rotationalالدورانیة ةمثل مقیاس االزاح ةیات السعومتحسسلل مختلفةوتطبیقات  أشكالوھناك 

displacement   حدھما أدوائر مشتركین في المحور  أنصافوھو عبارة عن مكثف ذي لوحین على شكل

 زیادة إلىاللوح  ةوتؤدي حرك.  )34-1(شكل الحول المحور المشترك كما ھو مبین ب للحركةقابل  خرآلوا ، ثابت

  .المكثف ةتغیر سع إلى نتیجةویؤدي بال الحركةھا على حسب اتجاه نقص أوبین اللوحین  المشتركة المساحة

  
  الدورانیة اإلزاحةمقیاس  )34-1(شكل رقم 

ھو عبارة عن مكثف ذي قطبین على شكل   Linear Scale displacement الخطیة ةاإلزاحومقیاس 

داد المحور المشترك كما ھو مبین على امت للحركة ةقابل واألخرى،  ثابتةاسطوانتین مشتركتین في المحور احدھما 

نقصھا على حسب  أوبین االسطوانتین  المشتركة المساحة زیادة إلى االسطوانة ةوتؤدي حرك ،)35- 1(بالشكل 

  .تغیر سعھ المكثف إلى نتیجةویؤدي بال الحركةاتجاه 

  
  الخطیة اإلزاحةمقیاس )35-1(شكل رقم 

 ،ثابترة عن مكثف ذي لوحین متوازیین احدھما وھو عبا ، Pressure  gangeوكذلك مقیاس الضغط 

وتؤدي  .)36أ-1(بین اللوحین كما ھو مبین بالشكل  المسافةفي اتجاه  للحركةعلى شكل غشاء رقیق قابل  خرآلوا

تغیر سعھ  إلى نتیجةویؤدي بال الحركةنقصھا على حسب اتجاه  أوبین اللوحین  المسافة زیادة إلىاللوح  ةحرك

 المسافةفیغیر  ، الغشاء الرقیق ویحركھ فيیؤثر الضغط  ، إذ في قیاس الضغط متحسسھذا الویستخدم .المكثف
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اعتمادا إلى أعلى قیمة سعویة جدیدة یمكن معرفة  d1 الجدیدة المسافة إلى  d0االبتدائیة المسافةبین اللوحین من 

  .قیمة الضغط المسلط

  
  على القیمة السعویة الضغط تأثیر )أ36-1 (شكل رقم

عندما  Piezoelectric (   Transducersاالجتھادیةمحول الكھربائیة (الكھربائیة  وزبیمحول بلورة  ّنإ

میكانیكي ، ینتج بین  إجھادت تح  )  Rochelleوملح روشیل  quartzمثل (توضع بعض المواد البلوریة 

  . )ب36- 1 (في الشكل مبین ھو جھد كھربائي، وتسمى ھذه الظاھرة بظاھرة بیزو الكھربائیة كما أسطحھا

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  الكھربائیة وزبیمحول بلورة )ب36-1 (شكل رقم

البلورة وتسبب تولید جھد كھربائي  ىأعلالمحول من خالل فتحة الضغط التي تسلط قوة  إلىتدخل القوة الخارجیة 

  .یتناسب مع مقدار الضغط المؤثر أسطحھابین سطحین من 

الوجود البشري أو األشیاء ة التي یمكن استخدامھا للكشف عن مفیدمن الدوائر ال ّدتع )38- 1(الدائرة في الشكل إن 

الصغیرة عند المالمسة، وبالنتیجة یمكن تحویل ھذا التحسس عن طریق الدائرة االلكترونیة إلى إشارة كھربائیة 
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ن یستخدم ضمن أیمكن اللمس أو السعوي إن مفتاح .كجھاز إنذاریمكن استخدامھ لتشغیل مصباح أو  و.تحذیریھ

مع جھاز  المتحسس كما  Relay Switch) (السیطرة من خالل تضمین المفاتیح التبادلیةااللكترونیة ودائرة 

 التي یتم إعدادھا كدائرة ھزاز ) 555الرقاقة  (ستخدمن اللمسمفتاح دائرة  أن).37- 1(مبین في الدائرة

(monostable) غیل ذه الدائرة سیكون في حالھ تشھان الحمل لو)ON(الزمنیة المحددة بواسطة المقاومة  مدةلل

R1 المتسعة  و C1   ،إن إذ:  

Time Period = 1.1 x R1 x C1  

ن یتم لمس لوح المتحسس مرة أإلى  )(OFF إطفاء ة الزمنیة فان الدائرة سوف تتحول إلى حالھمدبعد انتھاء ھذه ال

لرقاقة المتسعة مربوطة إلى الطرف الثاني ل من ثمو على التوالي لوح المتحسس موصل إلى المتسعة إّن. أخرى

  .وذلك لزیادة كمیھ الشحنة المتراكمة) 555(

المتحسس إلى جھد اقل  ةلوح، حیث یوصل  إن مفتاح المتحسس یعتمد على التأثیر السعوي لجسم اإلنسان

لتبادلي سیتم تفعیلھ مما المفتاح ا إكمال المسار إلى األرض من خالل جسم اإلنسان فاّنوھذا یعني إن  ،)ارضي(

   .یؤدي إلى إضاءة مصباح الحمل

  
  دائرة المفتاح السعوي) 37- 1( شكل   

  :)مواد، عدد، أجھزة(التسھیالت التعلیمیة 

  .لوحھ متحسس نحاسیھ -1

 ).Fµ)50-0.05 -10 -5-0.1 - 4.7متسعات بقیم   -2

  ).kΩ100 -1 (مقاومة  -3

 ).TN4001( دایود سلیكوني -4



43 
 

  ).IC( 555 رقاقة  -5

  .ھدمجھز ج -6

  .v 5مفتاح تبادلي  -7

 ).pnp )22222Nترانزستور  -8

 .مصباح -9

 .)جرس(جھاز إنذار  - 10

 

   :خطوات العمل
 ).37- 1( اربط الدائرة كما في الشكل -1

 .اعتمادا على قیمھ السعة نفـّذ تشغیل الدائرة  -2

 .الحظ تفعیل الدائرة من خالل جعل المصباح في حالھ توھج  -3

 ).C1(و المتسعة ) R1(من خالل المقاومة )الدائرة مفعلة( نحسب قیمھ المدة الزمنیة لتوھج المصباح -4

 .OFFاجعل الدائرة تكون في حالھ إطفاء  -5

 :اآلتي كون الجدول  -6

  

      R1 

  فترة االشتغال      

Time Period 

  

  :ــاطـنش
  

 37- 1(في الشكل  مـا فــائدة ربـط الدایود مع المفتاح التبادلي.( 

 سعويالمحول ال أو متحسسعلى ماذا یعتمد ال. 
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1 -6-8:    

  
  : األھداف التعلیمیة

 مضخم باستخداماإلشارة للمتحسسات  تكییفمعرفة على  على الطالب أن یصبح قادرًا ینبغي

                العملیات

  :تكییف اإلشارة للمتحسسات وتطبیقات مضخم العملیات
الحیطة  اتخاذمن  رقمیة أو منفصلة إلى وحدة اإلدخال البّد عند توصیل أجھزة المتحسسات التي تولد إشارات

وللتعامل مع  تولد إشارات تناظریة إلىة المتحسسات وجد العدید من أجھز.المناسبة والحذر لضمان مستویات الجھد

 استخدامھاإشارات تناظریة قیاسیة لیمكن  لتحویلھا جمیعا إلى) تھیئة(القنوات المختلفة یستخدم دوائر تكییف 

یوضح الطریقة المشتركة القیاسیة لتحویل اإلشارة التناظریة كتیار  ( 1-38 )الشكل ، المتاحة ADC  بمحوالت

           المدى فيفیعطى إشارة دخل  اوم )250 (مقاومة فيحیث یمر ھذا التیار ملي أمبیر(20 - 4) المدىفي 

) 1- 5V  ( السائل و مدى االرتفاع من المستخدم لمراقبة مستوى متحسسعلى سبیل المثال فإن ال) متر  ) 1 - 0

  إّن ملي أمبیر ، (20 )یكون التیار متر1) (بینما عند مستوى ملي أمبیر(4) وعند مستوى الصفر یكون التیار

یبین  حالة ما: حالتین  رض التمییز بینغیخدم  التناظريلتمثیل الحد المنخفض للمدى  ملي أمبیر )4( ماستخدا

ملي  ) (4 عالوة على أن التیار .ملي أمبیر  (0 )یكون التیار حیث متحسسالصفر وحالة عدم عمل ال متحسسال

    وعدم الحاجة إلى مصدر تغذیة منفصل متحسسبا لعمل الیكون مناس غالبا ما أمبیر

  
  تحویل إشارة التیار إلى إشارة فولتیة  (1-38)شكل رقم 

المستوى المطلوب  إلى متحسسلتخفیض جھد ال) 1-39(الشكل  فيجھد كما ) مقسم( مجزئ استخدامیمكن 

  Vo )                     (ویكون جھد الخرج

   باستخدامتكییف اإلشارة للمتحسسات    :اسم التمرین

           مضخم العملیات  

  الثامنالتمرین :قم التمرینر 

  ساعات 4:الزمن المخصص  مختبر المیكاترونكس العملي: مكان التنفیذ 



45 
 

Vout = R2 / (R1+R2) Vin 

  
 مقسم أو مجزئ الجھد )(1-39شكل رقم 

 تستخدم مكبر العملیات يیبین الدائرة األساسیة الت) 1-40(الشكل  ،الجھدالمكبرات لزیادة مستوى  استخدامیمكن 

  .)ب 40- 1(أو كمكبر غیر عاكس الشكل ) أ 40-1(كمكبر عاكس الشكل ) ( 741

    Vout  یكون الخرج للمكبر العاكس

Vout = (R2 / R1 )Vin 

    عاكس یكونالوللمكبر غیر 

Vout = (R1+R2) /R1  Vin 

  
  دائرة المكبر غیر العاكس -ب دائرة المكبر العاكس  -أ (1-40)شكل رقم 

مثال لذلك عند  .دخلین جھديلتكبیر الفرق بین  (differential amplifier) غالبا ما نحتاج إلى مكبر فرق

ستون ویكون الخرج ھو توتوصیلھ على شكل قنطرة وی (strain gauge) االنفعال قیاس متحسس استخدام

 والوصلة الباردةیكون فرق الجھد بین الوصلة  إذ مزدوج حراري، استخدامأو عند . جھدین  الفرق بین

 الخرج جھد إذ .الغرض ھذا فيلدائرة مكبر العملیات المستخدمة  يساسألایبین الشكل ) 41-1(الشكل إن .الساخنة

  Vout كونی :  

Vout = (R2 /R1  ) (V2 –V1) 
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  الطارح دائرة مكبر العملیات) 41- 1( شكل رقم

یوصل  إذ ، مع قیاس ضغط المتحسس اإلشارةاستخدم تكییف  أدناهفي الشكل  ألمبینھ االلكترونیةفي الدائرة 

كما ) عملیات الطارحمكبر (بمكبر فرق الجھد  االتزان ستون ویتم تكبیر فرق الجھد لعدمتقنطرة وی في متحسسال

  .)42- 1(في الشكل 

  

  
  اإلنفعالمقیاس متحسس إشارة استخدام مكبر العملیات لتكییف ) 1-42(الشكل

  
  :األجھزة واألدوات

  .فیرو بورد لوحة تدریبیة -1

  .مكبر عملیات طارح -2

  .مجھز قدرة  -3

  .متحسس االنفعال -4
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  .راسم إشارة -5

 .جھاز اوفومیتر-6

  .قنطرة وتستون -7

  

  :خطوات العمل  
  .ة التي تشمل المكبر مع لقنطرة وتستونعلى لوحھ تدریبی )142-(اربط الدائرة االلكترونیة في شكل رقم -1

 .إلى راسم اإلشارة أو جھاز القیاس الفولتمیتر )VO(اربط خرج دائرة المكبر -2

 .قم بقیاس الجھد الداخل إلى مكبر العملیات الطارح -3
 .من المكبرلخرج  قیمة قیاس الجھدّسجل  -4

  .قارن بین الجھد الخارج من المكبر والجھد الداخل من قنطرة وتستون -5

   

  

  اط ـنشـ
 ؟ما الفرق بین مكبر عاكس وغیر العاكس 

  اوجد مقدار التكبیر عملیا ونظریا.  
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   ة وتطبیقاتسئلأ
 عمل كل منھا؟ الحرارة وبینات متحسس أنواع ھمأ ما )1

 لمحول المجس الحراري ؟ لمستخدمةا الكھربائیةارسم الدائرة  )2

  ین طریقھ عمل المزدوج الحراري؟ّب )3
 ؟ ةین عمل محول بلورة البیزوالكھربائیّب )4

 ؟  ةوضوئی المتحسسات والمحوالت الكھر أنواعاشرح عمل احد  )5

 ؟االنفعالارسم رسما تخطیطیا یبین محول مقیاس  )6
 ؟لاالنفعامقیاس  متحسس إلى الكھربائیة اإلشارةتتم  ن كیفبّی )7

 االومي ؟ ةإلزاحل اارسم رسما تخطیطیا یبین محو )8
 االومي؟ ةإلزاحا متحسس إلى الكھربائیة اإلشارةبین  كیف تتم  )9

   فما ھو  V 10) (الجھد الداخل إن ،إذ )inch 1 (اومي لقضیب طولھ زاحھإبدل م )10

  تیةآلاالمناظرة للقراءات   Xمقدار االزاحھ      
  VO = 3V  - أ

  VO = 5V  - ب

ذو ثابت مقیاس  اإلنفعال محول مقیاس )11

K=4 ، على الواقع  االنفعالاستخدم لقیاس 

 االبتدائیة المقاومةكانت  فإذاما  ةماكن   

  ؟ المقاومةاحسب مقدار التغیر في ،  G=2×10-5    اإلجھادوكان ،  R=100Ωللمقیاس 

ثابت المقیاس وكان ، R= 120Ω االنفعاللمحول مقیاس  االبتدائیة الكھربائیة المقاومةكانت  إذا )12

K=12 ، 1قدره  إلجھادللمحول بعد تعرضھ  الكھربائیة المقاومةاحسب قیمھ%. 
 mبین اللوحین  المسافة ،A= 4×10-3m2كل من اللوحین  ةمكثف ذو لوحان متوازیان مساح  )13

d=5×10-4 ،یأتيللمكثف في ما  الكھربائیة ةاحسب السع:  
 K= 1000امیك العازل الكھربائي بین اللوحین مصنوع من السیر  - أ

 K= 4العازل الكھربائي بین اللوحین مصنوع من الزیت    - ب

 إذاالنحاس الكونستان  الوصلةاحسب الجھد الكھربائي الناتج من مزدوج حراري مصنع من مادتي  )14
في درجھ غلیان الماء ووضعت  الساخنةوضعت  إذ ،K= 5×10-5والثابت ،  C=4×10-2كان الثابت 

 في الثلج ؟ الباردة الوصلة

  بتكییف إشارات المتحسسات ؟ تطبیقات مضخم العملیاتما  )15
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  )المتحكمات الصغیرة( التدریب العملي

Microcontrollers 
  األھداف    

 :الھدف العام 

  . تعرف أسالیب البرمجة للمتحكمات الصغیرة بلغات البرمجة ذات المستوى العاليتھدف ھذه الوحدة إلى      

  

  :األھداف الخاصة

  :یكون الطالب قادرًا على أن أننتوقع                

  .یتعامل مع أنواع المتحكمات الصغیرة المختلفة -1

  . ق برمجة المتحكمات الصغیرةائتعرف طر -2

  . استخدام لغات البرمجة ذات المستوى العالي في برمجة المتحكم الصغیر -3

  .بناء البرامج المختلفة للمتحكم الصغیر ألداء وظائف معینة -4

    

 الباب األول

نيالثاالفصل   
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   الفصل  

  

                                                                                  اضیعتعلم المو

  المتحكمات الصغیرة                                              

  

  الربط القیاسي)standard (
  .للمتحكم الصغیر

  برمجة المتحكم الصغیر
PIC16F84. 

 تابة برنامج لتشغیل وك الربط
مجموعة من الثنائیات الباعثة للضوء 

LEDs. 
 وكتابة برنامج لتشغیل وإطفاء  الربط

 .DCمحرك كھربائي 

  التحكم بسرعة دوران محرك
 .في أي اتجاه DCكھربائي 

  التحكم باتجاه دوران محرك
  .Stepper Motorالخطوة 

  
  

  

  

  

  

  

  

محتویات  
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  :المقدمة 1- 2

 بأعمال لیقوم خصیصًا مصمم صغیر حاسوب الواقع في ھو )Microcontroller( ریالصغ المتحكم

 العد،، والتوقیتو ،واإلطفاء التشغیل مثل األوامر ھذه وتنفیذ المبرمجة األوامر لتخزین الذاكرة یستخدم. معینة

 اتللكمبیوتر بالنسبة جدًا صغیرًا الطاقة من ریالصغ المتحكم استھالك یكون .العملیات من ذلك وغیر الحسابو

 یستھلك قد منازلنا في نستخدمھ الذي العادي الكمبیوتر ط، في حین إّنوا میلي ٥٠ یستھلك بعضھا فمثال األخرى

 بات حتى باالنتشار المتحكمات ھذه بدأت الوقت ذلك ومنذ ١٩٦٩ عام في تحكم صغیرم أول  استعمال تم.وات ٥٠

 العجیبة المتحكمات وھذه .تحكم الصغیرالم رفةمع من غیر الحدیثة االلیكترونیات مجال في العمل الصعب من

 )الكوابح( الفرامل أن نجد السیارة في فمثًال. الیومیة حیاتنا في نستخدمھا التي األجھزة من العدید داخل في موجودة

 لوجدنا المطبخ في المایكروویف فرن إلى نظرنا ولو .تحكم الصغیرالم طریق عن فیھا التحكم یتم السرعة ومثبت

 .الطبخ عند نطلبھا يالت الخیارات بحسب والحرارة بالتوقیت للتحكم تحكم صغیرم لھبداخ

 الغساالت،و الثالجات،و الجوالة، الھواتف منھا كثیرةتحكم الصغیر الم بداخلھا یوجد التي األجھزة على واألمثلة

 بمھمة محدد تحكم الصغیرالم عمل یكون .كثیر ذلك وغیر ،الرقمیة الكامیراتو الفیدیو، كامیراتو التلفزیونات،و

  .تحكم الصغیرالم ذاكرة في مخزنًا یكون واحد برنامج في األوامر وتنفیذ واحدة

 التجارب عمل یمكن إذ ،والھواة للمحترفینتحكمات الصغیرة الم أنواع من العدید المصنعة الشركات توفر

 األوامر وھذه لھا تعطى التي األوامر بحسب فةمختل اتمبمھ القیام یمكنھا تحكمات الصغیرةالم ھذه .علیھا المختلفة

 .البرنامج في األوامر ھذه بتغییرتحكم الصغیر الم بھ یقوم الذي العمل تغییر الشخص مكانإفب .بالبرنامج تسمى

 من غیرھا أو) Assembly(لغة التجمیع  مثل البرمجة بلغات جیدة معرفة إلى الشخص من تحتاج البرنامج كتابة

  ).1-2(المبین في الشكل  )PIC16F84 (ھنا استخدام المتحكم البسیطسیتم . اللغات

  

  

  

  

  

  PIC16F84المتحكم الصغیر )1- 2(الشكل 
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 ھوو (microchip) شركة بواسطة صنعت ةمتكامل دائرة عن ارةبع ھو )(PIC16F84المتحكم البسیط نوع 

 لھ انھ وھي عالج الدقیقالم على تإضافا فیھ تحكم الصغیرالم ولكن )Microprocessor(المعالج الدقیق  مثل

 تستخدم التي المعلومات ذاكرة على یحتوي وكذلك بھا، البرنامج لتخزین تستخدم التي بالداخل الخاصة ذاكرتھ

  . مخارج ھي الوقت نفس وفي مداخل على یحتوي وأیضا المتغیرات، تخزینل

وھو ) programmer( یسمى المبرمج طوسی جھاز إلى الشخص سیحتاج تحكم الصغیرالم في البرنامج لتغییر

الحاسوب  من الجدید البرنامج لتحمیلیستخدم المبرمج  . احد ھذه األنواع) 2- 2(أنواع مختلفة، یبین الشكل 

تحكم الم یزال ذلك بعد ثم فیھ البرنامج لتحمیل تحكم الصغیرالم فیھ یركب إذ. تحكم الصغیرالم إلىالشخصي 

  .فیھا یستخدم سوف التي الدائرة إلى الصغیر

  

  

  

  

  

  

 programmer Deviceجھاز المبرمج ) 2-2(الشكل 

 : اثنان وھما فیھ الموجودة والخرج الدخل منافذ طریق عن الخارجي العالم مع الدقیق المتحكم یتعامل

  PORTAأ           المنفذ :أوًال

الشكل              بھذا وتكون PIC16F84المتكاملة  الدائرة من أرجل خمسة یمتلك  bit( ،PORTA 5( من یتكون
RA4 RA3 RA2 RA1 RA0  

                     0      0      0      0      0                    

  PORTBب       المنفذ :ثانیًا

            الشكل بھذا وتكون PIC16F84 المتكاملة الدائرة من أرجل ثمانیة یمتلك  bit(،PORTB 8( من یتكون

RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 

0      0       0      0      0     0      0      0  
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2 -2  

) standard(الربط القیاسي  :أسم التمرین

  .للمتحكم الصغیر

  لاألو التمرین :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

  

                         االھداف التعلیمیة  

  .التعلم على تھیئة المتحكم الصغیر بربطھ بالدوائر والتوصیالت الالزمة لتشغیلھ قبل برمجتھ

  )مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة 

 . (Breadboard)لوحة توصیل  .1

 .4MHzبلورة  .2

 .(C1= C2= 22pF)متسعتان خزفیتان  .3

 .(PIC16F84)المتحكم الصغیر  .4

 .توصیل أسالك .5

 ).10KΩ(واط مقاومة ربع  .6

 ).Dip switch(مفتاح كھربائي نوع  .7

  
 خطوات العمل

 وھناك الصغیر المتحكم بداخل الموجود المعالج الدقیق لتشغیل الساعة نبضات دوّلُت ھي التيدائرة المذبذب  ّنإ

  :الصغیر المتحكم مع المستخدمة من المذبذبات نوعان

  

 .)3 - 2(كما مبین في الشكل  (RC-Oscillator) مكثف مقاومة مذبذب :األول النوع .1

 وقت یأخذ فھو ھمن المرجوة بالسرعة یعمل لن التغذیة مصدر توصیل فبمجرد دقیق لیس ھأن ھعیوب من و

   .التیار شدة و الجھد تغیر بمعدل ھنبضات تتأثر ، إذیعمل حتى المذبذب بدایة وقت یسمي
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 (RC-Oscillator)دائرة مذبذب ) 3- 2(الشكل 

 مقاومة مذبذب عن بالدقة تتمیز و )4 - 2(كما مبین في الشكل  (crystal) بلورة مذبذب :يالثان النوع .2

  .السابق مكثف

    

  

  

  

  

  

  

  (crystal)مذبذب كرستالة ) 4 - 2(الشكل 

یعمل المتحكم  المھمة جدًا والتي ال) Reset circuit(ولتھیئة المتحكم الصغیر أیضا ینبغي ربط دائرة التصفیر 

 تستخدم ھذه الدائرة من المستخدم إلعادة عمل البرنامج المخزون في ذاكرة المتحكم الصغیر. االصغیر من دونھ

دائرة التصفیر ) 5 - 2(یبین الشكل . من الخطوة األولى في حال حصول تلكؤ في تنفیذ البرنامج أو أداء وظیفتھ

  .ھذه
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  دائرة التصفیر )5 -2(الشكل 
، وعلى لوحة التوصیل، وتحقق (PIC16F84)ئر السابقة كافة إلى المتحكم الصغیر واآلن ٌقْم بنفسك بربط الدوا

  .من صحة الربط

  

  :مالحظة

إذ إن التردد الكبیر ) ضمن المدى المسموح بھ طبعًا(مھم جدًا معرفة واختیار التردد المناسب لنبضات المذبذب 

رة اكبر مما لو كان بطيء وھذا مھم في یعطي سرعة معالجة قصوى للبیانات وفي الوقت نفسھ فھو یستھلك قد

  .التأثیر في زمن تشغیل المعالج السیما إذا كان مجھز القدرة بطاریة محدودة

لذا عندما یكون التطبیق لیس بحاجة إلى سرعة معالجة كبیرة یفضل حینھا استخدام مذبذب بتردد قلیل وضمن 

  .المدى المسموح بھ
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2 -3  

لصغیر برمجة المتحكم ا :أسم التمرین

PIC16F84.  

  الثاني التمرین :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

  

التعلیمیة األھداف  

 لمتحكم الصغیر ل یعازات المختلفةاالرف تعPIC16F84 ووظیفة كل منھا. 

  تھیئة الطالب لبرمجة المتحكم الصغیرPIC16F84.  

 
 )واد، عدد، أجھزة م( التسھیالت التعلیمیة 

 

 .(Personal Computer)حاسوب شخصي  .1

  
 خطوات العمل

 :كاآلتيلتسھیل التعرف على عمل اإلیعازات وھي  (PIC16F84)تعرف على مواصفات 

 .إیعاز 35یفھم  .1

أي أننا ) FLASH(وھذه الذاكرة من نوع . إیعاز) 1024(یستطیع أن یخزن في ذاكرتھ برنامجًا من  .2

فھي تحفظ المعلومات لمدة  ،وإذا قطعنا الكھرباء عنھا ،سح بھا بواسطة الكھرباءنستطیع أن نكتب ونم

 .في الحاسوب الشخصي) Hard Disk(أي أن لھا نفس دور القرص الصلب  عامًا، أربعین

3. 68 Byte  من الذاكرة المؤقتة)RAM.( 

4. 64 Byte  ذاكرة)EEPROM ( لخزن المعلومات ولھا نفس مواصفات)FLASH.( 

 .سجل عمل خاص 15 یحتوي على .5

الحظ الشكل . یمكن أن تستعمل كخروج أو كدخول) I/O(إخراج /خط من منفذ إدخال 13یحتوي على  .6

)2 - 6.( 
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  )PIC16F84(اإلخراج للمتحكم الصغیر /منافذ اإلدخال) 6 - 2(الشكل 
أو  PORTA 1)(وخطوطھا تسمى مثًال  PORTB)، (PORTAاإلخراج منفذین ھما /لإلدخال

)PA1(  وكذلك)(PORTB 5 أو)PB5.(  

  مكون من )  Special Purpose Register SPR(إن كل منفذ ھو عبارة عن سجل عمل خاص 

)8 Bit( اآلتيك:  

  

  

  

  :ن نأتي إلى برمجة ھذه المنافذ بأن تكون منافذ إدخال أو إخراجواآل

وكل  ) 8bit(فكل سجل مؤلف من  (TRISB)و  )TRISA(ھما ) SFR(نستعمل سجالن عمل خاص 

)bit(  یمثل خط معین فإذا أردنا ھذا الخط خروج نجعل)bit(  ن واآل. 1وإذا دخول نجعلھ  0الخاص بھ

وھو المراكم  )W( من اجل الكتابة في ھذه السجالت األربعة نستخدم سجل عمل مؤقت یدعى

)Accumulator (عمل كذلك ویست. لمخاطبة أو برمجة كل األطراف بما فیھا كل سجالت العمل الخاص

 (TRISB)في السجل ) 11111111(فإذا أردنا أن نضع الرقم . للقیام بالعملیات الحسابیة والمنطقیة

یكون ذلك باستخدام . (TRISB)إلى  )W(ومن ثم من  )W(أن تحرك ھذا الرقم إلى  (ALU)نقول لل 

  :لصغیرالخاصة بھذا المتحكم ا) Assembly Language(ة من لغة التجمیع اآلتیاإلیعازات 

 MOVLW          ومعناھا حرك بالحرف الواحد إلى)W.( 

 MOVWF         ومعناھا حرك)W(  إلى وظیفة)ون سجل عمل خاص أو أي یمكن أن تك

 ).وظیفة أخرى

 

Pa7 

Pa6 
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  :اآلتيإذًا البرمجة تتم ك

MOVLW      b'11111111'  

MOVWF       TRISB         

  (Binary)ھنا الثنائي  bیمثل 

أو العكس یتوقف البرنامج عن عملھ العادي ویذھب إلى تنفیذ  1إلى  0عند انتقالھ من  )INT(المقاطعة  .7

 .برنامج فرعي خاص بأمر المقاطعة

  )7 -2(الحظ الشكل ). PIC16F84(المتحكم  خریطة سجالتن لنأتي إلى التركیبة المتكاملة لواآل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 PIC16F84خریطة السجالت للمتحكم الصغیر ) 7 - 2(الشكل 
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، وإّن سجالت العمل موجودة في )1(و بنك) 0(تنقسم على جزأین بنك (PIC16F84)إّن ذاكرة المتحكم الصغیر 

) 7 -2(من الشكل . كال البنكین، فإذا أردت العمل في سجل ما علیك سوى اختیار البنك الموجود بھ واختیاره

ني أنھ یمكنك العمل بھا في أي بنك وأي تغییر نالحظ أن ھنالك سجالت نفسھا موجودة في كال البنكین، وھذا یع

  .تحدثھ یتغیر أوتوماتیكیًا في البنك اآلخر

سجل عام تخص المستخدم ) 68(، وھنالك )Hex Code(لكل سجل عمل ھنالك عنوان في الذاكرة مكتوب بلغة 

)general purpose register ( كما أسلفنا وكما مبین في الشكل)نفس الشكل فھو  واللون الرمادي في) 7 -2

  . مساحة فارغة وغیر مستخدمة من قبل المصنع

  :أإلیعازات

1. ADDWF f,d    : (محتویات السجل ) أو األمر(یجمع ھذا اإلیعازW ( مع محتویات السجلf   الذي  

  من اإلیعاز فمعناه بعد    ) d(أم الحرف . یمكن أن یكون أي سجل ذا قیمة محددة                            

  ).1(أو ) 0(یحوي ) d(إذا كان ) f(أو ) W(إتمام األمر ضع الجواب في                             

2. ANDWF f,d     : یجري عملیة منطقیة)AND ( محتویات السجل بین)W ( و محتویات السجل)f( 

3. ANDLW k     : یجري عملیة منطقیة)AND ( محتویات السجل بین)W ( و)k ( وھو عبارة عن  

  ). W(الجواب في ھذه الحالة یوضع في السجل). 255(إلى ) 0(رقم من                           

  .وغیرھا) OR(وطبعًا األمر نفسھ مع اإلیعازات المنطقیة األخرى مثل                                

4. .DECF f,d       : ینقص واحد من محتویات السجل)f.(  

5. DECFSZ f,d   :القة مباشرة مع األمرین اللذین یعقبانھ فھو ینقص واحد من  ھذا األمر لھ ع 

  فإذا كان الجواب الیساوي الصفر أذھب لألمر الذي بعده وإذا الجواب) f(سجل                             

  .یساوي الصفر فأذھب إلى األمر الثالث                            

6. COMP f,d       :سجل یعني التبادل داخل ال)f ( فال)1(یصبح ) 0(وال ) 0(یصبح ) 1.( 

7. INCF f,d         : زد واحد على محتویات السجل)f.( 

8. INCFSZ f,d   : زد واحد على محتویات السجل)f (فإذا وصل إلى الصفر اقفز إلى اإلیعاز الثالث 

9. MOVWF f       : حرك محتویات السجل)f ( إلى السجل)W.( 

10. NOP.              :یفعل شیئًا ولكن یستخدم للمساعدة في التأخیر الزمني أمر ال. 

11. RLF f,d        :إلى الیسار در. 

12. RRF f,d       :إلى الیمین در. 
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یرفعھا عندما یحدث شيء الغرض منھا المساعدة على التحكم في البرنامج، ) Flags(للمتحكم الصغیر أعالم 

ت في وحدة المعالجة المركزیة ویسمى سجل الحاالت وھذه األعالم موجودة ضمن سجل خاص داخل وحدة السجال

)Status Register .( ھذا السجل مكون كما في الشكل)8 -2:(  

  

  

  )Status Register(سجل الحاالت  )8 - 2(الشكل 

bit 6  وbit 7  0ال وظیفة لھما في ھذا المتحكم الصغیر ویجب أن یبقیا.  

   bit 5)RP0 (0لعمل أو الدخول إلیھ في الذاكرة، فإذا أردنا الدخول إلى البنك یستعمل الختیار أي بنك ترید ا 

أما إذا أردنا أن نعرف في أي بنك نحن اآلن ببساطة نقرأ ھذا البیت فھو . فیھ 1نضع  1فیھ وإذا البنك  0نضع 

  .علم یدلنا أین نحن

bit 4 (TO)  لھ عالقة بالزمن وbit 3 (PD) لھ عالقة بالتیار الكھربائي.  

bit 2 (Z)  وbit 1 (DC)  وbit 0  (C) فھم األعالم التي نركز فیھا اآلن.  

،  0(معبر عنھا بطریقة رقمیة أو ثنائیة ) 8bit(طولھا  (PIC16F84)من المعروف أّن السجالت في المتحكم 

في النظام العشري، ) 255(الذي یساوي ) 11111111(وھذا یعني أنھ أكبر رقم ممكن خزنھ في السجل ھو ) 1

فالمتحكم الصغیر سوف یضع  255ن إذا طلب من المتحكم الصغیر أن یجمع رقمین وكانت النتیجة أكبر من واآل

  ).255(في حال عدم تجاوز ) 0(في سجل األعالم، ویضع   (bit 0)وھو) C(في العلم ) 1(

) 15(نتیجة الرقم ، فإذا في عملیة حسابیة معینة اجتازت ال)4bits(فھو یعبر عما یحدث في أول ) DC(أما العلم 

في سجل األعالم، ویضع ) bit 1(وھو ) DC(في العلم ) 1(في النظام العشري فالمتحكم الصغیر سوف یضع 

  ).15(في حال عدم تجاوز ) 0(

  .إذا لم یكن مساویًا للصفر) 0(إذا كان ناتج العملیة الحسابیة مساوي للصفر و) 1(سیكون ) Z(والعلم 

13. SUBWF f,d     : أطرح سجل)f ( من سجل)W.( 

14.   BCF f,b        : تصفیر)bit (b  من السجل)f.( 

15.   BSF f,b        : (في ) 1(ضعbit (b  من السجل)f.( 

16.   BTFSC f,b   : أفحص)bit (b  من السجل)f .(ھذا اإلیعاز لھ عالقة باإلیعازین بعده فإذا                                

  .یذھب إلى اإلیعاز الثاني )0(یذھب المتحكم الصغیر إلى اإلیعاز األول وإذا  )bit (b)  )1كان

17. BTFSS f,b   : 1(یفحص ) 0(نفس اإلیعاز السابق والفرق ھو مكان فحص.( 

18. ADDLW k    : أجمع)k ( مع)W ( واخزن النتیجة في)W.( 
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19. CALL k    : اذھب إلى البرنامج الفرعي)k ( البرنامج الفرعيإذ ینتقل المتحكم الصغیر إلى. 

20. RETURN    :أرجع من البرنامج الفرعي. 

21. GOTO k     : أذھب إلى البرنامج)k.( 

22. RETFIE      : أرجع من المقاطعة)interrupt.(  

 Special Function Register SFRسجالت العمل الخاص    

حكم بالمتحكم الصغیر وھناك ھذه السجالت ھي قلب المتحكم الصغیر وكل شيء یدور بفلكھا فمنھا ما یستعمل للت

منھا ما یمكن قراءتھ  8bitأخرى تفیدنا بما یجري عندما یبدأ المتحكم بتطبیق برنامجنا، وھذه السجالت مكونة من 

  .سجالت العمل الخاص) 9 - 2(یبین الشكل . وكتابتھ ومنھا ما لھ خصائص أخرى

  

  

  

  

  

  سجالت العمل الخاص) 9 -2(الشكل 

وھذا السجل نضع بھ  (FSR)لھ عالقة مباشرة بالسجل  INDF)(أو ) indirect addressing( السجل األول

وھذه العملیة  (INDF)عنوان أي سجل من الذاكرة فیظھر ما یحتویھ ھذا السجل من معلومة موضوعة في سجل 

  .تسمى بالعنونة غیر المباشرة

یع استعمالھ في عملیات القراءة ونستط) 8bit(وھو عبارة عن سجل من  TMR0)(أو ) Timer0( السجل الثاني

فھو بذلك یعمل ) clock(والكتابة في أي لحظة، وھو یرتفع تلقائیًا كرقم من خالل الدورات الداخلیة للمذبذب 

. وبھذا یعمل كعداد ألمور خارجیة) RA4/TOCKI(أو بواسطة التغیرات الخارجیة للمنفذ  (Timer)كمؤقت 

وھذا المؤقت یرتفع إلى أن یصل  .)OPTION Register(الل السجل ویمكننا اختیار إحدى العملیتین من خ

وفي تلك اللحظة تحدث ) 00(بالنظام العشري واالرتفاع القادم سیكون ) 255(بالنظام السداسي أو ) FF(الرقم 

كعداد خارجي فھو ) TMR0(إذا استخدمنا . المقاطعة، فلذلك یمكن استخدامھ الستخالص عملیات توقیت موثوقة

وإن اختیار إحدى الطریقتین یكون ) 0إلى  1من (أو االتجاه التنازلي ) 1إلى  0من (إما باالتجاه التصاعدي  یعد

  .(OPTION Register)من خالل السجل 
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الھدف منھ یقسم الذبذبات بالرقم  (PRESCALER)یتعلق بھذا المؤقت وھو إیعاز التدرج ) إیعاز(ھناك أمر 

األرقام  .المؤقت، وبذلك یكون الوقت أطول، ونستطیع إیجاد توقیتات مختلفةالذي نختاره، ومن ثم یصل إلى 

  . (OPTION Register)المستخدمة في عملیات التقسیم نختارھا بواسطة السجل 

  ):10 -  2(وھو كما مبین في الشكل أو الخیارات ) OPTION Register( السجل الثالث

  

  ) OPTION Register(الخیارات سجل  )10 -  2(الشكل 
(PS0)  و(PS1)  و(PS2)  تستعمل لتحدید عامل أو رقم التقسیم لعملیة التدرج(PRESCALER)  أما الرابع

(PSA)  فھو یعین استعمال التدرج أما لمؤقت كلب الحراسة)Watch Dog Timer WDT ( عندما یكون)0 (

  ):1- 2(الحظ الجدول ) 1(عندما یكون ) TIMER0(أو إلى 

  )1- 2(الجدول 
  

  

  

  

  

  

) TIMER0(یعني استعمل االتجاه الھبوطي في العد عندما یكون ) 1(فإذا كان  (TOSE)واآلن الخامس 

  .یعني استعمال العد التصاعدي في العد) 0(مستعمًال كعداد، وإذا كان 

  . داخلي) 0(كعداد خارجي وإذا  (TIMER0)یعني استعمل ) 1(إذا كان  (TOCS)السادس 

یعني ) 1(فإذا كان  (INT)الختیار كیفیة حدوث المقاطعة من خالل المنفذ یستعمل  (INTEDG)والسابع 

  .بالتنازلیة) 0(المقاطعة بالطریقة التصاعدیة وإذا 
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فیوجد داخل المتحكم الصغیر ترانزستورات متصلة معھا مقاومات في كال المنفذین . (RBPU)والثامن 

(PORTA)  و(PORTB)  التواصل مع ھذه المقاومات أوتوماتیكیًا سیقطع المتحكم الصغیر) 1(فإذا كان.  

  ):11 -  2(وھو كما مبین في الشكل  المقاطعةأو  )(INTCON Register السجل الرابع

  

  

  )(INTCON Register سجل المقاطعة ) 11 -  2(الشكل 

  :أول ثالثة ھم أعالم یبینون سبب حادثة المقاطعة إذ

(RBIF)  ي من فھذا یعني حدوث تغییر في أ 1إذا كان(RB4)  إلى(RB7).  

(INTF)  فھذا یعني حدوث تغییر في المنفذ  1إذا كان(INT).  

(TOIF)  فھذا یعني حدوث تغییر في  1إذا كان(TIMER0).  

(RBIE)  فھذا یعني تفعیل المقاطعة بأخر أربعة من  1إذا كان(PORTB).  

INTE) ( فھذا یعني تفعیل المقاطعة بواسطة  1إذا كان(INT).  

(TOIE)  فھذا یعني تفعیل المقاطعة بواسطة  1إذا كان(TIMER0).  

(EEIE) فھذا یعني تفعیل المقاطعة التي تشیر إلى اكتمال الكتابة إلى الذاكرة  1إذا كان(EEPROM).  

(GIE)  فھذا یعني تفعیل جمیع المقاطعات بأنواعھا كلھا 1إذا كان.  

2 -4  

وكتابة برنامج لتشغیل  الربط :أسم التمرین

  .LEDsمن الثنائیات الباعثة للضوء  مجموعة

  الثالث التمرین :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

 التعلیمیة األھداف

  

باستخدام المتحكم الصغیر ) Software(وبرمجتھ ) Hardware(تصمیم بسیط  أول التعلم على

PIC16F84 ت الباعثة للضوء للتحكم بمجموعة من الثنائیاLEDs.  
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  )مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة 

  

 . (Breadboard)لوحة توصیل  .1

 .(4MHz)بلورة  .2

 .(22pF)متسعتان خزفیتان  .3

 .(PIC16F84)المتحكم الصغیر  .4

 .توصیل أسالك .5

 ).10KΩ(مقاومة ربع واط  .6

 ).Dip switch(مفتاح كھربائي نوع  .7

 .(Red, Green LEDs)ثنائیان باعثان للضوء  .8

  

 خطوات العمل

اربط الثنائیین الباعثین بعد ربط دائرتي المذبذب والتصفیر والتأكد من عمل المتحكم الصغیر  .1

 ذإذ یمكن استخدام غیرھما ومن المنف( RA0, RA1)(على سبیل المثال إلى المنفذین  (LEDs)للضوء

(PORTB) 12 -  2(كما مبین في الشكل ) أیضا.( 

  

  

  

  

  

  

  

  (RA0, RA1)إلى المنفذین   (LEDs)ربط ثنائیین باعثین للضوء )12 -  2(الشكل 
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 :وبنحو مستمر وكاآلتي) الواحد تلو اآلخر(اكتب برنامجًا لتشغیل الثنائیین الباعثین للضوء بالتعاقب  .2

  :وال تأثیر للباقي (LEDs)للتحكم بتشغیل  (PORTA)من المنفذ  (RA1)و  (RA0)نحتاج فقط  

  

   :Start ;یمكنك أن تكتب أي اسم  ، إذنامجللبر ةمؤشر بدای

 ;ومن ثم إلى )W(ھنا تم نقل بیانات إلى السجل 
 (PORTA)الخاص بالمنفذ  (TRISA)السجل 

  األخضر وإطفاء األحمر (LED)ألجل تشغیل 

MOVLW     b'00000001'                
                            
MOVWF     TRISA         

  
 ;ومن ثم إلى  )W(نقل بیانات إلى السجل ھنا تم 

 (PORTA)الخاص بالمنفذ  (TRISA)السجل 
  .األحمر وإطفاء األخضر (LED)ألجل تشغیل 

MOVLW     b'00000010'  
   

MOVWF     TRISA         
 GOTO Start ; مستمر نحٍوھنا یتم العودة لتكرار العمل ب

  :مالحظة
بھا المتحكم الصغیر للمعالجة، فھل یمكنك مالحظة حاالت االشتعال واالنطفاء  بالنظر للسرعة الكبیرة التي یتمتع

  للثنائیات الباعثة للضوء؟ وما ھو الحل برأیك؟

2 -5  

وكتابة برنامج لتشغیل  الربط: أسم التمرین 

  . DCوإطفاء محرك 

  الرابع التمرین :رقم التمرین

  بع ساعاتأر :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

  
  التعلیمیة األھداف

للتحكم  PIC16F84باستخدام المتحكم الصغیر ) Software(وبرمجتھ ) Hardware(تصمیم  التعلم على

  .)باتجاه عقرب الساعة و عكس عقرب الساعة(اختیار اتجاه دورانھ  فضًال عن DCبتشغیل وإطفاء محرك 

  

  

Mecha equ 0× 24 
MOVLW b ُ0000    00001 ُ
MOVWF trisA 
Call delay 
MOVLW b ُ0000  0010 ُ
Mov wf trisA 
Call delay 
Delay : mov lw 0× ff 
Mov wf mecha  
Next : Decfsz mecha 
Go to next 
Return 
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)مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة   

 . (Breadboard)توصیل لوحة  .1

 .(4MHz)بلورة  .2

 .(C1= C2= 22pF)متسعتان خزفیتان  .3

 .(PIC16F84)المتحكم الصغیر  .4

 .توصیل أسالك .5

 ).10KΩ(ربع واط  اتمقاوم .6

 ).Dip switch(مفتاح كھربائي نوع  .7

 .(DC)محرك كھربائي  .8

 .عدد أربعة) BIT )2N2222ترانزستورات نوع  .9

  .عدد أربعة) 1N514(ثنائیات  .10
  

العمل خطوات  
 (DC) الكھربائيبعد ربط دائرتي المذبذب والتصفیر والتأكد من عمل المتحكم الصغیر اربط المحرك  .1

إلى منفذین  (DC) رك الكھربائيالمححیث یحتاج ( RB4, RB5)(على سبیل المثال إلى المنفذین 

 ).13 - 2(كما مبین في الشكل ) للتحكم باتجاه دورانھ

  

  

  

  

  

  

  

  إلى المتحكم الصغیر DCالمحرك الكھربائي ربط  )13 -  2(الشكل 
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 :باتجاه عقرب الساعة وبشكل مستمر وكاآلتي (DC)اكتب برنامجًا لتشغیل محرك  .2

للتحكم بتشغیل وتحدید اتجاه المحرك الكھربائي  (PORTB)من المنفذ  (RB5)و  (RB4)ھنا نحتاج فقط 
(DC) :  

  :Start ;یمكنك أن تكتب أي اسم  للبرنامج إذ ةمؤشر بدای

  ;ومن ثم إلى (W)ھنا تم نقل بیانات إلى السجل 

 (PORTB)الخاص بالمنفذ  (TRISB)السجل 

لكي  (Q4)و  (Q1)ألجل تشغیل الترانزستورات 

 عقارب الساعة وبنحٍو باتجاه (DC)یشغل المحرك 

  .مستمر

MOVLW     b'00100000'  
                                          

MOVWF     TRISB         

  

  :وباإلمكان كتابة البرنامج بطریقة أخرى وتؤدي نفس الغرض كاآلتي

  :Start ;للبرنامج حیث یمكنك أن تكتب أي اسم  ةمؤشر بدای

إلى  )0(و  )RB5(إلى المنفذ  )1(ھنا تم إرسال 

(RB6)  من أجل تشغیل الترانزستورات(Q1)  و

(Q4)  لكي یشغل المحرك الكھربائي)DC (باتجاه 

  مستمر عقارب الساعة بنحٍو

BSF   PORTB,5  

 

BCF   PORTB,6       

  

  .السابقة؟ بین ذلك إن وجد معلًال السبب ةھل یوجد نقص في الدائرة اإللكترونی

2 -6  
 DCالتحكم بسرعة دوران محرك : أسم التمرین 

  .في أي اتجاه

  الخامس التمرین :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

  

التعلیمیة األھداف  

  .DCمن أجل التحكم بسرعة محرك  PIC16F84على برمجة المتحكم الصغیر التعلم 
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  )مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة 

 . (Breadboard)لوحة توصیل  .1

 .(12MHz)بلورة  .2

 .(C1= C2= 22pF)متسعتان خزفیتان  .3

 .(PIC16F84)المتحكم الصغیر  .4

 .توصیل أسالك .5

 ).10KΩ(ربع واط  اتمقاوم .6

 ).Dip switch(مفتاح كھربائي نوع  .7

 .(DC)محرك كھربائي  .8

 .عدد أربعة) BIT )2N2222ترانزستورات نوع  .9

  .عدد أربعة) 1N514(ثنائیات  .10
  

 خطوات العمل

 (DC)بعد ربط دائرتي المذبذب والتصفیر والتأكد من عمل المتحكم الصغیر اربط المحرك الكھربائي  .1

إلى برنامج  (DC)ھنا حیث یحتاج محرك كھربائي ( (RB4, RB5)على سبیل المثال إلى المنفذین 

  ).14 -  2(الحظ الشكل ). سرعة المحرك ، وبالنتیجةللتحكم بالزمن subroutineفرعي 

  

  

  

  

  

  

  

  إلى المتحكم الصغیر (DC)ربط المحرك الكھربائي  )14 - 2(الشكل 
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 :باتجاه عكس عقرب الساعة وبسرعات مختلفة وكاآلتي (DC)كھربائي  اكتب برنامجًا لتشغیل محرك .2

للتحكم بتشغیل وتحدید اتجاه المحرك الكھربائي  (PORTB)من المنفذ  (RB5)و  (RB4)ھنا نحتاج فقط 

(DC)فرعي یتم استدعائھ من اجل التحكم بالسرعة، ویتطلب ھذا التحكم منا تولید إشارة متقطعة  وبرنامج

  ):Pulse Width Modulation PWM(ات متقطعة على شكل نبض

  :Start ;مؤشر بدایة للبرنامج، إذ یمكنك أن تكتب أي اسم 

إلى ) 0(و  (RB5)إلى المنفذ ) 1(ھنا تم إرسال 

(RB6)  من أجل تشغیل الترانزستورات(Q1)  و

(Q4)  لكي یشغل المحرك الكھربائي(DC)  باتجاه

  .عقارب الساعة وبشكل مستمر

G1 equ 0x 24 

BSF PORTB ,5 

BCF   PORTB,4       

  
 CALL  delay  ;یتم استدعاء برنامج تأخیر فرعي

 

من ) RB6 0(فقط وإبقاء  (RB5)ھنا تم تصفیر 

 (PWM)الحصول على  ;اجل

 

 ;ثم تعاد العملیة من جدید   

       ;.البرنامج الفرعي للتأخیر

  ;ھنا یتم اختیار الرقم المناسب بین القوسین حسب 

السرعة المطلوبة ثم توضع في سجل عام مثل 

(G1) 

  

 ;وإذا لم یساوي الصفر یعود للتقلیل  (G1)یتم تقلیل 
أما إذا ساوى الصفر یذھب إلى اإلیعاز . مرة أخرى

إلى ما بعد  (RETURN)الثالث وھنا العودة 

(CALL)  

BCF   PORTB,5  

 

BCF   PORTB,4       

CALL  delay 

GOTO     Start 

delay: 

MOVLW    b'-----------' 

MOVWF    G1 

    NEXT: 

DECFSZ   G1  

GOTO     NEXT  

RETURN  
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2 -7  

التحكم باتجاه دوران محرك : أسم التمرین 

  .Stepper Motorالخطوة 

  السادس التمرین :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

 

ةالتعلیمی األھداف  

 Stepperمن أجل التحكم باتجاه دوران محرك الخطوة  PIC16F84على برمجة المتحكم الصغیر التعلم 

Motor.  

)مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة   

 . (Breadboard)لوحة توصیل  .1

 .(12MHz)بلورة  .2

 .(C1= C2= 22pF)متسعتان خزفیتان  .3

 .(PIC16F84)المتحكم الصغیر  .4

 .توصیل أسالك .5

 ).10KΩ(ربع واط  اتمقاوم .6

 ).Dip switch(مفتاح كھربائي نوع  .7

 .(Stepper Motor)محرك خطوة  .8

 .عدد أربعة) BIT )2N2222ترانزستورات نوع  .9

 .عدد أربعة) 1N514(ثنائیات  .10

 خطوات العمل

  

الخطوة على سبیل بعد ربط دائرتي المذبذب والتصفیر والتأكد من عمل المتحكم الصغیر اربط محرك  .1

أربعة منافذ للتحكم إلى  الخطوةرك مح یحتاج إذ( (RB4, RB5, RB6, RB7) المنافذ المثال إلى

 ).15 - 2(الحظ الشكل ). بحركتھ واتجاھھ
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  ربط محرك الخطوة إلى أربعة منافذ من منافذ المتحكم الصغیر) 15 - 2(الشكل 
 Start :                                 :اكتب برنامجًا لتشغیل محرك الخطوة باتجاه عقرب الساعة وكاآلتي

  G1 EQU  0 X 23  للبرنامج، إذ یمكنك أن تكتب أي اسم  ةمؤشر بدای
إلى ) 0(و  (RB7)إلى المنفذ ) 1(ھنا تم إرسال 

(RB6) و (RB5)  و)RB4 ( من أجل تشغیل
  .محرك الخطوة خطوة واحدة

إلى ) 0(و  (RB6)إلى المنفذ ) 1(ھنا تم إرسال 
(RB7) و (RB5)  و(RB4)  من أجل تشغیل

  .محرك الخطوة خطوة ثانیة
إلى ) 0(و  (RB5)إلى المنفذ ) 1(ھنا تم إرسال 

(RB6) و (RB7)   و(RB4)  من أجل تشغیل
  .محرك الخطوة خطوة ثالثة

إلى ) 0(و  (RB4)إلى المنفذ ) 1(ھنا تم إرسال 
(RB7) و (RB5)   و(RB6)  من أجل تشغیل

  .واألخیرةمحرك الخطوة خطوة رابعة 
ھنا یتم العودة من جدید من أجل االستمرار 

  .بالعمل

MOVLW    b'10000000'    
MOVWF    TRISB 
CALL        delay 
MOVLW    b'01000000'    
MOVWF    TRISB 
CALL        delay  
MOVLW    b'00100000'    
MOVWF    TRISB 
CALL        delay  
MOVLW    b'00010000'    
MOVWF    TRISB 
CALL        delay 
GOTO       Start  
delay: 
MOVLW    b'-----------' 
MOVWF    G1 

    NEXT: 
DECFSZ   G1  
GOTO     NEXT  
RETURN 

یتم استدعاء برنامج تأخیر فرعي للتحكم بسرعة 
  .التشغیل

  

  :مالحظة
  .معلًال السببالسابقة؟ بین ذلك إن وجد  ةھل یوجد نقص في الدائرة اإللكترونی
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 والتطبیقات األسئلة

  ما المتحكم الصغیر؟ - 1س

  .مم یتكون المتحكم الصغیر؟ وضح بالرسومات والمخططات إن وجدت - 2س

  ما الفرق بین المتحكم الصغیر والمعالج الدقیق؟ - 3س

  .عّرف وحدة المعالجة المركزیة وبین أجزائھا المھمة - 4س

  .فرق فیما بینھااذكر أنواع الذواكر المختلفة وال - 5س

  .ما المنافذ المختلفة للمتحكم الصغیر؟ وضحھا بالتفصیل - 6س

  .اشرح باختصار آلیة عمل المتحكم الصغیر - 7س

  ما الخوارزمیات؟ وما ھي المخططات االنسیابیة؟ - 8س

  .عدد طرائق العنونة ووضحھا بالتفصیل - 9س

  .الرسوماتما المذبذب؟ وھل ھناك نوع واحد أم أكثر؟ وضح ذلك مع  - 10س

  أین یمكن أن نجد تطبیقات المتحكمات الصغیرة؟ - 11س

  

  

  

  



73 
 

  

  

  

  

  

  )الكترونیات القدرة(التدریب العملي 
Power Electronics 

  ھدافألا

  :الھدف العام 

و أماكن بھا إن یتعرف الطالب عناصر الكترونیات القدرة من خالل االطالع على الخرائط  الخاصة 
بان لھا تطبیقات واسعة في الصناعة من خالل التحكم بسرعة  لي علمًااستخدامھا في الواقع العم

عن السیطرة على اإلنارة وكثیر من االستخدامات  فضًال ،محركات التیار المتناوب والمستمر
          األخرى

  :األھداف الخاصة

  :تیةتعریف الطالب بالمواضیع اآل

 القدرة الكترونیات عناصر وأحجام أشكال - 1

 أنواعھا - 2

 فحصھا - 3

 واصھاخ - 4

 االلكترونیة الدوائر ضمن ربطھا - 5

  تطبیقاتھا - 6

 

 الباب األول
الثالثلفصل ا  
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     الفصل

  تعلم المواضیع

  

  استخراج الخواص/ ثنائي شوكلي ► 

  استخدام الثایرستور للسیطرة على مصباحین ►

  استخدام الثایرستور للتحكم بمحرك تیار مستمر► 

  استخدام الثایرستور كموحد للتیار المتناوب► 

  ك ورسم منحني الخواصارونیة للدایتنفیذ دائرة الكت► 

  ك للتحكم بالحمل في دوائر التیار المتناوبااستخدام الترای► 

  ك للسیطرة والتحكم  بإنارة مصباحاك والترایادائرة الكترونیة مكونة من الدای►

      

  

   

 

  

محتویات  
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3-1  
استخراج / ثنائي شوكلي : أسم التمرین 

 الخواص

 تمرین األول :التمرینرقم 

 ثالث ساعات :الزمن المخصص مختبر میكاترونكس :ذ مكان التنفی

  :المعلومات النظریة

ُیّعد ثنائي شوكلي واحد من العناصر شبھ الموصلة وھو یشبھ الثایرستور بإھمال البوابة وھو یكافئ ترانزستورین 

  یوضح أنواعھ وأشكالھ ، )  3 - 1(إذن فھو یتكون من طرفین والشكل 

  

  شوكلي ثنائیات)  1 – 3( الشكل 

  :التعلیمیةاألھداف 

  . تعرف أشكالھ وطریقة توصیلھ بالدائرة االلكترونیة ومن ثم استخراج خواصھ

  :)أجھزة  عدد، مواد،( التسھیالت التعلیمیة 

              فولت)  30-0-30(مجھز قدرة  -1

  )Demonstrators kit(نائي شوكليثجھاز فحص  -2

  جھاز اوفومیتر رقمي  -3

  ومیتر تماثليجھاز اوف -4

  ثنائي شوكلي -5
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  مقاومة -6

    متسعة -7

  )Bread Board( لوحة توصیالت    -8

  حقیبة أدوات الكترونیة وأدوات توصیل -9

  جھاز اوسلیسكوب - 10

  )1: ( طریقة العمل
  طریقة فحص ثنائي شوكلي

باختیار احد األنواع  قم ،والخاص بفحص خرج ثنائي شوكلي)    2 - 3( فر الجھاز الموضح في الشكل ابعد تو -1

  فرة لدیك من الثنائي المذكور  واستعن بالمعلم  بعد اختیار المقاومة والمتسعة االمتو

على اإلطراف الموجودة في واجھة الجھاز ) متسعة  –مقاومة  - ثنائي شوكلي( قم بتوصیل العناصر الثالثة  -2

  وكما ھو واضح  في الشكل المذكور 

  )2+1(ز عند النقطتین قم بإعطاء إشارة للجھا -3

في ) 3(واألخرى في نقطة رقم  ،وضع طرف منھا في إذنك) ear phone(قم بتوصیل وصلة ربط سمعیة  -4

  الجھاز عندھا ماذا تسمع؟ 

 
 

 جھاز اختبار ثنائي شوكلي)  2 - 3(الشكل  ) 3-3  (الشكل 

  

   ) 2: (العملطریقة 

  )  3 – 3( كل ھي استخراج الخواص لثنائي شوكلي الموضح بالش
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كیلو اوم ووصل الدائرة  التالیة إلى  1تساوي )  R1( ومقاومة )  IN 914(  اختر ثنائي شوكلي ذو الرقم -1

  )           4 - 3( فولت لموجة جیبیھ من المصدر ووصل الدائرة التالیة الموضحة بالشكل)  10vac(  مصدر للجھد 

  

  ثنائي شوكلي)  4 -3( الشكل 

فولت على دخل الدائرة وضع أطراف جھاز االوسلسكوب على طرفي ) v ac 10( وجة الجیبیة سلط الم  - 2

  .والتي تمثل مقاومة الحمل للدائرة   R1المقاومة 

 R1المصدر بالتدریج بمقدار واحد فولت في كل مرة وسجل قیمة الفولتیة على مقاومة الحمل  فولتیةغیر قیمة  -3

  .عن طریق االوسلسكوب 

     R1والفولتیة على طرفي المقاومة )  Vi(الدخل  فولتیةالعالقة بین كل من  ارسم -  4

وفولتیة الخرج على  Viیة الدخل تیة واشرح الفرق بین فولتبعد أجراء الرسم حاول التأشیر إلى أدنى وأعلى فول -5

  طرفي المقاومة ؟ 

  .و اوم كیل) (10وجعلھا تساوي  R1اعد التجربة بعد تغییر قیمة المقاومة  -6

والتي تمثل مقاومة الحمل  R1والحظ شكل اإلشارة على طرفي المقاومة  )5 -3(اربط الدائرة كما في الشكل  -7

  )  6 – 3( على منحني الخواص الموضح بالشكل 

  .    R1اقرأ قیمة اإلشارة بواسطة جھاز االوسلسكوب على طرفي المقاومة -8
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 دائرة ثنائي شوكلي  ) 5 -3(لشكل ا منحني خواص شوكلي)   6 -  3  (الشكل 

  :اختبار   

  في عمل الدائرة االلكترونیة ؟ Cالمتسعة  تأثیرما     

3 -2  

استخدام الثایرستور للسیطرة : أسم التمرین 
 على مصباحین

 نيتمرین الثا :التمرینرقم 

 ثالث ساعات :الزمن المخصص مختبر میكاترونكس :مكان التنفیذ 

  

  :المعلومات النظریة

تفصل بینھا ثالثة وصالت ) PNPN( یتكون الثایرستور من أربعة طبقات من المواد شبھ الموصلة

  التي تعتبر)G( والبوابة) K( والكاثود) A(نود ولھ ثالثة أطراف ھي اآل) J1,J2,J3(ھي
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لدائرة یكون الثایرستور في حالة إطفاء  في ا بعد أن یسلط تیارا كھربائیا علیھا لیة عملھآالطرف المھم في 

تیار مستمر فان الثایرستور في  أو سواء كان نبضھ تیار متغیر، وبعد تسلیط تیار على مدخل البوابة ،االلكترونیة

ویستفاد من ھذه الحالة في دوائر السیطرة والتحكم ، ھذه الحالة یكون في وضع تشغیل حیث یمرر التیار في الدائرة

  الخ..على المحركات أو مصابیح اإلشارة

  :التعلیمیةاف األھد

  .ویتدرب على فحص الثایرستورات ،أن یتعلم الطالب كیف یتحكم الثایرستور في عمل المصباح الكھربائي 

  :)أجھزة  عدد، مواد،( التسھیالت التعلیمیة 

فولت)  30 – 0 – 30( مجھز قدرة  - 1  

جھاز اوفومیتر رقمي - 2  

جھاز اوفومیتر تناظري - 3  

ثایرستورات مختلفة - 4  

)فولت 25/ مایكرو فاراد 0.47(عات مختلفة متس - 5  

)ربع واط/ اوم 100( مقاومات طبیعیة - 6  

)2(مع ھولدر عدد) فولت 3(مصباح صغیر - 7  

لوحة توصیل - 8  

حقیبة أدوات - 9  

 )2( عدد Switchمفتاح  -10

  :خطوات العمل

  :تیة قم بتحدید العناصر اآل -1

  )یح المصاب –المتسعات  -المقاومات - الثایرستورات( 

  مفردا لتشغیل الدائرة) switch( اختر مفتاحا -2

  )2( عدد ) switch Push button( اختر مفتاح بوش بتم  -3
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فحص جمیع ھذه المواد بواسطة أجھزة القیاس  نبغيحسب دائرة العمل علما بأنھ یبوتكون أعداد المواد أعاله 

  المستخدمة واستعن بالمعلم 

  )  7 - 3( الموضحة بالشكل  آلتیةقم بتوصیل الدائرة ال -4

  . فولت من مجھز القدرة  3جھز الدائرة بمصدر ضغط  -5

  

  الثایرستور یتحكم بإنارة مصباحین)  7 -3( الشكل

  :ةتیاكتب مالحظاتك عند الحاالت اآل

 عند إغالق المفتاح الرئیسي  

 1( عند ضغط المفتاحSW(  

 عند ضغط المفتاح )SW2(  

  :اختبار

  لتشغیلھ ؟ یار المتغیر المسلط على بوابة الثایرستورھل یمكن إن نستعمل الت - 1

  )R1( ذا رفعنا المقاومة إماذا یحدث  - 2
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3 -3  

استخدام الثایرستور للتحكم : أسم التمرین 
 بمحرك للتیار المستمر

 ثالثتمرین الال :التمرینرقم 

 ثالث ساعات :الزمن المخصص مختبر میكاترونكس :مكان التنفیذ 

  

  :ةالمعلومات النظری

إًال دائرة تحكم بسیطة بسرعة محرك تیار مستمر عن طریق تغییر القیمة المتوسطة  ھو ما)  8 - 3( الشكل  إّن     

  .للجھد المسلط على المحرك وذلك بتغییر زاویة القدح

ة أي قیم V2نستطیع أن نّغیر  R2، وبتغییر قیمة المقاومة  R2و  R1جھد التغذیة مسلط كلھ على المقاومتین  إّن 

نستطیع أن نغیر الجھد الذي یغذي المحرك على مجال واسع  من ثّمو ،°180 –° 0من  Tزاویة القدح للثایرستور 

  .أي التحكم بسرعة المحرك 

 نحًور الجھد بغّی، التي ُتR2على التفرع مع المقاومة  Cأساسي بإضافة المكثفة  نحٍویمكن التحكم بسرعة المحرك ب

  ومةمتدرج مع تغّیر قیمة المقا

  

  دائرة یتحكم بھا الثایرستور بسرعة محرك تیار مستمر) 8 -3(الشكل 
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  :التعلیمیةاألھداف 

    أن یكتسب الطالب خبرة حول كیفیة السیطرة على سرعة التیار المستمر باستخدام الثایرستور

  

  :)أجھزة  عدد، مواد،( التسھیالت التعلیمیة 

فولت ) 30 – 0 – 30( مجھز قدرة  -  1  

از اوفومیتر رقميجھ -  2  

جھاز اوفومیتر تناظري -  3  

ثایرستورات مختلفة -  4  

متسعات مختلفة  -  5  

مقاومات طبیعیة -  6  

فولت تیار مستمر  12محرك كھربائي  -  7  

لوحة توصیل -  8  

ترانزستور ودایود  - 9  

حقیبة أدوات - 10  

  

  :خطوات العمل

  :یةتقم بتحدید العناصر اآل -1

  )المحرك   - الدایود  - الترانزستور –المتسعات  - قاوماتالم -الثایرستورات (  

  یمكن استعمال مجھز القدرة  كمصدر للتغذیة بدل المحولة وموحد القنطرة في الدائرة  -2

للسیطرة على سرعة محرك تیار  آخرنموذج  دّعالتي ُت)  9 - 3( قم بتوصیل الدائرة التالیة الموضحة بالشكل  - 3

  مستمر
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  یرستوراللسیطرة على سرعة محرك تیار مستمر باستخدام الث آخرنموذج ) 9 -3(الشكل 

  فولت 12/ 220 محول وكذلك

  

ر من قیمة المقاومة المتغیرة غّی ،عن الحركة ًاوإذا كان متوقف ،والحظ حركة المحرك الكھربائي ،غل الدائرةّش -4

   .لحین دوران المحرك

   .والحظ سرعة المحرك ،ر قیمة المقاومةغّی -5

   :تياآل) B( جدول وأمأل ،ولسرعات مختلفة ،ل القراءات إلى كل من التیار والفولتیة على المحركسّج -6

   .السرعةوارسم العالقة بین الفولتیة  -7
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  یبین التیار والفولتیة والقدرة لعدة سرع لمحرك تیار مستمر) B( جدول 

  :اختبار

  ؟ دایود المربوط بالتوازي مع المحركوما فائدة ال ؟ما عمل الترانزستور في الدائرة -1
    ھل باإلمكان توصیل المحولة مباشرة بالدائرة في حالة عطل القنطرة ؟ -2

  

3 -4  

استخدام الثایرستور كموحد : أسم التمرین 
   للتیار المتناوب

 رابعتمرین الال :التمرینرقم 

 ثالث ساعات :الزمن المخصص مختبر میكاترونكس :مكان التنفیذ 

  

  :مات النظریةالمعلو

الثایرستور على مدى واسع في الدوائر االلكترونیة الخاصة بتحویل التیار المتناوب إلى التیار  یستخدم

 ،)Diode(   والذي یستخدم بدال من الثنائي ،)SCR( ونخص بالذكر منھا موحد السیطرة السیلكوني  ،المستمر

  :ممیزات ومن ثم تجھیز األحمال بالتیار المستمر ولھذه الموحدات

 وذلك بالسیطرة على زاویة إشعال الثایرستور ،تغییر الفولتیة الخارجة من الموحد  

 وغلقھا الدائرة أي التحكم في فتح ،المستمر وغیر المستمر ،لھا حالتان من التوصیل Switching)(.   

 الحجم الصغیرواسع في محركات التیار المستمر  نحًوتستخدم ب.  
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  :التعلیمیةاألھداف 

ر في عملیة توحید التیار كتسب الطالب خبرة جیدة حول الدوائر االلكترونیة التي تستخدم الثایرستولكي ی

  .المتناوب

  :)أجھزة  عدد، مواد،( التسھیالت التعلیمیة 

   .مجھز قدرة تیار متغیر -  1

  .جھاز اوفومیتر رقمي -  2

  .جھاز اوفومیتر تناظري -  3

  .ثایرستورات مختلفة -  4

   .تلفةمتسعات مخ -  5

  .مقاومات طبیعیة -  6

     .مصباح كھربائي – 7

  .لوحة توصیل -  8

   .ترانزستور ودایود -9

  .أدواتحقیبة  - 10

  

   :خطوات العمل

  :یة تقم بتحدید العناصر اآل -1

  )المصابیح  - الدایود  –الترانزستور  –المتسعات  - المقاومات - الثایرستورات(  

   .بواسطة محولة یمكن االستعاضة عن مجھز القدرة -2

  )10 -3( ة الموضحة بالشكل تیقم بتوصیل الدائرة اآل -3
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  دائرة توحید باستخدام الثایرستور) 10 -3  (الشكل 

   .والحظ إنارة المصباح ،ل الدائرةشّغ -4

   .والحظ شكل اإلشارة ،عن طریق االوسلسكوبA-Bالفولتیة على طرفي المصباح  أإقر -5

  والحظ شدة إنارة المصباح  ،المتغیرةیر قیمة المقاومة ّغ -6

  قارن بین شكل اإلشارة الداخلة واإلشارة الخارجة على الثایرستور -7

  .وما تأثیرھا؟  TH2عن الثایرستور  TH1ھل تختلف قیمة فولتیة البوابة على الثایرستور : اختبار
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3 -5  

ك اتنفیذ دائرة الكترونیة للدای: أسم التمرین 
 ورسم منحني الخواص

 خامستمرین الال :التمرینم رق

 ثالث ساعات :الزمن المخصص مختبر میكاترونكس :مكان التنفیذ 

  :المعلومات النظریة

ك احد العناصر االلكترونیة لھ طرفین للتوصیل بالدوائر االلكترونیة ویحتوي على ثالثة طبقات من االدای
ثنائي االتجاه أي یمكنھ التحول من  ًاعنصر ّعدوُی) .  11 - 3( كما في الشكل  pوطبقتین من الوصلة  nالوصلة 

  .بغض النظر عن اتجاه القطبیة على طرفیھ) on(إلى حالة التوصیل ) off(حالة القطع 

 

 كایاالد ) 11 – 3( الشكل

  :التعلیمیةاألھداف 

  استخدامھ ضمن الدوائر االلكترونیة من َثّمو ،كایتمكن الطالب من معرفة خواص الدای أن

  :)أجھزة  عدد، مواد،( ت التعلیمیة التسھیال

  .ك ادای .1
  .كیلو اوم) 22(مقاومة طبیعیة  .2
          .2عدد )  v 30  - 0(مجھز قدرة للتیار المستمر  .3
  .كیلو اوم) 4.7( طبیعیة مقاومة  .4
  .)Bread board( لوحة توصیالت  .5
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  .فومیتر رقميوجھاز ا .6

  :خطوات العمل

  )   12 - 3( وصل الدائرة كما في الشكل  - 1

 

 كادائرة استخراج خواص الدای)   12 -3(ل الشك

 وكما موضح في جدول ،فولت) 10(ر قیمة الفولتیة لمجھز القدرة بعدة خطوات على أن تكون كل خطوة بغّی -2
 )A(.   

علما  تأكد من ربط جھاز القیاس( قیمة تیار الدائرة بواسطة جھاز االمیتر في كل خطوة من زیادة الفولتیة  أإقر -3
   .)ط بالتوالي في الدائرة واستعن بالمعلم بأنھ یرب

   .)V dc =15 v(رفع مجھز القدرة الثابت  نبغيی ،فولت) 15( عندما تصل الفولتیة إلى اقل من  -4

   .یقابلھا من قیاس التیار في الجدول نفسھ واكتب مانفسھا، ر الخطوات السابقة وكّر ،كااقلب أطراف الدای -5

  

  لفولتیة للدایاكعالقة التیار وا) A(جدول
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  ) 13 –3 (   ارسم العالقة بین التیار والفولتیة على الورق البیاني الموضح بالشكل أعالهمن خالل الجدول  -6

  

  كاورق بیاني لرسم خواص الدای)  13 – 3( الشكل 

  ) 14 -  3( نحصل على شكل المنحني كما موضح في الشكل  أننھ من المفروض إذ إ
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  ك ایمثل منحني الخواص للدای ) 14 – 3(   الشكل 

3 -6  

ك للتحكم ااستخدام الترای: أسم التمرین 
 بالحمل في دوائر التیار المتناوب

 دستمرین الساال :التمرینرقم 

 ثالث ساعات :الزمن المخصص مختبر میكاترونكس :مكان التنفیذ 

  

  :المعلومات النظریة

یبھ الداخلي یتكون من عدد الطبقات من المواد شبھ ترك ،ك من العناصر الثنائیة االتجاهاالترای دّعُی

 Gن وتمثل ان الرئیساھما الطرفT1,T2إذ  ،)T1,T2,G(ویحتوي من الخارج على ثالثة أطراف  ،الموصلة

أما الرمز المختصر فھو ممثل باللون  ،الذي یمثل التركیب األساسي لھ) 15 -3(ك كما في الشكل ابوابة الترای

السیطرة  نتیجةوبال ،ك ھي السیطرة على الطوراوھناك میزة مھمة جدا للترای ،ل نفسھوموضح بالشك ،األخضر

  .وھو موضوع تمریننا  ،شدة إنارة المصباح وعلىعلى سرعة المحرك 



91 
 

  

  كاالترای) 15 -3( الشكل 

  :التعلیمیةاألھداف 

السیطرة على أحمال التیار  جةنتیوبال ،ك بالسیطرة على الطورایان یكتسب الطالب الخبرة التي یعمل بھا الترأ 

  .المتناوب من محركات ومصابیح أو في االختبارات

  ):أجھزة  عدد، مواد،( التسھیالت التعلیمیة 

  .مجھز قدرة -1

  .جھاز اوسلسكوب -2

  .)واط  500/فولت  220(ومحرك كھربائي )واط75/فولت 220(مصباح إنارة  -3

  .جھاز اوفومیتر رقمي -4

  .كاك ودایاترای -5

  .مقاومات ومتسعات مختلفات القیم -6

  .وصالت ربط -7

  .حقیبة أدوات  -8

  

   :خطوات العمل

  .واط) 60(وإذا لم یوجد فاستخدم ) واط75/فولت  220(اختر احد المصابیح الضوئیة -1

  . ترایاك مع دایاك اختر -2
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  .)16 - 3(اربط الدائرة كما في الشكل  -3

  .ن النتائج ودّو ،المصباح بواسطة جھاز االوفومیتر الرقمي طرفي ىالفولتیات في الدخل وعل أقرإ -4

  .والحظ التغییر في شدة إنارة المصباح ،ر قیمة المقاومة المتغیرةغّی -5

  

  دائرة سیطرة على المصباح) 16 -3(الشكل 

  

 Single Phase AC( واختر احد المحركات المتناوبة األحادیة األطوار الموجودة  ،اعد التجربة السابقة -6

Motor (، نفسھ واستبدلھ محل المصباح للدائرة الكھربائیة في الشكل.  

  .والحظ سرعة دوران المحرك  ،ر المقاومة المتغیرة  في الدائرةغّی -7

  

  ك باتجاه واحد أم باتجاھین ؟اھل یمر التیار في عنصر الترای: اختبار
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3 -7  

ك ادائرة الكترونیة مكونة من الدای: أسم التمرین 
 ك للسیطرة والتحكم بإنارة مصباحاترایوال

 بعتمرین الساال :التمرینرقم 

 ثالث ساعات :الزمن المخصص مختبر میكاترونكس :مكان التنفیذ 

  :المعلومات النظریة

وعن  ،ك في إمكانیة السیطرة على شدة إضاءة المصباح الموصل ضمن الدائرةاوتكمن ھنا االستفادة من الترای

ك یعتمد على سعة الموجة اعملیة قدح الترای تغیرة یتم السیطرة على شدة إنارة المصباح ، إّنطریق المقاومة الم

وعندھا یفتح حتى یتجاوز تیار الحمل قیمة ) peak(  الجیبیة للمصدر وتكون نقطة القدح بالضبط عند قمة الموجة

  .الصفر فولت 

   .)17 -3(یة واحدة كما في الدائرة الموضحة بالشكل ك في دائرة الكتروناك والترایافي ھذا التمرین یستخدم الدای

  

  كاك وترایادائرة دای) 17 -3( الشكل

  :التعلیمیةاألھداف 

  . ك من خالل السیطرة على شدة إضاءة المصباحاك والترایایتعرف الطالب على آلیة عمل الدای أن

  ):أجھزة  عدد، مواد،( التسھیالت التعلیمیة 

  .)18 - 3(  رتس كما في الشكل میكاھی 50جھاز اوسلسكوب  .1

    .كادای .2

                                                                                          .كاترای .3

  .واط 40فولت  220مصباح  .4

  .)واط 2/كیلو اوم  250(مقاومة متغیرة  .5
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  .)Bread Board(لوحة توصیالت  .6

  .ھرتز  50ت فول 220مصدر مناسب للتیار الكھربائي  .7

 .جھاز اوفومیتر رقمي .8

  

  جھاز اوسلسكوب )18 - 3( الشكل                                      

   :خطوات العمل

 ك والمقاومة المتغیرةاك والدایاالمتكونة من الترای) 19 -3(ل الدائرة عملیا كما في الشكلّص  

  

  مصباح نارةإبك اك والترایادائرة عملیة یتحكم بھا الدای) 19 -3( الشكل 

 ر قیمة المقاومة المتغیرة بحیث تخرجھا من الدائرة، الحظ سوف تحصل على أعلى شدة إضاءة للمصباحغّی.  

  قم بتغیر قیمة المقاومة بحیث تدخل قیمتھا ضمن الدائرة وتصل إلى حد یعطینا أدنى شدة باإلضاءة ولكن قبل

  .عملیة اإلطفاء للمصباح
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   20 -3( االوسلسكوب التي تكون بالشكلالحظ شكل الموجة على جھاز(  

  

  شكل الموجة في حالة أدنى إضاءة) 20 -3  (الشكل 

یر الحاصل في شدة إنارة یغتوالحظ ال ،لھان بتغییر قیمة المقاومة من اقل قیمة لھا إلى أعلى قیمة اآلقم  -4

  . ما نسمیھ بعملیة التحكم باإلنارة للمصباح اوھذ ،المصباح

  .واط  500تمثل دائرة سیطرة على محرك تیار متغیر سعة )21 - 3( كما في الشكل اربط الدائرة  -5

  . والحظ التغیر الحاصل في سرعة المحرك المتغیرة،ر قیمة المقاومة غّی -6

  

  دائرة سیطرة على محرك تیار متناوب) 21 -3(الشكل 

  :اختبار

اف المصباح في حالتي شدة اإلضاءة القویة باستخدام جھاز االوفومیتر الرقمي حاول قیاس الفولتیة على أطر

  .والحظ الفرق بینھما  ، والقلیلة
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  االسئلة والتطبیقات

  

  ومنحني الخواص لثنائي شوكلي مع كتابة البیانات على الرسم ؟ اارسم رمز:  1س

   الموضح یستخدم الثایرستور في دائرة التیار المتناوب للتحكم في القدرة الواصلة للحمل كما في الشكل:  2س

  

  ثایرستور یعمل على تیار متناوب

  فما مقدار القدرة التي یعطیھا المصدر  . وكما ھو معروف بان الثایرستور ھو عنصر احادي االتجاه  
  للحمل في ھذه الدائرة ؟

  ) .ال یعطي قدرة  –كل القدرة  –نصف القدرة : ( الخیارات         

                                   ومقاومة متغیرة للتحكم بسرعة محرك تیار مستمر  ،على ثایرستورفي الدائرة االلكترونیة المحتویة : 3س

  ماذا یحصل لسرعة المحرك عندما نخرج المقاومة المتغیرة من الدائرة؟.

  ؟ T2الى الطرف T1متى یوصل الترایاك التیار من الطرف : 4س

  لفرق بین الدایاك والترایاك؟اما : 5س

  وھل تعتمد عملیة التحول فیھ من القطع الى التوصیل على اتجاه القطبیة على طرفیھ ؟ ، الدایاكعرف :6س

  .مثال على ذلك أعط ، یستخدم الترایاك كعنصر في التطبیقات التي ال تتطلب قدرات عالیة: 7س
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)أألنظمة الھیدرولیكیة(التدریب العملي   

Hydraulic Systems 
  ھدافألا

  :عام الھدف ال
إضافة إلى  فضًال عن صیانة واكتشاف أعطال دوائر التحكم الھیدرولیكیةعلى في ھذا الفصل یتعرف الطالب 

تطبیق تمرینات عملیة على المنظومات الھیدرولیك ومكوناتھا ، وفي ضوئھا یتعرف الطالب قراءة المخططات 

  .الھیدرولیكیة وكیفیة تنفیذھا 
  :األھداف الخاصة

  :اآلتیة  وعاتالموضتعریف الطالب ب

 .محاذیر األمان عند بدء إدارة دوائر التحكم الھیدرولیكیة  - 7

 .محاذیر األمان عند صیانة دوائر التحكم الھیدرولیكیة  - 8

 .األعمال التي تتم في صیانة الدوائر الھیدرولیكیة   - 9

 .األعطال الشائعة في دوائر التحكم الھیدرولیكیة  - 10

 .لدوائر الفرعیة واألساسیةالتدریب على تسلسل اكتشاف أعطال ا - 11

 .معالجة بعض األسباب المسببة لألعطال  - 12

 .عملیة حول الدوائر الھیدرولیكیة  ریناتتم - 13

 

 الباب الثاني

األولالفصل   
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1 -   
  

      الفصل
  وعاتتعلم الموض

  
 صیانة واكتشاف أعطال دوائر التحكم الھیدرولیكیة. 
  محاذیر األمان عند بدء إدارة الدوائر. 
 ھیدرولیكیة محاذیر األمان عند صیانة الدوائر ال. 
  األعمال التي تتم في صیانة الدوائر الھیدرولیكیة. 
  األعطال الشائعة في دوائر التحكم الھیدرولیكیة. 
  أسباب خط السحب /أسباب اإلدارة المیكانیكیة /واھتزاز أثناء التشغیل ) أزیز(صوت مرتفع

 . أسباب خط الراجع/أسباب الزیت /أسباب المضخة /
 یكیة للدائرة غیر كافیةقدرة الخرج الھیدرول. 
 ارتفاع درجة حرارة التشغیل بصورة ملحوظة. 
  على الزیت الھیدرولیكي أو تكون المحلول اللبني للزیت ) رغاوي ( زبد. 
  احتراق الزیت وظھور رائحتھ وتحول لونھ إلى اللون الغامق. 
   انخفاض الضغط كما یبینھ المانومتر. 
  ضوضاء في المجموعة: 
   المكبس أو المحرك الھیدرولیكيانخفاض سرعة. 
  انخفاض السرعة عند زیادة التحمیل. 
  اضطراب التتابع الزمني للمشاویر. 
 عدم تحرك المكبس رغم أن الضغط عادي. 
  التصاق ذراع المكبس عند نھایة مشواره. 
  انسداد / التخلص من الھواء بالمجموعة /معالجة بعض األسباب المسببة لألعطال

 .التصاق الصمامات/ یق صمام خفض الضغط تعل/  المرشحات
  تمرینات عملیة حول الدوائر الھیدرولیكیة. 
  دراسة قدرة المضخة من خالل العالقة بین الضغط ومعدل التدفق: التمرین األول. 
 استخدام صمام تصریف الضغط: التمرین الثاني. 
  2/3( م األتجاھي التحكم في حركة األسطوانة مفردة الفعل مع الصما: التمرین الثالث .( 
  2/4(التحكم في حركة األسطوانة مزدوجة الفعل مع الصمام األتجاھي : التمرین الرابع.( 
 3/4(التحكم في حركة األسطوانة مزدوجة الفعل مع الصمام األتجاھي : التمرین الخامس.( 
 السیطرة على تشغیل أسطوانتین بصورة متتابعة في مشوار التقدم : التمرین السادس

 .الرجوعو
  األسطوانة التفاضلیة: التمرین السابع. 
 زیادة معدل التدفق عن طریق الشاحن: التمرین الثامن  

التدریب العملي 
)أألنظمة الھیدرولیكیة(  

  

  

  
  

 

محتویات  
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  صیانة واكتشاف أعطال دوائر التحكم الھیدرولیكیة 1- 1

rcuitsci Detecting and maintenance for problems in the hydraulic 
. أوضحت الخبرة أّن التحكم الھیدرولیكي قد غدا منھجًا حدیثًا ال یمكن االستغناء عنھ في عملیات نقل الطاقة

وقد زادت أھمیة التشغیل والتحكم والقیادة باستخدام الدوائر الھیدرولیكیة نظرًا لالتجاه المتزاید نحو المیكنة 

عددًا كبیرا من الماكینات الحدیثة والخطوط الصناعیة ذات القدرة  وفي الوقت الحالي فإن. واستخدام وسائل التحكم

الكبیرة یتم التحكم فیھا كلیًا أو جزئیًا  عن طریق دوائر ھیدرولیكیة ، في ھذه الوحدة نتناول تقدیم المعلومات 

مارین تطبیقیة األساسیة حول تخطیط صیانة النظم الھیدرولیكیة وطرائق الكشف عن العیوب الفنیة بھا إضافة إلى ت

لتدریب الطالب على كیفیة ربط والتحكم بالمكونات الھیدرولیكیة وقراءة المخططات الھیدرولیكیة ،  وتتناول 

  :الوحدة العناصر اآلتیة 

 .محاذیر األمان عند بدء إدارة دوائر التحكم الھیدرولیكیة  - 1

 .محاذیر األمان عند صیانة دوائر التحكم الھیدرولیكیة  - 2

 .ألعمال التي تتم في صیانة الدوائر الھیدرولیكیة  ا  - 3

 .األعطال الشائعة في دوائر التحكم الھیدرولیكیة  -4   

 .التدریب على تسلسل اكتشاف أعطال الدوائر الفرعیة واألساسیة -5   

  .عملیة حول الدوائر الھیدرولیكیة  اتتمرین -6   

 

 األمان عند بدء إدارة الدوائر رمحاذی  2- 1

afety cautions in the actuation hydraulic circuitsS  
 .التأكد من تمام ربط جمیع الوصالت  - 1

 .التأكد من صحة مستوى الزیت في الخزان  - 2

 .تحضیر دفع المضخة وبحسب األحمال الموجودة - 3

 

 محاذیر األمان عند صیانة الدوائر الھیدرولیكیة 3- 1

circuits chydrauli of maintenancein  Safety cautions  
 .مراعاة النظافة الكاملة - 1

 .غلق جمیع الفتحات باألغطیة البالستیكیة - 2

 .یمنع منعًا باتًا استخدام قطع القطن في التنظیف - 3
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 .عند استبدال إي وصلة ھیدرولیكیة یتم التأكد من سالمتھا  - 4

 .یتم استخدام مفاتیح العزم عند ربط األجزاء ولیس بقوة الید  - 5

 .لھیدرولیكیة ویدك ممتلئة بالزیت والشحم ال تتعامل مع الدوائر ا - 6

 .یجب إنزال جمیع األحمال المعلقة بالدائرة - 7

 .یجب تفریغ جمیع المراكم بالدائرة - 8

 .یجب فصل جمیع الوصالت الكھربائیة - 9

 .یجب أن تكون جمیع قراءات الضغط في الدائرة أصفارًا -10

في جمیع االتجاھات وذلك للتأكد ) كھربائیًا یدویًا أو( یتم تشغیل صمامات التحكم في التوجیھ عدة مرات  -11

  .من تفریغ الضغوط المحبوسة

  .ال یسمح بتسرب أي زیوت على األرض منعًا لالشتعال أو االنزالق -12

  .تجنب صیانة الدوائر الھیدرولیكیة وھي ساخنة -13

  

  :األعمال التي تتم في صیانة الدوائر الھیدرولیكیة  4- 1

in maintenance of hydraulic circuits Operations that execute  
  .اختبار مستوى الزیت في الخزان - 1

  .مراقبة درجة حرارة التشغیل - 2

  مراقبة التسرب في جمیع أجزاء الدائرة - 3

  .مراقبة مستوى تلوث الفلتر  - 4

  . مراقبة ضغط الشحن للمراكم  - 5

  .اختبار عینة من الزیت الھیدرولیكي - 6

  .یدرولیكي وبحسب الجدول الزمني لساعات العمل المصمم لھ الزیت  تغییر الزیت الھ - 7

تغییر قلب الفلتر للحفاظ على نظافة الزیت ، وبالنتیجة عدم تآكل األجزاء الداخلیة للدورة كما مبین في  - 8

  ).1- 1(شكل 
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  تآكل األجزاء الداخلیة للدورة) 1-1(شكل 

  .ونقط التحمیل تشحیم نقط االتصال والتعلیق في األسطوانات - 9

  )قوة النابض(اختبار ضبط صمامات التحكم في الضغط والتدفق  -10

  .اختبار القارنة بین المحرك والمضخة  -11

  

  األعطال الشائعة في دوائر التحكم الھیدرولیكیة  5- 1

Common problems in the hydraulic circuits  

 

  .واھتزاز أثناء التشغیل ) أزیز(صوت مرتفع   1- 5- 1

High noise and vibration in the actuating 
  

  ولھذا العطل عدة أسباب وھي

  :أسباب اإلدارة المیكانیكیة
  عدم توصیل عمود اإلدارة للقارنة بصورة جیدة. 

  عدم تثبیت القارنة جیدًا. 
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  فالتر  –تروس  –سیور ( عیوب في نقل الحركة. ( 

 انعكاس اتجاه الدوران. 

 زم سرعة المحرك أعلى من الال. 

  :أسباب خط السحب
  منفذ خزان الزیت مغلق. 

  ممر موازي(فلتر السحب مسدود ، أو صغیر جدًا ، أو بدون صمام الرجعي. ( 

  خط السحب بأبعاد غیر مناسبة ، أو بھ ثنایا كثیرة. 

  مستوى الزیت في الخزان منخفض جدًا. 

 تسرب ھواء في خط السحب نتیجة عدم إحكام ربط وصالت خط السحب. 

  :سباب المضخة أ
  سرعة محرك اإلدارة أكثر من المطلوب. 

  ضغط المضخة تعدى الحد األقصى. 

 موانع تسریب الزیت للمضخة معیبة 

 المضخة بھا تآكل ومعیبة. 

  تذبذب نظام التحكم في المضخات متغیرة الحجم الھندسي. 

  المضخة مثبتة على مستوى عاٍل  جدًا من الزیت. 

  :أسباب الزیت 
  مطابق للمواصفات، درجة لزوجتھ عالیة أو الزیت بارد جدًاالزیت غیر 

  :أسباب خط الراجع
  )خط متوازي(فلتر الراجع مسدود أو صغیر جدًا أو بدون صمام الرجعي 

  

  .قدرة الخرج الھیدرولیكیة للدائرة غیر كافیة  2- 5- 1

Output pumping for hydraulic pump not enough 
  

  :ولھذا العطل عدة أسباب وھي

  عیوب في نقل الحركة المیكانیكیة للمضخة. 

  تسریب داخلي في المضخة نتیجة ارتفاع معدل التآكل في أجزائھا. 

  مقاومة شدیدة–تسریب ( عیوب في خط الضغط( 



103 
 

  عیوب في صمام التحكم في الضغط. 

  منخفضة جدًا  –مرتفعة جدًا ( لزوجة الزیت غیر مطابقة المواصفات( 

 الدائرة توصیالت غیر منطقیة ب. 

  

 .ارتفاع درجة حرارة التشغیل بصورة ملحوظة  3- 5- 1

Temperature increase in the hydraulic circuits  
  :ولھذا العطل عدة أسباب وھي) كل فقد في الطاقة یعني ارتفاع درجة الحرارة ( 

  انخفاض كفاءتھ –تآكل (المضخة والمحرك الھیدرولیكي. ( 

  بھ اختناق –قة للمواصفات بحسب التدفق مقاسات غیر مطاب( خط الضغط.( 

  بدون صمام الرجعي موازي  –صغیر  –مسدود ( فلتر الضغط. ( 

  إحجامھا غیر مطابقة حسب التدفق  –تآكل في أجزائھا ( الصمامات.( 

  مروحة التبرید ونظم إدارتھا  –یحتاج تنظیف داخلي  –صمام مغلق ( المبرد.( 

  ب في موانع تسریب الزیت لرأس المكبس عیو –تآكل داخلي ( األسطوانات .( 

 

  :على الزیت الھیدرولیكي أو تكون المحلول اللبني للزیت ) رغاوي ( زبد  4- 5- 1

Froths or foam on the hydraulic liquid 
  ولھذا العطل عدة أسباب وھي

  لمواصفات نھایات خط السحب والضغط قریبة، وال یوجد بینھما فاصل تصمیمھ غیر مطابق ل( الخزان– 

 )مستوى الزیت منخفض 

  نھایتھ قریبة من مستوى سطح الزیت  –عدم إحكام ربط وصالتھ ( خط السحب( 

  نھایتھ أعلى من مستوى سطح الزیت ( خط الراجع( 

  موانع تسریب الزیت معیبة ( المضخة( 

  سرعة دوران الزیت من وغلى الخزان عالیة.  

  

 : ول لونھ إلى اللون الغامقاحتراق الزیت وظھور رائحتھ وتح  5- 5- 1

Burning away hydraulic and converting its color to black  
 .ارتفاع درجة حرارة التشغیل لمدة طویلة 
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 :انخفاض الضغط كما یبینھ المانومتر  6- 5- 1

Dropping pressure  
  :یؤدي ذلك إلى عدم قدرة المجموعة على تحریك الحمل وقد تكون أسبابھ مایأتي 

 وفي ھذه الحالة فإن المجموعة تعمل بصورة طبیعیة ) المانومتر(عطل مبین الضغط ت. 

  المضخة التعطي الضغط الكافي نتیجة ألحد األسباب اآلتیة: 

 

 .انعكاس اتجاه الدوران .1

 .وجود ھواء في المجموعة .2

 .الزیت ذو لزوجة منخفضة .3

ش في المضخة ذات العضو الساكن أو الری( حدوث تآكل وبري في أجزاء المضخة مثل  .4

المكابس أو األسطوانات في حالة المضخة  –التروس أو جسم المضخة الترسیة  –الریش 

 )المكبسیة 

 

  انخفاض مستوى الزیت في الخزان. 

  صناعة ردیئة( حدوث تسرب للزیت نتیجة وجود مسام في األجزاء المصنعة من الزھر المسبوك ( 

 الت أو الحواكم حدوث تسرب في الزیت من األنابیب ، الوص. 

  أو صمام التحكم في الضغط) تعلیق ( حدوث عطل في صمام التصریف. 

  التصاق صمامات التحكم أو عكس الحركة. 

  

  :ضوضاء في المجموعة 7- 5- 1

Noise in hydraulic system 
  :ولھذا العطل عدة أسباب وھي

  ماسورة السحب مسدودة جزئیًا نتیجة وجود شوائب بھا. 

  المجموعة وجود ھواء في. 

 التصاق ریش المضخة ذات الریش. 

  عدم تثبیت صمام األمان واھتزازه. 

 زیادة سرعة المضخة عن المعدل المعتاد لھ. 

 الحركة المضطربة للزیت في خطوط السحب أو التسلیم نتیجة وجود ھواء في الخطوط. 
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 انخفاض سعة المرشح إذا تم تصغیره. 

 وزیععدم ضبط صمام تخفیض الضغط أو صمام الت. 

  

 :نخفاض سرعة المكبس أو المحرك الھیدرولیكيا 8- 5- 1

Dropping in piston speed or hydraulic motor  
یحدث ذلك نتیجة انخفاض معدل دخول الزیت إلى أي منھما، وبافتراض أّن الضغط لم ینخفض فیكون السبب ھو 

  :أحد االحتماالت اآلتیة

  انسداد كلي وجزئي في إحدى المرشحات. 

 اخ الزیتاتس. 

 وجود عطل في إحدى صمامات التحكم مثل ضعف النابض. 

 

  :زیادة التحمیل  دانخفاض السرعة عن 9- 5- 1

Dropping in speed when load increase 
  :قد یؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الزیت ، ویحدث ذلك نتیجة أحد األسباب اآلتیة 

  النابض من حیث قوة ( عدم ضبط صمام التحكم في الضغط.( 

  انسداد إحدى المرشحات في خط الضغط المرتفع. 

  زیادة الحمل على المجموعة. 

  

  :اضطراب التتابع الزمني للمشاویر  10- 5- 1

Disturbance in sequence of stroke time 
یحدث ذلك في بعض أآلت الورش كالمقاشط، والسبب األساسي لھ ھو اضطراب تشغیل صمام عكس الحركة 

  :األسباب اآلتیة نتیجة أحد

  وقوف الماكنة لمدة طویلة وجفاف الزیت داخل الصمام. 

  انخفاض القوة المؤثرة على الصمام. 

  اتساخ الزیت مما یؤثر على حریة حركة الصمام. 

  ارتفاع درجة حرارة الزیت مما یؤدي لحدوث تمدد حراري في الصمام والتصاقھ ، ویحدث ذلك إما

 .كفاءة التبریدالتساخ الزیت ، وإّما لعدم 
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 :الضغط عادي أّن من رغمعلى العدم تحرك المكبس  11- 5- 1

Piston’s Unmoved in spite of normal pressure 
یحدث ذلك نتیجة تلف حواكم الدفع حول المكبس مما یؤدي لتعادل الضغوط حول جانبیھ ، وبالنتیجة عدم 

 .حركتھ 

  

 : التصاق ذراع المكبس عند نھایة مشواره 12- 5- 1

end the stroke atAdherence rod piston   
  :یحدث ذلك ألحد السببین اآلتیین

 غطاء األسطوانة مفكوك. 

  عدم توازي األسطوانة والمكبس مع الجزء المتحرك.  

 

 :معالجة بعض األسباب المسببة لألعطال  6- 1

the reasons that cause problems Define 

  

  : التخلص من الھواء بالمجموعة 1- 6- 1
یمكن طرد الھواء من المجموعة بتشغیلھا عدة دقائق عند السرعة القصوى ، إذ یحمل الھواء مع الزیت إلى خزان 

وكذلك یمكن فتح منافذ إخراج الھواء الموجودة باألسطوانة الھیدرولیكیة وباقي . الزیت وھناك یتم التخلص منھ 

  .األجزاء حتى یخرج الزیت منھا ثم إعادة إغالقھا جیدا

  

  :انسداد المرشحات 2- 6- 1
في ھذه الحالة ینبغي غسل المرشح بالكیروسین ، ثم تجفیفھ بالھواء المضغوط ، أو یستبدل إذا كان من النوع 

  الورقي 

  

  :تعلیق صمام خفض الضغط  3- 6- 1
دقائق، ثم إعادة  5- 3یمكن إزالة ذلك بتحریك صمام خفض الضغط ألقصى تصرف، ثم إدارة المجموعة لمدة من 

  .أما في حالة عدم نجاح ھذه الطریقة فیجب فتح الصمام كلھ، ثم غسلھ بالكیروسین. الصمام لوضع التشغیل العادي
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  :التصاق الصمامات 4- 6- 1
یمكن إزالة التصاق الصمام بالدق الخفیف على مكبس الصمام باستعمال قضیب من النحاس الطري، وبذلك فإن 

  .ة العادیةااللتصاق یزول ویتحرك الصمام بالطریق

  

  :عملیة حول الدوائر الھیدرولیكیة  اتتمرین 7- 1

Practical experiences in hydraulic circuits 

  

1-7 -1  

دراسة قدرة المضخة من خالل  :أسم التمرین
  .العالقة بین الضغط ومعدل التدفق

  لتمرین األوال :رقم التمرین

  بع ساعاتأر :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

  
  :األھداف التعلیمیة

  
تمكین الطالب من معرفة أساسیات عمل المضخات في الدوائر الھیدرولیكیة، وكیفیة ارتفاع الضغط 

  .في الدوائر الھیدرولیكیة وعالقة الضغط مع معدل التدفق في الدورة
  

  )مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة 
  :ن المجموعة الھیدرولیكیة وتتكون م - 1

ساعة قیاس  –صمام تصریف الضغط  –المحرك الكھربائي  –المضخة الھیدرولیكیة  –الخزان  –السائل 

  ) .مع مالحظة أّن المرشح غیر موجود في المجموعة . ( الضغط

  .ساعة قیاس الضغط - 2

  .صمام بوابي - 3

  .خزان مدرج - 4

  ). bar 60( أقصى ضغط تشغیل : مالحظة
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 :المعلومات النظریة

  .ل المضخات على دفع السائل إلى الدائرة الھیدرولیكیة واستمرار سریانھ بھا، وإكسابھ القوى الالزمة لذلكتعم

منھا یدخل السائل إلى الدائرة الھیدرولیكیة، . وتدفعھ نحو فتحة المخرج) غالبًا من الخزان( تسحب المضخة السائل 

فة، یلقي السائل مقاومة لحركتھ عند المستخدم، كما ویصل إلى أماكن استخدامھ عن طریق عناصر التحكم المختل

  .في حالة مكبس األسطوانة الھیدرولیكیة الواقع تحت تأثیر حمل خارجي

طبقًا لقیمة ھذه المقاومة، یأخذ ضغط السائل في االرتفاع، حتى یصل إلى قیمة تمكنھ من التغلب على المقاومة، 

یدرولیكیة ال ترفع ضغط السائل، ولكن الضغط یرتفع نتیجة وھكذا، فإن المضخة الھ. فتبدأ حركة المستخدم

وعلى المضخة أن تتحمل الضغوط المتولدة ، واالستمرار . المعوقات المختلفة التي تقاوم تدفق السائل داخل الدائرة

ئل یمكن أیضًا أن نتصور السا. في دفع السائل إلى الدائرة من دون أن یؤدي ارتفاع الضغوط إلى فشلھا في ذلك 

وفي ھذا التمرین سیتم التوضیح . كعامود توصیل، تنتقل إلیھ من المضخة القوى الالزمة للتغلب على األحمال

  . للطالب العالقة بین معدل التدفق في الدائرة الھیدرولیكیة مع الضغط الناتج نتیجة وجود عائق في الدورة

  

  :خطوات العمل
  .والتأكد من سالمة التوصیل من قبل المدرب ) 2- 1(ل عمل المخطط الھیدرولیكي كما مبین في الشك - 1

  .فتح الصمام ألبوابي كلیًا - 2

  .فتح الخزان المدرج - 3

  .تشغیل المضخة الھیدرولیكیة - 4

  ).bar 15( غلق الصمام البوابي تدریجیًا، حتى یرتفع الضغط إلى القیمة المطلوبة في الجدول وھي  - 5

  .ریغ الخزان المدرج من السائل، ومن ثم إغالقھإطفاء المضخة الھیدرولیكیة، وتف - 6

  .بحیث یكون تشغیل ساعة الوقت مع تشغیل المضخة ) ثانیة 15(تشغیل المضخة الھیدرولیكیة لمدة  - 7

إطفاء المضخة بعد مرور الوقت المطلوب، وننتظر حتى یستقر السائل الذي بداخل الخزان المدرج، ونقیس  - 8

  ).ثانیة  15( ، مع مالحظة أّن الزمن للقراءات كلھا ھو حجم السوائل الموجودة داخلھ

  .دقیقة/ لتر : اللتر، ثم نضربھا في أربعة لیتم تحویلھا إلى الوحدة: نّسجل القیمة األولى في الجدول بوحدة - 9

  .، ویتم رسم الشكل البیاني للتمرین للقراءات كلھا مع اختالف الضغط وثبات الزمن)1-1(یعبأ الجدول  -10

  

  

  



109 
 

  

  :أسئلة المناقشة
  ماذا یستطیع المرء أن یستنتج من خط المنحني ؟ - 1

  ھل تنتج المضخة ضغطًا أو كمیة تدفق فقط ؟ - 2

  من أین ینشا الضغط في الدائرة الھیدرولیكیة ؟ - 3

  
  المخطط الھیدرولیكي للتمرین األول) 2- 1(شكل 

  

  یة ویبین حجم السائل بالدقیقةثان 15یبین حجم السائل بالخزان المدرج خالل  )1- 1(الجدول 
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  الرسم البیاني للتمرین األول
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1 -7 -2 :  

  تمرین الثانيال :رقم التمرین  .استخدام صمام تصریف الضغط :أسم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

  
  :األھداف التعلیمیة

  .صمام التحكم بالضغط ، وتأثیره في الدوائر الھیدرولیكیة  تمكین الطالب من معرفة أساسیات عمل
  

  )مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة 
  .المجموعة الھیدرولیكیة - 1

  .ساعة قیاس الضغط - 2

  .صمام بوابي - 3

  .صمام تصریف الضغط - 4

  .خزان مدرج - 5

  ) bar 50( ضغط التشغیل  :مالحظة

  

 :المعلومات النظریة
أو تعمل على تثبیت . الضغط على التحكم في ضغط الزیت داخل المجموعة الھیدرولیكیة تعمل صمامات

الضغط داخل المجموعة الھیدرولیكیة وكصمام أمان، حیث عند زیادة ضغط الزیت عن قیمة معینة، ینساب جزء 

  .مكونات الصمام) 3- 1(منھ عائدًا إلى الخزان لیظل ضغط التشغیل ثابتًا، ویبین الشكل 
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  صمام التحكم بالضغط) 3- 1(شكل 

  
  :خطوات العمل

  ، والتأكد من سالمة التوصیل من قبل المدرب )4- 1(عمل المخطط الھیدرولیكي كما مبین في الشكل  - 1

  .فتح الصمام ألبوابي كلیاً  - 2

  .فتح الخزان المدرج  - 3

  .تشغیل المضخة الھیدرولیكیة - 4

  .یًاغلق الصمام ألبوابي كل - 5

  .عن طریق صمام تصریف الضغط)  bar 50( یتم ضبط ضغط التشغیل على  - 6

               اآلن یتم فتح الصمام ألبوابي للتحكم في الضغط المطلوب في الجدول، وأول قیمة للضغط مقدارھا - 7

 )35 bar .(  

  .إطفاء المضخة - 8

                 درج من السائل نغلق الخزان المدرج، ثم نحسب حجم السائل خالل مدة مقدارھا بعد خلو الخزان الم - 9

  ).ثانیة  15( 

  .دقیقة/ لتر : لیتم تحویلھا إلى الوحدة) 4(اللتر، ثم تضرب في أربعة : نسجل القیمة األولى في الجدول بوحدة -10

                 ن للقراءات كلھا مع اختالف الضغط وثبات الزمنویرسم  الرسم البیاني للتمری) 2- 1(یعبأ الجدول  -11

  ) .ثانیة  15(
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  :أسئلة المناقشة
  ما العالقة بین الضغط وحجم السائل ؟ - 1

  متى یقوم صمام تصریف الضغط بتصریف السائل إلى الخزان ؟ - 2

  ما مھمات صمام تصریف الضغط ؟ - 3

  

  
  الثاني المخطط الھیدرولیكي للتمرین) 4- 1(شكل 
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  ثانیة وحجم السائل بالدقیقة مقابل كل ضغط مثبت 15یبین حجم السائل خالل  )2- 1(الجدول 

  
  

  
  الرسم البیاني للتمرین الثاني
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1 -7 -3   

التحكم في حركة األسطوانة  :أسم التمرین

  .) 2/3( تجاھي المفردة الفعل مع الصمام أ

  تمرین الثالث ال :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :التنفیذ مكان 

  
  األھداف التعلیمیة

  تجاھي أال تمكین الطالب من تعرف أساسیات عمل األسطوانة الھیدرولیكیة مفردة الفعل والصمام

  .وكیفیة التحكم باتجاه حركة األسطوانة عن طریق الصمام ) 2/3( 
  

  )ھزة مواد، عدد، أج( التسھیالت التعلیمیة 
  .المجموعة الھیدرولیكیة - 1

  ساعة قیاس الضغط - 2

  .صمام تصریف الضغط - 3

  .صمام بوابي - 4

  ). 2/3( صمام اتجاھي  - 5

  .أسطوانة مفردة الفعل بدون نابض - 6

  ) bar 30( ضغط التشغیل  :مالحظة

  

  :خطوات العمل
  .ة التوصیل من قبل المدرب، والتأكد من سالم)5- 1(عمل المخطط الھیدرولیكي كما مبین في الشكل  - 1

  .غلق الصمام ألبوابي كلیًا - 2

  .فتح صمام تصریف الضغط كلیًا - 3

  .تشغیل المضخة الھیدرولیكیة - 4

  .عن طریق صمام تصریف الضغط)  bar 30( یتم ضبط ضغط التشغیل على  - 5

  .فتح الصمام ألبوابي - 6
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شغیل، وبالنتیجة یتحرك مكبس األسطوانة مفردة بحیث یكون على وضع الت)  2/3( تشغیل الصمام أالتجاھي  - 7

  ).مشوار التقدم ( الفعل على 

،في أثناء حركة المكبس )  pe2( و   ) Pe1( عند حركة المكبس إلى األمام نقرأ الضغط على مقیاسي الضغط  - 8

  .، مع حساب زمن التقدم للمكبس 

  .ثناء ثبات المكبس إلى األعلىفي أ) pe2( و ) pe1( كذلك نقرأ الضغط على مقیاسي الضغط  - 9

و نقرأ ) مشوار الرجوع (على الوضع العادي فیرجع المكبس إلى الخلف  )2/3(نضع الصمام أالتجاھي  -10

  .، في أثناء رجوع المكبس، مع حساب زمن رجوع المكبس) pe2( و ) pe1( الضغط على مقیاسي الضغط 

  ) .pe2( و ) pe1( على مقیاسي الضغط  بعد استقرار المكبس في األسطوانة نقرأ الضغط -11

  )  :3-1(نسّجل اآلتي  في الجدول  -12

  بالثانیة ) للتقدم وللرجوع ( الزمن  –الضغط بالبار  –اتجاھات التدفق  –أوضاع التحكم 

  ) bar 30:  ( ضغط التشغیل 

  

  :أسئلة المناقشة
  ما فائدة الصمام ألبوابي في الدائرة ؟ - 1

  األسطوانة بالخزان  توصیل مخرج: علل  - 2

  ؟)  2/3( ما الغرض من الصمام أالتجاھي  - 3
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  المخطط الھیدرولیكي للتمرین الثالث) 5- 1(شكل 
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) للتقدم وللرجوع ( الزمن  –الضغط بالبار  –اتجاھات التدفق  –یبین أوضاع التحكم للصمام ) 3- 1(الجدول 

  بالثانیة

حالة األسطوانة 

  مفردة الفعل

) كم وضع التح( 

تجاھي      الللصمام أ

 )2/3 (  

) اتجاه التدفق(

للصمام أالتجاھي 

 )2/3 (  

    1الضغط 

 )pe1 (  

      2الضغط 

 )pe2 (  
  الزمن

  الرفع

  )مشوار التقدم( 
          

ثبات مكبس 
األسطوانة في 

  األعلى

          

  النزول 
  )مشوار الرجوع(

          

ثبات مكبس 

األسطوانة في 
  األسفل

          

  

1 -7-4:   

التحكم في حركة األسطوانة  :أسم التمرین

  ). 2/4( تجاھي المزدوجة الفعل مع الصمام أ

  تمرین الرابعال :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

  
  :األھداف التعلیمیة

  
 جة الفعل والصمامتمكین الطالب من التعرف على أساسیات عمل األسطوانة الھیدرولیكیة مزدو

  .وكیفیة التحكم باتجاه حركة األسطوانة عن طریق الصمام ) 2/4( تجاھي الأ
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  )مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة 

  .المجموعة الھیدرولیكیة - 1

  .ساعة قیاس الضغط - 2

  .صمام تصریف الضغط - 3

  .صمام بوابي - 4

  ) 2/4( صمام اتجاھي  - 5

  .لاسطوانة مزدوجة الفع - 6

 ) bar 40( ضغط التشغیل  :مالحظة

 

  :خطوات العمل
  .والتأكد من سالمة التوصیل من قبل المدرب) 6-1(عمل المخطط الھیدرولیكي كما مبین في الشكل  - 1

  غلق الصمام البوابي كلیًا - 2

  فتح صمام تصریف الضغط كلیًا - 3

  .تشغیل المضخة الھیدرولیكیة - 4

  .عن طریق صمام تصریف الضغط)  bar 40( یتم ضبط ضغط التشغیل على  - 5

  .فتح الصمام البوابي - 6

، وبالنتیجة یتحرك المكبس في األسطوانة )  a( بحیث یكون على وضع )  2/4( تشغیل الصمام األتجاھي  - 7

  ) .مشوار التقدم ( مفردة الفعل إلى 

، في أثناء حركة المكبس )  pe2( و ) pe1( عند حركة المكبس إلى األمام نقرأ الضغط على مقیاسي الضغط  - 8

  .، مع حساب زمن التقدم للمكبس

  .في أثناء ثبات المكبس إلى األعلى) pe2( و ) pe1( كذلك نقرأ الضغط على مقیاسي الضغط  - 9

و نقرأ ) مشوار الرجوع ( فیرجع المكبس إلى الخلف )  b( على الوضع  ) 2/4( نضع الصمام االتجاھي  -10

  .، في أثناء رجوع المكبس، مع حساب زمن رجوع المكبس) pe2( و ) pe1 (لضغط الضغط على مقیاسي ا

  . ) pe2( و ) pe1(بعد استقرار المكبس في األسطوانة نقرأ الضغط على مقیاسي الضغط  -11

  ) :4- 1(  سجل اآلتي في الجدول -12

  بالثانیة  )للتقدم وللرجوع ( الزمن  –الضغط بالبار  –اتجاھات التدفق  –أوضاع التحكم 
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  :أسئلة المناقشة
  ما فائدة الصمام البوابي في الدائرة ؟ - 1

  أیھما زمن تقدم المكبس أم زمن رجوع المكبس في األسطوانة مزدوجة الفعل ؟ ولماذا؟ - 2

  
  المخطط الھیدرولیكي للتمرین الرابع) 6-1(الشكل 
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  بالثانیة) للتقدم وللرجوع ( الزمن  –بالبار الضغط  –اتجاھات التدفق  –أوضاع التحكم للصمام ) 4-1(جدول 

األسطوانة 

  مزدوجة الفعل

وضع التحكم 

  تجاھي الللصمام أ

 )2/4 (  

اتجاه التدفق 

 تجاھي الللصمام أ

 )2/4 (  

  1ضغط 

 )pe1 (  

  2ضغط 

 )pe2 (  

زمن 

  الحركة

مشوار التقدم 

  للمكبس
          

الوضع النھائي 

  للتقدم
          

مشوار 

الرجوع 

  للمكبس

          

الوضع النھائي 

  للرجوع
          

 

1 -7 -5 :  

التحكم في حركة األسطوانة  :أسم التمرین

  ). 3/4( تجاھي المزدوجة الفعل مع الصمام أ

  تمرین الخامسال :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

  
  :األھداف التعلیمیة

  
 ت عمل األسطوانة الھیدرولیكیة مزدوجة الفعل ، والصمامتمكین الطالب من تعرف أساسیا

  .وكیفیة التحكم باتجاه حركة األسطوانة عن طریق الصمام ) 3/4( تجاھي اال
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  )مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة 

  .المجموعة الھیدرولیكیة - 1

  .ساعة قیاس الضغط - 2

  .صمام تصریف الضغط - 3

  ) 3/4( صمام اتجاھي  - 4

  .أسطوانة مزدوجة الفعل - 5

 ) bar 45( ضغط التشغیل  :مالحظة

  

  :خطوات العمل 
  .، والتأكد من سالمة التوصیل من قبل المدرب)7-1(عمل المخطط الھیدرولیكي كما مبین في الشكل  - 1

  .فتح صمام تصریف الضغط كلیًا - 2

  .تشغیل المضخة الھیدرولیكیة - 3

  .، إذ یتقدم المكبس إلى األمام إلى أن یتوقف )  a( الوضع على ) 3/4( وضع الصمام االتجاھي  - 4

  .عن طریق صمام تصریف الضغط)  bar 40( یتم ضبط ضغط التشغیل على  - 5

  ). b( على الوضع ) 3/4( إعادة المكبس إلى الخلف بوضع الصمام االتجاھي  - 6

یتحرك المكبس في األسطوانة  ، وبالنتیجة) a( بحیث یكون على وضع )  3/4( وضع الصمام االتجاھي  - 7

  ).مشوار التقدم ( مزدوجة الفعل 

، في )  pe3( و  ) pe2( و ) pe1( : عند حركة المكبس إلى األمام نقرأ قیمة الضغط على مقاییس الضغط  - 8

  .أثناء حركة المكبس ، مع حساب زمن التقدم للمكبس 

في أثناء ثبات المكبس إلى )  pe3( و  ) pe2( و ) pe1( كذلك نقرأ قیمة الضغط على مقاییس الضغط  - 9

  .األعلى 

ونقرأ ) مشوار الرجوع ( فیرجع المكبس إلى الخلف )  b( على الوضع )  3/4( نضع الصمام االتجاھي  -10

، أثناء رجوع المكبس، مع حساب زمن رجوع ) pe3( و  ) pe2( و ) pe1( الضغط على مقاییس الضغط 

  .المكبس
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، بحیث یكون المكبس إما في حالة تقدم أو حالة )  0( على الوضع األوسط )  3/4( تجاھي نضع الصمام اال -11

    و ) pe1( : رجوع ، المھم أن یكون المكبس في منتصف المشوار، ثم نقرأ قیمة الضغط على مقاییس الضغط 

 )pe2 (  و )pe3 . (  

  )  :5- 1(نسّجل اآلتي في الجدول  -12

  .بالثانیة) للتقدم وللرجوع ( الزمن  –الضغط بالبار  –التدفق اتجاھات  –أوضاع التحكم 

  :أسئلة المناقشة
  ؟)  3/4( ما فائدة الوضع األوسط بالنسبة للصمام االتجاھي  - 1

  أیھما أسرع زمن تقدم المكبس أم زمن رجوع المكبس في األسطوانة مزدوجة الفعل ؟ ولماذا ؟   - 2

 

  ي للتمرین الخامسیمثل المخطط الھیدرولیك) 7-1(شكل 
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  بالثانیة) للتقدم وللرجوع ( الزمن  –الضغط بالبار  –اتجاھات التدفق  –أوضاع التحكم للصمام ) 5-1(جدول 

  

األسطوانة 

  مزدوجة الفعل

وضع التحكم 

  تجاھي الللصمام أ

 )3/4 (  

اتجاه التدفق 

 تجاھي الللصمام أ

 )3/4 (  

  1ضغط 

 )pe1 (  

  2ضغط 

 )pe2 (  

 3ضغط 

) pe3 (  

زمن 

  الحركة

مشوار التقدم 
  للمكبس

        
  

  

مشوار 

الرجوع 
  للمكبس

        

  

  

              توقف المكبس

 

1 -7 -6 : 

السیطرة على تشغیل أسطوانتین  :أسم التمرین
  .بصورة متتابعة في مشوار التقدم والرجوع

  تمرین السادسال :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

 

  :األھداف التعلیمیة
من السیطرة على التشغیل والتحكم في أسطوانتین بصورة متتابعة عن طریق صمام  تمكین الطالب

  .التحكم بالضغط مع صمام الرجعي موازي 
  

  )مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة 
  .المجموعة الھیدرولیكیة - 1

  .ساعة قیاس الزمن - 2
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  .2دد مقیاس ضغط ع - 3

  .صمام بوابي - 4

  ). 3/4( صمام اتجاھي  - 5

  . 2صمام التحكم بالضغط مع صمام الرجعي موازي عدد  - 6

 .  2اسطوانة مزدوجة الفعل عدد - 7

  ). bar 50( ضغط التشغیل  :مالحظة

  

  :خطوات العمل
  .المدرب ، والتأكد من سالمة التوصیل من قبل)8- 1(عمل المخطط الھیدرولیكي كما مبین في الشكل  - 1

  
  المخطط الھیدرولیكي) 8- 1(شكل

  .للفتح )  bar 20( تثبیت صمامات الضغط على ضغط  - 2

  .تشغیل المضخة الھیدرولیكیة - 3

سوف نرى جریان المائع في األنابیب كما مبین في الشكل )  A( تشغیل الصمام االتجاھي وتحویلھ إلى الوضع  - 4

، فعند وصولھ إلى منفذ االسطوانة األولى سوف یحرك ) اللون األحمر( باتجاه األسطوانة األولى والثانیة) 9- 1(

االسطوانة بمشوار التقدم ، ألن اتصال المنفذ مع األنبوب بنحِو حر ، أما األسطوانة الثانیة فسوف یمنع صمام 

،في )  20bar( الضغط من دخول المائع إلى االسطوانة الثانیة لحین وصول ضغط المائع في األنابیب إلى ضغط 

أثناء ذلك سوف تندفع األسطوانة األولى ، فیتم تسجیل وقت مشوار التقدم في االسطوانة األولى وضغط المقاییس 
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، وسوف نرى رجوع المائع في االسطوانة األولى للجھة األخرى )  6- 1(كما مبین في جدول )  3، 2،  1( في 

  ).اللون الزرق ) (الرجعي الموازي لصمام الضغطالمسار الحر للصمام ال(من المكبس إلى الخزان عن طریق 

  

  
  ودفع األسطوانة األولى)  A( المخطط الھیدرولیكي في حالة تحویل الصمام إلى الوضع ) 9- 1(شكل 

 

، سوف ینفتح )  bar 20( بعد أن تندفع األسطوانة األولى ، ویرتفع الضغط في األنابیب الھیدرولیكیة إلى حد  - 5

ط المقابل لألسطوانة الثانیة ، مما یؤدي إلى مرور المائع عبره إلى األسطوانة الثانیة ، كما صمام التحكم بالضغ

،إذ تندفع األسطوانة الثانیة في مشوار التقدم ، مما یؤدي إلى اندفاع المائع الموجود في ) 10- 1(مبین في الشكل 

إلى الخزان ، عند ذلك نسجل ) الحر(رجوع الجھة األخرى من المكبس الموجود في االسطوانة الثانیة عبر مسار ال

  ).6-1(، كما مبین في جدول ) 1،2،3(وقت حركة مشوار األسطوانة الثانیة وضغوط المقاییس 
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  ودفع األسطوانة الثانیة)  A( المخطط الھیدرولیكي في حالة تحویل الصمام إلى الوضع ) 10- 1(شكل 

  

، مما یؤدي إلى انعكاس اتجاه المائع المدفوع )  B( لى وضع بحیث یكون ع)  3/4( وضع الصمام االتجاھي  - 6

من المضخة بحیث یسلك مسار الرجوع في حالة الوضع السابق ، ومن ثم یتجھ المائع إلى األسطوانة األولى 

وال یوجد فیھ صمام ضغط لذلك سوف تندفع األسطوانة الثانیة كما ) حر(والثانیة وبما أن مسلك األسطوانة الثانیة 

عند ) مشوار الرجوع ( ، وبالنتیجة سوف یتحرك مكبس األسطوانة مزدوجة الفعل إلى ) 11- 1(بین في شكل م

  ) .6- 1(، كما مبین في جدول ) 1،2،3(ذلك نسجل وقت حركة مشوار األسطوانة الثانیة وضغوط المقاییس 
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فع األسطوانة الثانیة لوضع ود)  B( المخطط الھیدرولیكي في حالة تحویل الصمام إلى الوضع ) 11- 1(شكل 

  الرجوع

  

، سوف )  bar 20( بعد أن تندفع األسطوانة الثانیة ، ویرتفع الضغط في األنابیب الھیدرولیكیة إلى حد  - 6

ینفتح صمام التحكم بالضغط المقابل لألسطوانة األولى ، مما یؤدي إلى مرور المائع عبره إلى األسطوانة 

،إذ تندفع األسطوانة األولى في مشوار الرجوع ، مما یؤدي إلى  )12- 1(األولى كما مبین في الشكل 

اندفاع المائع الموجود في الجھة األخرى من المكبس الموجود في االسطوانة األولى عبر مسار الرجوع 

، ) 1،2،3(إلى الخزان عند ذلك نسجل وقت حركة مشوار األسطوانة األولى وضغوط المقاییس ) الحر(

  ).6- 1(كما مبین في جدول 

  

  

  

  

  



129 
 

  

  

  
  

ودفع األسطوانة األولى لوضع )  B( المخطط الھیدرولیكي في حالة تحویل الصمام إلى الوضع ) 12- 1(شكل 

  الرجوع

  

  :أسئلة المناقشة
  في حالة عدم وجود صمامات الضغط كیف سوف تكون حركة أألسطوانات؟ - 1

  لماذا یستعمل الصمام الالرجعي الموازي ؟ - 2
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  بالثانیة) للتقدم وللرجوع ( الزمن  –الضغط بالبار  –اتجاھات التدفق  –أوضاع التحكم للصمام  )6-1(جدول 

  

األسطوانة 

  مزدوجة الفعل

وضع التحكم 

  تجاھي الللصمام أ

 )3/4 (  

اتجاه التدفق 

 تجاھي الللصمام أ

 )3/4 (  

  3ضغط    2ضغط   1ضغط 
زمن 

  الحركة

مشوار التقدم 

األسطوانة  لمكبس

  األولى

        

  

  

مشوار التقدم 

األسطوانة  لمكبس

  الثانیة

        

  

  

مشوار الرجوع 

األسطوانة  لمكبس

  األولى

        

  

  

مشوار الرجوع 

األسطوانة  لمكبس

  الثانیة

        

  

  

              توقف المكبس
  

1 -7 -7:   

  تمرین السابعال :رقم التمرین  .األسطوانة التفاضلیة :أسم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  یكورشة المیكاترون :مكان التنفیذ 

  
  :األھداف التعلیمیة

من تعرف أساسیات عمل األسطوانة التفاضلیة والسیطرة على تشغیل والتحكم في  تمكین الطالب
  .األسطوانة  
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  :)مواد، عدد، أجھزة ( التسھیالت التعلیمیة 

  .المجموعة الھیدرولیكیة - 1

  .ساعة قیاس الضغط - 2

  .صمام تصریف الضغط - 3

  .صمام بوابي - 4

  .صمام خانق قابل للمعایرة  - 5

  ). 2/3( صمام اتجاھي  - 6

  .أسطوانة تفاضلیة - 7

  :مالحظة
  ) . bar 50( ضغط التشغیل  - 1

  ) . sec 5( المطلوب زمن ارتفاع المكبس  - 2

  :المعلومات النظریة
على جھة الیمین  ربوطانوھذان المنفذان م ، ھي أسطوانة ھیدرولیكیة ذات منفذین األسطوانة التفاضلیة    

كما مبین  ًاواحد ًان المربوطان بھذین المنفذین لیكونا أنبوباومن ثم یندمج األنبوب، والیسار من المكبس األنزالقي 

إلى األسطوانة الھیدرولیكیة سوف تختلف  )) 10GPM( لیكن مثًال ( ، فعند دفع مائع بمعدل )13- 1(في الشكل 

كبس االنزالقي فإلى جھة الیسار من المكبس نرى أن القوة ستكون أكبر من جھة القوى المؤثرة على جانبي الم

الیمین ، ألن القوة في جھة الیسار ھي حاصل ضرب الضغط في مساحة المكبس كاملة ، أما من جھة الیمین فان 

س مساحة المكبس ستكون نصف مساحة جھة الیسار ألنھ مطروح منھا مساحة مقطع القضیب ، وعندما تتعاك

القوتان سوف تكون المحصلة من الیمین إلى الیسار ، ولكنھا حاصل فرق القوتین ، مما یسبب دفع السائل الموجود 

، ) 20GPM( بعد المكبس ، مما یؤدي إلى اندماجھ مع المائع المجھز ،بالنتیجة معدل التدفق سیتضاعف لیصبح  

  ) .13- 1(ولكن القوة ستتناقص ، كما مبینة في شكل     
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  األسطوانة التفاضلیة) 13- 1(شكل 

  

  :خطوات العمل
  .، والتأكد من سالمة التوصیل من قبل المدرب)14- 1(عمل المخطط الھیدرولیكي كما مبین في الشكل  - 1

  .فتح صمام تصریف الضغط كلیًا - 2

  .غلق الصمام البوابي كلیًا  - 3

  .تشغیل المضخة الھیدرولیكیة - 4

  .عن طریق صمام تصریف الضغط)  bar 50( یتم ضبط ضغط التشغیل على  - 5

، بحیث یتقدم المكبس لألمام ، ثم ضبط الصمام الخانق )  a( على الوضع )  2/3( وضع الصمام أالتجاھي  - 6

  ) .ثوان  5(حتى یكون زمن تقدم المكبس 

  ) .شوار التقدمم(في أثناء تقدم المكبس لألمام ) pe2( و ) pe1( بعد ضبط زمن التقدم نسّجل قیمة الضغط  - 7

ونقرأ ) مشوار الرجوع ( ، فیرجع المكبس إلى الخلف ) b( على الوضع )  2/3( نضع الصمام االتجاھي  - 8

  .في، أثناء رجوع المكبس، مع حساب زمن رجوع المكبس) pe2( و ) pe1( الضغط على 

  )  :7-1(سّجل اآلتي في الجدول ن - 9

  .بالثانیة ) للتقدم وللرجوع(الزمن  –البار الضغط ب –اتجاھات التدفق  –أوضاع التحكم 
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  :أسئلة المناقشة
  كم یبلغ زمن تقدم المكبس وزمن الرجوع في األسطوانة التفاضلیة ؟ ولماذا ؟ - 1

  ما فائدة الصمام الخانق القابل للمعایرة في الدائرة ؟ - 2

  

  
  المخطط الھیدرولیكي لألسطوانة التفاضلیة) 14-1(الشكل 
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 بالثانیة) للتقدم وللرجوع ( الزمن  –الضغط بالبار  –اتجاھات التدفق  –أوضاع التحكم للصمام  )7-1(جدول 

  لالسطوانة

  

وضع 

  األسطوانة

وضع التحكم 

للصمام 

  تجاھي الأ

 )2/3 (  

اتجاه التدفق 

للصمام 

  تجاھي الأ

 )2/3 (  

   1ضغط 

  )pe1 (  

   2ضغط 

  )pe2 (  

زمن الحركة 

لألسطوانة 

  التفاضلیة

            وار التقدممش

الوضع النھائي 
  للتقدم

          

مشوار 

  الرجوع
          

الوضع النھائي 

  للرجوع
          

  

1 -7 -8:   

زیادة معدل التدفق عن طریق : أسم التمرین 
  .الشاحن

  تمرین الثامنال :رقم التمرین

  أربع ساعات :الزمن المخصص  ورشة المیكاترونیك :مكان التنفیذ 

  

  :األھداف التعلیمیة
من تعرف أساسیات عمل الشواحن الھیدرولیكیة ، وتعرف أحد تطبیقاتھ وھو زیادة  مكین الطالبت

  .معدل التدفق الداخل للمشغل  
  

  )مواد، عدد، أجھزة (التسھیالت التعلیمیة 
  .المجموعة الھیدرولیكیة - 1

  .مقیاس معدل التدفق  - 2

  .1مقیاس ضغط عدد  - 3
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  .شاحن ھیدرولیكي  - 4

  ). 3/4( ي صمام اتجاھ - 5

  ). 2/2( صمام اتجاھي  - 6

  .1صمام التحكم بالتدفق مع صمام الرجعي موازي عدد  -7

  .2اسطوانة مزدوجة الفعل عدد - 7

 

  ). GPM 10( معدل التدفق الناتج من المجموعة الھیدرولیكیة  :مالحظة

  

  :خطوات العمل
  

  .سالمة التوصیل من قبل المدرب، والتأكد من )15- 1(عمل المخطط الھیدرولیكي كما مبین في الشكل  - 1

  
  المخطط الھیدرولیكي للتمرین الثامن) 15-1(الشكل 

  

اللون (الذي یوضح وصول المائع للصمام االتجاھي ) 16- 1(تشغیل المضخة الھیدرولیكیة كما مبین في الشكل  - 2

  ).األحمر
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  المخطط الھیدرولیكي الذي یوضح تشغیل المضخة) 16-1(الشكل 

  

، بحیث یؤدي إلى مرور المائع خالل مقیاس معدل التدفق ،ومن ثم ) A( مام االتجاھي على الوضع نشغل الص - 3

  ) 17-1(دفع األسطوانة الھیدرولیكیة في مشوار التقدم كما مبین في الشكل 

  

  
  تجاھيالالمخطط الھیدرولیكي عند تشغیل الصمام أ) 17-1(الشكل 

  

  .التقدم لألسطوانة الھیدرولیكیة یتم تسجیل معدل التدفق، زمن شوط: مالحظة

یتم إطفاء المضخة الھیدرولیكیة ، وإرجاع الصمام االتجاھي للحالة الوسطیة ، ومن ثم یتم ربط الشاحن  - 4

  ).18-1(الھیدرولیكي ، مع صمام تحكم بالتدفق ، مع صمام الرجعي موازي ، كما مبین في الشكل 
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  الشاحن الھیدرولیكي المخطط الھیدرولیكي عند ربط) 18-1(الشكل

بعد ربط الشاحن الھیدرولیكي ، یتم تشغیل المضخة مرة أخرى بحیث یتم ملء الشاحن بالھیدرولیك عن طریق  - 5 

  )19- 1(المسار الحر ، عن طریق الصمام الالرجعي الموازي ، كما مبین في الشكل 

  

  
  ملء الشاحن الھیدرولیكي) 19-1(الشكل 
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، مما یؤدي إلى تدفق المائع إلى األسطوانة الھیدرولیكیة القادم )  A( اھي على الوضع یتم تشغیل الصمام االتج - 6

من المضخة فضًال عن المائع الذي سیتدفق من الشاحن نتیجة ضغط مكبس الشاحن علیھ ، مما یؤدي إلى زیادة 

  ).20-1(معدل التدفق وزیادة سرعة األسطوانة الھیدرولیكیة كما یبین الشكل 

  
  تفریغ الشاحن في الدورة) 20-1(الشكل 

  .یتم تسجیل معدل التدفق وسرعة األسطوانة الھیدرولیكیة: مالحظة

  

  :أسئلة المناقشة
  ما فائدة صمام التحكم بالتدفق في ھذه الدورة الھیدرولیكیة ؟ - 1

  ما فائدة الصمام الالرجعي  ؟ - 2
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  والتطبیقات األسئلة
  

  علل ما یأتي: 1س

  .الفتحات باألغطیة البالستیكیة غلق جمیع - 1

  .عدم توصیل عمود اإلدارة للقارنة بصورة جیدة یسبب صوت مرتفع واھتزاز في أثناء التشغیل - 2

  .على الزیت الھیدرولیكي أو تكون المحلول اللبني للزیت) رغاوي(في بعض األحیان وجود زبد  - 3

  .یة مشوارهفي بعض الحاالت یحدث التصاق في ذراع المكبس عند نھا - 4

  .یمكن طرد الھواء من المجموعة بتشغیلھا عدة دقائق عند السرعة القصوى - 5

  :أمأل الفراغات اآلتیة :2س

  .الزیت في الخزان-------- من محاذیر األمان عند بدء إدارة الدوائر التأكد من صحة - 1

  .---------- اءات الضغط في الدائرةمن محاذیر األمان عند صیانة الدوائر الھیدرولیكیة یجب أن تكون جمیع قر - 2

  .-------- من أسباب عطل قدرة الخرج الھیدرولیكیة للدائرة غیر كافیة وجود عیوب في صمام  - 3

  جزئیًا نتیجة وجود شوائب بھا ------ من أسباب وجود ضوضاء في المجموعة وجود انسداد في ماسورة  - 4

  .--------- ----ینشأ الضغط في الدائرة الھیدرولیكیة من  - 5

  :صحح الخطأ إن وجد:3س

  .یجب أن تكون نھایة خط الراجع أعلى من مستوى سطح الزیت - 1

  .ال تؤثر لزوجة الزیت في قدرة الخرج الھیدرولیكیة للدائرة - 2

  .زیادة الحمل على المجموعة یؤدي إلى انخفاض السرعة عند زیادة التحمیل - 3

  .تنتج المضخة كمیة تدفق فقط - 4

  .ب األحیان یتم توصیل مخرج االسطوانة بالمضخةفي غال - 5

  ما أسباب ارتفاع درجة حرارة التشغیل بصورة ملحوظة؟: 4س

  ما مھمات صمام تصریف الضغط في الدورة الھیدرولیكیة؟ :5س
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  )األنظمة الھوائیة( التدریب العملي

Pneumatic Systems 

  
  :دافــــھاأل

  :الھدف العام 
على كیفیة تركیب وتفكیك أجزاء منظومة الھواء وتشغیل الطالب  یتعلم من كتاب التدریب العملي لفصلفي ھذا ا   

  . وفحص المنظومة الھوائیة

  

  :األھداف الخاصة

  : اآلتیة بالموضوعاتتعریف الطالب 

 .فحص الصمامات وكیفیة عملھا - 1

 .االسطوانات وطرائق ربطھا - 2

 .طرق السیطرة على االسطوانات عند العمل - 3

 .المحركات الھوائیة - 4

 .تحویل رسم المنظومات الھوائیة إلى دوائر عملیة - 5

  

  

 الباب الثاني

الثانيالفصل   
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   الفصل  

  ضوعاتتعلم المو

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 األمان عند استخدام الھواء المضغوط 
 تعرف أجزاء المنظومات الھوائیة 
 صمامات السیطرة وكیف تعمل                                   
 ربط االسطوانات على التوالي 
 ربط االسطوانات على التوازي 
 ماالت الصمامات التوجیھیةاستع 
 استعماالت منظم الضغط 
 استعماالت صمام التدفق 
 السیطرة على سرعة عمود االسطوانة 
 طریقة مضاعفة الضغط 
السیطرة الغیر مباشرة على عمل االسطوانة  

 المزدوجة التأثیر 
السیطرة الغیر مباشرة باستخدام الصمامات  

 التوجیھیة 
لسیطرة على السیطرة باستخدام صمام التدفق ل 

 عمل االسطوانة 
 المحركات الھوائیة 
 السیطرة على سرعة دوران محرك الھواء 
 العزم الذي یولده المحرك الھوائي 
 قدرة المحركات الھوائیة 

 
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محتویات
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  :مقدمــــة 2-1 
یستخدم الھواء المضغوط في مجاالت كثیرة في الصناعة والبناء، وبنحٍو واسع جدا،      

  . السبب في ذلك إلى عدم وجود وسیط آخر للعمل بدل عن الھواءویعود 

و لفھم عمل المنظومات الھوائیة الُبّد  من التدریب  عملیا  على كیفیة التعامل مع أجزاء 

  .المنظومة الھوائیة 

  

  التحوطات الواجب اتخاذھا عند العمل بالھواء المضغوط 2-2
 .إحكام توصیل األنابیب والخراطیم قبل تشغیل الھواء المضغوط -1

 .ینبغي الحذر من عمل االسطوانات عند فتح مجاري الھواء المضغوط -2

 .عدم تجاوز حد الضغط المسموح بھ -3

 .إغالق مجرى الھواء المضغوط قبل تفكیك الدائرة  -4

لق الھواء إّن فصل الخراطیم المطاطیة قد یسبب حوادث، لذا ینبغي التأكد من غ -5

 .المضغوط قبل فصلھا

  :صمام السیطرة التوجیھي 2-3
 یھ،والسیطرة عل ھو صمام یستعمل إلیقاف اتجاه تدفق الھواء المضغوط في المنظومة     

  .حسب عدد فتحات خروج الھواء وعدد فتحات دخولھبوتصنف ھذه الصمامات 

  .ر ذو طریقین كمثالرموز صمام السیطرة التوجیھي ذو فتحتین وآخ)  1-2(في الشكل 

  

  

  

  
  

  

  رموز صمام السیطرة التوجیھي)  1- 2( شكل رقم 

الرقم األول یدل على عدد  3/2مثال صمام توجیھي  ،رقاماألللداللة وتعرف الصمامات نستخدم 

  )  2( والرقم الثاني یدل على عدد فتحات خروج الھواء  ،) 3( فتحات دخول الھواء للصمام 

  .ل بین الرقمین خط مائل ویفص) وضعي التشغیل (

  .یعني خمسة فتحات وثالثة أوضاع تشغیل   5/3الصمام التوجیھي 
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  ) . 2-2( یمكن أن یكون في إحدى الحاالت الموضحة في الشكل  3/2الصمام التوجیھي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حاالت الصمام التوجیھي)  2- 2( شكل 

مغلقة والفتحتین  1تكون فتحة دخول الھواء المضغوط ) ال یعمل ( االعتیادي عندما یكون الصمام في الوضع 

  .متصلین فیمر الھواء من المنظومة إلى الجو   2,3

فیمر الھواء   2,1وتتصل الفتحتین   3,2عند تسلیط قوة على عمود الصمام یغلق االتصال بین الفتحتین 

  أ )  3- 2( ا في الشكل كم.إلى المنظومة الھوائیة   2المضغوط من الفتحة 

  ب)  3-2( كما في الشكل  .وعند رفع القوة عن العمود فان النابض یعید الصمام إلى حالتھ االعتیادیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2و    1اتصال الفتحتین    أ)  3- 2( شكل رقم 

 

 

 

ھواء مضغوط   :  1  

ھواء من الدائرة :  2  

النابض مضغوط :  3  

قـــــوة            :  4  
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  3و  2اتصال الفتحتین  ب)  3- 2( شكل رقم 

  

  1:  رقم التمرین                        فحص صمام السیطرة التوجیھي :اسم التمرین  4- 2

  ساعات 4:  الزمن المخصص    ورشة تكنولوجیا المیكانیك الصناعي      :  مكان التنفیذ

   

  :األھداف التعلیمیة 
 . فھم عمل صمام السیطرة التوجیھي -1

  ) .الصمام مغلق ( وحالة عدم العمل ) الصمام مفتوح ( توضیح حالة عمل الصمام  -2

  

  : )، أجھزة مواد ، عدد (التسھیالت التعلیمیة 
  

  العدد                         اسم المادة         

 1       وحدة خدمة                    -1
 1صمام توجیھي یعمل بزر           -2
 1صمام سیطرة التدفق                -3
 1مقیاس الضغط                       -4
 1       )عداد ( مقیاس كمیة التدفق  -5
  1   ملحقات                            -6

 

 

ھواء مضغوط   :  1  

ھواء من الدائرة :  2  

إلى الجو         :  3  

العمود           :  4  

مانعة تسرب     :  5  
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  : خطوات العمل
والحظ ربط وحدة الخدمة إلى الصمام التوجیھي في وضع  ،) 4-2( اربط الدائرة كما في الشكل  -1

 ).عدم التشغیل ( االعتیادي 

  
  

  

  

  

  

  

  

      مخطط لدائرة تستخدم الصمام التوجیھي)  4- 2( شكل رقم 

 .psi 15قراءة مقیاس ضغط الھواءت الضغط بحیث تكون وثّب ،غل صمام تدفق الھواء الرئیسيّش -2

 .جل قراءة مقیاس ضغط الھواءّس -3

 .اضغط على زر الصمام التوجیھي وسجل قراءة مقیاس ضغط الضغط -4

 .أغلق صمام تدفق الھواء الرئیسي  -5

 .وفق طریق تدفق الھواء على الضغط  قراءتيقارن بین  -6

 ).لتشغیل ا( اعد ربط وحدة الخدمة إلى الصمام التوجیھي في وضع االعتیادي  -7

 .ل قراءة مقیاس الضغطوسّج ،psi 15ت ضغط الھواء على وثّب ،غل صمام تدفق الھواء الرئیسيّش -8

ل قراءة مقیاس ضغط الھواء وقارن بین القراءتین من ناحیة تأثیر خط وسّج ،اضغط على زر الصمام -9

 .تدفق الھواء 

  .باتجاه عكس الساعة حتى النھایةر عتلة منظم الضغط ودّو ،أغلق صمام تدفق الھواء الرئیسي - 10

الخدمة إلى فتحة خروج الھواء من صمام  وحدةوالحظ ربط  ،) 5- 2( اربط الدائرة كما في الشكل  - 11

   .التوجیھ

  

  

مقیاس الضغط          :  1  

صمام توجیھي          :  2  

مشعب                   :  3  

وحدة خدمة              :  4  

الصمام الرئیسي        :  5  

دخول الھواء المضغوط:  6  

صمام ال رجعي         :  7  

خافض الصوت          : 8  
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  مخطط لدائرة تستخدم الصمام التوجیھي لتأشیر أفرع الدائرة)  5- 2( شكل رقم 

غل صمام التدفق وببطء دور منظم الضغط باتجاه عقرب الساعة حتى تسمع صوت تدفق الھواء ّش - 12

  .المضغوط

  .من أي فتحة في الصمام یتدفق الھواء الحظ  - 13

     .ھانفس والحظ فتحة خروج الھواء ھل یخرج من الفتحة ،اضغط على زر الصمام - 14

       .مالحظاتك عن ذلك ؟ دّونخط تدفق الھواء في المنظومة ) تحدید( ھل یمكن للصمام التوجیھي اختیار  - 15

     .أغلق صمام التدفق الرئیس  - 16

  ،توقفمبربط صمام التدفق إلى الفتحة االعتیادي )  6-2( ائرة كما في الشكل اربط الد - 17

  )NC normally non – passing  (، واربط وحدة الخدمة إلى فتحة االعتیادي یعمل  

Normally passing) . (  

  

  

  

  

  

  

 

صمام توجیھي         :   1  

مشعب                   :  2  

وحدة خدمة              :  3  

الصمام الرئیس         :  4  

دخول الھواء المضغوط : 5  

صمام ال رجعي        :   6  

خافض صوت           :  7  
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  مصدر الطاقةمخطط لدائرة تستخدم الصمام التوجیھي لتحدید )  6- 2( شكل رقم 

  

  .في مقیاس الضغط   psi 30ت الضغط على غل صمام غلق الھواء، وثّبّش - 18

  .غل صمام تدفق الھواء، وسّجل نسبة معدل تدفق الھواءّش - 19

ن مالحظاتك حول إمكانیة اختیار ل نسبة معدل تدفق الھواء، دّووسّج ،اضغط على زر الصمام التوجیھي - 20

  .التوجیھي خط التدفق باستخدام الصمام

      أن تكون قراءة مقیاس الضغط  نبغيوحینھا ی ،في وحدة الخدمة أغلق قفل الھواء ومنظم الھواء كلیا - 21

  ) .صفر ( 

  .واعد مكوناتھا إلى مكانھا  ، الدائرة فكـّك - 22

  :باإلمكان استخدامھ في   3/2الصمام  من ھذا التمرین تعلمنا أّن

   . normally passingاعتیادي شغال  –أ 

  .normally non – passingاعتیادي متوقف  –ب 

  .یمكن استخدامھ في تجھیز احد خطین في المنظومة بالھواء المضغوط –ج 

  اختیار احد خطین في الدائرة ودفع الھواء المضغوط فیھ - د

  

 

صمام توجیھي          :  1  

مقیاس ضغط            :  2  

صمام سیطرة التدفق    :  3  

مشعب                   :  4  

وحدة خدمة              :  5  

الصمام الرئیس         :  6  

دخول الھواء المضغوط :  7  

صمام ال رجعي         :  8  

خافض الصوت          :  9  
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  :االسطوانة 2-5 

  :وھي نوعین .إلى شغل میكانیكي ) المائع ( ھي وسیلة لتحویل طاقة الھواء المضغوط    

 تولد قوة في اتجاه واحد  االسطوانة األحادیة التأثیر -1

  .قوة في اتجاھین تولد االسطوانة المزدوجة التأثیر  -2

سطح المكبس بقوة معاكسة لقوة ضغط  فيعند دخول الھواء المضغوط فانھ یؤثر أ )  7- 2( كما في الشكل 

التي یسلطھا النابض یندفع المكبس ومعھ العمود فنحصل وحین تكون قوة ضغط الھواء اكبر من القوة ، النابض 

  .على الشغل 

  

  

  

  

  

  

  

  النابض مضغوط بتأثیر الضغط      أ )  7- 2( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  النابض یدفع المكبس بزوال تأثیر الضغط    ب   )  7- 2( شكل رقم 

وعند إزالة ضغط الھواء في جھة سطح المكبس فان النابض . الجھة الیمنى من المكبس معرضة للضغط الجوي 

  ب)  7- 2( ،كما في الشكل یعید المكبس إلى وضعھ األول 

  كما في الشكل  ،وال تحتوي نابض االسطـوانة المزدوجة التأثیر تحتوي فتحتین لدخول الھواء المضغوط،
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نالحظ عند دخول الھواء المضغوط من إحدى الفتحتین فان المكبس یتحرك باتجاه الفتحة . أ و ب )  8- 2( 

  .األخرى 

  
  

  

  

  

  

  تمدد ذراع المكبس بتأثیر ضغط الھواء  أ )  8- 2( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  رجوع ذراع المكبس بتأثیر ضغط الھواء     ب   )  8- 2( شكل رقم 

  

نسبة بلتحكم بسرعة االسطوانة بالسیطرة والتحكم لیستعمل عادة صمام سیطرة التدفق الذي یركب قبل االسطوانة 

  .تدفق الھواء المضغوط إلیھا 

وھو  ،عنھا ًابعید مركبًا صمام التدفق یسیطر على سرعة تدفق الھواء المضغوط إلى االسطوانة، وقد یكون إّن

وھو یسیطر ، meter – in – circuitدائرة فیھا عداد : انة وتسمى ھذه الحالة یتحكم بنسبة التدفق إلى االسطو

  .وھناك دائما مقاومة معاكسة التجاه التدفق  ،على سرعة عمود االسطوانة عندما تعمل ضد الحمل

  استخدام عداد خارج الدورة  ھنا ینبغيیبین اسطوانة تستعمل لرفع حمل و)  9- 2( الشكل 

a meter out circuit   سرعة رجوع عمود  یجةتنوبال ،بنسبة تدفق الھواء الخارج من االسطوانة و بالتحكم

  .)السریعة ( والتخلص من عودة العمود المفاجئة  ، المكبس
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  یبین اسطوانة تستعمل رفع حمل مع استخدام صمام سیطرة التدفق ) 9- 2( شكل 

  

  .یبین أن الجاذبیة األرضیة تؤثر بقوة في اتجاه تمدد عمود المكبس في شوط العمل )  10- 2( الشكل 

لذا عند تكون سیطرة على السرعة في  ،فإذا لم یركب عداد فان تمدد  العمود سیكون سریعا ویخرج عن السیطرة 

  .واحد في كل اتجاه یركب شوط العمل وشوط الرجوع ضروریة فیجب استعمال صمامین 

  

  

  

  

  

  

صمام سیطرة التدفق    :  1

صمام توجیھي           :   2

  دخول الھواء المضغوط :  3

االسطوانة    :  4                
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  الجاذبیة األرضیة باتجاه شوط العمل ) 10- 2( شكل رقم 

، وتتم fcv1في شوط العمل یدخل الھواء المضغوط إلى االسطوانة بحریة من خالل الصمام )  11-2( في الشكل 

  .fcv2السیطرة على السرعة بالتحكم بنسبة الھواء الخارج من االسطوانة بواسطة صمام التدفق 

  fcv1الصمام  حین أن ،في fcv2في شوط الرجوع یدخل الھواء إلى االسطوانة من جھة العمود خالل الصمام 

  .وبھذا یمكن السیطرة على سرعة شوط العمل وسرعة شوط الرجوع ، على الھواء الخارج  یسیطر
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  استخدام صمامین لسیطرة التدفق   )  11- 2( شكل رقم 

  

  2:  رقم التمرینالسیطرة على سرعة واتجاه االسطوانة                  :اسم التمرین  6- 2

  ساعات 4:  الزمن المخصص    ورشة تكنولوجیا المیكانیك الصناعي      :  مكان التنفیذ
  

  : )مواد ، عدد ، أجھزة (التسھیالت التعلیمیة 
  العدد                         اسم المادة         

 1وحدة خدمة                          -1

 1صمام سیطرة اتجاھي              -2

 1سیطرة التدفق               صمام  -3

 1اسطوانة أحادیة التأثیر              -4

 1                     ضغط  مقیاس  -5

 1ملحقات                              -6
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  :خطوات العمل 
  ). 12- 2( اربط الدائرة كما موضح بالشكل  -1

 

  

  

  

  

  

  

  

  السیطرة على سرعة االسطوانة     ) 12- 2( شكل رقم 

 .سیطرة التدفق أغلق صمام  -2

  psi 70ت الضغط على مقیاس الضغط وثّب ،ل صمام الغلق الرئیسي وصمام إغالق الفرعشّغ -3

 . اآلتيالجدول  عجلتھ بحسبشغل صمام تدفق الھواء بتدویر  -4

 

 یبین العالقة بین كمیة التدفق وزمن شوط العمل والرجوع ) 1( جدول رقم 

  psi 70ضغط المنظم 
  صمام التدفق   زمن شوط العمل بالثانیة  بالثانیةزمن شوط الرجوع 

  دورة 1/4    

  دورة 2/4    

  دورة 3/4    

  دورة 1    

  دورة 2    
  مجموع كلي    

 

اسطوانة              :  1  

مقیاس تدفق          :  2  

صمام سیطرة التدفق:  3  

صمام توجیھي       :  4  

المشعب               :  5  

وحدة الخدمة          :  6  

الصمام الرئیسي      :  7  

دخول الھواء          :  8  

صمام ال رجعي      :  9  

خافض الصوت     :  10  
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اضغط على زر صمام التوجیھ وباستخدام ساعة توقیت اضبط الزمن الذي یستغرقھ عمود االسطوانة في  -5

 .شوط العمل والزمن الذي یستغرقھ في شوط الرجوع 

 .العالقة بین نسبة التدفق للھواء المضغوط وزمن شوط لعملح وّض -6

 ؟    ما مالحظاتك عن زمن شوط العمل  -7

  

            Cylinder in seriesاالسطوانات على التوالي 7- 2

  

في بعض التطبیقات ضرورة وجود اسطوانتین تعمالن متحدتین مثال اسطوانتین مطلوب أن یبدأ شوط العمل فیھما 

  .ھذا األسلوب في العمل یسمى األسلوب المتناغم  ھنفس الوقتویتوقف في 

  . ویشغلھا یدخل إلى االسطوانة الثانیة من فتحة الدخول  من االسطوانة األولى الھواء الخارج

  یبین اسطوانتین مربوطتین على التوالي )  13- 2( الشكل 

  

  

  

  

  

  توصیل اسطوانات على التوالي  ) 13- 2( شكل رقم 

  

بالضغط على زر التشغیل في معا فال یمكن ألي من االسطوانتین أن تشتغل لوحدھا بل تشتغالن وھنا تالحظ انھ 

  . ھنفس الصمام التوجیھي تبدأ االسطوانتین بالعمل والتوقف في الوقت

یكون فیھا إذا كانت االسطوانتین بنفس الحجم والشوط، االسطوانة الثانیة یكون سرعة شوط العمل فیھا إبطاء ولن 

  .شوط عمل كامل ألن الھواء المتدفق إلى االسطوانة الثانیة اقل من الھواء المتدفق

  

  ) :مضخم الضغط (  المركز 8- 2

 Pressure intensification  
  .جزء اخر منھا منفصل لزیادة الضغط في  الھواء المضغوط في احد أجزاء المنظومة ھو وسیلة الستخدام     

  سطح المكبس فیولد قوة في الجھة األخرى للمكبس  فيیؤثر   Aفي الجھة  الواطئالضغط ) :  14-2( في الشكل 

  ) . Bجھة العمود ( 
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  مضخم الضغط ) 14- 2( شكل رقم 

  

 Aقسمة مساحة سطح المكبس في الجھة  ناتج إّن. الفرق بین الضغطین یعتمد على مساحة وجھي المكبس  إّن 

عند ضربھ في مقدار الضغط المنخفض نحصل على  .الصغیرة Bعلى مساحة سطح المكبس في الجھة  الكبیرة

  .مقدار الضغط الذي یمكن لمضخم الضغط إنتاجھ

إذا كانت مساحة سطح المكبس من جھة العمود نصف مساحة سطح المكبس من الجھة ) :  15- 2( في الشكل 

  ،وذلك عندما یكون صمام التدفق مغلق      الضغط المسلط ضعف ون األخرى فان الضغط المتولد في جھة العمود سیك

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  اختالف مساحة وجھي المكبس في مضخم الضغط ) 15- 2( شكل رقم 

  

 

 

 

المساحة صغیرة :  1  

المساحة كبیرة  :  2  
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  3:التمرینرقم  االسطوانات على التوالي                                   :اسم التمرین 9- 2

  ساعات 4:  الزمن المخصص     ورشة تكنولوجیا المیكانیك الصناعي      :  مكان التنفیذ

   

  :األھداف التعلیمیة
  :عمل اسطوانات مربوطة على التوالي  فھم

 رف طریقة عمل اسطوانات مربوطة على التواليلتّع - 1

 .بیان تأثیر الضغط في اسطوانات التوالي  - 2

  

  : التمرین یكون من جزأین

  .رف كیفیة عمل مضخم الضغط في المنظومة لتّععلى التوالي في الجزء األول تربط اسطوانتین 

  .لمالحظة عمل مضخم الضغط) منظومة ( في الجزء الثاني من التمرین ربط دائرة 

  

  : )مواد ، عدد ، أجھزة (التسھیالت التعلیمیة 
  العدد                               اسم المادة    

 1وحدة خدمة                           - 1

 1صمام توجیھي بزر تشغیل          - 2

 1اسطوانة أحادیة التأثیر              - 3

 1اسطوانة ذات تأثیر مزدوج         - 4

 1صمام مقیاس الضغط               - 5

 1مشـــعب                             - 6

  

  :خطوات العمل 
  خطوات الجزء األول من التمرین

 ذراع االسطوانة ذات التأثیر المزدوج لیس في وضع العمل واربط الدائرة أن تأكد من  - 1

  ) . 16-2( كما في الشكل ) المنظومة( 
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  مخطط ربط االسطوانات على التوالي ) 16- 2( شكل رقم 

 

 .psi 15ت قراءة مقیاس ضغط الھواء على وثّب ،شغل صمام الغلق الرئیس وصمام غلق الفرع - 2

 .ل الصمام التوجیھي بالضغط على زر التشغیل مع مالحظة عمل االسطوانتین شّغ - 3

 . االسطوانتین عن العمل أوقف عمل الصمام التوجیھي عن طریق زر التشغیل فتتوقف - 4

 ھ؟نفس األسطوانتین تعمالن وتتوقفان عن العمل في الوقتھل *

  وضح ذلك؟ ي االسطوانة األحادیة التأثیر كامل ھل إن شوط العمل ف*

 .منظم الضغط كلیا عكس عقرب الساعة) عجلة ( أغلق صمامات التدفق و دور مفتاح  - 5

  .ما  الذي یجعل عمود االسطوانة المزدوجة التأثیر یرجع ؟  

  

  :خطوات الجزء الثاني من التمرین

 ). 17- 2( اعد ربط المنظومة كما في الشكل  - 1

 .الضغط باالسطوانة استخدم أنبوب اقصر ما یمكنلربط مقیاس  - 2

 .على مقیاس الضغط   psi 60ل صمام التدفق الرئیسي وثبت الضغط شّغ - 3

  .والحظ قراءة مقیاس الضغط ،الصمام التوجیھي) افتح ( ل شّغ - 4

 .ل مقدار ضغط الھواء عند الدخول وعند الخروج من االسطوانة سّج - 5

 .احسب مقدار تزاید الضغط  - 6

اسطوانة                 :  1  

اسطوانة                :   2  

صمام توجیھي          :  3  

المشعب                 :  4  

وحدة الخدمة            :  5  

الصمام التدفق الرئیس :  6  

دخول الھواء المضغوط:  7  

صمام ال رجعي        :  8  

خافض الصوت        :  9   



158 
 

      .التدفق الرئیس وصمام تنظیم الضغط أغلق صمام - 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ربط مقیاس ضغط باالسطوانة    )  17- 2( شكل رقم 

  ربط األسطوانات على التوازي   10- 2

 Cylinder in Parallel 
یبین طریقة توصیل اسطوانتین )  18- 2( تربط االسطوانات على التوازي في بعض الحاالت والشكل          

  .مربوطتین على التوازي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسطوانتین مربوطتین على التوازي)  18- 2( شكل رقم 

مقیاس تدفق            :  1  

اسطوانة                :  2  

صمام توجیھي         :  3  

المشعب                :  4  

وحدة الخدمة           :  5  

الصمام التدفق الرئیسي:  6  

دخول الھواء           :  7  

صمام ال رجعي       :  8  

خافض الصوت       :  9  
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   C2سیتمدد عمودھا أسرع من تمدد عمود االسطوانة    C1عند دفع ھواء مضغوط في المنظومة فان االسطوانة 

وبذلك تحتاج    C2اقل من الحمل المسلط على االسطوانة    C1، وذلك الن الحمل المسلط على االسطوانة 

  .   C2ضغط اقل مما تحتاج إلیھ االسطوانة    C1االسطوانة 

  

  اغم اسطوانات التوازيـــنـت 11- 2

 Synchronization of parallel cylinder  
علیھما العمل والحمل المسلط  وطول شوطإذا وصلت اسطوانتین على التوازي وكانتا متساویتین في الحجم          

یوجد دائما فرق في األبعاد معامل االحتكاك  إذفأنھما یفترض أن تعمالن بالتناغم، ولكن ھذا ال یحدث عملیا 

  .والتسریب وغیرھا

  ) النیر ( ق ھي طریقة ائلكن ھذا ال یعني استحالة إیجاد تناغم بین االسطوانات المتوازیة إحدى ھذه الطر

 )Yoke . (  

  عمودي االسطوانتین ویربطھما معا   یوصل بین المعدن  یربط نیر من إذ ،یوضح ھذه الطریقة)  19- 2( في الشكل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ربط اسطوانتین بواسطة نیــر   )  19- 2( شكل رقم 
وتسمى ھذه الطریقة . ھانفس السرعةبیتحرك عمودي االسطوانتین و یتوزع الحمل بین اسطوانتین بانتظام و   

بطریقة النیر المیكانیكیة، وإذا تعذر استعمال الطریقة المیكانیكیة فیمكن الوصول إلى تناغم تقریبي بین اسطوانتین 

الضغط یربط على التوالي مع خط االسطوانة التي تحتاج قوة  إذمتوازیتین باستعمال طریقة صمام سیطرة التدفق 

  .الواطئ

 

حمل كبیر      :  1  

حمل صغیر   :  2  

النیر           :  3  

خروج الھواء :  4  

دخول الھواء :  5  
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فع لد   psi 50تحتاج إلى  C1االسطوانة  ،ھنفس حجماللھا  C2و  C1سطوانتین ألال یبین مث)  20- 2( شكل 

على خط االسطوانة التوالي لرفع الحمل صمام السیطرة مركب    psi 100تحتاج إلى  C2واالسطوانة  .الحمل

C1.  50في الضغط  في ھذا الخط مقداره  ًابحیث یولد فرقالصمام وینظمpsi   ، عمودي االسطوانتین وبذلك یمتد

  .ھفي الوقت نقس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسطوانتین یوصل بینھما صمام سیطرة التدفق ) 20- 2( شكل رقم 
  

  4:  رقم التمرین                    ربط االسطوانات على التوازي:اسم التمرین 12- 2

  ساعات 4:  الزمن المخصص    ورشة تكنولوجیا المیكانیك الصناعي      :  مكان التنفیذ

  

  :األھداف التعلیمیة
 .لفھم كیفیة عمل اسطوانات مربوطة على التوازي  -1

 .لتوضیح نتائج عمل االسطوانات مربوطة على التوازي ومعرضة ألحمال مختلفة  -2

 .لعمل تناغم بین االسطوانتین باستخدام صمام السیطرة على التدفق  -3
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  :التمرین یتكون من جزأین 

  .ربط اسطوانتین على التوازي وتحدید االسطوانة التي یتحرك عمودھا أوال  :الجزء األول 

ربط اسطوانتین على التوازي مع تركیب صمام تنظیم التدفق على التوالي مع خط االسطوانة التي  :الجزء الثاني 

  .تحتاج قوة ضغط اقل لتحریك الحمل 

  

  : )مواد ، عدد ، أجھزة (التسھیالت التعلیمیة 
  العدد                               المادةاسم     

 1وحدة خدمة                           - 1

 1صمام توجیھي بزر تشغیل          - 2

 1صمام سیطرة التدفق                - 3

 1اسطوانة ذات تأثیر أحادي          - 4

 1اسطوانة ذات تأثیر مزدوج         - 5

    1             ملحقات                 - 6

  

  :خطوات العمل 
  ) . 21- 2( كما في الشكل ) المنظومة ( اربط الدائرة  - 1

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  طریقة ربط اسطوانتین على التوازي ) 21- 2( شكل رقم 

اسطوانة               :  1  

اسطوانة               :  2  

صمام توجیھي        :  3  

المشعب               :  4  

وحدة الخدمة          :  5  

صمام التدفق الرئیسي:  6  

دخول الھواء          :  7  

صمام ال رجعي      :  8  

خافض الصوت      :  9  
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 .وضح ذلك  ؟ من  المخطط أعاله خمن أي االسطوانتین سوف یعمل أوال  -2

 .psi 30ت الضغط في المقیاس وثّب غل صمام التدفق الرئیس وصمام الفرع،ّش -3

 .والحظ أعمدة االسطوانات وھي تبدأ بالعمل ، شغل الصمام التوجیھي  -4

 ھل تخمینك في الخطوة الثانیة صحیح ؟ -5

 .اربط صمام سیطرة التدفق في االسطوانة المزدوجة التأثیر -6

 .ھنفس اضبط صمام التدفق بحیث ینھي عمودي االسطوانتین شوط العمل في الوقت -7

 .طوانتین ن مالحظاتك حول تمدد  عمودي االسدّو -8

 .أغلق صمام التدفق الرئیسي ومنظم الضغط  -9

  . مكانھا  عد  األجزاء إلىأو، افتح الدائرة - 10

 .اربط صمام سیطرة التدفق في فتحة خروج الھواء من االسطوانة مزدوجة التأثیر- 11    

 .نظم صمام تدفق الھواء بحیث تكمل األسطوانتین شوطي العمل بوقت واحد- 12

 ومنظم الضغط  وفكك الدائرةأغلق الصمامات - 13

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسطوانتین مربوطتین على التوازي مع استخدام صمام سیطرة التدفق)  22- 2( شكل رقم 

  

اسطوانة               :  1  

اسطوانة               :  2  

صمام توجیھي        :  3  

المشعب               :  4  

وحدة الخدمة          :  5  

صمام التدفق الرئیس:  6  

دخول الھواء          :  7  

صمام ال رجعي      :  8  

خافض الصوت       :  9  

صمام سیطرة التدفق  :  10  
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  السیطرة الغیر مباشرة باستخدام الصمام التوجیھي  13- 2
 Indirect Control Using Pilot – Operating Valves 

  .  4/2یبین كیفیة عمل الصمام التوجیھي )  23-2( الشكل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    4/2كیفیة عمل الصمام التوجیھي ) 23 - 2( شكل رقم 

إلى فرع  2فیمر الھواء المضغوط من الفتحة  2و  1تتصل الفتحتین  Aعند دخول الھواء المضغوط من الفتحة 

   Bعند دخول الھواء من الفتحة . ، یوصل الفرع إلى الجو   4و    3وعند توصیل الفتحتین ). المنظومة ( الدائرة 

تم تفریغ ھواء ، وی)المنظومة ( ، یمر الھواء المضغوط إلى فرع الدائرة    4و  1فان الصمام یوصل بین الفتحتین 

  .   3و  2الفرع إلى الجو بتوصیل الفتحتین 

لتقلیل طول خط العمل بضغط ھواء عالي، وكلفتھ عالیة، إذ  3/2یبین استخدام صمام توجیھي )  24- 2( الشكل 

  .   یمكن تشغیلھ من مسافة بعیدة، ودّون فقدان لكفاءة الدائرة
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  2/3باستخدام صمام توجیھي السیطرة الغیر مباشرة ) 24 - 2( شكل رقم 

  

                                                                      السیطرة غیر المباشرة على عمل االسطوانة باستخدام الصمام التوجیھي    :اسم التمرین 14- 2
  5: رقم التمرین

  ساعات 4:  الزمن المخصص     ورشة تكنولوجیا المیكانیك الصناعي      :  مكان التنفیذ
  

  :األھداف التعلیمیة
 .تّعلم كیفیة عمل الصمام االتجاھي - 1

 .في السیطرة على عمل اسطوانة مزدوجة التأثیر   4/5تعلـّم استخدام صمام اتجاھي  - 2

  

  :خطوات العمل
 )  25- 2( اربط الدائرة كما في الشكل  - 1
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  مخطط یوضح دائرة الصمام التوجیھي)  25-2( شكل رقم 

 .یسیطر على تمدد ورجوع ذراع المكبس DCV2و  DCV1، خّمن أي الصمامین ) 25- 2( من الشكل  - 2

 15صمام التدفق الرئیس وصمامات الفروع في المشعب، ونظـّم قراءة مقیاس الضغط على ) افتح ( شغل  - 3

psi. 

ا ینبغي عندھ)  25-2(  لجعل مزالق الصمام كما في الشكل   DCV2اضغط على زر الصمام التوجیھي  - 4

 .أن یرجع المكبس ومعھ العمود 

 ،  DCV2و   DCV1شّغل االسطوانة باستخدام صمامات التوجیھ  - 5

 .ح السبب وّض ،إن كان جوابك ال  ،ھل بتحكم الصمامین یتمدد ویرجع عمود المكبس 

 ، ھل یتمدد العمود ؟ DCV1، وبالید األخرى اضغط على زر الصمام   DCV2اضغط زر تشغیل الصمام  - 6

، وبالید األخرى  DCV1عن العمل ، واضغط على زر تشغیل الصمام التوجیھي  DCV2قف الصمام أو - 7

 .، ھل یرجع عمود المكبس ؟ وّضح ذلك   DCV2 اضغط على زر تشغیل الصمام

 .أغلق صمامات التدفق ومنظم الضغط  - 8

 ) . 26-2( غیر ربط الدائرة كما في الشكل  - 9
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  یستخدم خط أنابیب طویلةدائرة لمخطط )  26-2( شكل رقم 

  

  .psi 15شّغل صمام التدفق الرئیس وثّبت ضغط الھواء في المقیاس على -10

اضغط زر تشغیل الصمام التوجیھي ، وسّجل الزمن الذي یستغرقھ عمود المكبس إلكمال مشوار العمل -11

  .كّرر الخطوة ثالث مرات ،واحسب المعدل ) .  2( وسّجل النتیجة في الجدول رقم .
  

  ) 2 (جدول رقم 

  القراءة  وقت امتداد ذراع المكبس
  السیطرة المباشرة  السیطرة الغیر مباشرة

  القراءة األولى    

  القراءة الثانیة    
  القراءة الثالثة    

  معدل القراءات    
  

  

  .أغلق الصمام الرئیس ومنظم الضغط -12

  )  27- 2( اربط الدائرة كما في الشكل  -13
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  السیطرة الغیر مباشرة   دائرة لمخطط )  27-2( شكل رقم 

  

  .باستخدام منظم الضغط    psi 15شغل صمام التدفق الرئیس وثبت الضغط في المقیاس على  -14

، عندھا ) 27-2(، واجعل مزالق الصمام ، كما في الشكل DCV2اضغط على زر تشغیل الصمام التوجیھي  -15

  .یرجع عمود المكبس 

، استخدم ساعة لقیاس الزمن الذي یستغرقھ عمود المكبس إلكمال   DCV1اضغط على زر الصمام التوجیھي  -16

  ) . 2-2( شوط العمل ، وسّجل الزمن في الجدول رقم 

  .كـّرر الخطوة ثالث مرات ، واحسب المعدل  -17

  :بمقارنة القراءات المسجلة في الجدول  -18

  السیطرة غیر المباشرة ؟ھل عمود المكبس یتمدد أسرع عند  

  مباشرة ؟الما تأثیر استخدام السیطرة غیر  
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  المحركـــــــــــات الھوائیة  15- 2

Pneumatic motors 

  .دورانیة ھو وسیلة لتحویل طاقة الھواء المضغوط إلى طاقة حركیة   :المحرك 

  
 المحرك الھوائي ذو الریش 

Vane Type Pneumatic Motor 
 ،یدخل الھواء المضغوط من فتحة دخول الدخولإذ  ھوائي ذو الریش،المحرك الیبین )  28- 2( الشكل       

وعندما یصل الھواء إلى فتحة الخروج یندفع منھا إلى  ،فیدور العضو الدوار ،بین ریشتین الضغطفیتمدد في غرفة 

  .الجو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     محرك ھوائي ذو الریش)  28- 2( شكل رقم 

  المحرك الھوائي ذو المكابس 

 Piston Type Pneumatic Motor 
  

  .یبین المحرك الھوائي ذو المكابس )  29- 2( الشكل     

تحول الحركة الخطیة . ھ داخل االسطوانةحركغرفة الضغط یدفع المكبس، فی إلىالمضغوط عند دخول الھواء 

  . وتنتقل ھذه الحركة إلى عمود المرفق  ، للمكبس إلى حركة دورانیة بواسطة ذراع التوصیل
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  المحرك الھوائي ذو المكبس)  29- 2( شكل رقم 

  المحرك الھوائي التوربیني 

 Turbine Pneumatic Motor  
فانھ یصطدم بالریش التوربینیة فتدور، وتنتقل الحركة الدورانیة إلى  ،عند دخول الھواء المضغوط إلى المحرك  

یبین المحرك )  30 - 2( الشكل  .باتجاه واحد فقط تتحول طاقة الھواء إلى طاقة حركیة دورانیة عمود المرفق، و 

  .الھوائي التوربیني 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

     المحرك الھوائي التوربیني )  30- 2( شكل رقم 
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  :المحركات الھوائیة مزایا 
 .یمكن التحكم بسرعة دوران المحرك الھوائي بسھولة -1

 .غیر ملوثة للبیئة -2

 .یمكن استعمالھا في األجواء التي یخشى حدوث حریق فیھا  -3

 . یمكن إیقافھا عن الدوران من غیر حدوث أضرار -4

 .بساطة التصمیم والتركیب  -5

 

  :عیوب المحركات الھوائیة 
 .قلة كفاءتھا  -1

 .سرعتھا عند زیادة العزمانخفاض  -2

 .ارتفاع مستوى الضوضاء فیھا أعلى مقارنة بالمحركات الكھربائیة  -3

  

  إزاحة المحرك 16- 2

 Motor displacement 
  )  د / 3سم ( ـمرفق دورة واحدة كاملة وتقاس بـھي كمیة الھواء الالزمة للمحرك لكي یدور عمود ال  

  

  :سرعة المحرك 17- 2

Motor speed 
  

  .یمكن حساب سرعة المحرك من قسمة نسبة تدفق الھواء للمحرك على اإلزاحة       

نسبة التدفق= السرعة 
االزاحة

    

  

  :عزم المحرك  18- 2
  ) .انج .  باوند( أو )   ترم. نیوتن( یعبر عن العزم عادة بــ      
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  قدرة المحرك الھوائي 19- 2

  Pneumatic motor output power 
القدرة التي یمكن الحصول علیھا تساوي حاصل ضرب العزم الذي یولده المحرك بالسرعة التي یدور ھي      

  .فیھا 

P  = متر  .نیوتن ( العزم (x  السرعة ) د  /د(  
  

نیوتن.متر  السرعة دورة⧵دقیقة =  Pالقدرة    العزم
,

  واط=  

  

باوند.انج  السرعة دورة⧵دقیقة =  Pالقدرة    حصان=   العزم

  

  6:  رقم التمرین   التحكم بسرعة واتجاه الدوران للمحرك         :اسم التمرین 20- 2

  ساعات 4:  الزمن المخصص    ورشة تكنولوجیا المیكانیك الصناعي      :  مكان التنفیذ

   

  :األھداف التعلیمیة
 لم العالقة بین ضغط الھواء والعزم المتولد في المحرك تّع -1

 سرعة دوران المحرك ونسبة تدفق الھواء المضغوطدراسة العالقة بین  -2

 .تعلم ربط دائرة یمكن من خاللھا التحكم بالسرعة واالتجاه  -3

 

  :)مواد، عدد، أجھزة (التسھیالت التعلیمیة 
  العدد                                    اسم المادة    

 1        وحدة تحكم                         - 1

 2          صمام توجیھي ذو زر  تشغیل  - 2

 2      صمام سیطرة التدفق                - 3

 1        دخول  فتحتيصمام توجیھي ذو  - 4

 1        محرك ھوائي                      - 5
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 1        عداد تدفق                          - 6

    1                    ملحقات                - 7

  :خطوات العمل 
  

  :الجزء األول 

 ) . 31- 2( كما في الشكل ) المنظومة ( اربط الدائرة  -1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دائرة تبین اشتغال المحرك  ) 31- 2( شكل رقم 

  

 .من خالل دراسة الدائرة  اتجاه دوران المحرك استنتج -2

 .  psi 20وثبت ضغط الھواء على المقیاس  لصمام الرئیسي وصمام الفرع في المفرعل اشّغ -3

 ؟ 2في الخطوة تخمینھاضغط على زر تشغیل الصمام، والحظ اتجاه دوران المحرك ھل ھو كما تم  -4
 أوقف زر التشغیل عن العمل  -5

  إجراءه لعكس اتجاه دوران المحرك ؟ ینبغيما التعدیل الذي 

  .ارتداء قفازات أیدي لمتابعة إجراء التمرین ینبغي 

 ھل ذلك سھل أم صعب ؟ ،امسك عمود دوران المحرك بیدیك عند تشغیل صمام التدفق  -6

وكرر مسك عمود دوران المحرك ، ھل ھو أسھل أم أصعب  من    psi 80ثبت الضغط في المقیاس إلى  -7

 الحالة األولى ؟

 ما الخاصیة التي قمت بمالحظتھا من مواصفات المحرك؟ -8

 

عداد تدفق            :  1  

صمام توجیھي       :  2  

المشعب              :  3  

وحدة الخدمة        :   4  

الصمام الرئیسي     :  5  

دخول الھواء         :  6  

صمام ال رجعي     :  7  

خافض الصوت     :  8  
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  :الجزء الثاني 

طرة التوجیھي بصمام التحكم في نسبة التدفق، وركـّب عدادًا في فتحة خروج الھواء من استبدل صمام السی -1

 .المحرك

 .شّغل صمام التدفق بإدارتھ عكس عقرب الساعة  -2

 .psi 70شغل صمامات الغلق، وثّبت الضغط في المقیاس على  -3

قیقة ، وتأكد أّن مقدار الد /لتر  100ثّبت صمام التحكم بالتدفق بحیث یعطي نسبة تدفق تؤشر في العداد  -4

 .      psi 70الضغط في العداد 

)  3( استعمل مقیاس السرعة لقیاس سرعة دوران المحرك، وّسجل ما حصلت علیھ من نتائج في الجدول  -5

 .  ، اعد إجراء القیاسات بحسب الجدول 

 

  العالقة بین نسبة التدفق وسرعة الدوران للمحرك والضغط)  3( جدول رقم 

  الضغط  نسبة التدفق  الدورانسرعة 

    دقیقة /لتر  100  

    دقیقة /لتر  80  

    دقیقة /لتر  60  

 من النتائج التي حصلت علیھا،  ما العالقة بین السرعة والضغط ؟ -6

 .أوقف صمامات الغلق، و دّور عجلة منظم الضغط كلیا عكس اتجاه عقرب الساعة -7

 

  :الجزء الثالث

  الدوران للمحركالسیطرة على اتجاه وسرعة  21- 2

 Direction and speed control pneumatic motor 
، على أن یكون عمود الدوران مواجھا لك ،وركـّب صمام التحكم )  32- 2( اربط الدائرة كما في الشكل  -1

 .إلى فتحة المحرك الیسرى   FCV1بالتدفق 
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  السیطرة على اتجاه سرعة الدوران للمحرك  )  32- 2( شكل رقم 

 .بتدویر عجلتھما بالكامل عكس اتجاه عقرب الساعة   FCV2و  FCV1 غل صمامي التدفق ّش -2

 .، خّمن اتجاه دوران المحرك) 32-2( بدراسة الدائرة كما في الشكل  -3

   . psi 60ّشغل صمامات الغلق، وثّبت الضغط في المقیاس على  -4

 .التوجیھي المطلوب لتحدید دوران المحرك عكس اتجاه عقرب الساعةاستعمل الصمام  -5

 .دورة بالدقیقة  3000المحرك یدور بسرعة  ،اجعل FCV1بواسطة التحكم بصمام التدفق  -6

 ) . 4( ّسجل نسبة التدفق في الجدول  -7

 .لجعل المحرك یدور باتجاه عقرب الساعة DCV2اضغط على زر تشغیل الصمام التوجیھي  -8

، وسّجل ما حصلت FCV2دورة بالدقیقة عن طریق ضبط صمام التدفق  200حرك یدور بسرعة اجعل الم -9

 ). 4( علیھ في الجدول 

  العالقة بین نسبة التدفق وسرعة الدوران للمحرك الھوائي ) 4( جدول رقم 

  اتجاه الدوران  السرعة  نسبة التدفق

  بعكس عقرب الساعة    

  باتجاه عقرب الساعة    

 

  النتائج التي حصلت علیھا، ماذا یمكنك أن تستنتج حول عمل المنظومة ؟من  - 10

  .واعدھا إلى مكانھا  ،األجزاء ـّكوفك ،أغلق صمامات التدفق وصمام منظم الضغط- 11
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  7: رقم التمرین              Motor performanceأداء المحرك  :اسم التمرین 22- 2

  ساعات 4:  الزمن المخصص     ورشة تكنولوجیا المیكانیك الصناعي      :  مكان التنفیذ

   

  :األھداف التعلیمیة 
  .تعلـٍّم كیفیة استخراج قدرة وعزم ومعدل التدفق للمحركات الھوائیة 

  : )مواد ، عدد ، أجھزة (التسھیالت التعلیمیة 
  العدد                                 اسم المادة    

 1      وحدة خدمة                       - 1

 1محرك ھوائي                           - 2

 1مقیاس ضغط الھواء                    - 3

 1        عداد تدفق                       - 4

    1                           ملحقات       - 5

  

  :خطوات العمل
 )  33- 2( اربط المنظومة كما في الشكل  -1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدائرة الھوائیة) 33-2(شكل 
 

عداد تدفق            :  1  

مقیاس الضغط       :  2  

المشعب              :  3  

وحدة الخدمة        :   4  

الصمام الرئیسي     :  5  

دخول الھواء         :  6  

صمام ال رجعي     :  7  

خافض الصوت     :  8  
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 .الرئیس وصمام غلق الفرعّشغل صمام الغلق  -2

 .الھواء تدفق بواسطة التحكم بمنظم    psi 40ثّبت ضغط الھواء في مقیاس الضغط على  -3

 :استعمل مقیاس السرعة لقیاس سرعة دوران المحرك ، وسّجل القیاسات بحسب الجدول اآلتي  -4

 

  لبیان مواصفات المحرك الھوائي )5( جدول رقم 

  

الضغط عند مدخل 

  المحرك
  القدرة الخارجة  العزم  نسبة التدفق  السرعة

          

          

          

  

 .أغلق صمام التدفق  -5

 .ركـّب عداد عند فتحة خروج الھواء من المحرك -6

 . psi 40شّغل صمامات التدفق، وثّبت الضغط في المقیاس المركب في مدخل المحرك على  -7

 .الجدول أعاله استعمل مقیاس السرعة لقیاس سرعة الدوران ، وسّجل القراءة في  -8

  .امسك عمود الدوران مع مراقبة القراءة في العداد -9

  .علل ذلك   ،توقف المحرك عن الدوران  من رغمعلى ال  ًاصفر أالعداد ال  یقر

  أغلق الصمامات في وحدة الخدمة- 10    

  .فكـّك الدائرة، و اعد األجزاء إلى مكانھا - 11    

  

احسب عزم دوران المحرك وقدرة  .والنتائج التي حصلت علیھا   6و   5من التجربتین  

  .المحرك 
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  ألسئلةا
  ما ھذه التحوطات ؟ ،اتخاذھا عند العمل بالھواء المضغوط  ینبغيھناك تحوطات  / 1س

   الصمامات؟وكیف یمكن تعرف ھذه ؟ ما ھذه الوظیفة  وظیفة،لصمام السیطرة التوجیھي  / 2س

   ما ھما وكیف تعمل االسطوانة ؟ االسطوانات،ھناك نوعین من /  3س

   .اذكرھا مع ذكر أین یركب، لصمام سیطرة التدفق وظیفة  / 4س

   .بالرسمإجابتك  ًاموضح حمل،عمل االسطوانة عند رفع في اذكر تأثیر الجاذبیة األرضیة  / 5س

   .عددھا) أجھزة  مواد، عدد،( نستخدم عدة واتجاھھا عند إجراء تمرین السیطرة على سرعة االسطوانة  / 6س

   ؟یستعملوأین  ؟ ما المقصود بمنظم الضغط / 7س

  .وضح عملیة ربط االسطوانات على التوالي مع الرسم  / 8س

  .وضح إجابتك بالرسم ؟  yokeما المقصود بطریقة النیر  / 9س

ھناك عدة  التوجیھي،مباشرة على عمل االسطوانة باستخدام الصمام الإلجراء تمرین السیطرة غیر  / 10س

   ما ھذه الخطوات ؟ إتباعھا، ینبغيخطوات عمل 

   .عددھا  ،للمحركات الھوائیة مزایا وعیوب  / 11س

د واألجھزة المستخدمة ما برأیك العدد والموا ،عند إجراء تمرین التحكم بسرعة واتجاه الدوران للمحرك / 12س

  لذلك ؟
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 أنظمة التحكم المبرمجة

Programmable Logic controller 

  األھداف

وكیفیة كتابة  ة وآلیة عملھا بنحٍو مفصل ،أنظمة التحكم الرقمی تطبیقاتھذا الفصل إلى تعرف یھدف     

  . ج بلغة المخطط السلمي باستخدام الحاسوب الشخصينامبر

  

  :األھداف الخاصة

  :ن یكون الطالب قادرًا على أنأنتوقع 

   

 لمنطقیة المبرمجةالمتحكم ا فحصی .1

 Contact and Coil واإلخراج یستعمل اإلدخال .2

   ORو   ANDباستعمال  اإلخراجثبت حالة ی .3

   Set and Resetباستعمال  اإلخراجثبت حالة ی  .4

   Mو الذاكرة  Nو  Pمفتاحین  األمرتعامل مع ی .5

  محرك كھربائي  وإطفاءتحكم في تشغیل ی .6

الثالثالفصل   

 الباب الثاني
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الفصل                
 

  ضوعاتتعلم المو     

 أنظمة التحكم المبرمجة
  
  

 

 أنظمة التحكم المنطقیة المبرمجة  

  لمنطقیة المبرمجةتحكم امال تھیئة وفحص 

  اإلدخال واإلخراج باستعمالContact and Coil 

  تثبیت حالة اإلخراج باستعمالAND   وOR   

   تثبیت حالة اإلخراج باستعمالSet and Reset   

  التعامل مع األمر مفتاحینP  وN  و الذاكرةM   

 تحكم في تشغیل وإطفاء محرك كھربائيال 

  

 

 

 

محتویات  
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  مقدمة 3

   

 S7تمتة، والبرنامج منظومات األ تاممھ غالبالمتحكم المنطقي المبرمج یعمل على السیطرة والتحكم في 

  . مشاریعخفض تكالیف آل ، فضًال عنأنظمة التحكم ویوفر السالمة والسرعة في اإلنجاز  تیغطي تطبیقا

المتحكم المنطقي وفحص  ةكیفیة تھیأ إلى تعرف نحتاج أوًال S7قیام بالخطوة األولى في تعلم برنامج اللغرض 

  .المبرمج

  

  1:رقم التمرین                     لمنطقیة المبرمجةالمتحكم ا تھیئة وفحص - التمرین اسم  1- 3
Programmable Logic Controller Adapting and Test 

                                 ساعة 4:صناعي                              الزمن المخصص اتكنولوجی/  ورشة المیكاترونكس :مكان التنفیذ

                                              

   :األھداف التعلیمیة

  :نتھاء من ھذا التمرین یصبح الطالب قادرا علىاالبعد 

 توصیل المتحكم بالمصدر الكھربائي -1

 .وبمتحكم بالحاسربط ال -2

 تثبیت االتصاالت بین المتحكم والحاسبة -3

 . فحص المتحكم من الحاسبة -4

 

  )، أجھزةدمواد، عد(التسھیالت التعلیمیة 

 

 .فولت میتر -1

  مفك كھربائیة -2

 

  :خطوات العمل
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  .توصیل المتحكم بالمصدر الكھربائي - 1
  :نوعین إلىحسب المصدر الكھربائي المجھز لھا بتصنف المتحكمات 

.a لمرحالت لمتحكمات تعمل بالتیار المتناوب والمستمرAC/DC/RLY 

.b متحكمات تعمل بالتیار المستمر للمرحالتDC/ DC/ RLY  

 إلىالمتحكم  إلىبواسطة الفولت میتر یتم توصیل المصدر الكھربائي  وقیاسھمن مصدر الفولتیة  التأكدبعد 

كما .المصدر DCلمتحكم نوع   Mو  +Lنقاط المصدروال  ACلمتحكم نوع   Nو  L1نقاط التوصیل وھي 

  ) 1- 3(في الشكل

  
  ربط المتحكم بالمصدر الكھربائي) 1- 3(الشكل 

  

  ربط المتحكم بالحاسوب -2

  USB/PPI Multi-Master Cableقبل تشغیل الحاسبة والمتحكم یتم ربط التوصیلة نوع 

ویربط بالحاسبة  Point to Point Interfaceوھي من النوع المتسلسل یعرف ) 2- 3(الموضح في الشكل 

  )3-3(كما في الشكل
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   USB/PPI Multi-Masterتوصیلة ) 2- 3(الشكل 

  

  
  ربط المتحكم بالحاسبة) 3- 3(الشكل 

  

  : تثبیت االتصاالت بن المتحكم والحاسوب -3

، اختر   Navigation Bar، ومن عمود المالحة  Step 7- Micro/Winافتح برنامج 

Communications Icon  4-3(كما في الشكل(  
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  تثبیت االتصاالت بن المتحكم والحاسوب) 4- 3(الشكل 

  )5-3(الموضحة في الشكل  Communicationsة االرتباطات تظھر الواجھ

  

  
  واجھة االرتباطات) 5-3(الشكل
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لتكوین اتصال مع المتحكم وتظھر بعدھا إیقونة المتحكم ،   Double –Click to Refreshاضغط على  

  .یمكن إعادة الخطوات السابقة للخروج، إذا لم تظھر إیقونة المتحكم OKفنضغط على مربع 

  

  :فحص المتحكم من الحاسوب -4

أو  TERM، إلى الوضع  PLCالموجود على المتحكم  Mode Selectorنحول مفتاح تحویل الوضع   

RUN من الحاسوب یمكن تغیر وضع المتحكم في وضع ،STOP  وإعادتھ إلى ،RUN  ومالحظة تغیر ،

  .الموجود على المتحكم LEDإضاءة 

  RUNإشارة إلى وضع الضوء األخضر 

  STOPإشارة إلى الوضع   الضوء األصفر

 ) 6-3(كما في الشكل . إذا تغیر وضع المتحكم فتكون التھیئة والفحص ناجحة 

  

  
  فحص المتحكم من الحاسوب) 6- 3(الشكل                          
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   Contact and Coilاإلدخال واإلخراج باستعمال  –التمرین اسم  2- 3
 2:رقم التمرین  صناعي       اتكنولوجی/  ورشة المیكاترونكس: مكان التنفیذ    

ساعة 6:الزمن المخصص                                                                  

على اختالف أنواعھا وتأخذ حالتین منطقیتین  Switchesاالساسیة لإلدخال واإلخراج ھي المفاتیح  العناصر

وضح ی) 7- 3(والشكل )  Trueصح ( تعرف  1وحالة )  Falseخطاء ( تعرف  0، حالة 1و  0فقط وھما 

 . تمثیل حاالت المفاتیح في المتحكم

 

 

في المتحكم واإلخراج اإلدخالالمفاتیح ) 7- 3(الشكل   

                       

   :األھداف التعلیمیة

  :أن  بعد انتھاء من ھذا التمرین یصبح الطالب قادرا على

 یكتب برنامجًا بسیطًا -1

 .Contactیتعامل مع مفتاح التالمس  -2

الشكل التخطیطي 
 للعنصر

 LADالشكل بطریقة  االسم والوصف

Normally Open  
Contact 

1عند ضغطھ  یكون بحالة     
او   True 

Coil 

یكون   Trueفي حالة 
 ONالملف 

Normally close  
Contact 

0عند ضغطھ  یكون بحالة    
او   False 
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 .Coilیتعامل مع اإلخراج  -3

 . داخل المتحكم یفھم طریقة تنفیذ البرنامج -4

 

  ) ، أجھزةدمواد، عد(التسھیالت التعلیمیة 

 أسالك توصیل -1

  فولت24مصباح  -2

  خطوات العمل

 

 -:ربط الدائرة الكھربائیة  -1

Switchاربط مفتاح  I0.0 اإلدخال إلى  Q0.0 اإلخراج إلى حومصبا  )8-3(الشكل كما في    

 

 

دائرة تشغیل مصباح بواسطة المتحكم) 8- 3(الشكل   

 

  -:البرنامجكتابة  -2

  في الحاسوب  Step7افتح برنامج 

   Simatic LADمن واجھة  Network 1اختر الشبكة األولى 
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على مفتاح تالمس نوع مفتوح  Double Clickاضغط مكررا ،  Instructionsمن عمود األوامر 

  )9-3(كما في الشكل . إلضافتھ إلى الشبكة األولى  Normally Openاعتیادیا 

  

 

نقل الرموز من عمود األوامر) 9- 3(الشكل   

 

فوق الشكل وكتابة  Clickأضف عنوان مفتاح التالمس، وذلك بالضغط ، وبعدھا Coilقم بإضافة ملف 

I0.0  10- 3(كما في الشكل(  
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عنونة األوامر) 10- 3(الشكل   

  .الحفظ عقم بحفظ البرنامج باختیار مرب

كما في  وقم بتحمیل البرنامج إلى المتحكم باختیار مریع التحمیل، Stopحول المتحكم إلى وضع توقف 

  )11- 3(الشكل 

 

  

حفظ وتحمیل البرنامج) 11- 3(الشكل   

  :اختبار البرنامج -3

   RUN Modeحول المتحكم إلى وضع العمل 

  .أغلق المفتاح تالحظ  أّن المصباح یضيء وعند فتح المفتاح یطفئ المصباح

  .تنفیذ البرنامج یوضح خطوات) 12- 3(والشكل 
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.خطوات تنفیذ البرنامج) 12- 3(الشكل   

  

    ORو   ANDتثبیت حالة اإلخراج باستعمال  –التمرین اسم  3- 3
3:تكنولوجیا صناعي       رقم التمرین/  لمیكاترونكساورشة : مكان التنفیذ     

ساعة 6:الزمن المخصص                                       

ة      ، مع اإلدخال  Pulse Switchالتطبیقات مفتاح تالمس راجع  غالبیستعمل في  ت حال وع ال تثب ذا الن وھ

ي الشكل         1 ا ف وع ك    ) 13-3(فیھ حیث عند ضغطھ یصدر نبضة كم ذا الن ع ھ ب م امج یختلف عن     ویتطل ة برن تاب

  .التمرین السابق لتثبیت حالة اإلدخال خالل دورة عمل المتحكم

 

 

نبضة المفتاح الراجع) 13-3(الشكل  

 

 Stop                     Download   

Save                                            RUN 
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   :األھداف التعلیمیة

  :أن نتھاء من ھذا التمرین یصبح الطالب قادرا علىاالبعد 

 .Latchیكتب برنامج یثبت اإلخراج  -1

 .ANDیتعامل مع الربط المنطقي  -2

 . ORیتعامل مع الربط المنطقي  -3

  ) ، أجھزةدمواد، عد(التسھیالت التعلیمیة 

 أسالك توصیل -1

 فولت24مصباح  -2

  خطوات العمل

 -:ربط الدائرة الكھربائیة  -1

Pulse Switch راجع اربط مفتاح I0.0 اإلدخال إلى  و  I0.1 Q0.0 اإلخراج إلى حمصبا، و  كما  

.)14- 3(الشكل في   

 

مصباح بمفتاحینتشغیل ) 14-3(الشكل  

  -:كتابة البرنامج -2

  في الحاسوب  Step7افتح برنامج 

  - :قم بكتابة البرنامج اآلتي 

   Simatic LADمن واجھة  Network 1اختر الشبكة األولى 
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  Normally Openمفتاح تالمس نوع مفتوح اعتیادیا  أدرج  Instructionsمن عمود األوامر 

مفتاح  ن، عنو)15-3(كما في الشكل     . إلى الشبكة األولى ومفتاح تالمس نوع مغلق اعتیادیا و ملف إخراج

  . Q0.0وملف اإلخراج إلى  I0.1ومفتاح التالمس المغلق إلى   I0.0التالمس المفتوح إلى 

  

 

إضافة مفتاحین تالمس وملف إخراج) 15- 3(الشكل   

.الشبكة نفسھا، وأدرج إلیھ مفتاح تالمس نوع مفتوح اعتیادیاأختـّر سطرًا جدیدًا في   

Q0.0عنون مفتاح التالمس إلى  تستعمل  )16-3(كما في الشكل ، استعمل األسھم لربط المفتاح السطر السابق لھ 

.طریقة وضع اإلخراج في سطر جدید لتثبیت حالة اإلخراج  

 

باألسھم 2و1ربط السطر) 16- 3(الشكل   
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  .الحفظ عالبرنامج باختیار مربقم بحفظ 

  .،وقم بتحمیل البرنامج إلى المتحكم باختیار مریع التحمیل Stopّحول المتحكم إلى وضع توقف 

 

  

الحفظ والتحمیل للبرنامج) 17- 3(الشكل   

  :اختبار البرنامج  -3

   RUN Modeحول المتحكم إلى وضع العمل 

كما في الشكل  I0.1، فیمر التیار إلى مفتاح التالمس المغلق  I0.0ضغط على مفتاح التالمس اإلدخال ا

)3 -18.(  

 

  I0.0والضغط على مفتاح  جتنفیذ البرنام) 18-3(الشكل                  

 

، كما في  Q0.0المرتبط باإلخراج  یضيء المصباح ، و Onإلى حالة  Q0.0ظ  تحول اإلخراج تالح

  ).19-3(الشكل
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   Onتحول حالة اإلخراج إلى ) 19- 3(الشكل                         

 ، وبذلك یبقى المصباح مضیئًا  I0.1، ویمر التیار منھ إلى   Onإلى   Q0.0یتحول مفتاح التالمس 

  )20-3(كما في الشكل) مفتاح  تالمس مفتوح(  I0.0حتى عند رفع الید من مفتاح التالمس 

 

 

  Onإلى  Q0.0تحول المفتاح ) 20-3(الشكل                       

 

  )21- 3(تالحظ ینطفئ المصباح كما في الشكل  I0.1التالمس  المفتاحاضغط على  
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الضغط على مفتاح اإلطفاء ) 21- 3(الشكل   

 

د من مفتاح التالمس یحتى عند رفع ال Off، وبذلك یبقى اإلخراج  Offإلى  Q0.0یتحول مفتاح التالمس 

I0.1.  22- 3(كما في الشكل.(  

 

 

استمرار إطفاء ) 22- 3(الشكل  Q0.0 

  

      Set and Resetتثبیت حالة اإلخراج باستعمال  –التمرین اسم  4- 3
4:تكنولوجیا صناعي      رقم التمرین/  ورشة المیكاترونكس: مكان التنفیذ      

  ساعة 6:الزمن المخصص                                           
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 logic،ویعادل  Onوھو أمر إخراج یثبت اإلخراج على الوضع   Setاألمر التطبیقات  غالبیستعمل في 

، وكذلك الحال ألمر  255الى 1تمثل عدد وحدات التي یتعامل معھا ، وتأخذ من   N،یحوي ھذا األمر على  1

Reset  وھو یثبت اإلخراج على وضع ،OFF  ویعادل،Logic 0   23-3(،كما في الشكل.(  

 

األمر ) 23-3(الشكل Set  واألمرReset 

   ةیاألھداف التعلیم

  :أن بعد انتھاء من ھذا التمرین یصبح الطالب قادرا على

  یتعامل  مع أمرSet   وأمرReset. 

 ) ، أجھزةدمواد، عد(التسھیالت التعلیمیة 

 

 .أسالك توصیل -1

  .فولت24مصباح  -2

  خطوات العمل

 -:ربط الدائرة الكھربائیة  -1

 اإلخراج إلى حمصبا، و I0.1أخر إلىو،  I0.0 اإلدخال إلى Push Switch راجع اربط مفتاح

Q0.0 24- 2(كما في الشكل(.  
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ربط الدائرة) 24-2(الشكل  

  -:كتابة البرنامج -2

  في الحاسوب  Step7افتح برنامج 

  - :بكتابة البرنامج اآلتي قم 

   Simatic LADمن واجھة  Network 1اختر الشبكة األولى 

إلى   Normally Openمفتاح تالمس نوع مفتوح اعتیادیا  أضف  Instructionsمن عمود األوامر 

  )25- 2(كما في الشكل . الشبكة األولى

  

 

إضافة مفتاحین لإلدخال) 25- 2(الشكل   
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، واربطھ  Resetواربطھ إلى السطر األول وملف إخراج من نوع  ،Setاختر ملف إخراج من نوع 

  .)26- 3(كما في الشكللكلیھما  N=1إلى السطر الثاني ، واجعل 

  . I0.1ومفتاح التالمس الثاني  I0.0عنون مفتاح التالمس األول إلى 

  .أیضا Q0.0واإلخراج الثاني   Q0.0عنون اإلخراج األول 

 

 

إضافة مفتاحین لإلخراج) 27-3(الشكل  

  .الحفظ عقم بحفظ البرنامج باختیار مرب

كما في  ، وقم بتحمیل البرنامج إلى المتحكم باختیار مریع التحمیلStopحول المتحكم إلى وضع توقف  

  )28-2(الشكل

  

  

                              الحفظ والتحمیل للبرنامج) 28-3(الشكل                                 
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  :اختبار البرنامج -3

   RUN Modeحول المتحكم إلى وضع العمل 

كما  تالحظ أّن المصباح یضيء ، و Onإلى  Q0.0فیتحول اإلخراج  I0.0ضغط على مفتاح اإلدخال ا

  ).29- 3(في الشكل 

 

 

ضغط مفتاح ) 29-3(الشكل I0.0 

 

  .)30- 2(كما في الشكل  یطفئ المصباح I0.1 المفتاحالضغط على عند و

 

ضغط مفتاح ) 30- 2(الشكل  I0.1  

 

  I0.1و  I0.0عند تغیر حالة اإلدخال في  Q0.0یوضح كیفیة تثبیت حالة اإلخراج ) 31- 3(الشكل 
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  تثبیت حالة اإلخراج) 31-3(الشكل         

   Mو الذاكرة  Nو  Pالتعامل مع األمر مفتاحین  –التمرین اسم  5- 3
  5:رقم التمرینتكنولوجیا صناعي              /  ورشة المیكاترونكس: مكان التنفیذ

       ساعة 6:الزمن المخصص                                               

تكون المفاتیح التالمس الراجعة عند ضغطھا نبضة لھا انتقالتین األولى موجبة والثانیة سالبة ، ویستعمل 

یعمل مع االنتقالة  Nواألمر  Positive Transitionإلحداث تأثیر في البرنامج عند االنتقالة الموجبة    Pاألمر 

 كما في.  كة لمرة واحدة ، وھي لحظة االنتقالوفائدة كل منھما ھو عمل الشب Negative Transitionالسالبة 

  ).32- 3(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمفتاح اإلدخال Nو Pالحافة ) 32- 3(الشكل 

 Setحالة 

 

 

في مفتاح التالمس  االنتقال
من حالة الفتح الى الغلق او 
Offمن حالة  الى حالة   On 

وتعرف بالحافة الموجبة 
 Pویرمز لھا 

االنتقال في مفتاح التالمس 
من حالة الغلق الى الفتح او 
Onمن حالة  الى حالة   Off 

وتعرف بالحافة السالبة 
 Nویرمز لھا 
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   :األھداف التعلیمیة

  :أن بعد انتھاء من ھذا التمرین یصبح الطالب قادرا على

 .Nوأمر   Pیتعامل  مع أمر  -1

 .Mیستعمل الذاكرة  -2

 

 ) أجھزة، دمواد، عد(التسھیالت التعلیمیة 

 أسالك توصیل -1

 Push switchمفتاح راجع  -2

 فولت24مصباح  -3

 

  خطوات العمل

 -:ربط الدائرة الكھربائیة  -1

كما في  Q0.0 اإلخراج إلى حمصباو  I0.0 اإلدخال إلى Push Switch راجع اربط مفتاح

  .)33-3(الشكل

 

ربط الدائرة) 33- 3(الشكل   

  -:كتابة البرنامج -2

  في الحاسوب  Step7افتح برنامج 

  - :قم بكتابة البرنامج اآلتي 
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   Simatic LADمن واجھة  Network 1اختر الشبكة األولى 

إلى   Normally Openمفتاح تالمس نوع مفتوح اعتیادیا  أضف  Instructionsمن عمود األوامر 

  )34- 3(كما في الشكل . الشبكة األولى

  . I0.0عنون اإلدخال إلى 

  

 

 I0.0إضافة مفتاح ) 34-3(الشكل                           

  )35- 3(وأضفھ إلى الشبكة األولى كما في الشكل  Pاختر األمر 

 

 

 Pإضافة مفتاح ) 35- 3(الشكل 

 



202 
 

  )36-3(كما في الشكلاختر مفتاحین إدخال واربطھ إلى السطر األول 

 Q0.0عنون مفتاح التالمس األول المفتوح والثاني المغلق إلى 

 

 

إضافة مفتاحین تالمس) 36- 3(الشكل   

 

، واختر ملف إخراج نوع  M0.1إلى السطر األول و ادخل عنوانھ  Resetاختر ملف إخراج نوع 

Set  إلى السطر الثاني ، وادخل لھ عنوانM0.1  37-3(كما في الشكل(  

 

إضافة ملفین إخراج) 37- 3(الشكل   
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، وعنون مفتاح )38- 3(ادخل إلى الشبكة الثانیة، وأضف مفتاح تالمس وملف إخراج كما في الشكل 

 .Q0.0و ملف اإلخراج إلى  M0.1التالمس إلى 

 

 

إضافة مفتاح تالمس وملف إخراج) 39- 3(الشكل   

 

  .الحفظ  عقم بحفظ البرنامج باختیار مرب

كما في  ، وقم بتحمیل البرنامج إلى المتحكم باختیار مربع التحمیلStopّحول المتحكم إلى وضع توقف  

  )40- 3(الشكل 

  

  

الحفظ والتحمیل للبرنامج) 40- 3(الشكل   
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  :اختبار البرنامج -3

   RUN Modeّحول المتحكم إلى وضع العمل 

الضغط على  إعادة وعندویبقى مضیئا ،  یضيء تالحظ أن المصباح I0.0ضغط على مفتاح اإلدخال ا

  .)41-3(كما في الشكل  طفئ المصباحی I0.0 المفتاح

 

تغیر حالة اإلخراج مع تغیر حافة مفتاح التالمس) 41- 3(الشكل   

الذي یرسل نبضة كما في الشكل  I0.0، وعند الضغط على المفتاح  1عمل البرنامج یبدأ في الشبكة رقم 

  ).42-3(عند الحافة الموجبة من النبضة كما في الشكل   Onفي حالة  Pیكون المفتاح ) 42- 3(

 

ضغط مفتاح التالمس ) 42- 3(الشكل  I0.0 

 

 M0.1المعنون إلى  Setومنھ إلى ملف  Q0.0إلى مفتاح التالمس المغلق   Pیمر التیار عبر المفتاح 

  )43-3(كما في الشكل Onھي  M0.1وعندھا تكون حالة 

  

I0.0 

 

 

 

On 

Off 

 

On 
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مرور التیار في البرنامج) 43- 3(الشكل   

 

، ویمر منھ التیار  Onفي حالة   M0.1، وفیھا یكون مفتاح  2تصل مرحلة تنفیذ البرنامج عند الشبكة 

المتصل بالمصباح ، ویضيء عندھا المصباح ، ویبقى على ھذه الحالة إلى إن یتم ضغط   Q0.0إلى الملف 

  ).44- 3(كما في الشكل  I0.0مفتاح 

 

 

تغیر حالة المفتاح ) 44-3(الشكل M0.1 

  )45- 3(مرة أخرى یكون نبضة كما في الشكل  I0.0عند ضغط مفتاح 
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إعادة ضغط مفتاح ) 45- 3(الشكل  I0.0 

 

اح  ة  Pیتحول مفت ى حال اح   Onإل ة مفت ن نبض ة م ة الموجب د الحاف اح   I0.0عن ر المفت ار عب ر التی ، ویم

Q0.0  ھ بحت حالت ذي أص أثیر  Onاألول ال ن ت ر    M0.1م ابقة ، و یم وات الس ي الخط ة ف بكة الثانی ي الش ف

  ).46-3(شكل ، كما في ال Off، وعندھا تتغیر حالتھ إلى  M0.1المعنون  Resetالتیار إلى الملف 

  

 

مرور التیار بعد النبضة الثانیة)  46- 3(الشكل   

 

أیضا  Offإلى حالة   Q0.0، ویؤدي إلى تحول الملف  Offبحالة  M0.1یكون المفتاح  2في الشبكة 

  ).47-3(مسببا أطفاءًا مستمرًا إلى المصباح كما في الشكل 



207 
 

 

تحول الملف ) 47- 3(الشكل  Q0.0 إلى   Off 

   التحكم في تشغیل وإطفاء محرك كھربائي –التمرین اسم  6- 3

 6:رقم التمرین             تكنولوجیا صناعي /  ورشة المیكاترونكس: مكان التنفیذ       

  ساعة 6:الزمن المخصص                                               

بالتحكم في تشغیل المحرك وإطفائھ، یستعمل المحرك في تطبیقات متعددة لنقل الحركة، ویقوم البرنامج 

  .یوضح األجزاء التي یحتاج استعمالھا مع المتحكم لتشغیل المحرك) 48- 3(والشكل 

 

 

  األجزاء المستعملة مع المتحكم لتشغیل المحرك) 48- 3(الشكل 
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   األھداف التعلیمة

  :بعد انتھاء من ھذا التمرین یصبح الطالب قادرا على

 .بواسطة المتحكمStart تشغیل المحرك من مفتاح  -1

 . Stopإطفاء المحرك بواسطة مفتاح  -2

 . Over Loadحمایة المحرك من زیادة الجھد  -3

 ) ، أجھزةدمواد، عد(التسھیالت التعلیمیة 

 أسالك توصیل -1

 محرك  -2

 )(Contactor Kمشغل المحرك  -3

 2مفاتیح تالمس عدد  -4

  خطوات العمل

 -:ربط الدائرة الكھربائیة  -1

Start اربط مفتاٍح I0.0 اإلدخال إلى  مفتاح و،   Stop إلى اإلدخال  I0.1 ، ومفتاح   Over Load إلى  

I0.2 Q0.0 اإلخراج، و  إلى المشغل   Contactor )K )49- 3(الشكل كما في )   

 

  ربط الدائرة) 49- 3(الشكل 

  -:كتابة البرنامج -2

  .في الحاسوب  Step7افتح برنامج 

  - :البرنامج اآلتيقم بكتابة 

 

 

 البرنامج

Program of 
PLC 
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   Simatic LADمن واجھة  Network 1اختر الشبكة األولى 

إلى   Normally Openمفتاح تالمس نوع مفتوح اعتیادیا  أضف  Instructionsمن عمود األوامر 

  . I0.0وعنون اإلدخال إلى  )50- 3(كما في الشكل . الشبكة األولى

  

 

  إضافة مفتاح تالمس) 50- 3(الشكل                                   

  .I0.2و  I0.1عنونھما إلى  Normal Closeأضف مفتاحین تالمس من النوع 

  .Q0.0أضف ملف إخراج وعنونھ إلى 

  )51-3(كما في الشكل  Q0.0اختر سطرا جدیدًا وأضف إلیھ مفتاح تالمس وعنونھ إلى 

  

  
  بناء البرنامج) 51- 3(الشكل 
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  الحفظ عباختیار مربقم بحفظ البرنامج 

في  ا، كموقم بتحمیل البرنامج إلى المتحكم باختیار مربع التحمیل Stopحّول المتحكم إلى وضع توقف 

  )51-3(الشكل

  

  

الحفظ والتحمیل للبرنامج) 51- 3(الشكل   

   

  :اختبار البرنامج -3

  . RUN Modeحّول المتحكم إلى وضع العمل 

یطفئ  I0.1 المفتاحالضغط على ، وعند  المحرك ، تالحظ دوران I0.0ضغط على مفتاح اإلدخال ا

  .حركالم

یوضح وحدة اإلدخال والبرنامج وحدة اإلخراج، ونالحظ أّن المحرك إذا لم یضغط على ) 52- 3(الشكل  

  .startمفتاح 

  
  وحدة اإلدخال والبرنامج وحدة اإلخراج) 52- 3(الشكل 
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  .Startیوضح دوران المحرك عند الضغط على مفتاح ) 53- 3(والشكل 

  

  
  Startدوران المحرك عند الضغط على مفتاح )  53- 3(الشكل 

  

 Q0.0یعمل البرنامج بالطریقة التي تم توضیحھا في البرامج السابقة نفسھا فتثبت حالة الخروج عند 

  .I0.2أو  I0.1مفتاحي التالمس المغلقة  ، ویتوقف المحرك عند فتح أي من  Q0.0بواسطة مفتاح 
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  االسئلة والتطبیقات

  

  ؟لمنطقیة المبرمجةالمتحكم ا تھیئة وفحصعدد خطوات . 1س

  كیف یتم تمثیل مفاتیح اإلدخال واإلخراج في المتحكم؟. 2س

  . ORو   ANDتثبیت حالة اإلخراج باستعمال اكتب برنامج بطریقة البرمجة السلمیة لتشغیل مصباح و. 3س

و   Setتثبیت حالة اإلخراج باستعمال اكتب برنامج بطریقة البرمجة السلمیة لتشغیل مصباح و.  4س

Reset.  

  .Mو الذاكرة  Nو  Pمفتاحین اكتب برنامج بطریقة البرمجة السلمیة لتشغیل مصباح باستعمال . 5س

  .لتحكم في تشغیل وإطفاء محرك كھربائي ل السلمیةاكتب برنامج بطریقة البرمجة . 6س
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  PIC16F84.    56برمجة المتحكم الصغیر : التمرین الثاني  3- 2
وكتابة برنامج لتشغیل مجموعة من الثنائیات الباعثة للضوء  الربط:التمرین الثالث  4- 2

LEDs  
  63  

  DC    65وكتابة برنامج لتشغیل وإطفاء محرك  الربط: التمرین الرابع   5- 2
  67    .في أي اتجاه DCالتحكم بسرعة دوران محرك : الخامسالتمرین   6- 2
  Stepper Motor.    70التحكم باتجاه دوران محرك الخطوة :  التمرین السادس   7- 2
  72    االسئلة  
  73    )القدرة ألكترونیات (التدریب العملي ) الفصل الثالث (الباب األول   
  75    استخراج الخواص/ ثنائي شوكلي : اسم التمرین: تمرین األول  1- 3
  78     استخدام الثایرستور للسیطرة على مصباحین :التمرین الثاني   2- 3
  81     للتحكم بمحرك للتیار المستمراستخدام الثایرستور  :التمرین الثالث   3- 3
  83      كموحد للتیار المتناوباستخدام الثایرستور : التمرین الرابع   4- 3
  87    تنفیذ دائرة الكترونیة للدایك ورسم منحني الخواص: التمرین الخامس  5- 3
  90    استخدام الترایك للتحكم بالحمل في دوائر التیار المتناوب :التمرین السادس   6- 3
دائرة الكترونیة مكونة من الدایك والترایك للسیطرة والتحكم : التمرین السابع   7- 3

  حبإنارة مصبا
  93  
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  96    األسئلة  
  97    )األنظمة الھیدرولیكیة(التدریب العملي  )الفصل األول( الثانيالباب   
  99    صیانة واكتشاف أعطال دوائر التحكم الھیدرولیكیة  1- 1
  99    محاذیر األمان عند بدء إدارة الدوائر  2- 1
  99    محاذیر األمان عند صیانة الدوائر الھیدرولیكیة  3- 1
  100    األعمال التي تتم في صیانة الدوائر الھیدرولیكیة  4- 1
  101    األعطال الشائعة في دوائر التحكم الھیدرولیكیة  5- 1
  101    واھتزاز أثناء التشغیل) أزیز(صوت مرتفع   1- 5- 1
  102    للدائرة غیر كافیةقدرة الخرج الھیدرولیكیة   2- 5- 1
  103    ارتفاع درجة حرارة التشغیل بصورة ملحوظة  3- 5- 1
  103    على الزیت الھیدرولیكي أو تكون المحلول اللبني للزیت) رغاوي ( زبد   4- 5- 1
  103    احتراق الزیت وظھور رائحتھ وتحول لونھ إلى اللون الغامق  5- 5- 1
  104    انخفاض الضغط كما یبینھ المانومتر  6- 5- 1
  104    ضوضاء في المجموعة  7- 5- 1
  105    انخفاض سرعة المكبس أو المحرك الھیدرولیكي  8- 5- 1
  105    انخفاض السرعة عند زیادة التحمیل  9- 5- 1
  105    اضطراب التتابع الزمني للمشاویر  10- 5- 1
  106    عدم تحرك المكبس رغم أن الضغط عادي  11- 5- 1
  106    نھایة مشوارهالتصاق ذراع المكبس عند   12- 5- 1
  106    معالجة بعض األسباب المسببة لألعطال  6- 1
  107    تمارین عملیة حول الدوائر الھیدرولیكیة  7- 1
  107    .دراسة قدرة المضخة من خالل العالقة بین الضغط ومعدل التدفق: تمرین األولال  1- 7- 1
  111    .استخدام صمام تصریف الضغط: تمرین الثانيال  2- 7- 1
      التحكم في حركة األسطوانة مفردة الفعل مع الصمام األتجاھي: تمرین الثالث ال  3- 7- 1

 )2/3 . (  
  115  

    التحكم في حركة األسطوانة مزدوجة الفعل مع الصمام األتجاھي:تمرین الرابع ال  4- 7- 1
 )2/4 . (  
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الصمام التحكم في حركة األسطوانة مزدوجة الفعل مع : تمرین الخامسال  5- 7- 1
  ) . 3/4( تجاھي الأ

  121  

السیطرة على تشغیل أسطوانتین بصورة متتابعة في مشوار : تمرین السادسال  6- 7- 1
  .التقدم والرجوع

  124  

  130    األسطوانة التفاضلیة: تمرین السابعال  7- 7- 1
  134    .زیادة معدل التدفق عن طریق الشاحن: تمرین الثامنال  8- 7- 1
  139    األسئلة  
  140    )األنظمة الھوائیة (التدریب العملي ) الفصل الثاني (الباب الثاني   
  142    مقدمة  1- 2
  142    التحوطات الواجب اتخاذھا عند العمل بالھواء المضغوط  2- 2
  142    صمام السیطرة التوجیھي  3- 2
  144    فحص صمام السیطرة التوجیھي: التمرین األول  4- 2
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  152    السیطرة على سرعة واتجاه األسطوانة: التمرین الثاني  6- 2
  154    األسطوانات على التوالي  7- 2
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  154    ) مضخم الضغط(المركز   8- 2
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  158    ربط األسطوانات على التوازي  10- 2
  159    تناغم أسطوانات التوازي  11- 2
  160    ربط االسطوانات على التوازي: الرابعالتمرین   12- 2
  163    السیطرة الغیر مباشرة باستخدام الصمام التوجیھي  13- 2
السیطرة غیر المباشرة على عمل االسطوانة باستخدام الصمام :  التمرین الخامس  14- 2

  التوجیھي
  164  

  168    المحركات الھوائیة  15- 2
  168    المحرك الھوائي ذو الریش  
  168    المحرك الھوائي ذو المكابس   
  169    المحرك الھوائي التوربیني  
  170    إزاحة المحرك  16- 2
  170    سرعة المحرك  17- 2
  170    عزم المحرك  18- 2
  171    قدرة المحرك الھوائي  19- 2
  171    التحكم بسرعة واتجاه الدوران للمحرك: التمرین السادس  20- 2
  173    الدوران للمحركالسیطرة على اتجاه وسرعة   21- 2
  175    أداء المحرك: التمرین السابع  22- 2
  177    األسئلة  
  178    )أنظمة التحكم المبرمجة(التدریب العملي ) لثالفصل الثا(الباب الثاني   
  180    مقدمة  
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  OR     189و  ANDتثبیت حالة اإلخراج باستعمال : التمرین الثالث  3- 3
  Set and Reset      194تثبیت حالة اإلخراج باستعمال : التمرین الرابع  4- 3
  M    199و الذاكرة  Nو  Pالتعامل مع األمر مفتاحین : التمرین الخامس  5- 3
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