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      الفصل

  تعلم الموضوعات 

 

  ات/ المتحسسأنواع 

  األول  المتحسس النوع  الحرارية/  متحسس    -  الثاني النوع  المعدني/  االزدواج  –ات 

المقاومة  ذو  الحرارة  الحرارية    -الثالث    النوع  /RTD   "كاشف  الدايودات 

الحرارية  - خامس  ال  النوع  /  الحراري  المزدوج  -   الرابع  النوع  /والترانزستورات 

 . الحراري المقاوم - السادس   النوع /متحسس الحرارة الزئبقي

   األول  /اإلزاحةمتحسس والزاويةالخطيالمقاومة    متحسس:  النوع  :    الثانيالنوع    /ة 

 ي اإلزاحة السعو متحسسالنوع الثالث :  /المتغير  الفرقي  الخطيالمحول 

   /الضغط الضغط  ائطر  أساسياتمتحسس  لمتحسس  والقياس  الكشف   متحسس   /   ق 

عمله/  Strain gauge(    النفعالا  مقياس ومبدأ  اإل)  إلى   شارةإضافة  الكهربائية 

 . للضغط عناصر التحسس /االنفعالمقياس  متحسس

 المقاومة الضوئية    /المتحسسنظرية عمل    الضوئية/  اتالمتحسس  LDR   /    الدايودات

الضوئي  الضوئية/ الضوئي  /الترانزستور  الضوئية  /الثايرستور  يات  ئناثال  /الخاليا 

 .أو المزدوجات الضوئية  الضوئية

   /التقاربية/    اتالمتحسس  أنواعمتحسس اللمس التالمسية/ مفتاح نهاية المشوار/ المفاتيح 

المفتاح   - ج  /مفاتيح رييد     - ب  /  الدواميةمبدأ التيارات    عتمدي  الذي  يالمفتاح التقارب  - أ

اللمس لسطوح   متحسس  الطفو/  متحسس  /يالحث  يالمفتاح التقارب -    د   /يالسعو  يالتقارب

 الكريستال

  /السرعة الكهرومغناطيسي  متحسسمتحسس السرعة 

 /العمليات التضخيم  /741  نوع:المضخم    مضخم  العمليات/    /درجة  مضخم  تطبيقات 

المضخم   الجمعي/  المضخم  المقارن/  المضخم  عاكس/  غير  مضخم  عاكس/  مضخم 

  ات المتحسس إشاراتبتكييف  لعملياتياتطبيقات المضخم  /الفرقي

ات  المتحسس  

  ومحوالت الطاقة

  

  

  

  

  

 محتويات
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  ات ومحوالت الطاقة المتحسس -1  -1

Sensors & transducers 

اليوم    نالصناعيو يتطلع  و  في وقتنا الحاضر ضرورة أساسية في التطبيقات الصناعية .  ات لمتحسسل

  ب المتحكم بها .  وتجهيزات الحاس  مع ات المتحسس  قطع مدمجة منتصنيع إلى 

كان العامل هو المصدر لكل المعلومات    إذ   ؛بمكانة العقل لهذه التجهيزات   مالفي الماضي كان العو

المعالجة  عن  أو أي من القطع كانت    ،فرةاوكان على العامل أن يعرف ما إذا كانت هناك قطع متو  ، عملية 

فاأ   و   ، جاهزة أم  في حالة جيدة    ،شلةهي صالحة  األدوات  أم  إن  وهل    ، وهل  مفتوح  التثبيت  هل هو  مكان 

  اإلنتاجية. المشكالت بنفسه في العملية  يتحسسكان يتوجب على العامل أن  وبالتالي وهكذا ...  ،مغلق

المشكالت   يكتشف  أن  وحتى  يشعر  أن  أو  يرى  أن  يستطيع  العامل  كان    بنفسه. وهكذا 

مع وجود    )PLC(  ـلامعالجة  نظام الـ  مد تع ديد من المجاالت الصناعية التي تالحواسيب في الع  تعملواآلن تس 

) أكثر سرعة ودقة في العمل وإنجاز    PLC(    ـلان نظام  إذ إ .  وتتابعها  اآلالت للتحكم بحركة    ت االمتحسس

 بنفسه. وتفحصها  وكذلك يقوم على اكتشاف عمليات المعالجة    المهام،

  األشخاص، يمكن أن يفعله    ممابكفاءة عالية وبدقة أكبر  يسيرة  مهام    الحقيقة في    ات المتحسسوتنجز  

  قليلة. فيها تكون  توقع حصولها أكثر سرعة كما أن األخطاء الم ات المتحسس وهي 

  

    :المتحسستعريف 

إلى مقادير    ...الخ ) اإلضاءة  ،الضغط  ،(مثل الحرارةجهاز يحول المقادير الفيزيائية    عن عبارة  وهو

منه  و  ، كهربائية تغييراً   جهد   إشارةيكون    ن أإما  الخارج  وإما  تياراً  ال  وإما  مقدار    ،إزاحة  إما و  مقاومة في 

الخرج وتحويله    ويتوجب  الطاقة    بواسطة الطاقة  من    خرآنوع    إلى التعامل مع هذا  حسب ما هو  بمحوالت 

  مطلوب. 

  

 محوالت الطاقة    عمالاست

  : transducerمحول الطاقة 

وبالتالي فان    .آخر  فيزيائيشكل    إلى   فيزيائيمن شكل    شارة اإلجهاز يحول  ى  لععادة    دلمصطلح ي

ً   المتحسس  محول   ما   غالبا هناك    ، طاقة  يكون  ع  أخرى   أجهزةولكن  محوالت  دّ يمكن  سبيل    ، طاقةها  على 

  .نية دوراحركة   إلى  الكهربائي المثال المحرك الذي يحول الدخل 
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ً ضعيف ومقدارها    المتحسس الخارجة من    ما يكون شكل الطاقة  كثيراً و قد    أو يتطلب تقويتها  ، إذ  جداً   ا

الالحقة االلكترونية  الدوائر  في  الستقباله  مالئم  غير  الطاقة    ،يكون  شكل  تحويل  يتطلب  شكل    إلى وبالتالي 

  . ةرقمي إشارة إلى ةتناظري   إشارةمن  مثالً  ،خرآ

است في    محوالت   عمال ويمكن  واإلشارات    أشكال   تغيير الطاقة   ، الحركة  مثل  المختلفة  الطاقة 

أنواع   من  العديد  وهناك   ، وغيرها  المغناطيسية  الطاقة  أو  والحرارية  اإلشعاعية  والطاقة   ، الكهربائية 

  .فرةاكل من المدخالت التناظرية والرقمية وأجهزة اإلخراج المتو في مختلفة المحوالت ال

عدة  شارةاإلوتمر   ومنه    إلى تذهب    تحسسها يتم    ن أ بعد  ف  ،مراحل  في    أو المعالج    إلى المكيف 

  . )1-1( واضح بالشكل  هو   كما  ،أو وحدة اإلظهارعملية تحكم   أوب والحاس

بصورةتعط   التي   ات المتحسس خرجاً  بسهولة  ؛   on−offأي  متقطعة    أورقمية    إشارات   ي  يمكن 

  .  المفاتيح الميكانيكية مثل PLCـ منافذ الدخل ل إلىتوصيلها 

  إلى رقمية قبل توصيلها    إشارات   إلىيجب تحويلها  ف  ،تناظرية  إشارات   ي تعط  التي  ات المتحسس  ماأ

  . PLC ـلمداخل ا أو  منافذ 

  

  والمعالجة  شارةاإل) يمثل مخطط مراحل تحسس  1-1الشكل رقم ( 

  ات: المتحسس أنواع

of sensors  Types   

من    نواعأهناك   المستالمتحسسكثيرة  الصناعية  ات  التطبيقات  في  تصنيفها  عملة  يمكن  حسب  بالتي 

الرقميةالمتحسسهما    :نوعين   لى عتنقسم    إذ   ،خرجها  نوع ففي  المتحسس و  ،ات   ، التناظرية  ات  المتحسسات 

  عادة وهذه   ) غير موجود   –(موجود    أوواحد    –) أي صفر  1  - 0بشكل ( المتحسسيكون خرج    الرقمية عادة
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متحسس    قياس سرعة دوران العجلة بواسطة  المكائن التي يتغير فيها المتغير مع الزمن مثل ما تستعمل في  

هو  ضوئي الثاني  والنوع  إذ التناظري  المتحسس .  الخرج    ،  يكون  (اً  مستمريكون  التغير  وغير    اً مستمرأي 

  . مثل المقاومة الحرارية متقطع)

   ات الحراريةالمتحسس 1-1-1

Temperature Sensors      

ً  درجة الحرارة المقدار  د ّع تُ      ،  قطع  نحوٍ ألنها تفيد في تحديد خواص المواد ب  ؛الفيزيائي األكثر قياسا

  .تنفيذهافي  وبعمومية كبيرة وسهولة 

الحرارة    الحراري:  المتحسس درجة  تحول  التي  األداة  كهربائي   إلىهو  إزاحة  جهد  قيمة    أو  في  تغيير  أو 

الم  ، المقاومة الحرارة  درجة  قيمة  مع  ذلك  مثال    يسرأ  عليه.   طبقة يتناسب  تعرضه    ، يود الد اهو  على  فعند 

مدار من  بالتحرر  االلكترونات  بعض  تبدأ  التيار  الحرارة  بين  طردية  (عالقة  التيار  مرور  ويزداد  تها 

  والحرارة) . 

  الدايود كمتحسس حراري  عمالاست  

ً اعند انحياز الد          ، فولت)  0.65(    نحو األمامي    االنحياز جهد    يكون°  25في درجة    يود السليكوني أماميا

ذلك سيؤدي  وعند زيادة   الحرارة فان  المادة  زيادة عدد االلكت  إلىدرجة  المتحررة من ذرات  نصف  رونات 

فان كل    ،وبالتالي ازدياد قيمة التيار المار  ،الناقلة ° تقابل  1وبالتالي انخفاض جهد االنحياز األمامي (عملياً 

قيمة    نأومن مساوئ الدايود كمتحسس حراري    ميلي فولت)  3  إلى   2انخفاض جهد االنحياز األمامي بمقدار  

  صغيرة .   قيمة  هي ة) درج 1الجهد المقابل لكل ( 

  

  :الحراري االزدواج المعدني  النوع األول: 1-1-1

Bimetallic Thermometer  

عند    on–off)  ( رقمية    إشارة إلعطاء    عمالهاست يمكن    الذيدرجة الحرارة  لمتحسس    يسر نوع أ   إن  

  . Bimetal  المعدني االزدواج هو عنصر  ؛ الوصول إلى درجة حرارة معينة

  ن معاً ي والحديد ) موصل من شريحتين من معدنين مختلفتين (مثل النحاس   المعدني يتكون االزدواج    

زيادة درجة حرارة شريحة   ولذلك عند   ،خراآلعن  معامل تمدد مختلف    ولكل موصل   ). 2- 1(  الشكل  في كما  

يكون    تمدداً   األكثر المعدن    اآلخر.يتمدد أكثر من   لدرجة أن أحد المعدنين  انحناؤها يزداد    المعدني االزدواج  

العكس عندما   لالنحناء  الخارجي   بالجانب  يحدث  الشريحة   .                   تبرد 
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استه   يمكن  للشريحة  الحركة  أو عماله ذه  وصل  عمل  في  تالمسا ا  فعند    ت فصل  وبالتالي  كهربائية 

 . ية ائللتيار في الدائرة الكهرب  on−off درجة حرارة معينة سوف تسبب وصل أو فصل 

كمنظم لدرجة الحرارة (يسمى ثرموستات)    عملولكنه يست  ،الكفاية بما فيه   يقة ليس دقيقاً الجهاز بهذه الطر و

  . التدفئة المركزية والسخانات واألفران األجهزة المنزلية مثل في

 

  ) يبين شرائح االزدواج المعدني 2-1الشكل (

  

 : "كاشف الحرارة ذو المقاومة المتحسس :  الثاني النوع 1 -1- 1

(RTD) Temperature Detectors –Resistance  

أنواع   للحرارة من أكثر  الكاشفة  المقاومة  البالتين أو    ات المتحسس تعّد  انتشاراً، وتصنع من  الحرارية 

  ، التاليةحسب العالقة  بحديد). تتغير مقاومتها خطياً بتغير درجة الحرارة    (نيكل/   خليطه النيكل أو النحاس أو  

  : متحسسات دقيقة جدا لتحسس الحرارة RTDsوهذا ما يجعل  

))0t -(1 + α (t  0R = R  

  : إذ إن  

R   عند قيمة درجة الحرارة المقاسة (   كتابع لدرجة الحرارة  المتحسس : قيمة مقاومةt ( .  

0R .(تعطى عادة عند الدرجة صفر مئوية) قيمة المقاومة عند درجة الحرارة المرجعية :  

α المعامل الحراري للمقاومة :temperature coefficient .  
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t   :  ،0درجة الحرارة المقاسةt  (عادة عند درجة الصفر المئوية) درجة الحرارة المرجعية .  

تتصف المقاومة الكاشفة للحرارة بأنها تعمل في مجال متوسط لدرجة الحرارة. ولكنها تتأثر بالتسخين  

  بمقاومة أسالك التوصيل.  المتحسس كما يتأثر هذا  ،رة القياسئلتيار القياس في دا نتباه الا الذاتي، لذلك يجب 

أذرع قنطرة وتستون وخرج القنطرة يؤخذ كمقياس لدرجة الحرارة ، أو    ىحد إك عمالها  است ويمكن            

في هبوط الجهد    اً يسبب التغير في المقاومة الحرارية تغير، إذ  دائرة مقسم جهد   خرى يمكن استعمالكطريقة أ

  . ) 3-1الشكل ( في كما  ،على مقاومة

  

(    مثال:  المئوي  الصفر  درجة  عند  مقاومته  البالتينيوم  من  سخن   )  2.732Ωمتحسس 

  ) إ)   o40Cلدرجة   . الدرجة  هذه  عند  مقاومته  أحسب  الحراري ،  المعامل  بأن  علمت  ذا 

  ) ؟  o0.00379/ Cللمقاومة في درجة الصفر المئوي هو ( 

  الحل: 

))0t -(1 + α (t  0R = R  

R=2.732(1+0.00379×40) 

R=3.146Ω  

  

 

 بدرجة الحرارة عن طريق التغير في المقاومة  التحسسيبين  ) 3-1الشكل (

  .  تناظرية تؤخذ كمقياس لدرجة الحرارة  إشارةعبارة عن يكون   كلتا الدائرتين الخرج من 
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   :الدايودات الحرارية والترانزستورات الحرارية  :الثالث  النوع  1-1-1

Diodes and Transistor Thermometer Sensor 

 الشحنات الموجبة  انتشار ألن معدل  ؛كمتحسسات لدرجة الحرارة عمل والترانزستورات تست الدايودات   

الحرارة بدرجة  تتأثر  الموصالت  أشباه  دوائر.   والسالبة خالل وصالت  هذه   كما توجد  بين  تجمع  متكاملة 

مرتبطالمتحسس العناصر   خرج  جهد  إلعطاء  خاصة  دوائر  مع  للحرارة  الحرارة ة  بدرجة  الدائرة  و  .كدالة 

فولت لكل درجة مئوية ) عندما    ي(ملomV/C 10 خرج   يتعط   التي  LM35هي  المتكاملة األوسع انتشاراً 

(   في كما    )   5V+(  بجهد    ى تغذ  الحرارة من   (on-off) رقمي يمكن عمل مفتاح  و  ،أ)  4-1الشكل  لدرجة 

بتوصيل   تناظري متحسس   جهد    إلى   التناظري الخرج   وذلك  مقارن  م   الذي دائرة  محددة    وازنته يقوم  بقيمة 

 أو اكبر من القيمة المحددة  ي يكون جهد دخل درجة الحرارة يساو  عندما   1المنطق    إشارة  وينتج   ،الضبط

  . 0بالمنطق   شارةاإلوإن لم يكن كذلك تكون   ،الضبط

  عمليات. مع مكبر    الحراري   المتحسستجمع بين عنصر   ( LM3911N) متكاملة مثل وهناك دوائر    

نقطة الضبط وتعطى  ب)    4- 1( عند توصيلها كمقارن إلى  الحرارة  فإن الخرج يتحول كلما وصلت درجة 

  On-off).(  بصورةدرجة الحرارة  فيمتحكم  مباشرة

 

  الدوائر المتكاملة كمتحسسات لدرجة الحرارة ) يبين 4-1الشكل (
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  :الحراري  المزدوج - الرابع النوع 1-1-1

Thermocouple   

ً   الحراري   االزدواج يتكون     م   ن سلكي من    أساسا كما  مثي B و  A ماثلين تغير  وصلة         الشكل  في الن 

)1-5( .  

  

  الحراري  المزدوج) يبين 5-1الشكل (

من الوصالت األخرى بالدائرة التي تحفظ في   تكون في درجة حرارة أعلى عند تسخين الوصلة بحيث   

 .الساخنةدافعة كهربائية تعتمد على درجة حرارة الوصلة  قوة تتولد   ؛وثابتةدرجة حرارة باردة  

الحراري صغير ويحتاج إلى تكبير قبل توصيله إلى دخل القناة التناظرية   الجهد الناتج باالزدواج  

 قيمة القوة في ألن درجة حرارتها تؤثر   ؛دوائر لتعويض درجة حرارة الوصلة الباردة تطلب ي كما  للمتحكم.

 . الدافعة الكهربية المتولدة بالوصلة الساخنة 

  

  متحسس الحرارة الزئبقي :  الخامس النوع 1-1-1

Thermometer 

ويترجم ذلك عن طريق ارتفاع مستوى الزئبق بمقدار معين    ،درجة الحرارة هو جهاز يقوم بقياس   

 .الحرارة يتناسب مع درجة 

    :هماهمين مويتألف هذا المقياس من عنصرين   

 .زجاجة الزئبق - 1

   .ميزان التدريج  -2

صل مع  بشاشات رقمية أو تو  لكترونية مزودة إوسائل  متحسسات الحرارة الشائعة  تُستعمل  صناعياً    

  . المعرفة بالقوانين الفيزيائية المتعلقة بالقوانين الديناموحرارية  واعتماداً على مستوى الحاسوب  
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  يالحرار المقاوم :السادس  عالنو 1-1-1

 Thermistors  

 يمكن أن يكونو  الحرارة. الحراري تغيراً أكبر في المقاومة من أجل تغير معين في   المقاوم  يظهر

ومال دقة  الرئيس مةءأكثر  والمشكلة  ب ،  خطية  غير  الحرارية  المقاومات  أن  في  تكمن   ، كبير نحوٍ ة 

درجة  مجال  كان  نسبياً   فإذا  صغير  المقاسة  جيدةالحرارة  أداة  الحراري  المقاوم  شبكة و،  فيكون   تكون 

و نوع آخر من  هلثرمستور  وا   .بتغير الحرارة  راً صغي  اً خطي  اً تملك جهد   ؛ إذ إنهااومات الحرارية فعالةالمق

 ً عموما مصنوعة  وهي   ، الحرارة  درجة  استشعار  أكاسيد   أجهزة  مثل  الموصلة  شبه  المواد  النيكل    من 

لديها    الثرمستور معظم أنواع   . مما يجعلها تتلف بسهولة  لسيراميك وا  الزجاجوتغلف ب  ،والكوبالت أو المنغنيز

أو  للمقاومة  السلبية  الحرارة  درجة  درجات    إن أي    ، NTC)(  معامل  زيادة  مع  تنخفض  المقاومة  قيمة 

الحرارة    خر آونوع    ،الحرارة درجة  معامل  المقاومة  ترتفع    ، )PTC(  اإليجابية،له  في  بقيمة  درجة  زيادة 

  الرئيسة هي سرعتها في االستجابة ألية تغييرات في درجات الحرارة . ميزتها و  .الحرارة

  

ً وتتكون             عموما الموصالت   الثرمستورات  أشباه  إلى    ،من  وتحول 

الكرات المضغوطة  بصورة    أو ،  )6-1شكل (الكما مبين في    أقراص صغيرة 

 ً ألية تغييرات في درجة    التي هي مغلقة بإحكام إلعطاء استجابة سريعة نسبيا

والحرارة المقاومات .  مثل  تصنيفها  وتعرف  يتم  طريق الثرمستورات  .    عن 

من   الغرفة  حرارة  درجة  عند  المقاومة  أوم  10قيم     .أوم Ω Mإلى كيلو 

  نحتاج إلى تمرير بي وهو ما يعني أننا  الثرمستورات هي أجهزة مقاوم سل و

لقياس   قابلة  نتائج  لتحقيق  الكهربائية  ودائرتها  المقاومة  تلك  خالل  من  تيار 

  الجهد.

  

) يبين  6-1الشكل (

  الثرمستور 

  

تقاطع مجسات    تشمل،هناك أنواع أخرى من أجهزة االستشعار لدرجة الحرارة لم يرد ذكرها هنا  و

الحمراءو  الموصالت،أشباه   تحت  الطبيةو  الحراري،   اإلشعاعومجسات    ،األشعة  الحرارية    ، المجسات 

  الصناعية. من المجسات الموجودة في التطبيقات   والكثير الكثير ،مؤشرات الو

  درجات الحرارة بات الحرارية في التحكم المتحسستطبيقات  

  غرفة عن طريق تشغيل مكيف هواء بارد .    ة حرارة درجبكيفية التحكم   ) 7-1( الدائرةتوضح 
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يمكن ضبط درجة الحرارة عن طريق المقاومة المتغيرة ( نقطة المرجعية ). عند ارتفاع درجة الحرارة  إذ  

وينقل    ، درجة الحرارة المطلوبة  إلى حتى يصل   )   LM135من نوع (   الحراري المتحسسيزداد الجهد على  

فيعمل على تشغيل المرحل الذي بدوره يعمل على تشغيل    ،الة التشبعح  إلى الجهد عن طريق مكبر العمليات  

  ويكون جهد مكبر العمليات صفراً،   المتحسس وعند انخفاض درجة الحرارة يقل الجهد على    ،مكيف الهواء

  فصل المرحل وتوقف مكيف الهواء عن العمل .  إلىفيؤدي  ،والترانزستور في حالة الجهد السالب 

  

  درجة الحرارة  ب) دائرة التحكم   7-1شكل ( 

 دائرة إنذار  الحريق  

وهذا بدوره  ،  الحراري    المتحسس في  عند وقوع الحريق في مكان ما ترتفع درجة الحرارة وتؤثر  

حالة التوصيل    إلى حالة التشبع الموجب الذي يعمل على نقل الترانزستور    إلى  شارةاإليعمل على نقل مكبر  

  . الحريق    إنذاروضح كيفية عمل دائرة ي  الذي)  8-1كما في الشكل (،  اإلنذاروتشغيل جرس 

  

  الحريق  إنذار ) عمل دائرة  8- 1شكل رقم ( 
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  متحسس اإلزاحة   1-1-2

Displacement sensor  

  الذي س حستلل لموضعاس حس مت اصطالح نستعمل و  ،  س الموضعحسمتب   األحيانويسمى في بعض 

ً قياس ي يعط  لهدف المتحرك  . ل الحاليللمسافة بين نقطة ثابتة (مرجعية) والموضع  ا

لهدف   الحالي قياس للمسافة بين الموضع  يعطى إذ ) 9- 1(شكل الالمبين في  س اإلزاحةحسمت  كما مبين في 

  نوعان:  ا وهم  ، السابقوالموضع المسجل 

  

  

  اإلزاحة متحسس  9- 1شكل 

  

  دورانية ة والالخطيس المقاومة حسمت النوع األول : 1-1-2

Linear and rotational resistance ، Displacement sensor 

  أنواعاً )  10-1شكل (الالمبينة في    دورانيةة والالخطيالمقاومة    تستعمل  التي   اإلزاحة  حسسات متتُعد    

وه   االستعمال شائعة   مكلفة    ي ،  و غير  ً   تسمى ،  الجهد    أيضا .  أو   الخطي مقسم  جهد    إذ الدوار  توصيل  يتم 

) على مسار المقاومة  المنزلقبين التالمس المتحرك (  شارة اإلويؤخذ جهد    ،  مستمر على كل مسار المقاومة

المنزلق    طرفي وأحد   التالمس  ليدل على موضع  من    المتحسسيتكون  و ).  10-1الشكل (  في كما    ،المسار 

فرق جهد    إلى تربط أطراف المقاومة    ،   على جزأين والنقطة المنزلقة تقسم المقاومة الكلية  ،  مقاومة متغيرة  

ويمثل    ،   الفولتية   زئيجوبالتالي  ،  المقاومة    ئ يجز ويكون الخرج من الطرف المتحرك الذي  ،  بقيمة معينة  

  .  دورانيلا أو الخطيس تناظري للموضع حسمت ومن ثم يعمل مقسم الجهد ك  ، س حسمتفولتية الخرج لل
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  دورانية ة والالخطي) يمثل المقاومة 10-1الشكل (
  
  

ك  اإلفادةيمكن  و الجهد  مقسم  وذلك  حسمتمن  في    عن طريقس  المستقيمة  المتغيرة  المقاومة  وضع 

المسافة   الخارج يمثل مقدار  الجسم   اإلزاحة   أو موضع الحركة والجهد  ذلك  كما مبين في    ،   التي تحرك بها 

موقع  الذي  )  11-1(  الشكل النقطتين    اإلزاحةس  حسمتيبين  من  كل  وقراءة    ،  )Cوالنقطة    0  النقطة(في 

  .   بين النقطتين   اإلزاحة بحدود    هوغلق   على فتح صمام الهيدروليك   المتحسس يعمل    إذ بين النقطتين    اإلزاحة

الحركة   تكون  يستعمل  د وعن  ،دائريةوقد  الجهد    إزاحةس  حسمتئذ  مقسم  نوع  واضح    الدائري،من  كما هو 

  . )  12-1(      بالشكل  
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  لصمام هيدروليك  اإلزاحة متحسس) يبين موقع 11- 1الشكل ( 

  

    

  دورانية الس المقاومة متحس) 12-1الشكل (
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  : المحول الخطى الفرقى المتغير  الثانيالنوع  1-1-2

Linear Variable Differential Transformer Sensor LVDT  

اإلزاحة هو المحول    حسسات مت لالشكل اآلخر          

الفرقي  ويسمى    الخطي  ويعتمد  ،  .LVDTالمتغير 

من   الخرج  القلب    المتحسسجهد  موضع  على 

من ثالثة ملفات     LVDTيتكون  و  ،للملف  الحديدي

القلب    متماثلة بداخلها  يتحرك  كما    الحديديالموضع 

) إلى  و   .)  13-1بالشكل  متردد  تيار  يوصل  عندما 

بالحث    االبتدائيالملف   (  الجهدايتولد          )   1Vن 

  . الملفين الثانويين في  )  2V( و
  

  الفرقي  الخطي اإلزاحةس متحس   13- 1شكل 

القلب  و يكون  جهودهما  في  الحديديعندما  تتساوى  الثانويين  الملفين  بين  متوسط   . وضع 

فولتية    إن           بحيث  ملكل    جالخرقيمة  موصلة  الثانويين  الملفين  ً إن  معا خرجهما  بين    ن  الفرق  هو 

المنتصف يكون الجهدان    فيفعندما يكون القلب      ،)14- 1كما مبين في شكل (  )��-   .��=   0(  أي،  جهديهما

  .اً ن ويكون الخرج صفري متساوي

قريب ت عندما  و يكون  األوسط  موضعه  عن  الحديدي  القلب  إزاحة  ً تم  من    ا الثانويين  الملفين  أحد  من 

المتولد  و .اآلخر المتردد  الجهد  يكون  لذلك  من    فينتيجة  اكبر  يمثل    خر.اآل أحدهما  بين  إذ    جهدي الفرق 

خرج    إشارة ة تكون هناك  وفي هذه الحال   ، الحديديج يعتمد على موضع القلب  الخر  إن   أي   ، الخرج  الملفين 

إلى جهد مستمر    غالباً و.  د مترد   تيار   بصورة   يكون الذي     LVDTالمتحسسمن   ويتم    ،تناظرييتم تحويله 

  .المتحكم في ره قبل إدخاله إلى قناة تناظرية تكبي

  

  ومكوناته   ) لحثيا( الفرقي الخطي المتحسس) يبين طريقة عمل 14-1الشكل (
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  يس اإلزاحة السعوحسمتالنوع الثالث :   1-1-2

Capacitance displacement sensor 

ذ  متسعة  عن  عبارة  متوازيين  ات وهو  المعلوم    ،لوحين  طردياً   ن أ ومن  تتناسب  المتسعة  مع    سعة 

 ً   .)  15-1كما مبين في الشكل ( ، مع المسافة بينهما مساحة اللوحين وعكسيا

    

  س سعوي )متحسشكل متسعة ( 15- 1شكل 

تفصل بين اللوحين أو تغيرت المساحة    التي إذا تغيرت المسافة  تتغير  سعة هذا المتسعة    أن أي بمعنى  

    ).  16-1الشكل ( في إلى الداخل أو إلى الخارج كما  الكهربائيبين اللوحين أو تحركت شريحة العازل 

  

  السعوي اإلزاحة س حسمت) يبين شكل  16-1الشكل (

  اإلزاحة   أو أي نستشعر بالحركة    ،تغير سعة المتسعة بتغير العزل بينهما  في من هذه الظاهرة    ونفيد 

من   الناتج  الخرج  من  مقدارها  السعوي.  شارة اإلونقيس  للمتحسس  يتم    فيالتغير    إنأي    الكهربائية  السعة 

إلى   بالمحول  إشارةتحويله  معالجتها  ذلك  بعد  تتم  مناسبة  تذهب    ،كهربائية  والتحكم    إلى ثم  السيطرة  جهاز 

  الجهاز. الخاص بذلك 

(نلو الشكل  الجسم    17- 1حظ من  للمتسعة عند دخول  الكهربائي  المجال  الحاصل في  التغير    إلى ) 

  صفاتها. يمثل الجسم القطب الثاني للمتسعة ويغير من  ، إذ  المتحسسحيز 
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) يمثل تغير  17-1الشكل (

المساحة المشتركة بين  

  الصفيحتين نتيجة دخول جسم

  المتحسس حيز  إلى

    

   متحسس الضغط :3- 1- 1

Pressure sensor  

،  المبرمجةوفي التحكم بوحدات اإلنتاج المؤتمتة    الطاقة،الضغط أمراً أساسياً في محطات توليد    عد يُ   

المصانع   من  الكثير  عمليات  و  اإلنتاجية. وفي  في  أساسي  دور  يكون    المعالجة، للضغط  أن  يجب  والضغط 

مراقبة    ضرورية في ستكون    ات المتحسسوبالتالي فإن    يتشوه. وإال فإن العنصر سوف يتلف أو    ،بدقة  اً محدد 

المعلومات المناسبة مع ضغط الهواء أو الغاز أو بخار الماء أو الزيت أو    المتحسسيعطي هذا    إذ ،    الضغط

  P  سلطالضغط الم  ويؤدي   أي مائع آخر ، مما يسمح بتحديد العمل األمثل لألجهزة أو اآلليات الميكانيكية .

ات  مقادير ميكانيكية ، إلى إشار  عد ، التي تُ   هذه التغيرات تحويل  ، ويتم  في الجسمإلى تمدد محوري وقطري  

  . )18-1س الضغط ( متحسوضح بالشكل صورة م كما  ،كهربائية

  

  س الضغطمتحس يبين   18-1الشكل 
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  ) ومبدأ عمله Strain gauge(  نفعالاال مقياس  سمتحس 1-1-3-1

التطبيقية لقياس    واحد من أهم األدوات لتقنية القياس الكهربائية   ) Strain gauge(  نفعال مقياس اال

ُ فهي   اسمها، كما يدل   .كميات الميكانيكيةال والخرج   والضغط،الشد  نتيجة    يتكون  الذي   ،االنفعاللقياس    ستعمل ت

بصورة  منها يمكن سالبة.  أو موجبة    إشارة  يكون  فيعمالاست  وبالتالي  الضغط    ه  قياس  إلى أجهزة    استناداً 

   فحصه. للجسم المطلوب  االنكماش  التوسع وكذلك معرفة مقدار

 ً دائما أو    على   الضغط  ويتسبب  خارجي  تأثير  داخليالجسم عن طريق    قياس   يمكنو للمواد.  تأثير 

قيم    وتعتمد   gauge.Strain االنفعال  قياس  الخرج لمتحسس  إشارة   أو قيمته بواسطة  التأثير الخارجيكمية  

  يحتوي   شريط قياس عبارة عن رقاقة من  مالو ،وتحليله جسمعلى سطح ال  اإلجهاد  قياس ل  االنفعالخرج سلسلة  

 ً سطح  للضغط    متحسسغشاء  على    عموما على  رقم م كما    Strain gaugeـلايوضع  بالشكل          وضح 

)1-91 .(  

  

  نفعال س قياس االمتحس يبين   91-1الشكل 

مقياس  متحسويعتمد   الموصالت    االنفعالس  في  الكهربائية  المقاومة  تغير  نظرية  على  تشغيله  في 

لقوة   تعرضها  نتيجة  الموصالت  هذه  على  الواقع  اإلجهاد  نتيجة  يُ   ما. الكهربائية  بذلك  لقياس    عمل ستوهو 

هي رقيقة  و   ،الكهربائيةالموصالت    تكون من شريحة منوي .أو القوة الميكانيكية أو اإلزاحة الوزن أو الضغط  

على    شريط رقيقة من ال  شرائط  صورة ب  وهي   . ة بوص  1/1000  بقطر مصنوعة من أسالك مستديرة  و  ،جداً 

  النفعال قياس ا متحسس التوضيحي )20-1شكل رقم(في ال  أدناه نموذج ويمثل األ  ، ركيزة معدنية غير موصلة
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  ) نفعالاالس مقياس  متحس(   Strain gauge    20-1شكل 

تركيب   مقياس  متحس ويعتمد  مبين    االنفعال س  هو  الشكل كما  موصل  20-1(  في  تثبيت  على   (

كهربائي دقيق بطريقة تموجية إلى األمام وإلى الخلف على لوح تثبيت محكم اللصق على الجزء المراد قياس  

. ويؤدي   إلى  إاإلجهاد به  الكهربائي (زيادة في طول    ، اللوح  استطالة جهاد الشد  الموصل  وبالتالي استطالة 

الموصل ال الموجودة في  المادة  إتتغير  الموصل ) ، وبما أن كمية  ، فإن  ، أي  ثابتة وحجمه أيضاً  كتلته  ن 

  زيادة طوله يؤدي إلى نقص في مساحة مقطعه ، وبالتالي تتزايد مقاومة الموصل تبعاً لقانون المقاومة : 

R=ρL/a 

  . المقاومة الكهربائية   ):  R(  إذ إن

ρ  :المقاومة النوعية للمادة المصنع منها الموصل .  

 )L  طول الموصل ( .  

 )a   مساحة مقطع الموصل ( .  

  ويؤدي اإلجهاد بالتالي إلى : 

  . وبالتالي نقص في مساحة مقطعه)تزايد طول الموصل (  -1

  . تزايد مقاومة الموصل -2

إلى    انتقال يتم  و السطح  طول  في  الناجمة  الضغط  و،    المتحسس التغييرات  قياس  مع  يتم  بالمقارنة 

ً   ،المقاومة الكهربائية لألسالك  التغيرات الحاصلة في  هناك  كون  ي يجب أن  إذ .  المتحسس مع    التي تختلف خطيا

  .  الجسمعازل كهربائي بين الشبكة وسطح 
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مع و           الضغط  قياس  أجل    اإلجهاد سلسلة    من 

توصيلال يجب    إلى   egaug Strain  ـ أل  مقاومة 

دائرة كهربائية قادرة على قياس التغيرات الدقيقة في  

المقابلة   محوالت  ب نستعين   إذ   .س متحسللالمقاومة 

ً   مقاومات   ثالث عادة    تستعملطاقة   كهربائيا   ترتبط 

االنفعال متحسس  بـ  لتشكيل  مع  يسمى    قنطرة   ما 

  ) . 21-1بالشكل (وضح مكما  يتستون و

  

  

  نفعال مع مقياس االيتستون و  قنطرة 21-1الشكل 

  Strain gauge االنفعالس مقياس متحس الكهربائية إلى  شارةإضافة اإل  1-1-3-2

في    هذه التغيرات زيادة  ستسبب وبالتالي    ، طوالً أكثر  شريط من معدن موصل سوف يصبح    تمدد إذا  

الكهربائية  قيمة   تم وضع شريط من معدن    ذلك،  وبخالف   للسلك.المقاومة  (   تحت إذا  الضغط  دون  من  قوة 

  الشريط كما   استعمال يمكن  إذا  مقاومته.قل قيمة  ست وبالنتيجة    ،ذلك السلك  في   تقصيرالوتوسيع السيتم  ف  التواء)

واضح   الم  عنصراً هو  القوة  مقدار  على   ، سلطةلقياس  المقاومة   قياس  باالعتماد  على    قيمة  الجهد  فرق  أو 

  .مقياس الضغط بويسمى مثل هذا الجهاز  ،طرفي القنطرة

يكون صغير  إن المقاومة  قيمة  في  الحاصل  بحيث ال  اً التغيير  قراءة    أجهزةسه في  اقييمكن    للغاية 

نستطيع    ،المقاومات  تغييرولكي  هكذا  قيمته  معرفة  بـ    ،وقراءة  المسماة  الكهربائية  بالدائرة  قنطرة  نستعين 

  ) . 22-1في  الشكل رقم ( والموضحة   ويتستون 

نل         اأن  حظ  إذ  المقاومات  أي  توازن  ختالل في 

  . )Vout(  لفولتيمتر االقراءة الدقيقة لجهاز    في   سيؤثر

الضغط  وي متحسس  بدل    Strain gaugeربط 

المقاومات    R4المقاومة   قيم    R3 -R1 وتكون 

ذات قيمة متغيرة من     R2وتكون المقاومة  ،متساوية

التوازن   عملية  خلق  عند ونل،  اجل  وجود    حظ  عدم 

ت ،  م على    سلطقوة  الضغط  الكهربائية  قياس  فالدائرة 

تكون    قنطرة لل ب سوف    ، متناظرنحٍو  متوازنة 

سيشير  القراءة فولت،    صفر  إلى   والفولتميتر    وهي 

  مقياس الضغط.  التي تمثل قوة صفر على نفسها 

  

  دائرة قنطرة ويتستون  22-1الشكل          
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قطعة  و           على  الضغط  وجود  بالزيادة    Strain gauge  ـألمع  تتغير  الذي    أو فمقاومته  النقصان 

ا  إلى سيؤدي   القنطرة  حالة  دائرة  في  التوازن  فيه  ختالل  الفولتميتر  في المعبرة  إذ قراءة    ، الصفر  يقرأ   ال   ، 

الميكانيكية.    استجابة القوة  متغيرات  الضغط ومع  لمقياس  الجديدة  المقاومة  قيمة  حساب   Strainيمكن 

gauge   طريق والمعادلة  عن  الضغط  ،  قراءة  مقياس  هي  القراءة  نتيجة  ستكون    اإلجهاد   أوبالتالي 

    . لخنفسها..إ

  

الضغط    عملستيُ ما    على  مثالو           سمقاييس  لقياس  الميكانيكية  الهندسية  البحوث  من    لسلةفي 

لغرض  االختبار    لعينة ألعضاء الهيكلية  ا  في  هالصقلاشرائط  ال  ة منصغير  قطع   وضع  االختبارات عن طريق 

   ) .32-1شكل (ال، كما مبين في نفعالقياس اال

    

  على الجسم  نفعال س مقياس االحسمتيبين وضع عينة االختبار من    23-1الشكل 

  

  للضغط:  عناصر التحسس 1-1-3-3

الضغط   السطحبأيعرف  وحدة  على  القوة  الطرو  ،نه  المائأكثر  المباشرة  هي  مد تعق  الضغط  لقياس  ة 

. إن عملية  فيه مكن للقوة (الضغط ) أن تؤثر  عنصر ميكانيكي مرن موضوع في منطقة معزولة ي  استعمال

ذلك ) تولد    طوله أو غير   ة زيادة في حجم مقطعه أو زياد   قد تحدث في عنصر التحسس ( مثالً     التشوه التي 

ً يمعينة تتناسب طرد   إزاحات وبدقة   ليه جميع متحسسات  مع الضغط . هذا هو المبدأ األساسي الذي تعتمد ع  ا

ن المتطلبات األساسية لعنصر متحسس الضغط هي إيجاد وسائل  أ خاص   نحوٍ ضغط التجارية هذه األيام. و ب ال

بين ضغطي سائلين (  للعز يُستعملل  القياس و  أحدهما  وجزء مرن من    ، كمرجع )  عملستيُ   خر اآلمن اجل 

عناصر التحسس (للضغط)    ع عديدة من هنالك أنواو. ق الضغط إلى تشوه في عنصر التحسس اجل تحويل فر

  األنواع اآلتية: ب  كما موضح  ةعملالمست
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لقياس الضغط، أحد األطراف مفرغ    يسيرعبارة عن عنصر  :  diaphragmالغشاء  ـ  1 معد 

إلى انحراف الغشاء الذي يسبب انحرافاً    (P)أكثر من الجانب المعّرض للضغط الجوي يؤدي تسليط الضغط  

بمقدار   (الشكل    X∆للمؤشر  المقاس  الضغط  قيمة  تحويل    آ)-24-1يتناسب مع    إشارة   إلى  اإلزاحة ويمكن 

 .  المستعمل المتحسسعلى  باالعتماد ميكانيكية أو كهربائية 

تأسطوانة    :bellowsالمنفاخ  ـ  2 رقيقة  شريحة  عن  عبارة  من    مثلجدرانها  عميقة  قشرة 

(الشكل   بين    راوح تي وب)،  - 24-1التعرجات  ما  التعرجات  الضغط  ب تعرجاً    20-5عدد  مجال    (P)حسب 

تتحرك هذه النهاية المحكمة محورياً عندما يسلط الضغط على النهاية    إذ المسلط، محكمة من إحدى النهايات،  

بقيمة   تحويل    ،X∆األخرى  كهربائية    إشارةإلى    اإلزاحة ويمكن  أو    المتحسس على    باالعتماد ميكانيكية 

  . المستعمل

بوردن    ـ3 األنبوب    : Bourdon tubeأنبوب  لدخول  (C)حرف    بصورة الذي  لهذا    فتحة 

ال بمقدار    ،(P)ضغوط  مالهواء  المؤشر  بتحريك  تقوم  التي  الميكانيكية  اآللية  مع  تتصل    X∆ونهاية وحيدة 

  . يوضح ذلك  جـ) -24- 1(الشكل  ،يتناسب مع قيمة الضغط المسلط على الجهة األخرى لألنبوب 

      

س  اأنواعيبين  24-1الشكل    اإلجهاد من متحسس قيا

مقاييس             ت  االنفعالولزيادة حساسية  لفائف حلزونية  كوين يمكن  أو  اللوالب  بوردن من  كما    ،أنبوب 

  خر،اآل وبالتالي يزيد من الحركة في طرفها    فعاليتها،طولها الزاوي من    يزيد   إذ ).  25-1واضح في (الشكل

    المعالج.  إلىومنه  الطاقةالداخلة لمحول  شارةاإلالتي بدورها تزيد من قوة 
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  الضغط   تحسسامت  أنواع يوضح  25-1الشكل 

  : اإلن
اج�ة �ال��� في  ت���قات م
	�� ال�غ�

الجزء السفلي من    متحسس  مكن وضع أجهزةي  ،)26  - 1من مالحظة الشكل ( خزان  الضغط على 

معرفة حجم    وكذلكومراقبته  ضغط  القياس    طريقن  عف  مملوء. أم  معرفة هل هو فارغ  من أجل  وذلك    المياه

أو تدفق      المتحسس من    ومراقبته   يمكن قياس الوزن   وكثافته بواسطة وحدة عرض الشاشة الرقمية؛   السائل

الخط  السائل     أو   ومعالجتها في الحاسوب بيانات االستشعار    إرسال  يتم و،  بالسائل  القناني  لملء  اإلنتاجي في 

  .اإلنتاجية للعملية  المطلوبة  اإلجراءات نحصل على و  عملية األتمتة  تتم  إذ ،  PLCرقمية  التحكم الوحدة 
 

  

  اإلن
اجي م
	�� ال�غ� في م�ار ال��   26- 1ال��ل 
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  الضوئية   اتالمتحسس  :1-1-4

sensorsPhoto   

الضوء  حسمت  يولد  الضوء    إشارةس  كثافة  على  تدل  كهربائية  طريق  خرج  الطاقة  عن  قياس 

من الترددات، والتي تتراوح في وتيرة من "تحت الحمراء" إلى    اإلشعاعية التي توجد في نطاق ضيق جداً 

  "مرئي" إلى "فوق البنفسجية" ضوء الطيف. 

كان مرئياً حسمت  لعم  أمبد ويكون   الخفيفة" سواء  "الطاقة  الضوء هو تحويل هذه  أجزاء    م أ  س  في 

الكهربائية اإلشارات  إلى  الضوئي  الطيف  من  الحمراء  (الفوتونات)    ، تحت  الضوئية  الطاقة  تحويل    إلى أي 

  الطاقة الكهربائية (اإللكترونات). 

اإل الضوئيةويمكن  الكثافة  تشمل  مقادير  عدة  قياس  في  منها  وغيرها.    ، والسرعة  ، واإلزاحة  ،فادة 

المجموعة  و هذه  ضمن  الكهرضوئيةتدخل  الليزر  ، العناصر  في    تستعمل الحرارية،    واألشعة  ،وعناصر 

  ، وآالت النسخ  ، والماسحات الضوئية وأجهزة الفاكس    DVD - ROMو    CDفي محركات    أو الكاميرات،  

  . أو أجهزة تحديد الموقع في الخطوط اإلنتاجية 

  المتحسس نظرية عمل 

واليوم أصبح لدينا   الضوئية، كان يستعمل ما يسمى بالخلية    ات المتحسس في الماضي وقبل ظهور هذه  

  والظالم، البصرية فعالة لتحسس الضوء    ات المتحسستكون    إذ   البصرية.   ات المتحسسنوع جديد ومتطور من  

فيما لو كان خرجه في حال    س،متحسلل  عتياديةضوء أو للظالم إلى الحالة االعند تحسسه لل  المتحسس ويشير  

 . االعتيادية التشغيل أو اإلطفاء في حالته 

ً شعاع  المتحسس يكون الخرج مفعالً عندما يستقبل    التحسس للضوء :    المتحسس ، بمعنى آخر يكون    معدالً   ا

  مفعالً عندما يكون الشعاع غير محجوب . 

  وفيه يكون الخرج مفعالً عندما يحجب الضوء عنه.  التحسس للظالم :

أوضح   في    المتحسس   يتحسس وبمعنى  الوصل  لطريقة  تبعاً  الظالم  أو  الضوء    إذ   الدائرة،الضوئي 

حالة   لتغير  تبعاً  الخرج  معطيات  أو    المتحسس تتغير  الضوء  مقاومة    الظالم. في  تزيد  أن  يمكن  وبالتالي 

  . المتحسسوذلك تبعاً لنوع   ،أو تنقص عند التعرض للضوء المتحسس

  ومنها: ) 27-1وضح بالشكل رقم ( م الضوئية كما  حسسات مت لا أنواع وهناك الكثير من 
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  الضوئية  اتالمتحسس  أنواع ) يبين 27-1الشكل (

   LDR  المقاومة الضوئية  األول: النوع 1-1-4

Photo resistors 

مواد نصف ناقلة  وهي عبارة عن    ،photo resistorsتعرف هذه العناصر بالمقاومات الضوئية  

ت لها.  مثحساسة للضوء،  تتعرض  التي  الشدة الضوئية  قيمتها بتغير  تتغير  الخاليا  يتم اإلول مقاومة  فادة من 

  الناقلة للضوء في عدة مجاالت.

) الضوئية  المقاومة  تصنيع  الكادميومLDRيتم  كبريتيد  مثل  موصلة  شبه  مواد  من  قطعة  من   (،  

وم عندما يسقط  ألا وتتغير قيمتها بضع مئات من    ،كهربائية من عدة آالف أالوم في الظالموتتكون مقاومتها ال

  الضوء عليها. ومن مميزاتها يتطلب استجابتها لتغير قيمتها ثواني كثيرة للرد على التغير في كثافة الضوء. 

المتغيرات الضوئية  نتائج ونحصل على    ،وهذه المواد تتغير مقاومتها الكهربائية عند تعرضها للضوء

ذلك.    عن طريقتي تسيطر على تدفق التيار  من متغيرات قيمة المقاومة الموصولة مع الدائرة الكهربائية ال

ة في الخاليا الضوئية  مستعملالمواد الضوئية الو  الجهد.  د مننحصل على المزي  ،المزيد من الضوء   وبالتالي،

LDR   ً بالضوء مثل الثنائي    تتأثر الموصالت مواد   أشباه وقد صنعت من    هو كبريتيد الكادميوم.  األكثر شيوعا

   PN  -للسيطرة على تدفق االلكترونات والثقوب عبر تقاطع    تستعملالتي  الترانزستور الضوئي    أوالضوئي  

التيار  فادة من متغيرات يمكن اإلو الخرج متغيرة مع تغير كمية الضوء الساقط على هذه المواد.  إشارةوتكون 

للسيطرة على تشغيل    عن طريقالضوئية    ات تحسسالم  يف الدوائر االلكترونية  والتحكم    األجهزةربطها في 

  الحاكم. الذي يمثل الدائرة االلكترونية للسيطرة على  )  28-1كما هو واضح بالشكل ( بها. 
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  س ضوئي في دائرة الكترونية متحسيبين ربط  28-1الشكل 

  يودات الضوئية االد:   النوع الثاني  1-1-4

Photodiodes 

يدخل ضمن هذه المجموعة          

الموصالت الحساسة    أشباه   عناصر 

الضوئية كالدايودات  فعند    ،للضوء 

تعمل   عليها  الضوء  تسليط 

الفوتونات على توليد تيار كهربائي  

  إلى ترسل    ا ومنه  PNفي الوصلة  

لتكبيره  خمض العمليات    هو   كمام 

            . )29-1( بالشكل ح واض

    يوضح عمل الدايود الضوئي   92-1الشكل 

التي   الدائرة  الضوئي  الثنائي  متحسسات  تطبيقات  شدة    تستعملومن  قياس  في  الضوئية  المقاومة 

  ..الخ  التحكم. وأجهزة  اإلنذار أجهزة الضوء وفي 

 مثال:   تحويل شدة الضوء إلى فرق الجهد   

ب الشكل    استعمال وذلك  إذ  )    30-1(  قنطرة وتستون كما في  فرق    إلى الضوء  يمكن تحويل شدة  ، 

ً كان الموقع مظلم  إذا  ،على دائرة تكبير مناسبة    إدخالهاومن ثم  ،  بالجهد   ) يكون التيار    إضاءة دون  من  (      ا

ي صفر  فيعمل على تغير قيمة المقاومة المتغيرة حتى نحصل على جهد خرج يساو   ،   العكسي اقل ما يمكن

  فولت . 
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الضوئي يتناسب مع شدة الضوء ويرتفع الجهد    شدة الضوء يمر تيار عكسي في الثنائي   ارتفاع عند  

  الضوء. مع شدة  يتناسب ارتفاع الجهد على الخرج طردياً  ، على الخرج 

 

  فرق جهد   إلىتحويل شدة الضوء   دائرة 30-1شكل 

  ي الترانزستور الضوئ:  النوع الثالث 1-1-4

Phototransistors 

الترانزستور          هو  الضوئي  الثنائي    بديل 

(  الضوئي  الشكل  في  هو   )31-1المبين    الذي 

األساس   الضوئي.  يفي  التضخيم  مع  إذ  عمل 

إال    ه، نفس  عمل الثنائي الضوئي   أمبد على  عمل  ي

أن   يمكن  ً كسب  رفويأنه  جعله   اً،عالي  ا ما    وهو 

مع   الضوئي  الثنائي  من  حساسية  أكثر 

ذلك    و وه   ،التيارات  من    100إلى    50أكبر 

في   الضوئي  الثنائي  من    ات المتحسسمرة 

  القياسية. 

  

  يمثل عمل الترانزستور الضوئي   31-1الشكل 

ً   ي الترانزستور الضوئيتكون     ،   حساسة للضوء  PNصممت له قاعدة   NPNمن الترانزستور   أساسا

  يكون    أألنواع ومعظم    ،فوتونات الضوء على توليد تيار القاعدة  تعمل   تعريضها لمصدر ضوء مشع ، عند  و

  أو لديه عدسة واضحة لتركيز الضوء على وصلة القاعدة لزيادة الحساسية.   الغالف الخارجي له شفافاً 

  

  :PNPنوع  حسسات مت 

الموجبة إلى   ولن يتدفق    ،مطفأ  المتحسس عندما يكون    ،السالبةيتدفق التيار االصطالحي من القيمة 

 الحمل. التيار عندها في 
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  الحمل. إلى  اً تيار المتحسس عندها سيصدر   ،المتحسسوعندما يكون هناك تيار خرج من 

  

  :NPNنوع  متحسسات 

يكون   عبر    المتحسسعندما  تيار  تدفق  هناك  يكون   ( موصل  غير   ) يكون    الحمل.مطفأ  وعندما 

أو    PNPاختيار النوع    ويعتمد   .المتحسس سيكون هناك تيار حمل متدفق من الحمل إلى    الً موصو   المتحسس

NPN   وهي متطلبات دخل جهاز   مة،ءالمالالذي يحقق    المتحسس  اختيار بمعنى آخر يجب   ،الحملعلى نوع

      . )  PLC(  ـأل

  

الترانزستور الضوئي  متحسس ومن تطبيقات    

 

 دائرة اإلنذار 

ترانزستور ضوئي ذي طرفين للتوصيل مع ترانزستور من نوع دارلنكتون كما في    استعمالمكن  ي

قليل يكون الترانزستور في حالة    إضاءة مستوى    أوعندما يكون الترانزستور في الظالم    ،  )32-1الشكل (  

تعمل على    اإلضاءة عند ارتفاع شدة  و   ،   يعمل)  تالمسات المرحل مفتوحة (المرحل ال   ن أمما يعني    ،   قطع

الترانزستور   التشبع   إلى نقل  المرحل   ،   حالة  ملف  في  تيار  يمر  التالمسات    ،  وبالتالي  غلق  على  ،  فيعمل 

  . تالي يكون الحمل في حالة اشتغال  وبال 

  

  اإلنذار ) دائرة 32-1الشكل رقم (       
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  الثايرستور الضوئي   :النوع الرابع  1-1-4

 thyristors SCR otohP    

استشعار  هناك   أجهزة  من  آخر  الموصالت    المصنوعة  ضوء لانوع  أشباه    الثايرستور   هوومن 

يمكن    ،  الضوئي  التي   ، المعدل  أو  المنشط  السليكون  من  مصنوع  بم استعمال وهذا  التحول    نزلة ها  ضوء 

مع   بالمقارنة  جدا  منخفضة  تكون  ما  عادة  حساسيتها  لكن  المتردد.  للتيار  التطبيقات  في  المنشط 

photodiodes    أوphototransistors،  تقاطع  و حول  رقيقة  منطقة  تصنع  للضوء  حساسيتها  لزيادة 

  علم البصريات.   كأجهزة رائدة في  تستعملالبوابة التي تحدد كمية الضوء. وفي التطبيقات الحالية  

  

  الخاليا الضوئية.  :الخامسالنوع  1-1-4

 Photo cell  

ً   األكثر النوع  هي  الخاليا الشمسية   تحول الطاقة    فهيمن أجهزة االستشعار الضوئية الخفيفة.    شيوعا

  ترونية كلالاالتي تغذي الدوائر    شحن البطارية جهد يعمل على    بصورة الضوئية مباشرة إلى طاقة كهربائية  

  . )  33-1واضح بالشكل (  هو   كما ، ةودوائر السيطر

العديد من    تستعمل و الشمسية في  لتوفير مصدر طاقة بديل    األنواع الخاليا  التطبيقات الصناعية  في 

الصناعية وفي المنازل وللحصول على    األقمارالحاسوب في    أجهزةفي    تستعمل و   ،  ة التقليديعن البطاريات  

  اكبر قدر ممكن من الطاقة توصل مجموعة من الخاليا بالتوالي ومجاميع على التوازي . 

  

 يبين الخلية الضوئية ومنحنيات الضوء   33-1الشكل 

      

الضوء  تعتمد                الشمسية على شدة  الخاليا  المتولدة من  الطاقة  تنبعث منها    علىو كمية  التي  المواد 
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رب بطاقة كافية من الفوتونات  اإللكترونات الحرة من سطح المادة الحساسة للضوء مثل السيزيوم عندما تضُ 

زيد من الطاقة الضوئية  كمية الطاقة للفوتونات على تردد الضوء والترددات العالية ، وبالموتعتمد    ،الضوئية

الضاربة لسطح   الكهربائية    المتحسسوالفوتونات  الطاقة  قوة    أتنش  كذاتيار. وه  إشارةبصورة  نحصل على 

ً بما يتناسب مع طاقة الضوء الساقط    EMFدافعة كهربائية ( ق. د. ك )   السيلينيوم هي المواد  و.  عليها تقريبا

 ً شيوعا الشمسية.    األكثر  الخاليا  تصنيع  الخلية   ةً وعاد .في  كفاءة  تكون  الكلية    ما  الكفاءة  ولزيادة  منخفضة 

غير المتبلور التي ليس لها بنية بلورية    السليكون متعدد البلورات أو    السليكون   استعمالللخلية الشمسية يكون  

 ) بين  تيارات من  تولد  أن  ويمكن   ،mA  20 - 40(  من وهناك غيرها  ال.  الزرنيخ  مستعملالمواد  مثل  ،  ة 

وهكذا    الضوء،من    ة مختلف  بأطياف   تتأثرهذه المواد  وكلوريد الكادميوم.  ،وثنائي سيلينيت اإلنديوم    ،  والنحاس 

 الضوء.   أطياف التيار الكهربائي على موجات مختلفة من  إلنتاجيمكن أن يكون "ضبطها"  

  

  أو المزدوجات الضوئية  يات الضوئيةئناثأل السادس: النوع  1-1-4

photo sensorDual  

  األشياء. البصرية الضوء لتتحسس  ات المتحسس تستعمل   إذ  الرقمية، ات المتحسسأنواع  أحد وهي 

الضوئية  وتعمل  نفسها   كلها  الثنائيات  ضوئي    إذ   تقريباً،  بالطريقة  مصدر  هناك  وكاشف    (المرسل)،يكون 

  . هأو انعدام الضوء ليتحسس بوجود  (المستقبل)ضوئي 

التحسس بالعائق الموجود بينهما، كأن يكون  للضوء كنوع من  سلمة  توالمالثنائيات المصدرة    تستعمل 

ً خط ً أنتاجي   ا نقطة معينة    ا يتطلب وعند  العينة ووض  في الخط  ذ   ،خرعها في مكان آسحب  لك عن طريق  يتم 

إذ  الضوئية  العينة    ،النقطة  تلكفي    المتحسس  يتم وضع  الثنائيات  مرور  ما  تال   إشارةتقطع    التيوعند  سلم 

  إعطاء وبالتالي    ،)  plc(    إلى  شارة اإلهذه    وترسل  )  المتحسس يات (  ئ الثنا  وجود عائق بينى  لإ  إشارةيعطي  

في قياس سرعة عمود دوران عن طريق    استعماله   التطبيقات العملية ومن  ، المعالجةللمشغالت بتنفيذ  األوامر  

والمست المرسل  العمود ووضع  مثقب في  العمود    قبلتثبيت قرص  دوران  وبالتالي عند  القرص  على جانبي 

  إشارة سلم مما يعطي  توال  اإلرسال  إشارة تقطع  ت ن القرص مثقب لذلك سوف  أوبما    ،دوران القرص   من ثمو

عداد لحساب سرعة العمود    إلىمكن تحويل هذه النبضات  وي  ،بصورة نبضات اوية دورانه  الدوران أو ز  إلى

  ). 34-1كما مبين في الشكل (

العالية    المزدوجات   تستعمل و   وقوتها  حجمها  صغر  وإطفا تهاءكفاوبسبب  إشعالها  يمكن  كما  ها  ؤ، 

إرسالها لذبذبات (إشعال وإطفاء بسرعة)   عن طريقوتعمل بطول موجة ضيق وبوثوقية جيدة   ،بسرعة عالية
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بالمقارنة مع زمن اإلطفاء، وبالتالي تتذبذب لهذين السببين ، وعندها لن    اً ويكون زمن اإلشعال صغير جداً 

  .يزداد عمر المصدر الضوئي    ن، كما أ بالضوء المحيط المتحسس يتأثر 

وبالتالي يفرز الكاشف عندها جميع األشعة    الضوء،كاشف    عن طريقيتم تحسس الضوء المتذبذب  و

الضوء   عن  ويبحث  المحيطة  مرئية    المتذبذب،الضوئية  غير  المنتقاة  الضوء  مصادر  يتم  و   عين.للوتكون 

أطوال موجية    استعمال ن  إذ إ ال تتأثر بالضوء في المصنع،    ات المتحسس اختيار األطوال الموجية بحيث أن  

لبعض   يسمح  األلوان  حسسات متتدعى  التي    ات المتحسسمختلفة  بين  للتفريق  الموجه  في    تستعملو  ،اللون 

  . ت ستعمااللعد المنتجات وفي الكثير من اال اإلنتاجية الخطوط 

  البصرية أكثر موثوقية  ات المتحسسإن أسلوب النبضة لألطوال الموجية المنتقاة ( المختارة ) تجعل 

واالختالفات تكون في الطريقة التي    باألسلوب الميسر نفسه،البصرية تعمل    ات المتحسسكما أن كل أنواع  

  .فحسب  الضوئييصنف بها المصدر الضوئي والمستقبل 

  

 

  كمرسلة ومستقبلة   ةالضوئي  اتالمتحسسيبين عمل   43-1الشكل 
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   متحسس اللمس :1-1-5

Touch sensors  

أو   باللمس  تعمل  كهربائية  مفاتيح  عن  الميكانيكيةعبارة  (  ،بالحركة  الشكل  في  مبين  )  35-1كما 

  تستعمل قد  مثل هذه المفاتيح    ، أو فصلهايعمل المفتاح على توصيل الدائرة الكهربائية    ، إذ )36-1والشكل (

ة العمل بالضغط على المفتاح  تقوم قطع  إذ   ، في خطوط اإلنتاج  اآللة د قطعة العمل على منضدة  وبيان وج  في

).  37-1الشكل (  فيويمكن توضيح ذلك   ،دها يغلقهوغياب قطعة العمل يتم بيانه بفتح المفتاح ووجو  ه. غلقأو 

و  شارةإلول اللمس  متحسس  من  الدخل    إلى   ةخلاالد الخارجة  على    ،مختلفةمستويات   PLC ـلأقناة  يطلق 

   ي: كما يأتو  ،بالشكلواضح  هو  كما   ،بالمنطق شارة مستويات اإل

  

    

  مفتاح اللمس  متحسس   36-1الشكل   يبين متحسس اللمس  35-1الشكل 

  

  المفتاح ) يوضح عمل 37-1الشكل (
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  )  أ 73-1في الشكل (

المفتاح مع  وبتالمس  المنضدة  على  موجودة  العمل  قطعة  تكون  التغذية   عندما  جهد  فأن           (مغلق) 

 . PLCـ  أل إلى  يكون دخالً   فولت  5

يكون  و ،(مفتوح)بوضع التالمس   حوعندما تكون القطعة غير موجودة على منضدة العمل يكون مفتا 

  فولت.  صفر   PLCـألدخل 

   قطعة العمل غير موجودة تعني   0المنطق

  .موجودةقطعة العمل تعني  1المنطق 

  24 قد يناظر دخل  1 المنطقي المستوى Volt-dc  5 أو  12  أو  

  0 يناظر    0 المنطقي  المستوى-Volt  

 

  

    )ب  73-1الشكل ( في

التغذية   جهد  يكون  (مغلق)  المفتاح  مع  وبتالمس  المنضدة  على  موجودة  العمل  قطعة  تكون  عندما 

 .   األرضي إلىب توصيل جهد التغذية ببس PLC ـلادخل  إلى  اً صفر

يكون  و ،(مفتوح)بوضع  وعندما تكون قطعة العمل غير موجودة على المنضدة يكون مفتاح التالمس  

   Volt 5يساوي    PLCـلا إلىجهد التغذية 

  . PLC ـلادخل  إلى عند فتح المفتاح يتم توصيل جهد التغذية    

  . قيمة منخفضة  إلى يهبط  PLCللـ  د الدخله وعند غلق المفتاح فان ج  

  . موجودةقطعة العمل غير  1 المنطقي  المستوى  

    . موجودةقطعة العمل  0 المنطقي  المستوى  

  

  مصطلحات مهمة  

وتعرف بالتالمس    اديتي ع اال  أو  الطبيعيوضعها    فيغير موصلة    إما وتكون مفتوحة    إن   ماإالمفاتيح    -1

  . Normally Open  (NO) ـلا

مغلقة    -2 تكون  بالتالمس    ادي تيعاال   أو   الطبيعي وضعها    في موصلة    أو أو                  ـ لاوتعرف 

(NC)   Normally Closed .  
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المفتاح   -3 تالمساته   NO تالمسات  الدخل    مفتوحةتكون  غياب   . الميكانيكيالفعل    أوعند 

  .توصيله  المفتاح أو يسبب غلق   الميكانيكي الدخل  وجود  -4

  .  الميكانيكي موصلة عند غياب الدخل  أيمغلقة تكون  NC تالمسات المفتاح  -5

  . أو فصلها التالمسات  يسبب فتح  الميكانيكي وجود الدخل   -6

  التالمسية: ات المتحسس أنواع

  

  المشوار  مفتاح نهاية  :األول النوع  1-1-5

switch Limit  

  اإلنتاجمرور جزء متحرك في خط    أواكتشاف وجود    في   عملمفتاح يست  أو جهاز تحكم    هو     

  . ) 38-1(الشكل  ، كما مبين في  رافعة أو  ببكرة   أودفعه بكامة   أو يمكن تشغيله 

  

  مفاتيح اللمس   حسساتمت  38-1شكل 

  

.... وهذا الجهاز ال  متحرك.  ميكانيكي لجزء  أو نهايته  هذا الجهاز التحكم في بداية مشوار    بواسطة تم  ي

يق الكامة  ولكن عند تالمس الجزء الميكانيكي المتحرك لهذا الجهاز عن طر   لكتروني.إجزء    أييحتوى على  

أو   NO إلى NC النقاط الكهربائية من نقطة مفتوحة إلى نقطة مغلقة أو العكس ( من  تغير وضعي أو الذراع  

  .هربائي  ويمكن استغالل هذا التغير في التحكم الك ،العكس)
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على  و بالضغط  تقوم  تقوم    متحسسعندما  فأنت  للتيار  الكهربائيةالدائرة    بإغالق اللمس،  سامحاً   ،

الضغط عن    ،بالتدفق برفع  تقوم  الدائرة    اللمس،  متحسس وعندما  بفتح  تقوم  يؤدي    الكهربائيةفأنت    إلى مما 

   . على ذلك األمثلة التالي بعض  39- 1الشكل يبين و  . الكهربائي وقف تدفق التيار 

  

  ) يبين عمل المفاتيح 39-1الشكل (

  

  

     المفاتيح التقاربية :النوع الثاني  1-1-5

 SWITCHES:PROXIMITY     

بوظيفة   يقوم  متطور  جهاز  يحتوي  ،  LIMIT SWITCH لـاهو  الكتروني  عن جزء  عبارة  وهو 

حظ هنا انه ال  ويل  ، رور أو ثبات جزء معدني أمامهالكهربائية عند معلى نقاط كهربائية تتغير وضع نقاطه  

الجهاز.اليتم   وهذا  المتحرك  الميكانيكي  الجزء  بين  التقاربية    تستعملو تالمس  وجود    كتشاف ا  فيالمفاتيح 

  .  المعدنية  لألجساموبعضها مناسب فقط   نواع، أل يوجد منها العديد من ا و ن تالمسها.أدون من جسام ألا

  

  :الدواميةالتيارات   ذو يالتقاربالمفتاح  -أ 

الم ذ يحتوي  متردد  بتيار  يغذى  ثابتة  ي فتاح على ملف  مجاالً   ، قيمة  ً مغناطيسي  وينتج    قيمته   متغيراً   ا

جسم   ثابتة. منه  يقترب  الدواميةت   معدنيعندما  بالتيارات  تسمى  تيارات  به  وتولد  مجال  ،  توليد  على  يعمل 

ومن ثم    ،الملف  فيعكسية   e.m.f فيولد قوة دافعة مغناطيسية  ،ن هذه التيارات الدواميةم ناتج    مغناطيسي

  في الجهد    استعمال مكن  وي   .المعدني لذلك فقيمة الجهد تكون كمقياس لمدى قرب الجسم    ،يتغير الجهد بالملف

  ، مرتفع نتيجة لتغير الجهد   إلى يتغير خرجه من منخفض    إذ ،  مثل الترانزستور  الكترونيتشغيل دائرة مفتاح  
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  ) 40-1(الشكل  ويمثل   ،)   mm 20 - 0.5(نحو  جسام  لأليكون مدى الكشف  و    .on−off ويعطى عمل 

  التقاربية. المفاتيح  أدناه في (أ)

  

 ) يبين عمل المفاتيح التقاربية 40-1الشكل (

  

  

  ) reed switch (مفاتيح رييد   -ب

 (reed)ومنه اشتق االسم  ،لسان أووهو مكون من شريحتين     

من مادة زمبركية حديدية مغناطيسية فوق بعضهما وغير متالمسين  

  أو غالف بالستيك    في وفى نهايتهما تالمسات كهربائية موضوعتان  

بالشكلهو  كما    ، زجاج (   - 40-1(واضح  والشكل   . )41- 1ب) 

) من المفتاح تتمغنط  (ملف يمر به تيار  أوعندما يقترب مغناطيس  

و  بعضهما  تالشريحتان  بين    ،بعض إلى  تجاذبان  توصيل  ويحدث 

      . تالمساته
  

  مفتاح رييد   41-1الشكل 

  في يوضع المغناطيس   إذ  .متى يفتح الباب  الكتشافضد السرقة   اإلنذارجهزة أ فيهذا المفتاح  يستعملو

  .  نذارإلايتصل بدائرة و   فعند فتح الباب يفتح المفتاح .الثابت للباب  اإلطار فيالباب المتحرك ومفتاح الرييد 
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  )  capacitive proximity switch( يالسعو يح التقاربالمفتا -ج

  ، عمل المتسعة مبدأعمله هو  ومبدأ غير المعدنية  واألجسامالمعدنية   األجسام المفتاح معهذا  عملستيُ    

المعلوم   مساحة    نأ ومن  على  تعتمد  المتسعة  لوحي    األلواحسعة  بين  قلت    المتسعة. والمسافة  وكلما 

  . المسافة كلما زادت السعة 

  المعدني م  هو الجس   خراآلالمكثف واللوح    لوحيهو مجرد احد    يالسعو  ي التقارب   المتحسسمفتاح    إن

بالشكل (المطلوب اكتشاف تقاربه   عن طريق نكتشف تقارب الجسم    نأنستطيع  و  ، ج)  40-1ما واضح 

الن سعة المكثف تعتمد    ؛ معدنيةالغير    األجسام اكتشاف    فيه  استعمال   أيضاً كما يمكن   . السعة  في التغير  

العزل    أيضاً  اللوحين  الكهربائيعلى  اللوح  فيو  ،بين  يكون  الحالة  اللوح  ا هذه  هما    المتحسس ن 

غير    ،رضيألوا العازلة  معدنيال والجسم  المادة  (  ، هو  الشكل  في  يمكن    في التغير   ،)42-1كما  السعة 

مفتاح    في ه  استعمال دائرة  والفصل  وبالتالي   ،الكترونيتشغيل  الوصل  بطريقة  يعمل  جهاز      يعطى 

on−off   .  من على بعد يتراوح بين    األجسامالكشف عن    فيالمفاتيح التقاربية السعوية  ويمكن استعمال

)mm60 - 4(   .  

  

  

  

  

  

  السعوي) المتحسسيمثل  42-1(شكل 

  )  inductive proximity switch( يالحث يالمفتاح التقارب -  د 

قلب    ملفوف حول  المفتاح من ملف  هو    ومبدأ  ،حديدي  معدني يتكون  المحاثة في    مبدأعمله  عمل 

  في سوف يحدث تغيير ملموس    حديدي   معدني هذا القلب بالقرب من جسم    نهايتيعند وضع احد    .الملف

بدائرة رنين   المغناطيسي الحث    في التغير  ويمكن مراقبة   للملف.   المغناطيسي الحث   فان  . وبيانه  ثم  من 

تشغيل    في هذا التيار    استعمال يمكن  و   ،تغيير التيار بهذه الدائرة  إلى   ي يؤد   الحديدي  المعدني وجود الجسم  

مفتاح   والفصل  الكتروني دائرة  الوصل  بنظام  بين  التحسسمدى  ، و. on−off وتعمل كجهاز    يتراوح 

)mm 15  - 2 (. ) 43-1الشكل .(  
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  لحثي ا المتحسسيمثل   43-1شكل 

  

    الطفو: متحسسالثالث:النوع  1-1-5

FLOAT SWITCH 

يتم التحكم في مستوى    المتحسسهذا    بواسطة         

الوصول إذ    ،سائل   مسبقا  إلى  عند  محدد    ، مستوى 

النقاط الكهربائية ( من نقطة مفتوحة إلى    وضع   تغيري

من   ( العكس  أو  مغلقة  أو   NO   إلى  NC نقطة 

التحكم    ،  العكس في  التغير  هذا  استغالل  ويمكن 

المضخات  لتشغيل  والسيطرة    ئهاإطفا   أو  الكهربائي 

الخزان في  السائل  كمية  الشكل   ،   على  في       كما 

)1-44 .( 

  

  

  الطفو متحسس) يبين   44-1الشكل (

      

    الكريستالاللمس لسطوح  متحسس  :النوع الرابع  1-1-5

التقنيات   من  عدد  لصناعة     ة التكنولوجيهناك  اللمس  متحسسالمتقدمة   شاشات    المكونة ات  من 

تشعر هذه السطوح باالضطراب  و   ،  بع األص مس بواسطة  لح هذه الشاشات بالسطو  تتأثر   إذ السائل    لالكريستا

لمس   عند  للكائن   اإلصبع الكهربائي  الخصائص  بسبب  تتغير    ،   عليها  سطح    االستجابة وقد  نقطة  على 

من شاشات    األمامي ما توضع طبقة من الزجاج على الجزء    ةً وعاد   ،السائل بسبب مرونة السطح    لالكريستا
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تصدر شحنات كهربائية    التي من البلورات ومنها بلورات بيزو    ات المتحسس.وقد تتكون في بعض  ل الكريستا

بعد   السيطرة  دوائر  في  عليها  والسيطرة  استعمالها  يمكن  اللمس  .    إلى  شارةاإل  إدخال عند  كما   المعالجات 

ين من الطبقات التي ليست في االتصال بعضها  تيتكون مستشعر اللمس من اثن و  ،  )45-1شكل (المبين في  

السيليكا  مع   أو  الميكا  المثال  سبيل  على  خارجوطبق،  بعض  مثل    ية ة  موصل  مع  الداخل  من  مطلية  مرنة 

  ، عند الضغط على الطبقة الخارجية المرنة تتولد فولتية  و  (إنديوم أكسيد القصدير) تدعم بطبقة من الزجاج  . 

، يمكن احتساب  األوليالجهد    مع يمكن تحسس الفولتية الناتجة في أكثر من اتجاه واحد. بمقارنة هذه الفولتية  

 ظة حدوث اللمسة  . جهد  النقطة لح

  

  اللمس متحسسيبين   45-1الشكل 

     متحسس السرعة :  1-1-6

Speed Sensor 

في أغراض التحكم والمراقبة كثيرا ما يريد المهندسون قياس سرعة    والسيمافي كثير من األحيان     

أو حتى تعمل كمحرك سيارة، وكما يُحتاج إلى قياس تدفق السوائل    النفطية قد تكون تعمل في ضخ المواد    آلة

الصناعية.  بالبيئة  الخاصة  األنابيب  أحد  المهام    في  تنفيذ هذه  السرعة    بواسطةيتم  استشعار  عدد من أجهزة 

  والمعامل والمصانع التي كثيراً  ، والقطارات ،  الدورانية التي قد تكون موجودة في أجزاء مختلفة من السيارة

  ما تحتوي على المحركات الدوارة ذات السرع المختلفة . 

   (Electromagnetic sensor)الكهرومغناطيسي المتحسسبهو ما يسمى    ات المتحسسومن أهم     

  ). 46-1واضح بالشكل ( هو   كما، 
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  السرعة الكهرومغناطيسي   حسسمت 1-1-6-1

(The Electromagnetic Sensor)   

عبار       حوله    ةوهو  ملفوف  مغناطيس    سلك عن 

coil     السرعة لقياس  األول  التطبيق  يوضع    ،ففي 

 (gear) قريباً جداً من أسنان الترس   المتحسس هذا  

مع   يدور  وبسرعتها الذي  اآللة  ،    اآللة  دوران  فعند 

المغناطيسية  تقطع   القوى  خطوط  الترس  ،  أسنان 

نبضة   تتولد  األسنان  أحد  مرور   ية ائكهربوعند 

(pulse)     ،  ال التروس  بين  الفراغ  يمر  وعندما 

  . تتولد النبضة

  

  السرعة متحسس  46-1شكل 

مع    متناسب  (frequency)دوران اآللة بتردد    أثناء في   )alternative( متردد وبذلك يتولد جهد  

  :اآلتي في الترس وبذلك فإن السرعة يمكن حسابها بالقانون  ، األسنانلكن هذا التناسب محكوم بعدد  السرعة،

  × عدد األسنان)  120السرعة (الدورة في الدقيقة) = التردد÷(

Speed (RPM)= frequency/(120* number of teeth)   

   من مبدأ تحوير المجال المغناطيسي في قياس  اإلفادةأجهزة االستشعار الحديثة من هذا النوع  وحققت  

فمن الممكن الحصول على ما بين    ،وعدد أسنان القرص الدوار ،  اعتمادا على طول القطرالسرعة الدورانية  

والمتوسطة.   300و    60 الدنيا  للسرع  الدوارة  األداء  لمحركات  يكفي  ما  وهو   ، الثانية  في    نبضة 

يمكن التعامل معها ومعالجتها    الكهرومغناطيسي السرعة    متحسس الكهربية الخارجة من    شارةاإل  إن         

االلكترونية   الدوائر  هذه  ،  عن طريق  العادة  من    شارةاإلوفي  عليه  نحصل  استقبالها    المتحسسالتي  يمكن 

المعالج   إدخالهاو  شارة اإل على مكبر جهد لكي يكبر هذه    وإدخالها يتم    ،   على  دائرة مقارن جهد    استعمال و 

السيطرة    ،   مرجعية  إشارة مع    المتحسس  إشارة تقارن   عمل  لغرض   . اآللةلحركة    المطلوبةوذلك 

الذي يدور عند   (Turbine) توربين  نستعملمن الترس    ل )فهنا بدالً (قياس تدفق السوائ  أما التطبيق الثاني

في حالة أن األنبوب الحامل للسائل ذو قطر    تستعملمرور السوائل من خالله، كما أن هناك أنابيب صغيرة  

التوربين  قبل  السائل  تدفق  لتنظيم  وذلك  يثبت    ه وبعد   كبير  ثم  ومن  دورانه،  انتظام  على    المتحسس لضمان 

  . من أجنحة التوربين جداً  األنبوب الخارجي قريباً 

مولداً   متحسس للعندما يمر السائل خالل األنبوب يدور التوربين ويقاطع خطوط القوى المغناطيسية  و

  .نبضات متناسبة مع سرعة دوران التوربين التي بدورها متناسبة مع مقدار تدفق السائل
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  مضخم العمليات   2  -1

 Operation Amplifier  

 مقدمة  

اإللكترونيات  Operation Amplifiers العمليات   ضخمم   يستعمل عالم  في  واسع  نطاق   .على 

  ضخم مبدأ عمل الم  يعتمد و   ...الخ ) ،قدرةأو    ،جهد أو  ، في تضخيم المدخالت إلى جهاز ما ( تيار  إذ نفيد منه 

الكسب  بمعامل  يدعى  للعملية  المطلوبة  القيمة  على  للحصول  بدقة  يحسب  معين  تكبير  عامل  وجود   على 

Gain Factor   كبرم  يستعملو   .   بمكبر العمليات   األحيان وتسمى في بعض  .  التكبير   عمليةعلى أساسه تتم  

 .ةق اإلرسال المختلف ائإلرسال البيانات بطر  االتصاالت العمليات بشكل واسع في عالم 

    

  األرجل يوضح شكل مكبر العمليات وترقيم  47-1شكل 

داو عن  عبارة  هو  العمليات  وبممانعة  ئمضخم  الجهد  في  بربح  تفاضلي  كمضخم  تعمل  متكاملة  رة 

 ً عاكسا دخالً  له  أن  كما  جداً،  منخفضة  وممانعة خرج  جداً  كبيرة  ب (   دخل  له  غير    -   إشارة يرمز  ودخالً   (

  ( القطبية بجهد يتراوح ما بين  ي متعاكس+ )، وغالباً ما تتم تغذيته بمصدري تغذية    إشارة عاكس ( يرمز له ب 

(  5�
� Volts    15) ( و�

� Volts)وظائف أرجل الدائرة المتكاملة . 47-1، ويوضح الشكل رقم ( 

  جانبي على أحد    دائريوجود تجويف نصف    يلحظ

المتكاملة   أرجل    لكي   ، الدائرة  أرقام  معرفة  يمكن 

تمسك الدائرة المتكاملة باليد بحيث    الدائرة المتكاملة 

التجويف   ليسر   في يكون  الرجل  فتكون    ى اليسار 

رقم  هي  العد    1  الرجل  اتجاه    في ويكون  عكس 

    .  األرجل ة عقارب الساعة لترقيم بقي

  الموضح   )48- 1 (  ويرمز له كما بالشكل
  

  مكبر العمليات  48-1الشكل 
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واحد  و مخرج  يوجد  واضح  هو  مدخ  ، للمضخمكما  يوجد  كما  جداً.  منخفضة  مقاومة  ذو  ن.  ال وهو 

العاكسيسمى    أحدهما العاكس  واآلخر يسمى    ، )-(  المدخل  غير  عند المدخل    إشارة (+).إذا سلطنا  المدخل 

المسلطة عند المدخل غير العاكس    شارة) سوف تنعكس عند المخرج. أما اإلPolarityالعاكس فإن قطبيتها (

  فإن قطبيتها ال يحدث لها أي تغيير عند المخرج.  

  ومن خواص المداخل أنها تمتاز بمقاومة عالية.  

موجب وجهد سالب توصل إلى  لتشغيل المضخم نحتاج إلى مصدر للتغذية قادر على إعطاء جهد  و

  استعمال . ولكن كيف نحصل على مصدر للتغذية بهذه المواصفات؟ يمكننا عمل ذلك ب 2و ج  1نقاط التغذية ج

  ). 49-1كما هو موضح بالشكل (، بطاريتين 

  

  ثل تغذية مكبر العمليات مي  49-1شكل 

  

  قواعد مهمة:  

  نا على فهم عمل المضخمات وهي:  تساعد من يجب أن نتذكرهما دائماً لامهمت  تان هناك قاعد 

المدخلين    باختصار أنوهي  قاعدة الجهد:    الجهد في مخرج المضخم سيحاول أن يجعل فرق الجهد بين 

  .  اً يساوي صفر

     وذلك لمقاومتها العالية.  وهي أن التيار ال يسري في مداخل المضخمقاعدة التيار:  
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  741المضخم نوع :   1- 2- 1

يسمى         نوع  العمليات  مضخمات  أشهر  من 

وهو مضخم    ، )OP AMP 741(   741المضخم  

  بصورة فر  اويتو  عديدة،ت  استعماالوله    ،مشهور

 ). 50-1( كما هو موضح بالشكل، شريحة 

     

  مكبر العمليات   50-1شكل 

  درجة التضخيم:

الشكل    كما    )  51-1(في 

العمليات    جميع  مضخمات 

بالعمليات   القيام  يمكنها 

تقوم   الحسابية،    ألنها 

بين   الفرق  بتضخيم 

على   الموجودة  اإلشارات 

تلخيص   ويمكننا  مداخلها. 

التالية  بالمعادلة    ذلك 

  :المبينة  

  

  مكبر العمليات   15-1شكل 

الجهد عند المدخل    –الجهد عند المخرج = درجة التضخيم (الجهد عند المدخل غير العاكس  

  العاكس) 

  

التضخيم (  ودرجة  مقاومة  Gainهذه  قيمة  تحددها  المرتدة)  هذه  feedback(  التغذية  تقوم  ).  المقاومة 

اإل  من  ببعض  العاكس  المدخل  ارتفاع    شارة بتغذية  تخفيض  يعمل على  مما  المخرج  تضخيمها عند  تم  التي 

  الخارجة. وكلما صغرت قيمة المقاومة كلما قلت درجة التضخيم.   شارةاإل

  ويمكننا حساب درجة التضخيم بهذه المعادلة:   


(   )1قيمة مقاومة المدخل (م \ )�
(  )2مدرجة التضخيم=قيمة مقاومة التغذية المرتدة (  � (   

  من مصدر التغذية.  اآلتي الحظ أن درجة التضخيم ال عالقة لها بمقدار الجهد          
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  تطبيقات مضخم العمليات   2- 2- 1

  هناك عدد من الدوائر التطبيقية لمضخمات العمليات سنعرض بعضها هنا:  

  

  : مضخم عاكس 1- 2- 2- 1

  . ) 52-1شكل (الفي  ، وكما والمبين   التطبيق األساسي لمضخم العمليات  يٌعدّ وهذا  

  )1م\2(م  -=     درجة التضخيم


�

��
 - = Gain                                

م  المقاومة  قيمة    )   3R(    3لحساب 

  :  اآلتينطبق القانون 

  )  2+ م 1(م\) 2*م1= (م 3م


�= 

�×
�


��
�
   

اإل   أن  عكس    شارةالحظ  الخارجة 

    الداخلة. شارةاإل

  

  

  مكبر عاكس  52-1شكل 

  

: المقاومة    مثال  كانت  
إذا �= 1000Ω     والمقاومة
�= 10000Ω   درجة فما 

 التضخيم؟  


 -درجة التضخيم = �


�
  

                    =-  )10000 \ 1000 = (-  10 

  

  

  :  سغير عاكمضخم  2- 2- 2- 1

  )53-1كما مبين في الشكل ( ،عاكس كمكبر غير الشكل يبين دائرة مكبر عمليات يعمل 
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)                               1م\2+ (م 1= درجة التضخيم 

Gain = 1+ 
��

��
  

  

  مكبر غير عاكس  53-1شكل 


إذا كانت المقاومة  مثال :�= 1000Ω   والمقاومة
�=10000Ω   فما درجة التضخيم؟ 


+ 1درجة التضخيم =    �


�
  

                    =1 ) +10000 \  1000 = (11 

  

  ): Comparatorالمقارن (المضخم  3- 2- 2- 1  

  ،   تدل على أي الجهدين أكبر   إشارةوإنتاج    ،  الهدف من المقارن هو مقارنة الجهدين عند المدخلين

  .  ) 54-1كما مبين في الشكل (

  

فستكون  ��أصغر من الجهد  ��إذا كان الجهد  

  الخارجة من المضخم موجبة.   شارةاإل

  

الجهد   كان  إذا  الجهد   ��أما  من    ��أكبر 

  الخارجة من المضخم سالبة.  شارةفستكون اإل

  

  

  مكبر مقارن   54-1شكل 

  في هذه الدائرة   تستعملالحظ أن مقاومة التغذية المرتدة ال   
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  ): Summing Amplifierالمضخم الجمعي ( 4- 2- 2- 1  

الجهود   بجمع  الجمعي  المضخم  يقوم 

عند   في    ،المدخلالموجودة  مبين  كما 

) القانون  ب  ) 55-1الشكل  حسب 

      :  اآلتي 

في   المربوطة  المقاومات  أن  الحظ 

  المدخل العاكس متساوية بالقيمة.  

  ��الجهد عند المخرج     

 ��)��+��( -=    

  

  

  المضخم الجمعي  55-1شكل 

  السالب هنا؟   إشارةهل تعرف لماذا استعملنا 

  صحيح ألن الجهود الداخلة موجودة عند المدخل العاكس. 

  

    فولت فما الجهد عند المخرج؟ =�� 0.8فولت والجهد ��   =4 إذا كانت  مثال : 

  (��+��)   -الجهد عند المخرج = 

 فولت  4.8-) = 0.8+  4(  -=                    

لتشغيل المضخم.    مستعملجهد التغذية ال   علىمالحظة مهمة: دائماً تذكر أن الجهد الخارج ال يمكن أن يزيد  

  المضخم.    يعطب إذا حدث ذلك فسوف 

  ): Difference Amplifier( الفرقيالمضخم  5- 2- 2- 1  

المضخم        الجهود    الفرقييقوم  بطرح 

المدخل عند  الشكل    ،   الموجودة  في  مبين  كما 

  :  اآلتيحسب القانون ب)  1-56(

متساوية    المقاومات  جميع  أن  هنا  الحظ 

  بالقيمة.  

    )��- ��(الجهد عند المخرج =    

  الفرقي المضخم  65-1شكل   
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 فولت فما الجهد عند المخرج؟   =��6فولت والجهد  =��  0.5إذا كانت  مثال :

   ��-��الجهد عند المخرج =  

 فولت  5.5=  0.5 -   6=                    

من الجهدين   أياً  تذكر أن  دائماً  ال  ا علىال يمكن أن يزيد ��أو   ��مالحظة مهمة:    مستعملجهد التغذية 

  المضخم.   عطبل المضخم. إذا حدث ذلك فسوف يلتشغي

  

    اتالمتحسس إشاراتبتكييف   لعملياتياتطبيقات المضخم   :3- 2- 1

  : شارةاإلتكييف 

من    شارة اإل  إن المنتجة  التماثلية  عاد المتحسسالخارجة  ملي    ةات  بمقدار  القيمة  صغيرة  تكون  ما 

فمثال قد يكون الجهد    ،مداخل المعالجات   إلىعدة مرات لتكون مناسبة    إلىالتضخيم    إلىوهي تحتاج    ،فولت 

بمقدار   تحويله    ، 5mvالخارج  يتم  بمقدار    إلى نحتاج    5v  إلى ولكي  كسب  وهنالك    ، مرة  1000مضخم 

بمقدار   الحالي  الوقت  في  كسب  يمكن     1000000مضخمات  مدخالت  استعمالمرة  لتكون    إلى   إشارة ها 

إذ    ،)57- 1(  ما هو واضح بالشكل كمضخم العمليات في هذه المهمة و  عملالرقمي . ويست  أوالمعالج التماثلي  

مدخالً   متحسس خرج   أن  حظ  نل يكون  المتغيرة  العمليات   إلى  المقاومة  إذ مضخم  مكبر    ،    شارة لإليكون 

  إخراج لغرض    إشارتينمضخم العمليات كمقارن بين    عمليست  األحيانوفي بعض    ،المتحسسالخارجة من  

  تمثل الحالة المتغيرة .   :واألخرى  ، المرجع إحداهما: تعد بين نقطتين   أوالفرق بين حالتين  

  

  

  شارة اإللتكييف  المتحسس يوضح ربط مكبر العمليات مع  57-1الشكل
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ملوثة مع    المتحسس الخرج الناتج من    إشارة تكون    صغيرة جداً   إشارة عند قياس    األحيان وفي بعض  

فيها  إشارات  إذ غير مرغوب  بالنتيجة    ؛  غير    اإلشارات وتسمى هذه    ،صحيح  نحوٍ ب  شارةاإلقياس    فيتؤثر 

عن طريق   تأثيره تقليل   أوالضوضاء    تأثيرات حد كبير من  إلىنتخلص    ن أيمكن   ،مرغوب فيها بالضوضاءال

مرشحات    أوممر مرتفع    مرشحات   أومرشحات ممر منخفض    طةاسوب  شارةلإلالتكييف بتقنيات  التصفية   

المطلوب    المتحسستمثل ناتج   إشارةوذلك للحصول على    ،هافيمرغوب  الالنطاق الترددي من الترددات غير  

  .   )58-1كما مبين في الشكل ( ة،الصحيح صورتها ب

ً   دوراً   ؤديان التضخيم والترشيح ي   إن في التواصل مع نظم المعالجات الدقيقة للحصول على دقة    مهما

  المطلوبة. في المعلومات وكفاءة في نوع االستجابة 

  

  

  شارة اإلمع مكبر العمليات لتكييف   شارةلإليمثل دائرة التصفية  58-1شكل 
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  ات ـــــــــق ـتطبي الو لةئاألس

  أتي : ي  :  عرف ما1س

الترددات    -2   المتحسس  -1 الراديوي   العالية مضخم  المطلق   -3)  ة(الترددات         الضغط 

  والسرعة  الموقع  متحسس -5 متحسس الضغط المعياري -4

  :  ةاآلتيالفراغات  امأل : 2س

الخرج    ----  ةنسب   بأنهاتعرف    المتحسس  حساسية -1 للمقاس    ----التغير  إلىلمقدار 

 رج. خال إلى أدىالذي 

درج  يتألف -2 متحسس  عنصرين    ةمقياس  من  هما  مالحرارة  ------- ) 1همين 

2(------ . 

قياس    اإلزاحةمتحسس   -3 والموقع  ب  ---------يعطي  ما  لهدف  الحالي  الموقع  ين 

 المسجل . 

 .   ---------و  --------على نوعين  اإلزاحةتكون متحسسات  -4

 . --------- وإما -------  إما يةفي الدائرة الكهربائ المتحسسكون ي -5

  ---- ) 2  ------1  أنواع  ثالثة  لىعالمكبرة    القيمةحسب نوع  بات  خميمكن تقسيم المض -6

3(---- . 

  ات ؟  المتحسس عمل  ة:  ما هي نظري3س

ً المتحسسهذا   أنواع؟ وما اإلزاحة:  كيف يعمل متحسس 4س   بالرسم ؟  ؟ وضح ذلك مستعينا

  ذلك. من متحسسات قياس الضغط وضح   أنواع: هنالك 5س

  عناصر متحسس الضغط ؟  أنواع: عــدد 6س

  .ددها واشرح واحدة منها مع الرسمع ؟ الضوئيةات المتحسس أنواع: ما 7س

ً  المتحسسعمل   ةن نظري: بّي 8س   الرسم. مع  إجابتك الضوئي مبينا

  اللمس ؟  متحسسعمل  ةلي آن بّي   : 9س

  . اشرح ذلك مستعينا بالرسم ؟اللمس متحسسعمل  آلية: ما 10س

  خواص المضخمات ؟  أهم: ما 11س
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مكبر12س العمليات   يرغ   :   مضخم  تطبيقات  احد  ً بّي   ،عاكس  مستعينا عمله  ،  بالرسم  ن 

    .كبرللم ومعادلة الخرج

  الرسم.:  اشرح عمل المكبر العاكس مع 13س

  الرسم. :  اشرح عمل المكبر الجامع مع 14س

(  :  15س المئوي  الصفر  درجة  عند  مقاومته  البالتينيوم  من  ن  سخّ   ،)   2.732Ωمتحسس 

  ) الدرجةا  ،)  o0C5لدرجة  هذه  عند  مقاومته  الحراري إ  ،حسب  المعامل  بأن  علمت  ذا 

  ) ؟  o0.00379/ Cللمقاومة في درجة الصفر المئوي هو ( 

  )   Ω 3.25  (الجواب:                                                                            

) هي  R1) وكانت مقاومة الدخل (20-ذا كانت درجة التضخيم لمضخم عاكس هو (  : إ16س

  ) ؟ R2حسب مقاومة التغذية المرتدة ( اف ،أوم 1000

  )  Ω 20000  (الجواب:                                                                     
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 الهدف العام : 
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          الفصل

  تعلم الموضوعات 

  

  الصغيرة المكونات    –  المتحكمات 

الصغيرة   للمتحكمات    –الداخلية 

المتوازية   الخرج  منافذ    –منافذ 

التسلسلية   عمل    –الخرج  آلية 

الصغيرة   برمجة    –المتحكمات 

المتحكمات الصغيرة بلغات برمجية  

البيني    – تطبيقات    –الربط 

  . المتحكمات الصغيرة  

  لمتحكمات الصغيرةا         

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 محتويات
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  المتحكمات الصغيرة                                                   2-1

Microcontrollers  

   ) متكاملة  دائرة  عن  عبارة  هو  الصغير  النوع  ) Integrated Circuitالمتحكم    ، VLSIمن 

  التحكم بالمنظومات.  وأهمها مختلفة  وظائفبرمجتها ألداء   باإلمكان 

الدائرة    استعمالوشاع   الحديثة وذلك لصغر حجم  األنظمة  الحالي في أغلب  الوقت  المتحكمات في  هذه 

مقارنةً    المطلوبة   االلكترونية المهمة  الدوائر  ألداء  من  البنية    االلكترونية بمثيالتها  ذات  غير  الفيزيائية 

وغيرها    ،الدائرة  تبديل مكونات   إلى دون الحاجة  من    الوظائف وكذلك المرونة في تغيير    ، قابلة للبرمجةال

المتحكمات الصغيرة في    استعمال من المناسب    أصبح حظ انه كلما تعقدت الدائرة االلكترونية  لذا نلكثير.  

  . تصميمها

بمحركات    استعماليمكن   كالتحكم  عديدة  تطبيقات  في  الصغيرة  وتوليد    ،السيرفوالمتحكمات 

دها بواسطة  وتسجيل معطيات الدخل التي يتم تولي  ،ومراقبة حساسات األشعة تحت الحمراء  ، األصوات 

) تشابهية  طاقة  التطبيقات. )  analog transducersمبدالت  من  المتحكمات    تستعملكما    وغيرها 

وفي األجهزة المحيطة    ، وفي أجهزة التلفاز وأجهزة عرض األشرطة  ،الصغيرة في أفران المايكروويف

لتحكم بالسيارات وفي  تستعمل أيضاً في أنظمة اكما    ،لليزرية وسواقات األقراص اسيب كالطابعات ابالحو

  أي جهاز يتطلب تحكماً برمجياً. 

  المكونات الداخلية للمتحكم الصغير                                                   2-1-1

microcontrollerInternal components of the   

  : من المكونات الرئيسة اآلتية  المتحكم الصغير  تكون ي  

1-  ) المركزية  المعالجة  من  )  Central Processing Unit  ،CPUوحدة  بدورها  تتألف  التي 

 Arithmetic andوحدة الحساب والمنطق    ، Registers Unitوحدات ثانوية (وحدة السجالت 

Logic Unit،    السيطرة األساسية  اتنجز  )  Control Unitوحدة  ينجزها  أنفسها  لمهام  التي 

) الدقيق  التحكم  Microprocessorالمعالج  وعمليات  المنطقية  كالعمليات  الحاسوب  لجهاز   (

 وغيرها.   I/Oبالمداخل والمخارج  

 وحدة الذاكرة.     -2

 . ) Serial Communication Portsالتسلسلي ( االتصال منافذ  -3

 .  ) Parallel Communication Portsالمتوازي ( االتصال منافذ  -4
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  ، )keyboardدون لوحة مفاتيح (من    حاسوباً صغيراً المتحكم الصغير    د ع يمكن  ومن حيث الجوهر  

  المكونات المهمة للمتحكم الصغير.  يبين  ) 1-2الشكل (و  ).monitorوشاشة عرض ( 

  

  

  

  

  

  

  

  للمتحكم الصغير المكونات المهمة  )1-2الشكل (

                                                   وحدة المعالجة المركزية 2-1-1-1

Central processing unit (CPU)  

                                      

العمليات المهمة من نقل وتفسير    جميع إذ تتم فيها    ، وحدة من وحدات المتحكم الصغير  أهم وهي    

ي  ومعالجة لإليعازات مع ما تتضمنها من بيانات مختلفة. إذاً فان دور وحدة المعالجة المركزية هو نفسه ف

إذ  الحواسيب،  في  الدقيق  (   لها   ن إ   المعالج  عنونة    Data(  بيانات وخطوط    ، )Address Linesخطوط 

Lines(،  ) تحكم  اإليعازات    ،)Control Linesوخطوط  أو  التعليمات  قراءة  على  القدرة  وتمتلك 

)Instructions (   ،عشوائي    وتنفيذها وصول  ذاكرة  في  وبالبرامج  المؤقتة  بالبيانات  .  (RAM)وتحتفظ 

ً ) مخططاً تفصيلياً موضح 2-2يبين الشكل (و   فيه المكونات الداخلية للمعالج الدقيق.  ا
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  لمعالج الدقيق المكونات الداخلية ل )2-2الشكل (

أما في نظم    ، )words(معالج يعمل بكلمات    bits-8من معالج    المركزيةتتكون وحدة المعالجة  

من  و.  bits،  32-bits،  64-bits-16عمل بكلمات ذات طول أكبر:   فإن المعالج يالمعالجات األكثر تعقيداً 

اإليعازات  تنفيذ  عملية  أن  هنا  بالمالحظة  تز ت   الجدير  طريق  عن  الثالثوتم  الممرات  بالمستويات    ة يد 

لجعل   المناسبة  الذاكرةوالتوقيتات  (أجهزة  الموصولة  تنجز    وأجهزة   األجهزة  والخرج)  بالدخل  التحكم 

) يقوم بمالحقة  program counterيوجد في وحدة المعالجة المركزية عداد برنامج ( والمحددة.   عمالهاأ

  برنامج التنفيذ. الموقع الحالي في 

  Arithmetic Logic Unit (ALU)                                                الحساب والمنطق وحدة

هتحتوي               كما  المركزية  المعالجة  الدقيقة   الحال  ي وحدة  المعالجات  كل    في 

)Microprocessors (   ) ومنطق  حساب  وحدة  بوابات ALUعلى  من  مكونة  إنجاز    ، )  هي  ووظيفتها 

 ،= ،< ،>وغيرها) وكذلك عمليات المقارنة (  ،+ ،- ،/ ،AND، OR، NOTعمليات حسابية ومنطقية ( 

من الذاكرة. وتتلقى وحدة الحساب والمنطق دعماً من    إليها) وكذلك إزاحة المعطيات المرسلة  => ،=<

) المراكمات  تسمى سجالت  والتي  المراكمات    إذ   )،accumulators registersسجالتها  هذه  تستقبل 

الذاكرة من  األولية  والمنطقية  ،القيم  الحسابية  العمليات  بنتائج  والعمليات    ، وتحتفظ  الحساب  نتيجة  وتعيد 

  المنطقية إلى ألذاكرة. 

(  وهناك الثنائية  المبينات  من  (binary indicatorsمجموعة  األعالم  تسمى  التي   (flags  (

ملخص  بصورة  وتؤمن معلومات تغذية عكسية تحكمية على    ،نطقبوحدة الحساب والم  ة مباشروترتبط  

  ، صفر  أم  ،سالبة  أم  ،موجبة  ،وتتضمن هذه المعلومات حالة النتيجة  ،بعد كل عملية  ALUبحاالت الوحدة  

  أصغر وهكذا.  أم  ، اكبر من محتويات المراكم أم ،اً تساوي صفر  ال  أم
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 Control unit                                                                                  السيطرة وحدة 

تقوم وحدة التحكم هذه بسحب اإليعاز  و. ي عنصر التوجيه في النظامهإن وحدة السيطرة والتحكم          

)fetching  (  المكتوب ً (  بصورة  أساسا الذاكرةCodeشفرة  في  اإليعاز    إلىالرئيسة    )  سجل 

)Instruction register (،   ) الشفرة  فك  عملية  تتم  اإليعاز ف   ،)decodingثم    )executing(  تنفيذ 

ما  وهذا    ،والذاكرة والخرج والدخل  (ALU)وحدة الحساب والمنطق    إلى التحكم المناسبة    إشارات بإرسال  

( ب  يسمى  العمليةو.  )fetch-decode-executeالدورة  هذه  التالية  تكرر  ي  ،لإليعازات  تنفيذ  وهكذا  تم 

  المبرمج في الذاكرة.  البرنامج المخزون بواسطة 

 unit sRegister                                                                                   السجالتوحدة 

إذ    وحدة  تعد    المؤقت،  الخزن  من وحدات  مشابه  أسلوب   يكون السجالت  فيها  ً الخزن  ألسلوب    ا

نوع   الذاكرة  في  بها.    ،RAMالخزن  المخزونة  المعلومات  تتالشى  عنها  الكهربائية  التغذية  رفع  فعند 

  إلى من معالج    ووظائفها   عدادها وتختلف أ  ،داخل وحدة المعالجة المركزية  أساسي  توجد السجالت بنحوٍ و

آ (  ، خرمعالج  المراكم  سجل  المثال  سبيل  على  السجالت    ) accumulatorفهنالك  أنواع  أهم  وهو 

غلب العمليات الحسابية والمنطقية  أ تتم عن طريقه    ، إذ نواع المعالجات على اإلطالقأالموجودة في كل  

الحقاً    ، مباشر  بنحوٍ والنقل   نأتي  العمليات    إيضاح   إلى وسوف  سجالت    ،األمثلةبواسطة  هذه  وهنالك 

) العامة  المعالج    تستعمل )  general purpose registersاألغراض  كخزن    بواسطةداخل  المبرمج 

ويرتبط    ،المراكم  أهميةعن    األحيانفي بعض    أهميتهتقل    ال  خروهناك سجل آ   البرمجة.  ثناءفي أمؤقت  

    . )flags registerعالم (عمله كثيراً بالمراكم وهو سجل اإل 

                                                    الذاكرة 2-1-1-2

Memory  

هي     ً الذاكرة  المعلومات.    أيضا خزن  على  القابلية  لها  متكاملة  دائرة  عن    تستعمل عبارة 

الصغيرة   الحواسيب المتحكمات  مثل  الذاكر  أنواع ثالثة    مثلها  فقط    ةمن  القراءة  ذاكرة    ،ROMوهي: 

العشوائي   الوصول  ذاكرة  ، RAMوذاكرة  عن  ً   تستعملضخمة    فضالً  فقط كاألقراص    تقريبا للحواسيب 

بالنسبة   CD-ROMوالمرنة    ة الصلب كذاكر  ROM  ة ذاكرى  لإ.  تطايرية    ةتعمل  للخزن    تستعمل غير 

الذي يقصد به أن اإليعازات والبيانات المخزونة داخل الذاكرة ال تتالشى بعد رفع مصدر التغذية    لدائميا

الذاكرة التغذيةف  RAMالذاكرة    ماأ  ،عن  مصدر  رفع  بعد  تتالشى  داخلها  المخزونة  المعلومات    ، إن 

المؤقت    تستعملو البرنامج  أثناءفي  للخزن  المستوتسم  ،تنفيذ  بذاكرة   user(  عملى في بعض األحيان 

memory(  .  
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الإبالنسبة  و   الصغير  ى  للذاكراستعمال عملية    تكونلمتحكم  كتابة  اآلتي   باألسلوب   ةه  يتم   :

  إلى وبعد التأكد من صحة البرنامج يتم نقله    ،ص بالمتحكم الصغير على الحاسوب الشخصياالبرنامج الخ

مختلفة    أنواع   ROMلذاكرة  و  ،الخاصة بالمتحكم الصغير عن طريق جهاز برمجة خاص   ROMالذاكرة  

الو وغيرها.    FLASHRAMو  EEPROMمنها   في  رعند  المخزون  البرنامج  تنفيذ  في  تقوم    ROMغبة 

والتي تحتاج  )  fetch-decode-execute(   تنفيذ و  ،تفسيرسحب، و  -المعالجة المركزية بواجبها: وحدة  

المعالج  RAMة  الذاكر  إلىبذلك   السريع مع  التواصل  إذ إن من اجل  الذاكرة    ،  المعلومة في  سرعة نقل 

RAM  بكثير من الذاكرة    أسرعROM  اذاً الذاكرة .ROM  أما الذاكرة    ،هي ذاكرة قراءة فقطRAM    فهي

  ذاكرة قراءة وكتابة. 

استعادتها  و اجل  من  دائماً  أو  مؤقتاً  تخزيناً  المعطيات  لتخزين  وسائل  الذاكرية  العناصر  تؤمن 

  أو ).    أوليةالنواقل ( ذاكرة    أنصاف رة متكاملة مصنوعة من  ئيمكن أن يكون وسط التخزين داو مستقبالً.  

ً شريطاً مغناطيسياً أو قرص الثانوية أن    ذاكرةويمكن لل  ، الثانوية )  ةقرصاً بصرياً ( الذاكر  أومغناطيسياً.    ا

ألن السطح الذي تخزن عليه المعطيات اكبر    ؛تخزينه  األولية   ذاكرةتخزن معطيات أكثر مما تستطيع ال

ال مع  ال  األولية   ذاكرةمقارنة  وقتاً    ذاكرةولكن  تستغرق  (كتابة    إلى للولوج    أطول الثانوية    أو المعطيات 

القرص   ،قراءة) على  الذاكرية  ً الش  أو   والمواقع  فيزيائيا تتوضع  أن  يجب  يمكن    ريط  نقطة  تتم    أن عند 

الكتابة   ميكان  آلية بواسطة    القراءة  أو عندها  والقراءة  الي الكتابة  في  أما  المواقع    األولية   ذاكرةكياً.  فان 

ت  جداً الذاكرية  مناطق صغيرة  في  كبيرة  ترتب  إذ ضمن مصفوفة  الولوج    ،  ذاكري    إلىيمكن  موقع  كل 

) ث في  بسرعة  نانو  بضعة  يتجاوز  ال  بتطبيق  ازمن  على  إنية)  المناسبة  العنونة  ضمن    األسطر شارة 

ب   ذاكرةال  تستعملو المصفوفة.   الحواسيب   نحوٍ الثانوية  معطيات  من  الضخمة  الكميات  لتخزين    ،خاص 

  أو معطيات الصور.   ، والمعطيات الصوتية

                                                   وازيةمنافذ الخرج والدخل المت 2-1-1-3

Parallel input/ output ports  

الصغيرة     للمتحكمات  المهمة  المميزات  احتواؤ من  ودخل هو  خرج  منافذ  على    ،جاهزة  ها 

هذه المنافذ  إلى  نحتاج  و ن التحكم بها بأن تكون منافذ دخل أو منافذ خرج.  افي الغالب تكون عامة باإلمكو

رافقة للمتحسسات من حيث اإلدخال وسواقات المشغالت من حيث  ممن أجل الربط البيني مع الدوائر ال

  ، آخر من حيث عدد المنافذ والتيارات التي تتحملهامتحكم    إلى تختلف هذه المنافذ من متحكم  و   خراج. اإل

(كأن   مصدر  تيارات  ( ������Iتكون  تصريف  تيارات  أو   (I��	
التصريف    إذ   )� تيارات  تكون  دائماً 

  تجاه التيارهو أن يكون ا������Iيقصد بتيار المصدروالتي تتحملها هذه المنافذ اكبر من تيارات المصدر. 

  المتحكم الصغير. داخل  إلى الخارج  نم  �
	��Iالخارج وتيار التصريف الى  الصغير  المتحكم  داخل من
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التصريف  و   تيار  المصدر دائماً  يكون  تيار  من  إذ  أكبر  المفضل  ،  التيار  يكون  عامة  كحالة 

)I�����������(    ى الإبالنسبة) 25لمصدر mA  (في حين  ) 150تيار التصريف mA( ،    لذا يفضل في

هذه المنافذ    التعامل برمجياً مع ولتسهيل    تيار المصدر.  حيان في التصاميم تيار التصريف علىأغلب األ

ميسرة  عناوين  منفذ    تم وضع  الصغيرب لكل  المتحكم  نوع  المتحكمات    ،حسب  أحد  في  منفذ    هناكفمثالً 

  . P Aأو  PORT A في البرنامج  إليه يتم اإلشارة   إليهوللوصول   PORT Aأو  Aيدعى بالمنفذ  

    منافذ الخرج والدخل التسلسلية 2-1-1-4

tput portsSeries input/ ou  

عن تختلف  و     المنافذ  ب  المنافذ   هذه  عن  أ المتوازية  المعلومات  نقل  يتم  واحد  خط  من  مؤلفة  نها 

 ً   ، مع المنافذ المتوازية  نفسه مقارنة مميزاته وعيوبه في الوقت    األسلوب ذا  وله  bitبعد    bit  طريقها تباعا

إذا    السيما وهذا مهم جداً في تقليل التكلفة و   ، كثيراً   عملة من مميزاتها أنها تقلل من عدد الخطوط المست  إذ 

المعلومات ط نقل  مسافة  ً و كانت  نسبيا الوقت    ، يلة  في  التنفسه  ولكن  العيوب هو  نقل  أمن  في زمن  خير 

كامل المعلومة  ينقل  الذي  التسلسلي  المنفذ  مع  بالمقارنة  كما    ةً المعلومة  تباعاً  وليس  واحد  وقت  في  في 

    التسلسلي. 

كما في اإلنترنيت  )  communication(   االتصاالت كثيراً في مجال    التسلسليالمنفذ    عملتيس و

وسرعة النقل من اجل   ، بعد ضبط الصيغة المطلوب النقل بهاالمنفذ التسلسلي  إلى يتم الوصول  و وغيرها.  

كما سيأتي شرحه في موضوع    ، المنفذ التسلسلي  رربوط معه عب مالتزامن إن وجد بين المتحكم والجهاز ال

  . برمجة المتحكمات الصغيرة 

  المؤقتات  2-1-1-5

Timers  

 ) مؤقتات  على  الصغير  المتحكم  يتم  Timersيحتوي  داخلية  باستعمال)  توليد    نحوٍ ها  في  واسع 

شتىإشا على  مختلفة  بترددات  خرج  الخرج  رات  البيانات    تستعملوكذلك    ،منافذ  نقل  بسرعة  للتحكم 

)Baud Rate (  ) التسلسلية  المخارج  الكهربائية  والتحكم    ، )Serial Portsفي  المحركات  بسرعة 

  وغيرها كثير.   أنواعها بشتى 

المتحكم  و في  واحد  مؤقت  من  أكثر  (اكبر    ، الصغيرهنالك  المؤقت  قابلية  زمنية    مدة وكذلك 

ً أتختلف    ،يستطيع حسابها) . يتم تهيئة المؤقت في بادئ  عمل يعتمد ذلك على نوع المتحكم المست  ، إذ يضا

قبل   وذلك  استعمالاألمر  المتحكم    أثناء في  ه  المبرمج  بواسطةبرمجة  بتحديد    ،الشخص  المبرمج  فيقوم 

 ) يعمل Moduleالصيغة  التي سوف  إذ   )  المؤقت،  المؤقت    بها  بها  يعمل  عمل  من صيغة  أكثر  هنالك 



61 

 

الصغير المتحكم  السج  ،داخل  تحميل  يتم  المطلوبوكذلك  بالبيانات  بالمؤقت  الخاص  الزمن  ل  لتحديد  ة 

المتحكم   من  المطلوب  للوظيفة  يتم  داؤ أالمناسب  ذلك  بعد  المؤقت.  طريق  عن    بالبدء المؤقت    إيعازها 

  وهكذا.   ،ينهي المهمة المكلف بها أن  إلى بالعمل 

ً clocksنبضية (   إشارات   إلى يحتاج المؤقت  و   اإلشارات ما تكون هذه    ) خارجية لتشغيله وغالبا

(   أساسها الصغيرcrystalالبلورة  المتحكم  لعمل  الضرورية  للنبضات  المجهزة  لكل    ال  إذ   ،)  بد 

نبضية لكي    إشارات خارجي لتوليد    مصدر  أي المتحكمات الصغيرة من أن تكون لها بلورة خارجية أو  

  . )3- 2وهذه البلورة مبينة بالشكل (  ،يتمكن المتحكم الصغير من أداء عمله

  

  

  

  

  

  

  

  بلورة المتحكم الصغير  )3-2الشكل (

(بقيم صغيرة  و   متسعتان  (pFتوجد  بالشكل  مبينتان  كما  النبضة  2-3)  شكل  تحسين  دورهما   (

) مع المتحكم الصغير لتوليد هذه  crys1 ، crys2وللبلورة الخارجية مدخالن ( المتولدة بواسطة البلورة.  

  النبضات. 

  عمل المتحكمات الصغيرة آلية  2-1-2

Way of microcontroller operation  

ص الصغير  للمتحكم  الرئيسة  المكونات  على  التعرف  هذه    اربعد  عمل  آلية  شرح  اآلن  الممكن  من 

الصغيرة.   كتاف المتحكمات  الصغير    البرنامجالمبرمج  بة  بعد  المتحكم  ذاكرة  في  احد  وخزنه  تكون  التي 

لتنفيذ هذا البرنامج وإنجاز ما موجود به    ،المعروفة  ROMالذاكرة    أنواع  يكون المتحكم الصغير جاهزاً 

  تي: ، ويكون ذلك كاآل من مهام
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وهي سحب اإليعازات مع ما   ،قيق) بالخطوة األولىد تقوم وحدة المعالجة المركزية (أو المعالج ال . 1

مرافقة بيانات  من  يشير    ،تتضمنه  إيعاز  أول  يتم سحب  البرنامج    إلىحيث  عداد  عنوانه سجل 

)program counter( ،  ) فيرسل المعالج العنوان عن طريق ممر العنونةaddress bus  (

الرئيس  إلى الذاكرة  البرنامجوحدة  بها  المخزون  الdecoderالمفسر (  ، وعن طريقة  موجود  ) 

  ثم يقوم المعالج بسحب هذه الشفرة   ،اإليعازداخل الذاكرة يتم تحديد الموقع الموجودة فيه شفرة  

 . ) accumulatorسجل المراكم ( إلى  )Data busعن طريق ممر البيانات (

) الخطوة األولى لوحدة المعالجة المركزية وهي من الخطوات المهمة التي يجب  4-2يبين الشكل (و

  االنتباه لها من اجل فهم كيفية تصرف وحدة المعالجة مع األطراف المحيطة بها. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) الخطوة األولى لوحدة المعالجة المركزية 4-2(الشكل 

المسحوبةبعدها   . 2 الشفرة  لهذه  التفسير  فيهاتبدأ مرحلة  يتم  إذ  اإليعاز  ،  هذا  ما هو  وهل    ،معرفة 

قي  اسحب هذا الجزء الب  إلى مخزون في الذاكرة بحيث هنالك حاجة    أكثريتكون من جزء آخر أو  

اإليعاز.    تتم إعادة المرحلة األولى وإكمال  فإذا كانت هنالك حاجة   ،(أي إعادة المرحلة األولى) 

بهو خاصة  إيعازات  مجموعة  معالج  و  االختالفات ولكن    ، لكل  معالج  بين  اإليعازات  معالج  في 

أو   )bit-8لكل إيعاز شفرة خاصة به مكونة من (ووهي متشابهة من حيث المبدأ.   ،آخر قليلة جداً 

 التابعة للمعالج المعني.  ROM) مخزونة في جزء محدد من الذاكرة 0،1أكثر من المنطق (

 



63 

 

تنفيذ هذا اإليعاز  بعد تفسير المعالج للشفرة أو (الشفرات) الخاصة باإليعاز الواح . 3 د تأتي مرحلة 

الذاكرة   أو من  التسلسلية  أو  المتوازية  المنافذ  بيانات مسحوبة من  تخزين  تكون عملية    إلى كأن 

  إلى إخراج معلومات أو أوامر    أو قد تكون عملية حسابية أو  ، مواقع محددة في الذاكرة الرئيسة

مربوطة   العم  إلى أجهزة  من  وغيرها  الصغير  المتحكم  يستطيع  منافذ  التي  جداً  الكثيرة  ليات 

 المتحكم إنجازها بجدارة. 

از التالي وإعادة الخطوات الثالث السابقة (سحب،  اإليع   إلىخرى  أوهكذا يقوم المعالج بالعودة مرة  

البرنامج  إلىتنفيذ)  و  ،تفسيرو بها  ،نهاية  برمج  التي  المهمة  إنجاز  يتم  بواسطة    وبذا  الصغير  المتحكم 

  المبرمج.  

  لغات برمجية  واسطةمات الصغيرة ببرمجة المتحك   2-1-3

Microcontroller programming using programming languages  

 يمكن  ، إذوالهواة للمحترفينالمتحكمات الصغيرة  أنواع من العديد  المصنعة  الشركات  فراتو

 مختلفة  بمهام القيام المتحكمات الصغيرة هذهويمكن ل .عليها المختلفة التجارب عمل

 الشخص  مكان فبإ  .بالبرنامج تسمى  األوامر وهذه ،لها تعطى  التي  األوامر   بحسب 

  .البرنامج في األوامر  هذه بتغيير المتحكم الصغير به  يقوم الذي العمل تغيير 

 مثل  البرمجة   بلغات جيدة  معرفة   إلى  الشخص  من  البرنامج  كتابة وتحتاج  

 ) التجميع   في  البرنامج  لتغييرو   .اللغات من  غيرها  أو  ) Assembly Languageلغة 

الصغير   من  الجديد  البرنامج لتحميل وسيط جهاز   إلى  الشخص سيحتاج    المتحكم 

الصغير إلى  الشخصي   حاسوبال الصغير  فيه  يركبإذ     .المتحكم   لتحميل  المتحكم 

الصغير يزال  ذلك   بعد  ثم  ، فيه البرنامج    ُيستعمل  سوف  التي  الدائرة  إلى  المتحكم 

  .فيها

الصغيرة   المتحكمات  لبرمجة  آخر  أسلوب  الصغير    إذ   ، وهنالك  المتحكم  برمجة  طريق  تتم  عن 

الحاسوب   عملالمست طريق  الصغير  باإلمكان  و  ،عن  المتحكم  برمجة  للمنظومة    أثناءفي  تغيير  ربطه 

بها   التحكم  الحاجة  من  المطلوب  المنظومة    إلى دون  من  الصغير  المتحكم  كما    إلىرفع  ذكر  المبرمج 

 ً (  ، سابقا تسمى  العملية  (و   ) in-circuit programmingوهذه  الشكل  ً ) مخطط5-2يبين  آلية    ا إليضاح 

  البرمجة هذه. 
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  ) in-circuit programming) مخطط إليضاح آلية البرمجة (5-2(الشكل 

  ) in-circuit programming) مخطط إليضاح آلية البرمجة (5-2الشكل (

أسلوب   إلى  ويختلف  الميسر  ،أخرى وظيفة  البرمجة من وظيفة  البرنامج  إدخال    الذي ال  فهنالك  يتعدى 

  إلطفاء   أمر  إخراج واعتماداً على هذه اإلشارة يتم    ) OFFأم    ONهي  شارة خارجية تمثل حالة مفتاح (أإ

غيرها  أو  كهربائي  محرك  أو  تشغيلها  مصباح  م  ، أو  المتكون  المعقد  البرنامج  مراحل  وهنالك  عدة  ن 

  برامج فرعية أو برامج مقاطعة وغيرها.    يتضمن كأن   ، مختلفة

  البرامج الفرعية: 

البرنامج بناء  في  جداً  مهمة  البرامج  الرئيسهذه  البرنامج  كتابة  فعند  وظيفة    ،  لتنفيذ  المطلوب 

إيقاف    إلى نحتاج في بعض األحيان    رئيس،أداء وظائف صغيرة مكملة للبرنامج الإلى  معينة هناك حاجة  

  رئيس ومن ثم العودة إلى البرنامج ال  ،ذهاب إلى تنفيذ برنامج فرعيفي مكان معين وال  رئيس البرنامج ال

  ) delay subroutineهو برنامج التأخير الفرعي المتعمد (   من أمثلة البرامج الفرعيةو  المهمة.  وإكمال

عين وغيرها من  معمل توقيت    د إشارات بذبذبات معينة أوتولي  للتحكم بسرعة عمل محرك كهربائي أو

  األمور الكثيرة. 

  المقاطعة: 

 مثال ،ما يءش  حدوث  بسبب  يقالمعالج الدق أوصغير  ال المتحكم  عمل توقف التي  اإلشارة  وهى 

 جرس  يرن  فعندما هاتف ال جرس مثلو ،التعليمات  من  معينة  مجموعة  لتنفيذ  كل ساعة مقاطعة حدوث 
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االنتهاء ،والتحدث  الهاتف سماعة ورفع اآلخرين مع مقاطعة حديثك يجب ف  هاتال  المحادثة من وعند 

نع ، اآلخرين مع  الحديث  مواصلة  يجب  الهاتف  المحادثة  وإجراء  السماعة  رفع  عملية أن  د وهنا    في 

 مثاالً  السابق المثال د ع يُ و  .الفرعي  مقاطعة  إجراء عن عبارة هي  ؛اآلخرين مع  والتحدث  العودة وعملية

ً حي  البرنامج  مخطط سير  في ولكن    ، الصغير المتحكم  أو  الدقيق  المعالج  في المقاطعة   تأثير  كيفية  على  ا

يخرج عند  ولكن  ،الصغير المتحكم  إلى اطعات ق الم توصل الدائرة في الوظائف بعض  هناك   حدوثه 

الفرعية   المقاطعة إجراء من االنتهاء الفرعية وعند  تنفيذ المقاطعة إلى ويذهب  عمله عن رئيسال البرنامج

  . البرنامج سير  متابعة إلى رئيس ال البرنامج  أخرى  مرة يرجع 

  

  المخططات االنسيابية للبرنامج  2-1-3-1

Flowchart  

المخططات    قبل   عن  يسمى    دّ بُ   ال   االنسيابية الحديث  ما  إعداد  وجوب  إلى  ننوه  أن  من  هنا 

المخطط  وكتابتها  بالخوارزمية   لبناء  مجموعة    إذ   ،االنسيابيكمستهل  عن  عبارة  هي  الخوارزمية  إن 

وضع الخطوط العريضة واألهداف المرجوة من  هو الغرض منها  و  ،حسب األسبقيةبخطوات يتم ترقيمها 

نحٍو موسع في األمثلة  كتابة الخوارزمية بوسوف نتطرق إلى   ،معينةفة  يالبرنامج المزمع كتابته لتأدية وظ

  . الالحقة

  نحوٍ بعض بمع  هندسية مترابطة بعضها    أشكال فهو عبارة عن مجموعة    االنسيابيالمخطط  أما    

ويحتوي كل شكل من األشكال هذه على أوامر وشروط    ،بداية ونهاية  لها نقطتا(بواسطة أسهم)    انسيابي 

األشكال الهندسية الخاصة بالمخططات    )1-1(يبين الجدول  وفي الخوارزمية.  وغيرها تم ذكرها مسبقاً  

  : لغرض من كل واحد منها على حدةوا االنسيابية 

  والغرض من كل واحد منها  االنسيابية) األشكال الهندسية الخاصة بالمخططات 1-1الجدول (

  الغرض  الشكل الهندسي

    

  أو نهايته  بداية البرنامج

    

عمليات   المنطقية أو العمليات الحسابية أو

  اإلخراج  اإلدخال أو
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  عمليات المقارنة األسئلة و

  والفحص   

    

  لربط األشكال السابقة   المطلوبةاألسهم 

   

  نفسها  النقطة إلىالذاهبة  األسهمتجمع 

  

  

  - مثال: 

بيانات تمثل درجات حرارة  برنامج يقوم بإدخال  ل  االنسيابي رسم المخطط  مع  اكتب خوارزمية  

المعالج  ثم يقوم    ،)A  )PORT Aالمنفذ    عن طريق  المتحكم الصغير   إلىمن متحسس الحرارة المربوط  

بجمع  الصغير  المتحكم  البيانات    لهذا  من    50الرقم  مع  هذه  أكبر  النتيجة  كانت  هذه  ،    85فإذا  ترسل 

يتم العودة وإدخال البيانات من  ،  وإذا اقل  ،    )collectمن الموقع الذي رمزه (  بدءاً الذاكرة    إلىات  ن البيا

  جديد. 

  - الجواب:

  الخوارزمية

 . Aالمنفذ  عن طريق لمتحسس الحرارة  ىاألول ) Data(  اتأدخل البيان . 1

 . 50مع الرقم   اتالبيان ه قم بجمع هذ . 2

 . 85قارن نتيجة الجمع مع العدد  . 3

 . collectمن الموقع   بدءاً قم بخزن النتيجة في الذاكرة  85 بر منكإذا كانت النتيجة أ . 4

 . أخرى اإلدخال مرة  إلىقم بالعودة  85إذا كانت النتيجة اقل من  . 5

  البرنامج.  نهِ أ . 6
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  المخطط اإلنسيابي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  برمجة المتحكم الصغير لغات  2-1-3-2

Microcontroller programming language  

تقسم    ي رئيس  بنحوٍ ولكن    ومختلفة،كثيرة    في برمجة المتحكمات الصغيرة لغات برمجية   تستعمل   

 Highولغات المستوى العالي (   )، Low Level Languagesلغات المستوى الواطئ (  هما: لى نوعين  ع

Level Languages  .(حجم كبير    إلى تحتاج    لغات المستوى الواطئ هي تلك اللغات البرمجية التي ال و

مباشر وتتعامل  لخزنها  الذاكرة  أطراف  ة من  العديدة  مع  الصغيرة  دون  من    ومكوناتها  المتحكمات 

  آخر.  متحكم  يعازات هذه اللغات من متحكم إلى إ وتختلف   ، معقدة  الت تفصي

) التي هي  machine languageمن لغة الماكنة (بنحٍو أساسي  لغات المستوى الواطئ    وتمثل    

التي هي عبارة عن مجموعة    ) assembly languageواللغة المركبة أو لغة التجميع (  ،   )0 ،1لغة (

 
 ابدأ البرنامج 

 ادخل بيانات متحسس الحرارة 

   50الجمع=البيانات +  

  
  >الجمع  

  ؟ 50

اخزن النتيجة في الذاكرة في  
 collectionالموقع 

  = Collectionاألولالموقع 

collection =collection+1 

 النهاية 

 كال

 نعم
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ياإليعازات  من   مباشرالتي  تتعامل  والتي  المبرمج  الشخص  من  فهمها  المتحكمات    ة مكن  مكونات  مع 

المبرمج ال  ،الصغيرة الشخص  أن  يعني  الذي    وهذا  الصغير  المتحكم  لمكونات  معرفة شاملة  له من  بد 

  . ه وكذلك أطراف يتعامل معه 

فهمها  و    يسهل  لغات  هي  العالي  المستوى  ذات  البرمجة  ايعازاتهالغات  على    ألنها   ؛والتعرف 

  ها تأمثل ومن  ،  مع المكونات الداخلية للمتحكمات الصغيرة    ةتتعامل مباشر  لكنها ال  اإلنسانقريبة من لغة  

)C، C++ ، Pic-Basic (وغيرها .  

الجدير   تحويلها  أ  باالنتباه ومن  بعد  الواطئ  المستوى  لغات  الماكنة    إلى ن  برنامج    بواسطةلغة 

) يتحول  ،  )assemblerخاص يسمى  الذي  الحجم  أقل من  الذاكرة يكون  الذي سيخزن في  فان حجمها 

العالي  إليه المستوى  بلغة  المكتوب  والمسمى    نفسه   البرنامج  الخاص  التحويل  برنامج  بواسطة 

)compiler(  ،  ن حجم البرنامج المكتوب بلغة المستوى العالي يستغل حجم ذاكرة أكبر من الحجم  أأي

ً وهذا يعني  ، برنامج المستوى الواطئالذي يستغله    ولكن في الوقت  ،لتنفيذه اكبر  المطلوب أن الزمن    أيضا

لغات المستوى    إلى اللجوء    أصبح كلما    اً كلما كان البرنامج المطلوب كتابته ألداء مهمة معينة معقد   نفسه 

  بكثير.   أفضلالعالي 

  : Assembly Languageاللغة المركبة   

فإن     سابقاً  ذكرنا  المستوى  كما  لغات  من  هي  اللغة  متحكم    تختلفو   الواطئ هذه  من  إيعازاتها 

كل اللغات المركبة تتضمن إيعاز    إذ   ،  ولكنها تتشابه من حيث المبدأ والوظيفة  ،آخر  متحكم   صغير إلى

التحرك   أو  ومرن  ،    MOVالنقل  إيعاز عام  اإليعاز هو  العنونة    دّ ويع،  وهذا  في وضع صيغ  األساس 

)addressing modes  .( فاإليعاز  MOV AX، BX)  المصدر محتويات  بنقل  الدقيق  المعالج  يخبر   (

)source  والذي هو (BX    هنا في هذا اإليعاز إلى ) التصريفDrain (    وهوAX،    وهذه المواقع قد تكون

  إخراج.  سجالت في المعالج أو مواقع ذاكرة أو منافذ إدخال أو

  إلى صيغ العنونة:  واآلن لنأتِ 

من السجل المصدر أو موقع في الذاكرة إلى    wordأو    byteيتم نقل نسخة من  :  عنونة السجل . 1

أو  التصريف  الذاكرة  سجل  في  آخر  ذلك    ،موقع  يتم    عن طريق وسيط، وكل    إيضاحهاوسوف 

 . الحقاً في الملحق

ً لحظ  نقلال يتم    : يةظاللح  عنونةال . 2 يكون    wordأو    Byte  يا قد  الذي  التصريف  إلى  البيانات  من 

ً أو موقع سجالً   في الذاكرة.  ا

 دون الحاجة إلى وسيط بين السجالت والذاكرة.  ة من رمباش للبيانات   م النقل تي  : المباشرة عنونةال . 3
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يتم نقل البيانات من السجل المصدر أو موقع في الذاكرة إلى سجل   :مباشرةالغير  عنونة السجل . 4

   مؤشر أو ترميز معين.  طريق  عن  موقع آخر في الذاكرة التصريف أو 

صيغ العنونة    إلىوفيها إشارة    ،(ستجد قائمة بإيعازات احد أنواع المتحكمات الصغيرة  مالحظة:

  التي تم ذكرها). 

) من حيث مبدأ العمل وهذه  Groupsمجاميع (   نحٍو عام بصورة قسم اإليعازات في اللغة المركبة ب وت

  المجاميع كاآلتي: 

1 . ) النقل  من  :  )Transfer groupمجموعة  البيانات  بنقل  تقوم  اإليعازات  من  المجموعة  هذه 

الذاكرة وبالعكس إلى  بين السجالت    ،السجالت  البيانات  نقل  الذاكرة أوكذلك  نفسها وبين مواقع 

 ً  . أيضا

ال . 2 والمنطق مجموعة  من    تقوم   : )Arithmetic & Logic group(  حساب  المجموعة  هذه 

 العمليات الحسابية والمنطقية داخل وحدة المعالجة المركزية.  اإليعازات بجميع 

البيانات    إدخالهذه المجموعة عملها  :  )Input/output group(  دخال واإلخراج مجموعة اإل . 3

 لمعالج الدقيق. إلى امن والى األطراف الخارجية (ما عدا الذاكرة) بالنسبة وإخراجها 

تقوم هذه المجموعة بنقل التحكم في تنفيذ البرنامج من  :  )Branch group(  فرعية مجموعة الال . 4

 البرامج الفرعية وغيرها.  استعمالمكان آخر ك إلى المكان الحالي 

  الربط البيني  2-1-4

Interface  

الصغير     المتحكم  بين  للمنطقة  المكون  اإللكتروني  الربط  هو  البيني  بالربط  واألجهزة  المقصود 

وهذا الربط مهم جداً من    ،ومشغالت كأجهزة إخراج  ،الخارجية المختلفة من متحسسات كأجهزة إدخال

يتطلب منا فهم وإدراك للمكونات اإللكترونية    ،اجل التواصل المستمر مع المنظومات المراد التحكم بها

المثالمطلوبة   فعلى سبيل  الوسطية.  الدوائر  هذه  المتحك البناء  يحتاج  األحيان  ل  أغلب  في  الصغير    إلى م 

(كما تعلمتها في الفصل األول من هذا الكتاب) من اجل    لعملياتيافيها المشغل    لمدوائر إلكترونية يستع

معينإ متحسس  من  المأخوذة  اإلشارة  بدو  صالح  الدوائر  هذه  المواء(تسمى   conditioningمةائر 

circuits (    هذه تكون  خارج  اإلشارة وقد  بضوضاء  تكبير    ة يمتأثرة  الى  تحتاج  ضعيفة  إشارة  أنها  أو 

    . وغيرها 

السواقات  وهناك   دوائر  هي  البيني  الربط  دوائر  على  آخر  المشغالت    المطلوبة مثال  لتفعيل 

)actuators  تحتاج ما  غالباً  التي  كهربائية    إلى)  نسبياً  تيارات  من    ال كبيرة  الصغير  المتحكم  يتمكن 
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  DCلقيادة محرك كهربائي نوع    عمله فمثالً نست  ،   وابسط أنواع هذه السواقات هي الترانزستور   ، تجهيزها

  وهكذا. ، 

بما    أوالً )  Hardwareانه يتم تصميم الجزء الفيزيائي (  إليه  االنتباهوالشيء المهم الذي يجدر بنا  

تحسين  المشغالت  يتضمنه من سواقات   الصغير    الحساسات   إشارات ودوائر  المتحكم  منافذ  مع  وربطها 

) بكل ما يتضمنه من خوارزميات ومخططات انسيابية  Softwareومن ثم يتم بناء البرنامج (  ،  المختلفة 

  الربط البيني مع البرنامج.  إليضاح التاليالمثال  لنأخذ وإلدارة هذا الجزء الفيزيائي.   المطلوبة 

  - : مثال

ً اكتب برنامج ) وجهد تغذية  mA 80بتيار تغذية مقداره (  DCنوع    محرك كهربائي   ربط   يمثل   ا

)12 volt  (لمدة    إلى المحرك  المتوازي    15متحكم صغير من أجل تشغيل هذا  المنفذ  ثانية عن طريق 

)PORT B  .(  

  - :الجواب

(  أوالً  الكهربائي  بالمحرك  الخاص  التغذية  تيار  أن  منافذ    أقصى و  ، )  mA 80بما  تتحمله  تيار 

) هو  الصغير  يحتاج    ،   ) mA 50المتحكم  الصغير  المتحكم  فإن  الكترونية    إلى لذا  تسمى    أخرى دائرة 

) الكهربائي   بإمكانها )  Driverالسواقة  المحرك  الوقت    ،  تشغيل  تيار وفي  إلى  تحتاج  يكون    نفسه  (قد 

حكم الصغير والمحرك الكهربائي إذا ما  المت  سلباً فيدون أن تؤثر  من  بالملي أمبير) من المتحكم الصغير  

في  استعمال  أحسن درسناها  التي  الترانزستور  دائرة  هي  الغرض  هذا  تؤدي  سواقة  دائرة  وابسط  ها. 

األولى  الترانزستور  إ  إذ   المرحلة  يكون    المطلوب ن  أن  المثال يجب  هذا  الكهربائي في  المحرك  لتشغيل 

  ) يتجاوز تيار المحرك الكهربائي ويفضل بمقدار الضعف. ��� Iتيار المجمع ( 

  ). 6-2كما مبين بالشكل ()، HW(من السهولة تصميم الجزء الفيزيائي  أصبح اآلن 

  

  

  

  

  

  

  المتحكم الصغير  إلى DC) لربط المحرك الكهربائي  HWالجزء الفيزيائي ( )6-2الشكل (

 
  

  

 المتحكم الصغير  

PORT B 
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  نقص في دائرة السواقة حاول اكتشافه.   هنالك مالحظة: 

الفيزيائية    المطلوب البرنامج    نكتب   واآلن  المنظومة  كما  ،  إلدارة  ،  بالخوارزمية    أسلفناونبتدئ 

  تي: آل وكا

 ). PORT B) على المنفذ (Logic 1رقمية بمنطق (  إشارة أرسل . 1

 ثانية.  15) بمقدار Logic 1) على المنطق (PORT Bابدأ بحساب زمن تشغيل بقاء المنفذ ( . 2

 بعد اكتمال زمن التشغيل.   نفسه ) PORT B) على المنفذ (Logic 0رقمية بمنطق (  إشارة أرسل . 3

 البرنامج.  نهِ أ . 4

  ) 7-2يكون كما مبين بالشكل ( االنسيابي والمخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتحكم الصغير  إلى DCالمخطط االنسيابي لربط المحرك الكهربائي   )7-2الشكل (

  

  

  

  

 
 البداية

 PORT Bعلى المنفذ  Logic 1أخرج 
 وابدأ بتشغيل المؤقت الزمني

 المؤقت
  15الزمني=
 ثانية؟

على  Logic 0أخرج 
PORT B 

 النهاية

 كال

 نعم 
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 والتطبيقات  األسئلة

 ما المتحكم الصغير؟ -1س

  يتكون المتحكم الصغير؟ وضح بالرسومات والمخططات إن وجدت. ممَّ  -2س

  ما الفرق بين المتحكم الصغير والمعالج الدقيق؟  -3س

  المهمة.  هاءأجزان المركزية وبّي عرف وحدة المعالجة  -4س

  المختلفة والفرق بينها. ذاكرةال أنواعاذكر  -5س

  ا بالتفصيل. هما المنافذ المختلفة للمتحكم الصغير؟ وضح -6س

  اشرح باختصار آلية عمل المتحكم الصغير. -7س

  ؟ االنسيابيةما الخوارزميات؟ وما المخططات  -8س

  بالتفصيل. ق العنونة ووضحها ائعدد طر -9س

  ما المذبذب؟ وهل هناك نوع واحد أم أكثر؟ وضح ذلك مع الرسومات.  -10س

  أين يمكن أن نجد تطبيقات المتحكمات الصغيرة؟ -11س

للمتحكم   PORTAالمطلوب تشغيل أربع ثنائيات باعثة للضوء عن طريق المنفذ    -12س

تشغيلة   كل  وبين  اآلخر  تلو  الواحد  تباعاً  تأخير    وأخرىالصغير  ثانية.    2زمن 

الخوارزمية   ال  المطلوبة لذلك،اكتب  المطلوب    االنسيابيخطط  موارسم  للبرنامج 

  إلنجاز المهمة. 
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  لكترونيات القدرة إ

Power Electronics  
  

  األهداف
  

  الهدف العام :  
اللكترونيـات القـدرة مـن حيـث المكونـات   رسـيشـرح م  إلـىيهدف هذا الفصل     

وأهميتها في القيـادة والـتحكم بالمكـائن الكهربائيـة ،  ودورها    ،المادية األساسية لها  

تطبيقــات دوائــر الكترونيــات والتعــرف علــى ، ذات المواصــفات واألنــواع المختلفــة 

  . القدرة

  

  الخاصة: األهداف 
  تعريف الطالب بالمواضيع التالية  

  ثنائي شوكلي  - 1   

  رالثايرستو -2

  ك االداي- 3

  ك  االتراي -4

  القدرة الكترونياتتطبيقات  – 5
    

 األولالباب 

 الثالثالفصل 
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         الفصل

 
    �عاتال��ض تعل�

     
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              

                                                                                         

                                                                                      

  

        

 ع�االته ع�له واس� آلةش
	لي /  ث�ائي •

 �ة ال�ل آلة/  ال�ای�س�
ر •�
ني / ت
ص%ل  ع�ل ال�ای�س�
ر / م
ح! ال(

ح�ا.ة   دوائ� ت
ص%ل ال�ای�س�
ر/ ال�ای�س�
ر/ح�اب ف
ل�ة الق!ح/

 (ا3فاء) ال�ای�س�
ر  ال�ای�س�
ر/ اخ�اد 

 ك .اال!ا ع�االت ك/ اس�اع�ل ال!ا. آلة/  ال!ا.اك •

  ك  اال��ا. ع�االت ك / اس�ا ع�ل ال��ا.  آلة/   ال��ا.اك •

 �ة على س�عة م:�	ات  رةل��9ونات الق! إدوائ�  ت 7قات  •�/ م�%>ات ال

 �3 / ���� �ة على م:�ك ال�ار ال�����/ائال�ار ال�� = ال
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  تمهيد:  

 منها ثنائي شوكلي،  وهي على أنواع كثيرة  ،  الكترونيات القدرة في الدوائر االلكترونية    تستعمل

 أن  إذ مـن الممكـنااللكترونيـة  ولهذه العناصر فوائد في الـدوائر  ،  ك  اوالتراي،  ك  ياوالدا،  والثايرستور    ،

فـي  ن الممكـن اسـتعمالها) للتيار الكهربـائي ومـ(switching deviceقطع وتوصيل  كأجهزة عملتست

  ضمن هذا الفصل. نذكرهاالتي س عماالت كثير من االستفي وكذلك في المالحة البحرية و ، اإلنارةدوائر 

   :ثنائي شوكلي   3-1

Shockley Diode 

 ،  ن يمـر ولكـن باتجـاه واحـد أهو عنصر الكتروني ينحصر دوره في السماح للتيار الكهربائي بـ

ً  يأتياكتشاف للثايرستور الذي سوف   أولان  و  األربـع يضمن هذا الفصل سـمي بالـدايود ذ  شرحه الحقا

العالم الذي اخترعه وهو وليم  إلى) الذي سمي بعد ذلك بثنائي شوكلي نسبة    Diode  )PNPNطبقات  

) 1-3الشـكل (  يبـين  و  ،طبقـات مـن المـواد شـبه الموصـلة    أربعفثنائي شوكلي يتكون من    اً إذ ،    شوكلي

  .ثنائي شوكلي

  

  ) ثنائي شوكلي 1-3الشكل( 

 هنفسـ  ونالحـظ فـي الشـكل  ،  )  2-3ي شوكلي فهو موضح بالشكل (  ئالتركيب الفيزياوي لثنا  أما

 .)  NPN)  و (  PNPعملية التوصيل الداخلي لنوعين من الترانزستورات هما ( 

  

  ) تركيب ثنائي شوكلي 2-3الشكل (             
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  ورمز ثنائي شوكلي . ) الدائرة المكافئة  3-3شكل ( يبين   و

  

  ي ) الدائرة المكافئة لثنائي شوكل  3-3شكل(

 

  

  :   عمالهلية عمله واستآ3-1-1

Operation and usage  
) 4-3مصدر للتيار المستمر وبالشكل الموضـح (  إلىعند توصيل الدائرة المكافئة لثنائي شوكلي  

  عدم وجود تيار كهربائي في إلىفي حالة عدم وجود فولتية مسلطة هذا يؤدي  ،سوف نرى ماذا يحصل 

  

  إلى مصدر مستمر الدائرة المكافئة لثنائي شوكليتوصيل  )4 - 3الشكل ( 
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 أنليس هناك تيار كهربـائي يسـري فـي الـدائرة وذلـك بسـبب   أيضاً وعند البدء بزيادة الفولتية  ،  الدائرة   

تيـار  نأحظ  مـن الشـكل نفسـه للو ن   ،  ن على التوصيلاقادر  بأنهماالترانزستورين في وضع قطع علما  

وان تيـار القاعـدة للترانزسـتور ، ي والعل الترانزستورمسيطر عليه بواسطة   األسفلالقاعدة للترانزستور  

ــوي  ً العل ــفلي  أيضــا ــتور الس ــه بواســطة الترانزس ــيطر علي ــر  ،مس ــلوللتوضــيح أكث ــي يعم ــن  أي لك م

التيـار وان  ي شـوكلي بتوصـيلائكيـف يقـوم ثنـ اً إذ  ، خـرآلايعمل الترانزسـتور  أنيجب   الترانزستورين

هناك تيار  لم يكن الترانزستور المثالي ال يوصل تيار الجامع ما  إن  ،)Offالترانزستورين في حالة قطع (

فعند تسليط فولتية قليلة بين المشع والجامع فان الترانزسـتور الحقيقـي يبقـى يقـاوم قبـل حـدوث   ،للقاعدة  

ين لتشكيل ثنائي شوكلي فسوف يكونان قادرين على عملية يوصلنا ترانزستورين حقيقأ وإذاحالة االنهيار  

نود والكاثود لكي تعمـل علـى حـدوث حالـة بين اآل بطاريةكافية بواسطة  ةالتوصيل في حالة تسليط فولتي

 ،  وحالما تحصل هذه الحالة  سوف  يبدأ احـد الترانزسـتورين بالتوصـيل،  الترانزستورين    ألحد االنهيار  

كـال الترانزسـتورين  نأهي والمحصلة النهائية    ،  خرآلايسمح بسريان تيار القاعدة للترانزستور    وهذا ما

نسـتطيع دفـع ثنـائي شـوكلي نحـو عمليـة التوصـيل وذلـك  اً ذ إ ،Saturated ) يكونان في حالة تشـبع (

  .نود والكاثود بتسليط فولتية كافية بين اآل

ً   ؟أخـرى) مرة  Offالسؤال هنا كيف نجعل الترانزستورين في حالة قطع (و حتـى لـو قللنـا   طبعـا

  ؟نقطة  اقل من الفولتية التي جعلت ثنائي شوكلي في حال توصيل إلىالفولتية المسلطة 

يصـاحبها تيـار قليـل لجعـل الترانزسـتور فـي   ،إذ نقطة    أدنى  إلىوجواب ذلك هو تقليل الفولتية   

قف تيـار القاعـدة ) عندئذ يتوOffفي حالة قطع ( الترانزستورينقطة التي تجعل احد نحالة انحياز وهي ال

يسـتعمل ثنـائي شـوكلي مـع الـدوائر االلكترونيـة ويعمـل عنـد فولتيـات االنحيـاز و  .  خـرآلاللترانزستور  

  اً.فولت )50االمامي الواطئة التي تقل عادة عن ( 

        

  الثايرستور:    2  -3

Thyristor   

حالـة : الموصـالت التـي لهـا حالتـان مسـتقرتان لالشـتغال  أشـباههو احد أعضاء عائلة مكونات  

ً   استقرار  ذات تيار صغير جداً  يحـدد بالمقاومـة فـي  جـداً   ذات تيار عـالٍ   األخرىوالحالة  ،  مهملة    وغالبا

نع الموصـالت    أشـباهعنصـر مـن عناصـر    أقدمالثايرستور    فحسب ، ويُعدّ الدائرة الخارجية   ، إذ إنـه صـُ

يتكـون الثايرسـتور مـن و .القـدرة لكترونيات إفي دوائر  استعماالً   األكثروهو  ،  1957مرة في عام    ألول

مصنوعة من مادة  ( N type ) ، و (P type )وتكون من نوع   ،طبقات من المواد شبه الموصلة  أربع

ــع الشــوائب  كونيالســل ــو موضــح بالشــكل (  ،م ــا ه ــاطق اتصــال  ،) 5 - 3كم ــالث من ــن ث ــون م ويتك
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junctions ) ( هي( J1.J2.J3) إذ ،  ً ً  يكون كل منها ثنائيـا ويسـمى القطـب المـرتبط بالطبقـة  ،مكافئـا

  نود.اآلببالطبقة الطرفية الموجبة القطب المرتبط يُسمى و ،الطرفية السالبة بالكاثود 

  

  ) الثايرستور  5  - 3الشكل ( 

  

  محاسن الثايرستور مقارنة مع الصمامات السابقة وسلبياته:  

  لمحاسن: ا  -أ

  صغر حجمه وخفة وزنه  -1

 سرعة اشتغاله  -2

 ال يحتوي على أجزاء متحركة -3

 جيد ومضمون  أداؤه -4

  حتاج إلى قدرة تحكم صغيرةي -5

  السلبيات:   - ب

  تحمله الحراري محدد لصغر حجمه  قابلية  -1

 العكسية إلى تلف دائم للثايرستور يمكن أن تؤدي الفولتية  -2

ً ، نجد أن على الرغم من سهولة تشغيل الثايرستور -3   . ما  إيقافه صعب نوعا
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  آلية عمل الثايرستور 3-2-1

Thyristor’s operation 

  .العكسيواالنحياز  ،األمامياالنحياز  :يمتلك الثايرستور حالتين من االنحياز 

  :األمامي: حالة االنحياز  أوالً 

فعنـد تسـليط فولتيـة   ،جهـد الكـاثود   إلـىنسـبة    نود موجبـاً تحصل هذه الحالة عندما يكون جهد اآل

 ،األمامي) في حالة االنحياز J1،J2خارجية صغيرة عبر طرفي الثايرستور ستكون كل من الوصلتين ( 

ً J2الوصلة (  أما  أنسـوى    ،عاليـة جـدا لمـرور التيـار  أماميـة  إعاقـةويبدي الثايرستور    ،) فتنحاز عكسيا

 ،الكـاثود  إلـىنـود ويكون اتجاهه مـن اآل  ،خالل الثايرستور  ) تسمح بمرور تيار صغير جداً J2الوصلة (

) تحملـه عنـدها سـتنهار J2حد يصعب علـى الوصـلة (  إلىازدادت الفولتية    وإذا  ،يعرف بتيار التسرب و

قيمة عاليه تحدد في مقاومة خارجيـة ويتحـول   إلى  ومفاجئحاد    بنحوٍ   األماميفع التيار  هذه الوصلة ويرت

  .األماميفولتية االنهيار  بتأثيرحالة التوصيل  إلى اإلطفاءالثايرستور من حالة 

  ثانيا: حالة االنحياز العكسي   

ً ما يكون جهد اآلد تحصل هذه الحالة عن وبالتـالي تكـون الوصـلة   ،الكاثود جهد  إلى  نسبة    نود سالبا

)J2(  الوصـلتين  ، في حين تكـونأماميفي حالة انحيازJ1، J3  ال ولـذلك  ،فـي حالـة انحيـاز عكسـي

ى هـذا التيـار تيـار ويسم  ،الكاثود   إلىنود  من اآل  ن سوى بمرور تيار صغير جداً ان السابقتاالوصلت  تسمح

عنـدما تـزداد قيمـة الجهـد  ،األمـاميوهو ذو قيمة اقـل بكثيـر مـن قيمـة تيـار التسـرب   ،التسرب العكسي

  .تلفه إلىينهار الثايرستور ويؤدي قيمة جهد االنهيار العكسي  عندها سوف  إلىالعكسي 

  : أتيلخص هذه الخواص بما يتتو

  .للفولتية األمامييحدث االجتياز  أن إلى ممانعة عالية جداً  اوذ  األمامية اإلعاقةيبقى الثايرستور في  -1

زيادة في التيار وانخفاض في الفولتية بـين تيـار  يعنيو ،رستور في منطقة المقاومة السالبةيدخل الثاي  -2

  . األماميوفولتية االجتياز  hI،مساكاإل

 أواكبـر  نود اآلطئة حالما يصبح تيار اممانعة و االتوصيل ( الغلق ) ويصبح ذ  إلىر  يتحول الثايرستو  -3

  .)hI( مساكاإليساوي تيار 

  حالة االنقطاع ؟ إلى عادتهإعند انهيار الثايرستور هل يمكن :  1نشاط  

  

  كعنصر حماية :  مثال تطبيقي على الثايرستور

   في مجهز القدرة المستمرة كمـا فـي الشـكل  ال سيمامن الجهد الزائد و  الثايرستور كعنصر حماية  عملستيُ 

يقوم الثايرستور بعمل دائرة قصر في حالة زيادة الجهد عـن مسـتواه الطبيعـي فيمنعـه مـن  ، إذ ) 3 -6( 
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) فـي الـدائرة لحمايـة الثايرسـتور ودائـرة fuseويوضـع مصـهر (  ،الضـرر بـه  وإيقـاعالوصول للحمل  

   .التغذية في حالة القصر

  

  

  الثايرستور كحماية  عمال ) است3 -6الشكل ( 

  كوني:يموحد السيطرة السل  3-2-2

Silicon Controlled Rectifier 

موحـد القريبة مـن الكـاثود فـان المكـون الجديـد يسـمى  P) الطبقة ( إلىطرف ثالث  إضافةعند 

ــالحروف ( ،الســليكوني الســيطرة  ، إذ ) Gateويعــرف القطــب الثالــث بالبوابــة (  ،)SCRويختصــر ب

تسليط فولتيـة  بمقـدار فولتيـة  إلىدون الحاجة من التوصيل  إلىالتحويل من القطع  على  تقتصر وظيفتها  

في  J2الثايرستور لجعل الوصلة  إلىكمية مناسبة من التيار   إعطاءتسهم البوابة في  و،  األماميةاالجتياز  

) التــي شــرحناها فــي موضــوع   5 -3علمــا بــان هــذه الوصــلة موجــودة فــي الشــكل (  أمــاميانحيــاز 

  اقل. أماميةبفولتية   التوصيل إلىالتحويل من القطع  كلما تحقق    أكثرالتيار    كميةوكلما كانت    ،الثايرستور

مصدر بحيث تصبح البوابة بقطبية  إلىتربط البوابة  للتحويلة مطلوبلتهيئة كمية من تيار البوابة ا ألجلو

نبضـة موجبـة لـدائرة تـوفير  أوم ذلك بتوفير بطاريـة مـع مفتـاح ميكـانيكي توي  ،الكاثود   إلىنسبة  موجبة  

ً إالبوابة تولد  تفقـد سـيطرتها  أنهـاالبوابة كما  إلىتنتفي الحاجة  SCR ـيبدأ التوصيل بال اوحالم ،لكترونيا

حالـة القطـع   إلـىالثايرسـتور    وإلعـادة  ،التشغيل في مصـباح الفلورسـنت)  بادئعلى سريان التيار (مثل  

  . نود والكاثود فولتية عكسية بين اآلتسليط    أو)  Ih(  مساكاإلاقل من تيار    ةقيم  إلىنود  يقلل تيار اآل  أنيجب  

  

  توصيل الثايرستور:  3-2-3

ConductionThyristor’s      

وفي هذه  ،الكاثود  إلىفولتية موجبة نسبة  انود ذ ايرستور بالتوصيل يجب أن يكون اآللكي يبدأ الث

  ة :تيالتقنيات اآل بإحدىالتوصيل   إلىمكن تحويله يالحالة 

  قدح البوابة  -1
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 األماميةاجتياز الفولتية  -2

 لفولتية المصدر اآلنيالتغير  -3

 والضوءارتفاع درجة الحرارة  -4

  يلي وصف موجز لهذه التقنيات: في ما

  قدح البوابة:  -1

كميـة   إدخـال  إلىيهدف القدح  إذ  في توصيل الثايرستور .    المألوفةق  ائالطر  أهمقدح البوابة  من    دّ عيُ 

ً   J2طرف البوابة التي تحيز الوصلة    إلىمناسبة من التيار   بفولتية اقـل مـن قيمـة فولتيـة االجتيـاز   أماميا

   .الممانعة الواطئة إلىمما يحول الثايرستور من حالة الممانعة العالية   األمامية

اقل  دّ عالذي يُ  اإلمساكيبقى الثايرستور في حالة التوصيل طالما كان تيار البوابة اكبر من قيمة تيار و

   .األداءهذا  استمرار توصيلكمية من التيار الذي يحافظ على 

  :  األماميةاجتياز الفولتية   -2

ا للمجال الكهربائي على البوابة) تسبب ارتفاعً   إشارةنود (عند غياب  لآل  األماميةن زيادة الفولتية  إ

الوصـلة  سـتنهار هـذه فـان  األماميـةالفولتية   إلىمساوية    نود اآلكانت  فولتية    فإذا  )J2(طرفي الوصلة   

هذه التقنية من التوصيل ال تتبع مع الثايرستور في التطبيقات  أنويجبر الثايرستور على التوصيل . غير 

  االعتيادية وتقتصر في االختبارات .

  : dv/ dtني للفولتية      آلالتغيرا  -3

غيـر الثايرسـتور ربمـا مـن  أخـرىبسبب معدات    مفاجئ  نحوٍ نود بقد تحدث ظاهرة ارتفاع فولتية اآل

ويحصل   ،  األماميةقيمة االجتياز    إلىزيادة الفولتية عبر الثايرستور    إلىعمليات الغلق والفتح مما يؤدي  

 مقننـات  اسـتعمالمكـن يولتجنـب حالـة التوصـيل هـذه ،  فعل التوصيل في توقيتـات غيـر مرغـوب فيهـا  

ولهذا الغرض تربط شبكة متكونـة مـن مقاومـة ، ) v/s 20-10بحيث تكون ضمن المدى ( ) (dv/dtـال

)R ) ومتسعة (Cالثايرستور تعرف بشبكة سنابر ( ) على التوازي معSnabber( .  

  الحرارة:درجة    ارتفاع -4

ويتضـاعف هـذا  )J2(للثايرستور عند ارتفاع درجـة الحـرارة فـي الوصـلة   النضوجيزداد تيار  

     الحـرارة تثبـت الثايرسـتورات علـى مشـتتات حراريـة   تـأثيرولتقليـل    ،التيار لكل ست درجات سليليزية  

)Heat Sinks. لتوسيع المساحة السطحية المعرضة للهواء (  

  حساب  فولتية القدح :   4 -3-2

Calculating Of Trigging Voltage  

 إلـىعادة يشـير المصـنع  ألنه  ،  لحساب مقدار فولتية قدح بوابة الثايرستور  هذه الفقرة مهمة جداً 

تتجـاوز  يـةتفول أوويجب تجنب حقن البوابة بتيار )  VGminو (  )    IGminاقل قيمة لتيار وفولتية البوابة (  
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وهنـا يجـب ،  )  Vtrigوبخالفـه يتلـف الثايرسـتور ويرمـز لفولتيـة قـدح البوابـة بـالرمز  (  ،  البوابةمقننات  

  :يأتيتكمن في ما  اإلجابةلعل وقيمة الفولتية في دائرة البوابة قبل توصيلها ؟  السؤال عن

) Vtrigالضرورية للقدح (الن الفولتية ، اختبار لدائرة البوابة  إجراء أو  البيانات قائمة    إلىيفضل الرجوع  

  :اآلتيةوالفولتية ) وتحسب من العالقة  ( التيار تعتمد على خصائص البوابة

  

1)       -3. (…… GminV+ SR ]GR/ Gmin+ V GminI[=  tigV    
 

  :نإ  إذ 

 IGmin = اقل تيار يحقن في البوابة للتوصيل  

VGmin = اقل فولتية تسلط على البوابة  

RG    =  المقاومة المقاسة بين البوابة والكاثود  

RS    = أوم  )30مصدر التجهيز وتكون اقل من ( إلىتنسب  أوة مقاومة تربط على التوالي مع البواب  

  

  ) 1-3مثال (

 اقـل تيـار يحقـن بـه الثايرسـتور  أن)     BTX18-100Rالرمـز  (     يتبين الئحـة الثايرسـتور ذ  

كـان مقـدار اقـل فولتيـة تسـلط علـى  إذالتوصيل بوابتـه   المطلوبةاحسب الفولتية  ، أمبير) ملي  5يساوي (

  ) فولت؟2(     البوابة يساوي

  الحل: 
     RS  = RG = 30 Ωافرض  ان  

          

                                          0.05A   5m A =  

GminV+ SR ]GR/  Gmin+ V GminI[=  trigV   

= (0.05+ 2/30).30+2                                                                

= 4.13 volt                                                                   

 4.13بوابة الثايرسـتور هـي  إلى أمبير) ملي  5لدفع تيار قيمته (   المطلوبةفولتية المصدر    إن  أي

   .فولت  4.5 إلىتقرب  أنفولت ويمكن 
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 دوائر توصيل الثايرستور :  3-2-5

Thyristor’s Conduction Circuits   

التوصيل ودراسة حساب فولتيـة قـدح بوابتـه ، يجـب   إلىبعد دراسة التقنيات التي تحول الثايرستور  

 ، معقـدة وأخـرىبسيطة وغيـر مكلفـة  ماهيةالمختلفة لدوائر البوابة فمنها    األنماطدراسة    إلىاالنتباه هنا  

  ثالث فصائل هي : لىعوتصنف هذه الدوائر 

  دوائر التيار المتناوب  -1

 دوائر التيار المستمر -2

 دوائر التوصيل النبضية -3

المسـلطة علـى   اإلشـارةتكـون    أنانه يجـب    إال  ،  وتصاميم متباينة في الدوائر  أشكالولكل حالة     

  البوابة ولجميع الدوائر قادرة على توصيل البوابة.

  

  دوائر التيار المتناوب :  -1

المتناوبة في تغذية البوابـة لغـرض التوصـيل ( الن   اإلشارةيمكن استغالل النصف الموجب من  

دائـرة  نأ)   8 -3(  خرآلاويتبين لنا من الشكل  ). 7 -3موجبة ) كما في الشكل (  بإشارةالبوابة تحقن 

وعنـدما  ، المصـدر إشـارةمـن  الجزء الموجـب ارتفاع   في أثناءالبوابة تجهز من مصدر للتيار المتناوب  

) عنـدها سـوف يـدخل الثايرسـتور فـي   GIقيمـة توصـيل البوابـة (    إلـىمساوية    تصبح قيمة تيار البوابة

) اقـل مـن   GIكـان تيـار البوابـة (    إذاخالل الحمل ، ولكـن ال يشـتغل الثايرسـتور  التيار    ويمرالتوصيل  

)GminI    (وفي الئحة البيانات ،    المثبتة  ) المقصود بGminI   كما قلنا في موضـوع حسـاب فولتيـة القـدح (

      .لتحسين زمن التوصيل  R )1 (المقاومة  أضيفت  وقداهو اقل تيار يحقن في البوابة لغرض التوصيل . 

  
 توصيل البوابة بالتيار المتناوب  )7 -3ل(الشك
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ائرتي الحمل والبوابة بمصدر ند تجهيز د عالقة تيار البوابة بتيار الحمل عإيضاح  ومن المناسب  

(و   المتناوب،للتيار   الشكل  على فرض  8  -3يوضح  المتناوب  بالتيار  الدائرة  تجهيز  من    نأ)  المصدرين 

  ) والبوابة متطابقة .  AKVعبرة طرفي الثايرستور (    اإلشارةلذلك تكون العالقة الطورية بين واحد. منبع 

    . هي الفولتية بين االنود والكاثود  AKVالمقصود بالفولتية و

  

  ) تجهيز الحمل والبوابة بمصدر متناوب 8 - 3الشكل (

ويبقى ،  ) ، يجبر الثايرستور على التوصيل    minGIمستوى التوصيل (    إلى  فعند زيادة تيار البوابة

) الـذي يكـون ذا  HI(  اإلمسـاكقيمة اقـل مـن تيـار  إلى)  Iaنود ( ينخفض تيار اآل أن  إلىعلى هذه الحالة  

الموجيـة فـي  األشـكالكما هو واضح في  نود الذي هو نفسه تيار الحمل ،قيمة واطئة بالمقارنة مع تيار اآل

  .)9 -3الشكل (

  

  والحمل    نودلآلالموجية  األشكال) 9 -3الشكل( 
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ً يتضح  و         زمنـي فـي توقيـت الثايرسـتور علـى الـرغم مـن التطـابق الطـوري بـين  تأخيروجود    أيضا

ممـا احـدث  ) minGIقيمـة (  إلـىلحظة وصول تيـار البوابـة   إلىوالبوابة وسبب ذلك يرجع    نود اآل  إشارتي

  بزاوية القدح  التأخيرفي زاوية التوصيل ويدعى هذا  اً تأخير

الثايرستور باعتناء ودقة عن طريق شبكة متكونة من مقاومة ومتسعة  قدحيمكن التحكم في موضع  و        

الـتحكم فـي درجـة حركـة التيـار مـن   دّ ) الموضح ويع  أ  -10  -3دائرة البوابة كما في الشكل (    إلىتضاف  

، )   (R) عـن فولتيـة التجهيـز بتغييـر المقاومـة    CV(     تتغير فولتية المتسـعة  إذ )    RC(    ـإلخاصية دائرة  

  ب) يوضح ذلك الن : -10 -3 (ط الطوري للشكلوالمخط

  

                                                          2) -3. (……   C+ V R= V XYV  

                                                                             trig= VCV 

  بالفولت  ةمقاس= الفولتية على طرفي المقاومة والمتسعة XYV نّ إ  إذ 

             RV    فولتية المقاومة =  

             CV                        فولتية المتسعة= 

          trigV فولتية قدح البوابة =  

 مـألوف) بين فولتية المتسعة وفولتية التجهيز تتولد وكما هـو  Ө(  ثيتا  يالطورزاوية الزحف    إن

  : اآلتيةحسب المعادلة بفي موضوع الدوائر الكهربائية  

                                            3) -3… (…/ R)    C(X  1-tan    +90° -   =Ө 

   

  ) R/ CXالكمية (   زاوية التي ظلها ناتجال يمثل  1-tan )R/CX( ـإل نّ إ إذ 

  

  الطورية  اإلزاحةشبكة  بواسطة األشكال) التحكم في زاوية  10 -3الشكل ( 
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بهـذه و ،) اإلشـعال) يتبعها تغيـر فـي زاويـة التوصـيل ( موضـع   Ө(  عند تغير زاوية الطور  و

    .وبالتالي التحكم بقدرة الحمل، الدائرة يمكن التحكم في توصيل البوابة 

  ) 2-3مثال (

دار احسـب مقـ، ) 01 -3) للشـكل (   R) مـع المقاومـة (    CX(     السعوية  الممانعة  تساوت   ذاإو    

  المتولد . الموجيثم ارسم الشكل  ،المتسعة والمصدر  يةالزحف الطوري بين فولتزاوية 

   

  الحل: 
  )өبداية نكتب قانون حساب زاوية الزحف الطوري (

                                                                  / R) C(X  1-90° + tan -=   ө  

  اً يساوي  واحد  R / CXفان المقدار              CR=X   نأبما                             

                     

                                                                           (1)  1-90°+ tan -=   ө     

                            °+ 45°                                                        90 -   =ө  

                       - 45°                                                                        = ө 

فهنا يكـون شـكل  ، ن المصدر هو تيار متناوب أ) وهو شكل المثال ب  10  –  3لو نحظ في الشكل  (

 ً  ولكـي نرسـم الموجـة ، فموجـة المصـدر، ) الخارجة من المحولة  XYVوبالتحديد الفولتية (   الموجة جيبيا

نرسـم الموجـة الثانيـة    ، ) ө(  هي زاوية الزحف الطـوري التي) 45 -وبعدها بزاوية (  ، تبدأ من الصفر

  ) . 11 -3كما في الشكل ( 

  
  )  CV) و (    XYV(   ) تحقيق الزحف الطوري بين الفولتية  11 - 3الشكل ( 
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  ) 3-3مثال (

دوائـر التيـار المتنـاوب   إحـدى) اوم فـي  50وممانعـة سـعوية (،  ) اوم    50√3مقاومة طبيعية( 

        احسـب مقــدار زاويــة الزحـف الطــوري بــين فولتيـة الممانعــة الســعوية  ، الخاصـة بتوصــيل الثايرســتور

  .(المتسعة) والمصدر 

  الحل: 
  من قانون حساب زاوية الزحف الطوري   

                                                                      )R/cX(1-90+tan - =ө 

                                                                50/50√3) (1-90 + tan   -                                        =

                                                 (1/√3)                           1-90+ tan-              =  

                     -90+30                                                                      =  

                                                  60°                                              -  =ө  

                                            

  دوائر التيار المستمر :   -2

ً أ)  12  -3يوضح الشكل (   الثايرستور عـن طريـق تغذيـة البوابـة مـن مصـدر   حد لحالة ق  نموذجا

وهـي اقـل   ،  )  GminIالقيمـة (     إلـىيرتفع تيار البوابـة    S)مستقل للتيار المستمر . وعند غلق المفتاح (  

) قـادرة علـى دفـع هـذا   trigVكانت فولتيـة القـدح (  إذا ،البوابة لغرض التوصيل  بها قيمة للتيار تحقن 

  .التيار 

  

  ) توصيل البوابة بالتيار المستمر 12 - 3الشكل ( 

  توصيل البوابة بالتيار النبضي    -3

   ً  أنومـن المستحسـن  ، فولتيـات )  أوالبوابة بداللة الكميات المستمرة ( تيارات    حاجات   ما تعين  غالبا

  تكون على شكل نبضات ، الن البوابة تفقد سيطرتها على الثايرستور حالما يدخل في التوصيل  .
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ً ذلـك تطبيقـ  دّ عـالبوابة  بعد ذلـك ، ومـن الناحيـة العمليـة يُ   إشارة  أزالهويمكن   ً عامـ  ا ً وشـائع  ا قـدح فـي    ا

ً ومــن الضــروري  ، الثايرســتورات  الن النبضــة ذات الســعة  ، هاحســاب أو مراعــاة عــرض النبضــة أيضــا

مين توصــيل أكميــة التيــار المســتمر المــراد تســليطها علــى دائــرة البوابــة لتــ تكــافئوالعــرض المحــددين 

ويفضل عندئذ ،)    on  tسيقل زمن توصيل الثايرستور  (    الثايرستور ، ولو ارتفعت سعة هذه النبضة عندئذٍ 

لتيـار  العظمـىوالكـاثود مـع عـدم تجـاوز القيمـة   تقليل عرض النبضة لتفادي الحرارة الزائدة بـين البوابـة

نـود نمو تيار اآل أوزمن ارتفاع  فيتؤثر    فإنهااحتوت دائرة الحمل على محاثة،    إذا  إما  ، )IGmaxالبوابة (  

ً أ) 13 -3 ( ن الشكلي، يب   .من نبضات توصيل البوابة نموذجا

  
  نموذج لنبضات توصيل البوابة أ)  13 -3الشكل (                                    

 -3ويـبن الشـكل (  النبضـي،التي تولـد التيـار    الدوائرواحدة من    إلىالتطرق    من الضروري  اً إذ 

    .مثل هذه النبضات  إلنتاج) دائرة مبسطة  أ -14

  

  ) دائرة توليد نبضات القدح عند النقاط الصفرية  14 -3الشكل (
  

التي تبدأ منها فولتية المصـدر مـن الصـفر    األوقات وتبين هذه الدائرة طريقة توليد النبضات عند  

علـى  اإلشارة). وتعمل هذه x(  النقطةمصدر التيار المتناوب عند   إلشارةيوجد مقوم الموجة الكاملة    ،إذ 

كمـا  ،) فولـت 0.7ر مـن ( ) اكبـVbحالة التشبع عندما تكون فولتيـة قاعدتـه (   إلى  الترانزستورتحويل  
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وهكـذا تنـتج هـذه الـدائرة نبضـة عنـد كـل مـرة تصـل فيهـا فولتيـة ، ب)    –  14  -3يتضح من الشـكل (  

فولتيــة انحيــاز  هانفســفر الــدائرة  االصــفر، ولــذلك يســمى بالكاشــف الصــفري . كمــا تــو إلــىالمصــدر 

  ). C1) ومتسعة الترشيح ( D1) عن طريق الثنائي (  Vcc +الترانزستور ( 

الموجيـة   نصـافاألمـن بدايـة    ابتـداءثايرسـتور يعمـل    إلـىاقع التي تحتاج  ومن هذه الدائرة في الم  ونفيد 

وفي هذه الحالة  ، التوصيل) إلى( التحويل من القطع   االقالب   تأخيردون التحكم في  من  المصدر    إلشارة

نود صفرا آلعندما تصبح فولتية ا وينطفئ ،  المصدر  إشارةنصف دورة من    فييبقى الثايرستور موصال  

  سالبة .تصبح  أو

لتداخل مع الترددات لدائرة الكاشف الصفري صفة مهمة في قدح الثايرستورات ، تكمن في عدم ا

  الراديوية.  

  
  حماية الثايرستور : 3-2-6

Protection Thyristor’s 

وهذه الزيادات  ناتجـة  ، تعرضه للتلف  أنن ارتفاع التيار والفولتية في دائرة الثايرستور ممكن  إ

ولربمـا يكـون مـن العوامـل  ،  منها الفصل والقطع المتكرر  لمصادر الجهد الكهربـائي  ،  من عدة عوامل

  يجب توفير وسائل حماية للثايرستور تحميه من التلف  اً إذ ، الخارجية مثل الرياح والصواعق  

، الثايرسـتور  إتـالف إلـىلزمن قد يؤدي هـذا الموضـوع  إلى ابالجهد بالنسبة    اآلنينتيجة للتغير   -1

) تربط على التوالي مع R دائرة امتصاص الصدمات التي هي عبارة عن مقاومة ( يستعملفهنا 

  .) وتوصل المجموعة على التوازي مع الثايرستورCمتسعة (

 .) Fuse توصيل الدائرة الكلية للثايرستور عن طريق مصهر (   -2

 .على التوالي مع الثايرستور ) تربطLنتيجة لتغيرات التيار المفاجئة  يوصل محاثة (  -3

  صة بالثايرستور.) دائرة الحماية الخا15 -3ل ( الشك يبينو

  

  )  دائرة حماية الثايرستور 15 - 3الشكل ( 
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  ) الثايرستور :     إطفاء(  إخماد 3-2-7

       تتحـول الوصـالت الداخليـة  ، وفيـهتوصـيل الثايرسـتور عـن طريـق البوابـة   إلـى  اإلشـارةسبق  

 )J1. J2.J3 (الثايرسـتور إعادة وألجل ، وتتشبع هذه الطبقات بحامالت التيار ، األماميياز االنح إلى 

ويتم ذلك   ،العكسي  ) في االنحياز    J2هذه الحامالت وجعل (    إزالة) يجب  اإلخماد (  األمامية  اإلعاقة  إلى

تسـليط فولتيـة عكسـية عبـر الثايرسـتور ،  أو)  hI(  اإلمسـاكقيمـة اقـل مـن تيـار   إلىنود  بتقليل تيار اآل

  .مايكرو ثانية) 300و (  مايكرو ثانية )10بين ( ةنموذجياأل اإلطفاء أزمنةوتنحصر 

  :اآلتيةق ائوتخمد الثايرستورات  بالطر

  

  :Natural Commutationالطبيعي    اإلخماد-1

الثايرسـتور  نـود آتتغذى من مصادر التيار المتناوب يسمح   أحمالعندما تربط الثايرستورات مع  

النصـف  فـيو، فر نبضـة قـدح مناسـبة علـى بوابتـه اوتتـو،  حالما تصبح فولتيته موجبة    اإلشارةبمرور  

ً  ،نود سالبة  اآلالتالي تصبح فولتية   فـي مصـادر التيـار  المتأصـلةب الصـفة ببسـ يتم هـذا التنـاوب طبيعيـا

ً  ،المتناوب    . وهكذا يخمد الثايرستور طبيعيا

  

 :Forced Commutationالجبري  اإلخماد  -2

االتجاه، فالثايرستورات التي تعمل مـع هـذه المصـادر ال   أحاديالتيار المستمر    أن  المألوفمن   

ً  اإلخمـاد يكون  أنوعليه يجب   ) بعد توصيلها .اإلخماد القطع (  إلىتعود   ق ائـوقـد اتبعـت طر  ،مصـطنعا

بغـض النظـر  األماميـة اإلعاقـة إلىالثايرستور   إعادة، وفي كل الحاالت  يجب  لقسريا  لإلخماد متباينة  

وسيلة لتحقيق ذلك بربط متسعة مشحونة بقطبية معاكسة على التـوازي  أيسرولكن  ، المتبع األسلوب عن  

  .اإلخماد  إلىفر فولتية انحياز عكسية تقود امع الثايرستور مما تو

  

  Gate Turn- Offبالبوابة    اإلخماد  -3

، )  GTO Thyristorدعى  بالثايرستورات المخمدة بالبوابـة ( ينوع من الثايرستورات  هناك

لـف توصـيله عـن وال يخت اإلخمـاد وتـؤدي وظيفـة ، الكـاثود  إلـىسالبة نسبة   إشارةتسلط على البوابة    إذ 

  .الثايرستور االعتيادي
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  بين الثايرستور والترانزستور: الفروقات يبين لنا  بعض الذي ) Aما يلي جدول ( في:    مالحظة
     

  والترانزستور) يبين الفرق بين الثايرستور Aجدول (                        
  أوجه االختالف

  
  الترانزستور  الثايرستور

  تركيب العنصر
  

  االستجابة
  

  الكفاءة
  

  هبوط الفولتية
  

  العمر
  

  معدل القدرة
  

  استهالك القدرة
  

  القدرة على السيطرة
  

  التوصيل والفصلوقت 
  

  حالة التوصيل

ــ ــات ب ــع طبق ــر 2(ـأرب ) أو أكث
  وصلة ربط
  اسريعة جدً 

  
  اعالية جدً 

  
  اقليلة جدً 

  
  اطويل جدً 

  
  امن قليلة إلى عالية جدً 

  
  اقليل جدً 

  
  قدرة عالية

  
  اقليل جدً 

  
 ،  يحتاج إلى نبضة قليلة للقـدح

وبعـــد ذلـــك يبقـــى فـــي حالـــة 
  التوصيل

  
  

ــالث طبقــات بــ ) وصــلة 2(ـث
  ربط

  سريعة
  

  عالية
  

  قليلة
  

  طويل
  

  من قليلة إلى وسط
  

  قليل
  

  قدرة قليلة
  

  قليل
  

يحتاج إلى تيـار مسـتمر ليبقـى 
  في حالة التوصيل

  

  ك : االداي 3-3

Diac 

بغـض  (Triggering)يقـدح  أنوهو ثنـائي االتجـاه يمكنـه   ،  ك عنصر يتكون من طرفيناالداي

 (Diode)ك عملـه مـن الثنـائي االـداي ، ويسـتمد  الداخلة للتيار المتناوب  لإلشارةالنظر عن اتجاه القطبية 

  كاالداي )17 – 3 الشكل(يبين و ، الذي يعمل على التيار المتناوب 

  ً الثالثـة للتيـار   األطـوارتنظـيم السـيطرة علـى    ألجلك  ابقدح التراي  ومن تطبيقاته انه يقوم بدائيا

ولكـن  ، مربوطـة علـى التـوازي ( p – n – p – n ) ك من زوج من المقـاطعايتكون الداي المتناوب .

تكون باالتجاه المعاكس . وان  وأيضا، دايودات موصلة بالتوازي  أربعةن من يباالتجاه المعاكس أو طبقت

ً   ك موضحةاالدائرة المكافئة للداي وصـممت   ،  ك يوصل باالتجـاهيناالداي  نإ  إذ   )  16  -  3(    بالشكل  أيضا
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 إلـىك يـؤدي اوهكذا فالتركيب المتماثل للـداي ، نود والكاثود من اآل بدالً  )T2،T1(الرئيسة فيه  األطراف

سـالبة وتكـون فولتيـات العمـل بحيـث ال  مأمتشابه سواء كانت قطبية الفولتية موجبـة   أداءالحصول على  

( مقاومات ومتسعات ) لتوليـد نبضـات قـدح  غير فعالة ك مع مكونات اويستعمل الداي اً ،فولت  50تتجاوز  

   .كونيي) وهو موحد السيطرة السل SCR( ـك والاتصلح للتراي

   

  

  ك ا) الداي  16  - 3الشكل ( 

  كا عمل الداي آلية 3-3-1

Diac’s Operation  

 break)ك عنـدما تصـل فولتيـة التحـول افي الـداي( conduction )  تظهر عملية التوصيل 

over voltage ك ا) في كل من القطبيتين عبر طرفي الداي.                 

) T2الطـرف ( إلـىموجبة نسبة  ( T1 ):  عندما تكون الفولتية المسلطة  على الطرف  األولىالحالة 

ك عندها سوف يكون احد الدايودات فـي اوفي الحالة التي تتجاوز فيها هذه الفولتية  فولتية التحول للداي

      .توصيل ويمر من خالله التيارحالة 

تجاوزت الفولتية المسلطة فولتيـة   وإذا،  ( T1 ) إلىموجبة نسبة  (T2 )الحالة الثانية  : عندما يكون 

تقـل الفولتيـة عـن فولتيـة وعنـدما ، توصيل  ةفي حال ها سوف يكون الدايود االخرك عند ايللدا التحول

  .(leakage current)ك تسمى بتيار التسرب اسوف تمر كميه قليلة من التيار خالل الداي التحول

                                                                                                                                                                              

  ه كمذبذب استعمال ياك:امثال تطبيقي على الد

ً ) فولت50ياك على جهود منخفضة في حدود (  ايعمل الد  ً   ،ويستعمل لغرض كمذبذب    ا ما    وغالبا

الذي سوف   التراياك  قدح  دوائر  الموضوع    يأتييستعمل في  بعد هذا  (،  شرحه  الشكل    ) 3 -17ويبين 

ً مذبذب ) بالشحن خالل النصف الموجب للموجة بقطبية موجبة حتى  Cيبدأ المكثف (    إذ الداياك    استعمالب  ا

  )  2Rفيفرغ شحنته خالل الداياك والمقاومة (   ،جهد االنهيار األمامي للداياك   إلىالجهد عليه يصل فرق 
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  ) يبين الداياك كمذبذب  3 -17الشكل ( 

يصـل فـرق  ، إذ ) ولكن بقطبية معاكسـة Cوفي النصف السالب يشحن المكثف (  ،نبضة موجبة    بصورة

) 2Rفيفـرغ شـحنته خـالل الـداياك والمقاومـة (  ،  جهد االنهيار االمـامي السـالب للـداياك  إلىالجهد عليه  

  .النبضة السالبة والموجبة لقدح التراياك عملوتست، نبضة سالبة  بصورة

  

  ك االداي تاستعماال   3-3-2

Diac’s Usage   

  .اإلضاءةك في دوائر خفض االداي يستعمل-1

  .في التحكم في الحرارة يستعمل-2

  كاعندما يوصل على التوالي مع بوابة التراي األسرعالفتح  إمكانيةله  -3

  ك :  االتراي  3-4

Triac  

وهو شبه موصـل  ،االتجاهثنائي  ( switching device )هو عبارة عن عنصر فتح وتوصيل 

والطـرف الثالـث هـو ،  (T1, T2)الرئيسـة هـي األطراف . أطرفيحتوي على ثالثة  ، متعدد الطبقات 

ــة  ــوازي ب ويكــافئ،  (G)البواب ــى الت ــه ثايرســتورين موصــلين عل ــي تركيب ــود آ نإ أيعكســي  نحــوٍ ف  ن

 نــود آ إلــىموصــل  األولكــاثود الثايرســتور الثــاني وكــاثود الثايرســتور  إلــىموصــل  األولالثايرســتور 

وكذلك موضح بالشكل المذكور التركيب الطبقـي والرمـز  ، )18  -3الثاني كما في الشكل (  ،  الثايرستور

  يوصل التيار في كال االتجاهين: بأنهك اك ويمتاز التراياالخاص بالتراي

القـدح بـين   ةشـارإوسـلطت    ،T2من جهـد    أعلى  T1كان جهد    إذا  T2الطرف    إلى  T1من الطرف    -1

 .T2)) والطرف ( Gالبوابة ( 

  

  



94 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه ورمز كا) تركيب التراي18 – 3الشكل  ( 

  

 ةشـارإوسـلطت  ،  )  T1مـن جهـد (  ىعلـأ)  T2كان جهـد (  إذا)  T1(  الطرف  إلى)  T2من الطرف (  -2

 ةشـارإلحساسـيته ل أن  إالسـالبة    بإشـارةك  اويمكـن قـدح الترايـ  ،)  T1) والطرف (Gالقدح بين البوابة (

  . أفضلالموجبة تكون 

  

  :مثال تطبيقي يحتوي على الداياك والتراياك

هـو دائـرة الكترونيـة تتكـون مـن الـداياك والترايـاك ومقاومـة   )19  -3الموضح بالشـكل (    التاليالمثال  

ويتم ذلك بواسطة تغيير قيمة  ، وظيفة هذه الدائرة هي السيطرة على شدة إنارة مصباح  ،متغيرة ومتسعة  

 ً   .وبالتالي تغير زاوية قدح التراياك خالل نصفي الموجة الجيبية  المقاومة المتغيرة يدويا
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  دائرة الكترونية تحتوي على الداياك والتراياك )19 - 3الشكل ( 

  

  كا لية عمل الترايآ 3-4-1

Triac’s Operation 

يسيطر على التيار المتناوب في كال االتجاهين السالب والموجـب.   أويوصل    أنك ممكن  االتراي  نإ       

وعند الطرف  ( G)مكن قياسه عند البوابة يالتيار ف أماهو المرجع لقياس الفولتية.   (T1 )الطرف  دّ عويُ 

(T2)    علما بان طرف البوابة يكون مغلق مع الطـرف(T1)    ،ي نـ) منح  20  -3(  التـالي  ويبـين الشـكل

  ك .االخواص للتراي

  

  

  كا) خواص التراي  20 -3الشكل(

  

في منحني الخواص يمثل    األول فان الربع    ،هي نقطة مرجع لقياس الفولتية    ( T1)فان    أسلفنا وكما  

ً يكون موجب   (T2)الطرف     أن   ن إ  . لربع الثالث إلى اوالعكس صحيح بالنسبة    ،  )(T1الطرف    إلى نسبة    ا
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لكي تبقى البوابة  تكون اقل من فولتية التحول    أنب  ويج،  اتجاه    أيك في  افولتية الذروة تسلط على التراي

 . السيطرة  التراي   إن   تحت  البوابة يجعل  الخواص  اتيار  الربعين من منحني  ك في حالة توصيل في كال 

  يسلط الجهد على البوابة     أن ك في حالة منع قبل االتراي  ن أولكل من القطبيتين وذلك بافتراض 

بسبب    : وانه  ا التراي  أن مالحظة  االتجاهين  كال  في  التيار  يوصل  موصلين    يكافئ ك    على ثايرستورين 

  . األماميالثايرستور في حالة االنحياز  خواص   ن خواصه تشبهإعكسي ف  نحوٍ التوازي ب 

 

  ك االتراي تاستعماال  3-4-2

Triac’s Usage 

  .تحت عنوان معتم الضوء اإلضاءةفي التحكم في شدة  يستعمل -1

  .األطوارعلى سرعة المحركات الحثية ثالثية  السيطرة -2

قيمـة مناسـبة  إلى ينظم تيار البوابة ألنه ، الحمل  إلىيسمح له بنقل الطاقة الكهربائية من المصدر     -3

  لكال نصفي الموجة الجيبية للتيار المتناوب.

  

  تطبيقات دوائر الكترونيات القدرة:  3-5

Applications Of Power Electronic Circuits    

من ضمن تطبيقات دوائر الكترونيات القدرة هـو موضـوع السـيطرة علـى سـرعة محركـات   إن

 نأخـذ  أنوقبـل البـدء بموضـوعنا يجـب ، وبالتحديـد المحركـات ذات التغذيـة المنفصـلة   ،  التيار المستمر

  المستمر.مقدمة بسيطة عن محركات التيار 

  ماكنة التيار المستمر لها مجموعة من المميزات: إن

  تحتوي على نوعين من الملفات  ( ملفات الجزء الثابت وملفات الجزء الدوار) . -1

يتولد عزم الدوران من تقاطع المجال المغناطيسي للجزء الثابت مع المجـال المغناطيسـي للجـزء  -2

 الدوار.

 .المحافظة على تيار المنتج بواسطة الموحدات  يمكن -3

 المنتج.الموحدات تعكس تيار  -4

وتظهـر علـى الموحـد وتحسـب مـن  ، تتولد القوة الدافعة الكهربائيـة العكسـية فـي ملفـات المنـتج -5

 :اآلتيالقانون 

E = V – IaRa       …….. (3- 4)                                                

سمي بهذا االسم لتوصيل ملف   ،إذا )21 - 3الموضحة بالشكل (  التوازي الحظ الدائرة المكافئة لمحرك

               رميجر). (اآل لمجال بالتوازي مع ملف المنتجا
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 ك التوازي ) الدائرة المكافئة لمحر21 -3الشكل (

  العكسية = القوة الدافعة الكهربائية E    إن إذ 

             V المصدر= فولتية      

Ia             جت= تيار المن 

Ra            مقاومة المنتج = 

  )armatureمالحظة: تعني كلمة المنتج الجزء الدوار في المحرك ( 

  

  السيطرة على سرعة محركات التيار المستمر:  مميزات  3-5-1

D.C Motors Speed    onControl  ofThe Features   

  منها:  مهمة مزايا  التيار المستمرلمحركات  إن

   .عزم دوران ابتدائي عالٍ  -1

  .وارخص مقارنة بمحركات التيار المتناوب  أسهلق السيطرة على السرعة ائطر -2

 .خواص السيطرة متعددة الجوانب  -3

  

  ق السيطرة على محرك التيار المستمر:ائطر  3-5-2

Methods of D.C Motor Control    

  الطور أحاديموحد السيطرة  -1

Single Phase Controlled Rectifier 

  بصورة)   Thyristorsموحدات سيطرة محكومة (  أربعة من النوع من الموحدات  يتكون هذا

  دّ عيُ  إذ  ،  المستمرمحرك التيار وتقوم هذه الدائرة بتغذية  ،  مصدر للتيار المتناوب  إلى قنطرة توصل 
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السيطرة على سرعة محركات التيار المستمر ذات التغذية   إلمكانيتها في الصناعة  استعماالً  األكثر

  .) هذا النوع من الموحدات 32 -3الشكل (يبين و ، المنفصلة 

تغذى    أن  ) وذلك بعد Va(  تقوم هذه الدائرة بتغذية محرك التيار المستمر بالفولتية المستمرة 

مختصر هناك موضوع مهم هو قدح الثايرستور لكي يقوم بعملية التوصيل   نحوٍ وب، بالتيار المتناوب 

سب ما نعرف بان موجة  حبو )  αويرمز لها (  ،  (ألفا )  فانه يقدح بزاوية يطلق عليها زاوية القدح

  التيار المتناوب لها نصفان موجب وسالب : 

  : خالل النصف الموجب أوال 

  ) . α) بزاوية قدح (  Th2الثاني (  والثايرستور) Th1(  األول يقدح الثايرستور 

  . ثانيا : خالل النصف السالب 

  ) .  π+ α) بزاوية قدح ( Th4) والثايرستور الرابع (  Th3يقدح الثايرستورالثالث (  

  

  ) موحد سيطرة كامل الموجة احادي الطور   23 -3الشكل(

طرة المحكومة يمكننا التحكم بسرعة محرك التيار المستمر وذلـك بـالتحكم بواسطة موحدات السي  اً ذ إ 

  .) وكما قلنا اعتمادا على زاوية قدح الثايرستور  armature voltageبفولتية المنتج (  

 إطفـاء) سوف تكون هناك زاوية رميجراآلالمنتج (  أطراف) على Vaتكون هناك فولتية (   أنبعد  و

)β (  ألفا قدح) وزاويةα ( اآلتيوتحسب من القانون:  

                                                              (3- 5)........      π+α  =β   

  π=° 180ان  إذ            

  :اآلتيوفقا للقانون  القدحلهذا السبب يمكننا قياس معدل الفولتية كدالة لزاوية و    

                                               (3- 6)..........  Va =2√2/π. Vs cos ( α) 

  = جتا الزاوية وهي نسبة مثلثية cosفولتية المصدر                 = Vs نإ إذ 
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  ، درجة 180 إلىالتي تتغير من صفر  القدحويمكننا تغيير قيمة معدل الفولتية باالعتماد على زاوية 

   يأتي:كما  ههواتجا وبالتالي يمكننا التحكم في سرعة محرك التيار المستمر

  موجباً. Va(α)) يكون معدل الجهد 90 °( اقل من القدحكانت زاوية  إذا -1

ً سـالب Va(α)) يكون معـدل الجهـد (°90اكبر من    القدحكانت زاوية    إذا -2 وهنـا يـدور المحـرك  ،ا

 بالعكس.

  .اً فان سرعة المحرك تساوي صفر ،اً تساوي صفر القدحكانت زاوية  إذا -3

  

  ) 4-3مثال (

احسب الفولتية على   ،سيطرة محكومبفولتية مستمرة عن طريق موحد    مستمر يغذىمحرك تيار  

ً  ،) درجةº45(  عندما يقدح الثايرستور بزاوية)  اآلرميجرالمنتج ( أطراف ن الفولتية المتناوبة التي  أعلما

  اً.) فولت220يعمل عليها الموحد تساوي (

  الحل: 
  ):6 -3من المعادلة ( نكتب قانون حساب فولتية المنتج 

                                                               Va= 2√2/π.Vs cos (α)                  

                                                  

Va= 2√2/π .220.cos(45°)              cos(45º) =1/√2                                       

      

  Va=2√2/π.220.1/√2                                                                    

             Va=140.12 v                                                             

  

  المستمر مقطعات التيار واسطةالتحكم في سرعة محرك تيار مستمر ب-2

Using D.C Chopper bySpeed Control of D.C Motor  

ً أيمكننا   وهـو عنصـر الكترونـي   ،)chopper(  التحكم بالتيـار المسـتمر بواسـطة مقطـع التيـار  يضا

، الداخلةقيمة الفولتية المستمرة يخفض من  أوفهو يرفع   ،في عمله محولة التيار المتناوب   يكافئاستاتيكي  

ً تبقى فولتية الخرج مستمرة أن  طبيعي  من الو الرافعـات و ،ت منهـا فـي الحـافالت اسـتعماالوله عدة  أيضا

  الخ. المناجم .....و ،البحرية
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  مميزات مقطع التيار 

  .سيطرة على السرعة -1

 .في الموقفات  يستعمل -2

 .كفاءة عالية -3

 .استجابة سريعة -4

   

  ) هي :chopperفي مقطع التيار ( عملالتي تست االلكترونية وان العناصر

  .الثايرستور -1

 .)BJTالوصلة ثنائية القطبية (  ترانزستور -2

 .)MOSFTالموسفت ( -3

 .)IGBTترانزستور البوابة ثنائية القطبية ( -4

 .)GTO( ثايرستور -5

فعندما تضع المفتـاح علـى وضـع   ،في عملها المفتاح االعتيادي  تكافئ  كلها  أعالههذه العناصر  و

)OFFيسري التيار خالل الحمـل عنـدما تضـع المفتـاح   إنما  ،) هذا يعني ليس هناك تيار في الدائرة

  .)ON( على وضع

  

  لية عمل مقطع التيار  آ

يـربط  ،) ذو االسـتجابة السـريعة ON- OFFهو مفتـاح شـبه موصـل ( ذكرناا ممقطع التيار ك

يـتم الحصـول علـى   ، إذ )  أ  –  2  5   -3كما فـي الشـكل (  ،ويفصل الحمل عن المصدر  ،المصدر بالحمل

ــار ont( ) فخــالل الفتــرة Vs)  مــن مصــدر التيــار المســتمر (Voفولتيــة الخــرج ( )  يكــون مقطــع التي

)Chopper( خالل الفترة  أماوان فولتية الحمل تساوي فولتية المصدر   ،) في وضع توصيلofft (تكون ف

   .)ب  -25 -3حسب شكل الموجة في الشكل (بفولتية الحمل مساوية للصفر 
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  دائرة مقطع التيار مع شكل موجتي التيار والفولتية  )25 -3الشكل (

  

)  Chopperسرعة محرك التيـار المسـتمر بواسـطة مقطـع التيـار (  لكي تتم عملية السيطرة علىو

  ) عندئـذٍ Loadويمثـل الحمـل (،  )26  -3حسب المخطط الكتلي الموضـح بالشـكل (بتكون عملية الربط  

        التغذية المنفصلة. يبمحرك للتيار المستمر ذ 

  

  

 ) chopper) المخطط الكتلي لمقطع التيار ( 26 -3الشكل (
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  التي يتكون منها ثنائي شوكلي؟ لطبقات ا عدد كم :  1س

  : ما الدائرة المكافئة لثنائي شوكلي ؟2س

  كم عدد مناطق االتصال التي توجد في الثايرستور؟ :3س

  .عمل الثايرستور آلية: اشرح 4س

  تيار التسرب العكسي في الثايرستور؟ : ما5س

  .دوائر توصيل الثايرستور: عدد 6س

  .ة في توصيل الثايرستورعملاشرح دوائر التيار المتناوب المست :7س

: احسب قيمة المقاومة الموصلة بالتوالي مع بوابة ثايرستور عندما يكون مقدار اقل تيار تحقن به هذه 8س

 ،فولت ) 1.8وبالمقابل كانت اقل قيمة للفولتية المسلطة على البوابة تساوي ( ،أمبير ) ملي7البوابة يساوي (

ً   اً،) أوم25فكانت تساوي (   ،وعند قياس قيمة المقاومة بين البوابة والكاثود    بان فولتية القدح تساوي  علما

  ات.) فولت4(

    RS= 15.5 Ωالجواب:                                                                                             

  : كيف تتم حماية الثايرستور من التلف؟9س

  .دائرة حماية الثايرستور من التلف: ارسم 10س

  .واشرح واحدة منها ،) الثايرستورإطفاء(  إخماد ق ائ: عدد طر11س

  ؟الثايرستور والترانزستورصيل بين : ما الفرق في حالة التو12س

  ك؟اوالكاثود في الداي نود اآلمن  بدالً  عمل: ماذا نست 13س

ً ) موجبT2ك عندما يكون ( ا: ماذا يحصل في الداي14س   ) ؟T1( إلىنسبة  ا

  ك في تركيبه؟االتراي يكافئماذا  :15س

  .كاارسم منحني خواص التراي :16س

ً ) فولت  250يعمل على ضغط (    توازي  : محرك تيار مستمر17س المنـتج ( االرميجـر ) قيمة مقاومة   ،ا

 كان مقدار القوة الدافعـة الكهربائيـة العكسـية يسـاوي  إذاحسب قيمة تيار المنتج  ا  ،اوم  )0.4فيه تساوي (

240)  ( ً  Ia=25A :الجواب                                                                                ؟فولتا

 ما مميزات السيطرة على سرعة محرك التيار المستمر؟ :18س

 

 سـئـلة الفـصـل الثــالـــث أ



 

 

 

 

 

 

 

  الهيدروليكية  األنظمة

Hydraulic Systems 
  هداف ألا

  الهدف العام : 

ومكوناتها الهيدروليك  منظومة  على  الطالب  يتعرف  الفصل  هذا  المضخات    ، في  وتصنيف 

ترتيبهابالهيدروليكية   الغلق  ،حسب  ترتيب صمامات  ثم  التحكم  ،ومن  األخرى    ،وصمامات  والملحقات 

  للدوائر الهيدروليكية . 

  األهداف الخاصة: 

  ضوعات اآلتية : تعريف الطالب بالمو 

 . والتحكم الهيدروليكي  اإلدارةمميزات نظم  -1

 . والتحكم الهيدروليكي اإلدارة عيوب نظم  -2

 . الهيدروليكية المفاهيم األساسية للدوائر  -3

 . التكوين األساسي للدورة الهيدروليكية البسيطة -4

 . بالتجهيزات الهيدروليكية  خواص الزيت المستعمل -5

 . أجزاء المنظومة الهيدروليكية -6

  الرموز الهيدروليكية.  -7
  

 

 الباب الثاني 

األولالفصل   
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      الفصل

 

  ات عتعلم الموضو

  

 الهيدروليكية  األنظمة .  
  والتحكم الهيدروليكي.  اإلدارةمميزات نظم  
  والتحكم الهيدروليكي.  اإلدارةعيوب نظم  
 :مفاهيم أساسية  
 التكوين األساسي للدورة الهيدروليكية البسيطة.   
 بالتجهيزات الهيدروليكية عملخواص الزيت المست.  
 أجزاء المنظومة الهيدروليكية.  
 الترسيةالمضخ المضخة  الهيدروليكية/  الترسية  /ات  التروس    المضخة   / الداخليةذات 

التروس   ذات  الترسية  الريشية/  /الخارجيةالمضخة  ثابتة    المضخة  الريشية  المضخة 
الهندسي/ الهندسي/  المضخة  الحجم  الحجم  متغيرة  المكبسية    الريشية  المضخة 

الهندسي/  المحورية/ الحجم  ثابتة  المحورية  المكبسية  المكبسية    المضخة  المضخة 
 .الهندسي المحورية متغيرة الحجم

 /الصمامات الالرجعية    الصمامات الالرجعية البسيطة/  الصمامات /  الصمامات الالرجعية
صمام التحكم في التدفق ذو مساحة مقطع   مرشدة التشغيل/ صمامات التحكم في التدفق/

التدفق ذو مساحة    ثابتة/ التحكم في  الخانق/ الالرجعي/المقطع  الصمام   متغيرة/ الصمام 
التوجيهية/ مصادر الحركة للصمام/ أوضاع الصمام  تطبيقات الص التحكم  مام/  صمامات 

طر  ياالتجاه تشغيله/ائأو  للتوصيل/وضعا  ق  للتوصيل/  ن  أوضاع  أوضاع    ثالثة  أربعة 
المكبس   المكبس الطافي/ المكبس المغلق/ /عمله وآليةي االنزالق المكبس أنواع  للتوصيل/
على أحد جانبي   إرجاعنابض    عملها/  وآلية  اإلرجاعالمكبس المزدوج/  نوابض    المفتوح/
نابضي    إرجاعنابض    المكبس/ وجود  عدم  المكبس/  جانبي  جانبي   إرجاععلى  على 

بالضغط/ التحكم  صمامات  عمله/  وآلية  التشغيل  ملف  أجزاء  تحديد    تطبيقاته/  المكبس/ 
 .إيقافصمام  /صمام موازنة األسطوانات/تسلسل عمل  لدورة الهيدروليكية/االضغط في 

 أسطوانة   /اسطوانة ذات ذراع كباس من جانب واحد ومزدوجة الفعل  /أسطوانات التشغيل
األسطوانة    /إرجاعأسطوانة ذات نابض    /الفعل  مزدوجةذات ذراع مكبس عند كل جانب  

 .سطوانة التلسكوبيةاال /الدافعة
 المحركات الهيدروليكية .  
   الغشائي  /الهيدروليكيةالمراكم الكيس  ذات  مكبس  /المراكم  ذو  نابض   /مركم  ذو  مركم 

 . مركم ذو ثقل التحميل /أرجاع
 مرشحات خط الرجوع /مرشحات الضغط /مرشح السحب /المرشحات . 
  أنابيب التوصيل.   
 خزانات الهيدروليك .  
 الرموز الهيدروليكية.   

  والتطبيقات  األسئلة

  األنظمة  

  الهيدروليكية 

  

  

  

  

 محتويات 
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 1-1 األنظمة الهيدروليكية:  

Hydraulic Systems 

  . نعنيه بهذا المصطلحاذا  تعريف م  ، ينبغي أوالً ت علم الهيدروليكصيالن نمعن النظر في تفأقبل 

ومن المعتاد أن يشمل هذا    ،((مياه))بمعنى    هو ((هيدرو))  إغريقي)) مشتقة من أصل  كلمة ((الهيدروليك

  أي السوائل بوجه عام.  ،إلى المياهينتمي  المصطلح كل ما 

الوقت   ((الهيدروليكوفي  اصطالح  يعني  الهيدروليكي))،  الحالي  ((التحكم  أو  القوة  ))،  نقل 

  . لحركة والتحكم فيهما بواسطة سائلوا

كصندوق التروس    ، الوسائل الميكانيكيةخر توجد وسائل عديدة مثل  آ  إلى ولنقل الطاقة من مكان  

السالسل يجب    ، او  الحالة  في هذه  قليلة  ن أولكن  بينهما  الطاقة  نقل  المراد  المكانين  بين  المسافة    ، تكون 

أو نقل الطاقة بين مكانين عن طريق الوسائل الكهربائية    ،في الطاقة  الضائع وذلك لزيادة الكلفة وزيادة  

الطاقة   ثم تحويلها    ،يتيار كهربائ   إلىكتحويل  الثاني  إلىومن  المكان  ميكانيكية في    استعمال أو    ،طاقة 

  . في هذا الفصل  ناقشوف يس  ما وهذا   ،الوسائل الهيدروليكية أو الهوائية

  

  : يوالتحكم الهيدروليك اإلدارةمميزات نظم  1-2

Advantages of drive system and hydraulic govern 

ً  واسطةب  وإنتاج قوى كبيرة جداً تحقق نظم التحكم المعقدة  . 1  . وسائل بسيطة نسبيا

 أو ذبذبات حتى عبر المسافات البعيدة.  اهتزازات دون من نقل الحركة بدقة وبهدوء  . 2

إمكان توصيل أجهزة التشغيل والتحكم بوصالت مرنة (وصالت قابلة لالنحناء) مما يجعل   . 3

 المعدات حرة الحركة. 

 . وفصلها  التشغيل تسمح بدقة عالية في توصيل نقط  . 4

 . ها اتجاهمرونة نقل القدرة وسهولة عكس  . 5

 التحكم بواسطة مقبض واحد.  . 6

 الكفاءة.  وارتفاع سهولة السيطرة   . 7

 الصمامات). بواسطة   ( سهولة وضع أساليب األمان  . 8

 

  : يوالتحكم الهيدروليك اإلدارةعيوب نظم   3 -1

Disadvantages of drive system and hydraulic govern 

  واختالف أثناء مروره خالل القنوات الضيقة  في درجات حرارة الزيت مع تغير لزوجته  ارتفاع  . 1

 أدائه نتيجة لذلك. 
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 تغير خواص الزيت مع طول زمن االستعمال.  . 2

  إلىلألجزاء المتحركة لتالفي تسرب الزيت..مما يؤدي  ضرورة وجود تفاوتات صغيرة جداً  . 3

 . اإلنتاجتكلفة   ارتفاع 

 

  : مفاهيم أساسية  1-4

Main concepts 

  ن قوة الجاذبية األرضية): متج االضغط الهيدروستاتيكي (الن

  المقاس،) . والضغط المقصود بذلك هو الضغط  Pسمى الضغط عادة (يُ   في الدوائر الهيدروليكية 

  الجوي.  الضغطأي ارتفاع الضغط عن 

.  و السطح  هذا  أعلى  الموجود  السائل  وزن  نتيجة  سائل  داخل  معين  سطح  عند  الضغط  ينشأ 

  ) الضغط  قيمة  السائل (     ارتفاع ) على كل من    Pوتتوقف  السطح  )   hعمود  السائل  ،أعلى    ، وكثافة 

  ).  gوعجلة الجاذبية األرضية (  

  الضغط الناجم عن قوة الجاذبية األرضية يحسب من المعادلة اآلتية: و

� � �. �. �                                              (1-1) 

مجموعة من   الحسبانإذا أخذنا في           

األوعية مختلفة األشكال المملوءة بسائل من  

فإن الضغط عند النقاط المختلفة   واحد،نوع  

ً  األوعية يكون في  بتساوي ارتفاع   متساويا

  . ) 1-1السائل فوق هذه النقاط كما بالشكل (

3=P2=P1P 

يخلق الضغط الهيدروستاتيكي قوة   إذ         

على قاعدة الوعاء . وإذا تساوت مساحة  

  قواعد األوعية الموضحة في الشكل 

3=A2=A1A 

قواعد هذه األوعية   فيفأن القوى المؤثرة 

ً   ةالثالث     تكون متساوية أيضا

3=F2=F1F 

  

) يبين تساوي الضغط مع تساوي االرتفاع  1-1الشكل(
  ختالف الشكل للوعاء الحاويابالرغم من 
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  ( قانون باسكال):  الضغط الناجم عن قوى خارجية

  ، )2-1كما في الشكل ( ،)Aسطح مساحته ( عن طريق) على سائل في إناء  Fعندما تؤثر قوة (            

وعلى مساحة    ،تتوقف قيمته على مقدار مركبة القوة العمودية على السطح) في السائل P( ينشأ ضغط  

    السطح .

(1-2)                                    � �
�

�
  

ً و           آنيا الضغط  هذا  نفسه   ، يؤثر    بالمقدار 

أي    جميع على    . الضغط  إ الجوانب    في المؤثر  ن 

ذلك    متساوياً. يكون    األسطح كل   لصحة  ويشترط 

الجاذبية    إهمال قوة  حالة    األرضية. تأثير  في  أما 

في    إهمالها،عدم   نأخذ  أن  أثر    الحسبانفيجب 

سطح السائل عن السطح الذي يحسب عنده    ارتفاع 

  الضغط. 

يمكن           الهيدروليكية  الدوائر    إهمالوفي 

وبالتالي   األرضية،الضغط الناجم عن قوة الجاذبية 

الناجم  عن    ارتفاع عن    الضغط    األسطح، السائل 

نظراً ألن هذه الضغوط تكون مهملة القيمة بالنسبة  

المثال  التشغيل. ضغوط  إلى   سبيل  فإن    ،وعلى 

 10الضغط الناجم عن عمود من الماء ارتفاعه (  

m   ) 1) يكون مقداره bar  ً   .   ) تقريبا

  

ن قوة  ميبين الضغط الناتج  ) 2-1( الشكل
  خارجية 

  : الهيدروليكيةالقوى  انتقال

  مهم. يكون شكل الخزان غير  ات،االتجاهوتأثيره في كل   السائل،نظراً لتساوي الضغط في 

  المعدات.فادة من الضغوط الناشئة عن قوى خارجية في تشغيل إل) فكرة ا3-1يوضح شكل (و

السطح ذي   في)   1Fذا أثرت قوة (  فإ        

                      يساوي       ،)  P) نشأ ضغط (   1Aالمساحة (

� �
�	

�	
  

كل أجزاء   في )  Pيؤثر الضغط ( و           

يمكن  و ) . 2Aومنها بالطبع السطح (  ،الدورة

  تساوي مقدار  ( ) 2F(  بالتالي الحصول على قوة 

  القوى الهيدروليكية  انتقال) يبين 3-1شكل(
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   الحمل الذي يجب رفعه) . 

3)-(1                                             2=P.A2F  

ن              إأي 

�

��
�

�

��
أو أن                     

�

�
�

��

��
         

  يعني هذا أن القوى تتناسب طردياً مع المساحة . هذا 

  والمساحة. يعتمد الضغط في مثل هذه النظم على الحمل  و

يصل  ذلك   حتى  االرتفاع  في  يبدأ  الضغط  أن  الحمل    المطلوبة القيمة    إلىيعني  على  للتغلب 

  الخارجي وتحريكه. 

فإنه   القوة (    ،أمكن  إذاوهكذا  (    1Fعن طريق  الدورة    1A) والسطح     إلى ) رفع ضغط هذه 

(    المطلوبة القيمة   الحمل  (    2Fللتغلب على  السطح  (عند   (2A  ( ،    الفواقد  فإنه) الحمل  هذا  يمكن رفع 

  ) . الحسباننتيجة االحتكاك غير مأخوذة في 

ً  إزاحةتتناسب  ، من ناحية أخرى        ً   الكباسين تناسبا      ن إأي  ، مع مساحتهما عكسيا
��

��
�

��

��
    

              إذ أما الشغل المبذول بأي من الكباسين فيكون بالتالي متساوياً، 

4)-(1                                          1×S 1=F1W 

5)-(1                                            2×S2=F2W 

  : الضغط انتقالمبدأ 

        ) الشكل  مختلفي  4- 1يوضح  كباسين   (

متصلين   ً   اتصاالً المساحة  ذراع    جاسئا عن طريق 

  1Aالسطح (    في )    1Pإذا أثر ضغط (  وكباس .  

) . تنتقل هذه    1Fنشأت على هذا السطح قوة (    ،)

القوة إلى الكباس األصغر عن طريق ذراع الكباس  

 ً ) .    2A) عند السطح (    2P(    مما يسبب ضغطا

   الفواقد يكون :  إهمالوعند 

  نتقال الضغطا) يوضح مبدأ 4-1شكل (

  

→     2  .A 2=P1.A 1→    P 2   & P2.A2=F 1=F1.A1→    P=F       2=F1F 

�	

��
�

��

�	
                              (1-6)  

ً يتضح من المعادلة : و   مع المساحات أن الضغوط تتناسب عكسيا
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  ) 1-1مثال ( 

  ) الشكل  في  المبينة  هيدروليكية  تم    5-1رافعة  إذا  أدناه،  الرسم  في  الموجودة  األبعاد  ذات   (

) التي سوف ترفعه    2F) على يد الرافعة، فما هو الثقل (    N 100) مقدارها (    Fتطبيق قوة خارجية (  

  الرافعة من جراء تلك القوة ؟

  
  ) يبين رافعة هيدروليكية  5-1شكل (

  الحل: 

( القوة المطبقة على األسطوانة الصغرى ) بأخذ العزوم حول    )  1Fيمكن إيجاد مقدار القوة (  و

  وعليه :  ،ألن العزم حول المفصلة يساوي صفراً كما نعرف  ،) ومساواتها بالصفر C(     النقطة 

�0.33���100�� − �0.03���� � 0  

F1�
0.33m×100N

0.03m
  

  الهيدروليكية البسيطة لنقل القوة : من معادلة الدائرة 

�!

��
�
"!

"�
 

2/A2=F1/A1=P=F2=P1P 
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=1100N1A1=P1F 

1=1100/A1P 

�	 �
		##

�	
�

		##
$

%
&�

� '. �� × 	#'
(

)�
  

2=P1P 

2A1=P2F 

�� � '. �� × 	#' ×
(

)�
×
$

%
× �#. #*)�� � 	�. ��+,  

 

  ) 2-1مثال( 

فما قيمة الضغط من جهة اليمين   )، 5barذا كان الضغط من جهة اليسار (إ)  4-1في الشكل المبين (     

  ) ؟ 5cm( وقطر المكبس من جهة اليمين هو )،10cmعلماً أن قطر المكبس من جهة اليسار هو (

    يأتي :ينتج ما  التالية  المعادلة بتطبيق 

�	

��
�

��

�	
  

*×	#*

��
�

$

%
×�*×	#-���

$

%
×�	#×	#-���

  

��

*×	#*
�

#.##�*

#.#	
  

  

2=125000 n/m2P  

=1.25bar2P  

  

  نشاط 

  لألبعاد أنفسها ؟ فما قيمة الضغط من جهة اليسار  ،كان الضغط من جهة اليمين للمثال السابق نفسه إذا
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  للدورة الهيدروليكية البسيطة :  يالتكوين األساس 1-5

cycle simple hydraulic basic components for The 

  
  ) يوضح فكرة عمل الدورة الهيدروليكية البسيطة 6-1شكل (

  ) التكوين األساسي وفكرة عمل الدورة الهيدروليكية. 6-1يوضح الشكل (

  ،كباس مضخة وحيدة الكباس بقوة معينة . وبقسمة هذه القوة على مساحة مقطع الكباس في نؤثر 

  على السائل.  المؤثر الضغط ينتج 

يرتفع الضغط حتى يصل إلى    ،يزيد الضغط . مع زيادة القوةبزيادة القوة المؤثرة على الكباس و

ظل الضغط   ثابتاً،القيمة التي تمكنه من التغلب على الحمل الخارجي ورفعه . إذا ظل الحمل الخارجي 

ً أيضا   للتغلب على   المطلوبة القيمة  إلى في الدائرة يرتفع  الضغط وهكذا فإن  االرتفاع. وال يعاود  ، ثابتا

ويمكن بالتالي تحريك الحمل إذا أمكن رفع ضغط   لقيمة. اوال يتعدى هذه  الحركة، المقاومة التي تعوق 

  لذلك. المطلوبةالقيمة  إلىالدورة 

ويعني هذا أنه    األسطوانة. تعتمد سرعة حركة الحمل على معدل تدفق السائل الذي تم دفعه إلى و

يزداد معدل تدفق السائل المغذي   ، )6-1الموضحة في الشكل ( ،بزيادة سرعة نزول كباس المضخة

  وتزداد بالتالي سرعة رفع الحمل.  ، لألسطوانة

  ويرجع ذلك إلى الرغبة في التحكم مثالً   البسيطة.تكبير هذه الدورة يتم    عادة ما  العملية،وفي الحياة 

    :في

 األسطوانة. حركة   اتجاه 

  .سرعة األسطوانة 

 حمل خارجي يمكن تحريكه  أقصى . 

  يقودها محرك.   أخرىويتم ذلك بتركيب أجهزة تحكم خاصة . كما أنه يتم إبدال المضخة اليدوية بمضخة  
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  ). 7-1(دائرة هيدروليكية بسيطة كما في الشكل  الت يلي تفصيما   وإليضاح ذلك سنعرض في 

  

  ) رسم تخطيطي للدائرة الهيدروليكية 7-1شكل (

سائالً و المضخة  المتصل    الخزان، من    تسحب  الضغط  إلى خط  تحكم    بأجهزة والمزود    بها، وتدفعه 

  مختلفة  

  ورجوعها  األسطوانة صمام توجيهي ( لخروج ( . 

  (للتحكم في سرعة األسطوانة ) صمام خانق . 

 في مقدار الضغط للمنظومة الهيدروليكية ) .   صمام حد الضغط ( للتحكم 

يستمر سريان السائل في  و  الهيدروليكي). ومن ثم يندفع السائل (الزيت) إلى األسطوانة (أو المحرك  

  الخط طالما لم يواجه مقاومة لذلك.

لذلك يرتفع    السائل. الموجودة في نهاية الخط مقاومة لسريان    األسطوانةويمثل الحمل الذي تحركه  

  فتتحرك األسطوانة.  المقاومة،ب على هذه للتغل المطلوبة ضغط السائل حتى يصل إلى القيمة 

   من الرسوم المبسطة لمقاطع أجزاء الدائرة. الرموز بدالً  عملوتست

الدائرة   على  العناصر    استعمال عند    الناتجة ويطلق  لتمثيل  للدائرة.  الرموز  التخطيطي  الرسم  اسم 

  الحقاً في هذا الفصل. وفكرة عملها  وظائفها،  وكذلك   للمكونات،وستوضح الرموز المختلفة 
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  بالتجهيزات الهيدروليكية  عملخواص الزيت المست 1-6

Prosperities of oil used in hydraulic preparations 

أي    مطابقاً للمواصفات القياسية الدولية.   للتجهيزات الهيدروليكية  عمليجب أن يكون الزيت المست 

  بالخواص اآلتية: 

ً يحتفظ بلزوجة مناسبة   . 1  طويالً.  وثابتة زمنا

 . المنخفضةيحتفظ بسيولته عند درجات الحرارة  . 2

ّ يك ال . 3  ون رواسب صمغية. ـ

 يحتوي على أحماض.  ال . 4

 يقاوم درجات الحرارة العالية.  . 5

 . االنزالق صامد للضغط كما يقوم بتزليق أسطح  . 6

 مقاوم للصدأ.  . 7

 يتبخر.  ال . 8

 يشتعل بسهولة.  ال . 9

 

  الهيدروليكية  المنظومةأجزاء  1-7

systemParts of hydraulic  

أخرى   وأجزاء  أساسية  أجزاء  من  الهيدروليكية  التجهيزات  التوصيل    مساعدة،تتكون  كأنابيب 

ما يلي عرض لكل جزء من    وفي والمضخات.وأسطوانات التشغيل والصمامات  والوصالت الخاصة بها  

  أجزاء التجهيزات الهيدروليكية على حدة. 

  

  المضخات الهيدروليكية  1-7-1

Hydraulic pumps 

القوى    وإكسابه   بها، تعمل المضخات على دفع السائل إلى الدائرة الهيدروليكية واستمرار سريانه  

  لذلك. المطلوبة 

  تسحب المضخة السائل ( غالباً من خزان) وتدفعه نحو فتحة المخرج. 

السائل  و يدخل  أماكن    الهيدروليكية،  الدائرة  إلى منها  إلى  عناصر    ه استعمالويصل  طريق  عن 

المست  ويواجه  المختلفة.التحكم   عند  لحركته  مقاومة  االسطوانة    ،عملالسائل  كباس  حالة  في  كما 

  الهيدروليكية الواقع تحت تأثير حمل خارجي. 
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لقيمة هذه   قيمة تمكنه من التغلب على    إلى حتى يصل    االرتفاع، يأخذ ضغط السائل في  و  المقاومة،طبقاً 

  . عملفتبدأ حركة المست المقاومة، 

ولكن الضغط يرتفع نتيجة المعوقات    السائل،ترفع ضغط    فإن المضخة الهيدروليكية ال   وهكذا،

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

السائل   دفع  . من  ائرة  الد   إلىفي  ذلك  في  فشلها  إلى  الضغوط  ارتفاع  يؤدي  أن  المضخة  إ أي   دون  ن 

  طاقة هيدروليكية .   إلىالهيدروليكية تحول الطاقة الميكانيكية المكتسبة من المحرك االبتدائي 

  ومن أنواع هذه المضخات: 

  المضخة الترسية:  1-7-1-1

GEAR pump  

  . مضخات ثابتة الحجم الهندسي   المضخات الترسية

    مواصفاتها

  ) 100إلى ( ) cc/rev 3.5الحجم       من    (  

  )  bar 250 حتى ( الضغط      

 المضخة الترسية ذات التروس الداخلية  -أ

ً وتتكون   وبين التروس والجسم خلوص    ، من جسم المضخة يدور الذي بداخله زوج من التروس  أساسا

كال   في  جداً  والقطري  يناالتجاهصغير  بالنسبة    ، المحوري  محكمة  عملياً  المضخة  تكون  إلى  بحيث 

  تسرب الزيت . 

تتصل ناحية الضغط (احمر) بالدائر الهيدروليكية    في حين  ،) بالخزانخضرتتصل ناحية السحب (أو

  . )8-1. كما مبين في الشكل ( 

  

  ) يبين المضخة الترسية ذات التروس الداخلية8-1الشكل (
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  . نفسه   االتجاهفيأخذ معه الترس الخارجي ليدورا معاً في  معين، اتجاهيدار الترس الداخلي في 

الدائرية  انفصال عند  و الحركة  نتيجة  التروس  يؤدي    ،أسنان  مما  األسنان  بين  الفراغات    إلى تتسع 

.    انخفاض  الجوي  الضغط  األماكن عن  في هذه  المؤثر  والضغط  الجوي  الضغط  تأثير  سطح    في تحت 

يطلق على ذلك عموماً أن  و   المضخة.ينساب السائل من الخزان إلى هذه األماكن داخل    بالخزان،السائل  

الدوران يدفع السائل إلى ناحية    وباستمرار  ،يمأل السائل فراغات التروسفضخة تسحب السائل )).  (( الم

بعد ذلك تبدأ أسنان التروس في التعشيق مرة أخرى فتطرد السائل من غرف التروس    ،الضغط (أحمر)

  إلى الخارج. 

 

  جيةرالمضخة الترسية ذات التروس الخا  - ب

يدار    ).9-1(هو موضح في شكل    خارجيين، كما في هذه الحالة تحتوي المضخة على ترسين  

ا  إلى مما يؤدي    ،معين  اتجاه الترس األول في   الترس  . تتطابق عملية    االتجاهخر في  آل دوران  المضاد 

  الداخلية. في هذه الحالة مع تلك السابق شرحها للمضخة ذات التروس المضخة،   إلىسحب السائل 

  (أحمر). ثم إلى خارج المضخة من فتحة الضغط   دائرياً،قل السائل في غرف التروس ينت

  

  

  ن المضخة الترسية ذات التروس الخارجية ي) يب  9-1الشكل (
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  ية: يشالمضخة الر 1-7-1-2

pumpVan   

 المضخة الريشية ثابتة الحجم الهندسي  -أ

 ) 10-1( يبين الشكل التوضيحي في      

المضخة   هذه  تصميم  وفكرتها  أساس 

إذ   المضخة  وعملها،  الريشية  تتكون 

سم وكامة، وعضو دوار، به  أساساً من ج

للكامة الريش تالمسه    .  داخلي  سطح 

مزدوج.    اختالفذو    ،الريش مركزي 

القيادةالعضو جزء  هو  الدوار  يوجد    ،و 

)  في   مزدوجة  ريش   ) ريشتان  شق  كل 

    ، يمكن أن تضغط كل منها على األخرى

الشق  االنزالقويمكنها   عند  و.  داخل 

إلى   الريش  تندفع  الدوار  العضو  إدارة 

تح الطرد  الخارج  قوة  من  كل  تأثير  ت 

الذي  المركزي المرتفع  الدورة  وضغط   ،

الريش.   خلف  الحافة  و يؤثر  تالمس  بهذا 

الداخلي   السطح  ريشة  لكل  الخارجية 

والضخ  و للكامة.   السحب  حجرة  تتكون 

وسطح   الريش  من  متتالين  زوجين  من 

الداخلي   الكامة  وسطح  الدوار  العضو 

السحب  يتم  الجانبية.  التوجيه     وأقراص 

أو   األزرق  الرسم    األخضر(اللون  في 

(باللون   والضخ  عن    )األحمرالثاني) 

    جانبية.أقراص توجيه  طريق

  

 أ

  

 ب

  مضخة  المدخلين والمخرجين لهيدروليك اليوضح  -أ

مع مكونات  مضخةجمع المداخل والمخارج لهيدروليك اليوضح  -ب

  المضخة 

  ) يبين المضخة الريشية ثابتة الحجم الهندسي 10-1الشكل  (

عند  و   الشقوق. تتحرك الريش داخل    بالشكل،السهم الموضح    اتجاه عند دوران العضو الدوار في  

خط   من  (االقتراب  الشقوق صغيرة    السحب  من  الخارجة  الريش  أجزاء  تكون   ( وأسفل    للغاية. أعلى 

كل    ،الدوران  وباستمرار بين  المحصور  الحجم  ويزيد  الشقوق  من  الخارج  الريش  جزء  طول  يزداد 



117 

 

ة من خط السحب . عندما يصل هذا  الذي يصل إلى المضخ   بالسائل ويمتلئ    ، زوجين متتالين من الريش

الحجم إلى أقصى قيمة له ( عند أكبر مسافة بين مركز العضو الدوار والعضو الداخلي للكامة ) ينقطع  

ويبدأ االتصال بناحية    ، الجانبيةوذلك عن طريق تشكيل أقراص التوجيه    ،االتصال بينه وبين خط السحب 

فيقل الحجم مما يؤدي إلى طرد السائل   ،دفع الريش داخل الشقوقبعند هذا الموضع تبدأ الكامة  والضغط.  

  إلى الخارج من فتحات الضغط. 

ن كل ريشة تنفذ دورتين  فإ   مركزي مزدوج،   اختالف ولما كانت الكامة مصممة بحيث تكون ذات  

) طرد)  كاملتين  ودورتي  سحب  الفي  دورتي  للعضو  الواحدة  اللفة  الشكل   ،دوارأثناء  في  مبين          كما 

أ1-10( المدخال)  بمدخل واحد للمضخة، ولكن يجمع  للسائل  بالنسبة    ،ن  الحال  الإوكذلك    ، لمخرجينى 

  .)ب 10-1كما مبين في الشكل (

ى الناشئة  اتزان القو  يؤدي إلى ، تتقابل غرفتا السحب وكذلك غرفتا الطرد، مما  نفسهالوقت    فيو

  الهيدروليكي ) .  باالتزانود الدوران ( يسمى هذا عم عن الضغط التي تؤثر في 

حكام أفضل للتسريب،  وبذلك يتحقق إ  ،للخارج  إلىيؤثر الضغط المرتفع خلف الريش ويدفعها  و

  المزدوج الناشئ عند طرفي الريش.  اإلحكامفضالً عن 

الريشتين  يتقل لو نهايتا  تشطف  االحتكاك  ل 

كما هو موضح في    ، الموجودتين في كل شق

الطولي  إذ    ). 11-1(شكل  ال الشطف  يؤدي 

  توازن الضغط المؤثر في  لجوانب الريش إلى

الريش.   الريش  و أطراف  يظل سطح دحرجة 

  هو سطح التالمس مع الكامة .  
  

  ) يبين الريش ونهايتها 11-1الشكل (

كبيرة . لهذا وفي هذه األثناء    تكون قوة التالمس المطلوبة بين الريش والكامة   أثناء السحب الو

  . الخزان إلى يتم توصيل الفراغات خلف الريش 

  المواصفات الفنية: 

  100إلى  )  cc/rev 10الحجم الهندسي    من ( 

  )  bar 175ضغط التشغيل حتى  ( 

  

  الريشية متغيرة الحجم الهندسي المضخة  - ب

  تحديده. في هذا النوع من المضخات يمكن تغيير الحجم الهندسي عند أقصى ضغط تشغيل يتم  

ولكن في    ،) مع فكرة عمل المضخة ثابتة الحجم الهندسي12- 1شكل (الوتتماثل هذه المضخة المبينة في  

وضع    إلى عبارة عن قرص مستدير متمركز مع محور الدوران يدفعه زنبرك    هذه الحالة تكون الكامة
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يتم ضبط قيمة الالتمركز القصوى، وبالتالي أقصى حجم هندسي عن  والمركزي ناحية العضو الدوار.  

 . طريق مسمار ملولب للضبط 

  

  ) أ(

  

  ) ب(

  المركزي دفع الكامة للوضع  - عدم دفع الكامة للوضع المركزي      ب   -أ

  عند أقل وأعلى معدل جريان ) مضخة ريشية متغيرة الحجم الهندسي12-1الشكل (
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  المواصفات الفنية: 

   ) cc/rev 47الحجم الهندسي    حتى (

  )  bar 100ضغط التشغيل حتى  ( 

  

  : المكبسية المحوريةالمضخة  1-7-1-3

pumpAxial piston   

  ثابتة الحجم الهندسي المكبسية المحوريةالمضخة 

  

  يبين مضخة مكبسية محورية ثابتة الحجم الهندسي  ) 13-1شكل (ال

داخل            محورياً  الكابسات  ترتيب  فيها  يتم  للطاقة  محوالت  هي  المحورية  المكبسية  الوحدات 

داخل أسطوانة  لى صفيحة  إنزالقية مستندة  ا مكابس مثبتة في نهايتها وسائد    ة يتم وضع تسع إذ  أسطوانة،  

اإلدارة عمود  المكابس  محور  يوازي  وبحيث  الدوران  قابلية  في    ،لها  مبين  (الكما  إذ  ).  13-1شكل 

  تحرك الكابس داخل أسطوانة تثبت إلى عمود اإلدارة عن طريق خابور . ي

  وصلة عامة الحركة وتثبت في وسائد منزلقة .   بصورةتصمم نهايات المكابس و

ويتم االحتفاظ بهذا الوضع عن طريق حلقات دفع   ، 015ائل بزاوية  توضع الوسائد على سطح مو

  .  ) 13-1شكل (الكما مبين في  ،واحتجاز
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ثابتة الحجم الهندسي يكون السطح المائل جزءاً من   عند  و   ثابتاً.وبهذا يكون الميل    الجسم، في الوحدات 

االسطوانة، فضالً إ والجلب وغطاء  االسطوانة  تدور  العمود  المنزلقة  عن  دارة  والوسائد  ولما  المكابس   .

محتفظ المكابس  نهاية  ً كانت  كباس    ا كل  يتحرك  المنزلقة،  الوسائد  طريق  عن  المائل  السطح  على  بها 

  .  اإلدارةأثناء دورانه مع األسطوانة وعمود في ترددياً 

  ، كلية   بصورة ن، كل منهما  وخروجه من المضخة عن طريق فتحتي يتم التحكم في دخول السائل  و

الجسم.  ي جودتمو في  المثبت  التحكم،  قرص  في  المكابس  و ن  حجرات  من  في  تتصل  خروجها  أثناء 

فيتم سحب السائل إلى    التحكم، عن طريق فتحة    ،) 13-1كما مبين في الشكل (   ،األسطوانة بناحية السحب 

تتصل غرف المكابس المتحركة إلى داخل األسطوانة بناحية الضغط عن    األثناء،في هذه    المضخة. داخل  

مما يدفع السائل من داخل غرف هذه المكابس إلى خارج المضخة من فتحة    األخرى،طريق فتحة التحكم  

  دائماً كباس واحد في الموضع االنتقالي بين جانب السحب وجانب الضغط أو العكس. وهناك   الضغط.

السائل المضغو و إلى مواضع  يصل  الوسائد    االنزالق ط  ا  طريق ن  ععند  ، وذلك لمكابسفتحات في 

  اسي والمحاور. رللك لقسري اللتزييت 

  

  الحجم الهندسي متغيرة المكبسية المحوريةالمضخة 

األ         الحجم  في  ذي  نموذج 

ال  المتغير  ا  الهندسي  لسطح  يكون 

المضخة،   جسم  من  جزءاً  المائل 

قرص  بصورة  يكون  يمكن  .  ولكنه 

أن  ل المتراوح  وتتم    يتحرك،لقرص 

وضعه    ±   015بمقدار    إدارته من 

التحكم   آلية  طريق  عن  الرأسي 

في   يحدد  و   ).14- 1(شكل  الالمبينة 

ميل    السطح، ميل   زاوية  أي 

المكابس  القرص، شوط    ، مقدار 

الحجم   يزيد  و  الهندسي. وبالتالي 

  

  (أ) 
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  شوط المكابس بزيادة زاوية الميل . 

في  عندما  و          القرص  يكون 

(وضع الصفر)، أي    وضع مركزي 

بالنسبة   ، اإلدارةعمود  ى  لإرأسياً 

 ً ، ويكون  يكون شوط المكابس منعدما

صفراً.   بالتالي  الهندسي  الحجم 

الق ميل  زاوية  من  وبتغير  رص 

بالعكس أو  سالبة  إلى  في  ،  موجبة 

ثبات   دوران    اتجاهأثناء  سرعة 

يتبدل  المضخة   ا  اتجاهومقدارها، 

  . السحب والطرد 

  

 (ب) 

  ميالن قرص التحكم في هذه الحالة صفر  (أ)

 درجة  15(ب) ميالن قرص التحكم 

  ) يبين المضخة المكبسية متغيرة الحجم الهندسي 14-1شكل (ال

  عند أقل وأعلى معدل للجريان

  تصريف خزان المضخة المكبسية 

Piston Pump case Drain 

الحد   من  أعلى  المضخة  حرارة  درجة  تتزايد  الهندسي  الحجم  متغيرة  المكبسية  المضخة  في 

ً أي قريب ،يمكن  . وذلك يحدث عندما يكون حجم الشوط أقل مااألحيان الطبيعي في بعض  أي   ،من الصفر ا

  لية سوف تقع بين وسطين: أحدهما ذو مكونات المضخة الداخ  ن أ  إلى يمكن مما يؤدي   معدل التدفق اقل ما

الدخول  :خر واآل  عالٍ ضغط   بالطاقة  إنأي    ،واطئ وهو  بين وسطين مختلفين  يتنقل  التي    المائع سوف 

هذه الحالة وضع    ، ولمعالجةجة الزيت وبالتالي في عمل المضخةحرارة تؤثر في لزو   إلى سوف تتحول  

مع الزيت الموجود  وتبديله  الزيت    الستبدال  سم المضخة يربط مع الخزان الرئيس تصريف على ج  أنبوب 

   . ) 15-1كما مبين في شكل ( ،في الخزان

    
  درجة حرارة المضخة أعلى من الحد الطبيعي  درجة حرارة المضخة طبيعية

  ) يبين تبريد الزيت في المضخة عن طريق أنبوب التصريف 15-1(شكل ال
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  الصمامات  1-7-2

Valves 

تست تنظيم وتحكم في    عمل الصمامات هي عناصر مكنية  تشغيل    القدرة،كأجهزة  للتحكم في  أي 

الهيدروليكية من    المعدات،  الحركة وتشغيل   اتجاه وعكس    وتوقفها،  اإلدارة آليات   التجهيزات  تحمي  كما 

  للمجموعة. والمحافظة على ضغوط ثابتة للسوائل في األجزاء المختلفة   التحميل،زيادة 

  

  أنواع الصمامات : 

Types of valves 

ما يلي    وظيفة كل منها . وفي   باختالفتختلف أشكالها    ،توجد أنواع مختلفة من الصمامات هناك  

  حدة. كل منها على  المختلفة، عرض ألنواع الصمامات 

  

  :الصمامات الالرجعية  1-7-2-1

Check Valves 

 

 الصمامات الالرجعية البسيطة:   -أ

Simple check valves 

هذه الصمامات في الدوائر   عملتست      

في   السائل  سريان  لمنع  الهيدروليكية 

بمروره    اتجاه  والسماح  دون  من  معين 

في   على    الحر.  االتجاه عوائق  ويطلق 

الصمامات   اسم  الصمامات  هذه 

األشكال وضح  تو الالرجعية.     مجموعة 

)1-16 ً رسما في    )  لمقطع  تخطيطياً 

عنصر    . بسيط  الرجعي  لق  غالصمام 

  
 دون فتح الغطاء الخارجي من شكل يوضح الصمام الالرجعي  -أ

  مع توضيح المسار الحر للهيدروليك على الغالف
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من  في   مثقبة  مجوفة  اسطوانة  الصمام 

ذ  يدفع  الرأس  ال  ي الجانب    إلىمحدب 

في   الموجود  المطاطية)  الحلقة   ) المقعد 

بواسطة   الصمام    ،الدفع  نابض جسم 

يعمل دائماً على دفع    النابض   ألنونظراً  

يمكن تركيب    ،عنصر الغلق تجاه المقعد 

  . وضع  أي  في  الصمام  عند  وهذا 

  االتجاه ي  سريان السائل داخل الصمام ف 

المحدب   الرأس  يبتعد  باألسهم  الموضح 

تحت   المطاطية  الحلقة  عن  لألسطوانة 

ضغط   الرأس  و  السائل. تأثير  يبتعد 

تحت   المقعد  عن  ضغط    تأثير المحدب 

يسمح السائل   بالسريان    مما  من  للسائل 

في    عوائق.دون   المعاكس    االتجاهأما 

من   كل  السائل    النابض فيقوم  وضغط 

مما    الرأس بدفع   المقعد  إلى  المحدب 

  يؤدي إلى غلق الصمام ومنع السريان . 

  
  المسار الحر شكل يوضح جريان المائع في  -ب

  
  المعاكس االتجاهجريان المائع في  إمكانية عدم شكل يوضح -ج

وضح مكونات الصمام  ت)  16- 1( مجموعة األشكال 

  الالرجعي ومسار المائع فيه 

  

 الصمامات الالرجعية مرشدة التشغيل:   -ب

Pilot Operated Check Valve 

للسماح    ،يمكن فتح الصمامات الالرجعية مرشدة التشغيل  ، الالرجعية البسيطةالصمامات    بخالف 

  وذلك تحت تأثير ضغط خارجي يسمى ضغط اإلرشاد .  ،الغلق اتجاه بمرور السائل في 

  هذه الصمامات في الدوائر بهدف :   عملوتست

 إحكام غلق الخطوط المحتوية على سائل ساكن تحت ضغط . 

  في حالة كسر المواسير أو قطع الخراطيممنع سقوط األحمال المرفوعة . 

  أثناء توقفه في عند تعرضه ألحمال خارجية  عملمنع الحركات الزاحفة للمست . 

السائل  و في  من  يسري  األول    االتجاه دون عوائق  المنفذ  في    الثاني.المنفذ    إلى من    االتجاه أما 

نتيجة   على المقعد ( الحلقة المطاطية ) تحت تأثير    الرئيس الرأس المحدب    ارتكاز فيكون الصمام مغلقاً 

   ).17- 1(كما مبين في شكل النابض، ضغط السائل وقوة 
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  شكل يوضح جريان المائع في المسار الحر  -ب  شكل يوضح الصمام بدون فتح الغطاء الخارجي  -أ

    
يوضح  -ج في    إمكانيةبعدم    شكل  المائع    االتجاه جريان 

  المعاكس 

  المعاكس  االتجاهجريان المائع في  إمكان شكل يوضح -د

  ) يوضح مكونات وآلية عمل الصمامات الالرجعية مرشدة التشغيل 17-1شكل (ال

 

فتحة   عند  الضغط  يرتفع  إلى    المنفذ،عندما  التشغيل  مكبس  ا  إذ   اليمين. يتحرك  سطوانة  أليدفع 

الوصل   طريق  عن  السريان  المعدنية،  المجوفة  من  السائل  سيتمكن  خالل    االتجاهبوبالتالي  المعاكس 

     .) 17-1شكل (الكما مبين في  األول، المنفذ  إلى من المنفذ الثاني  إي الصمام،

  

  :صمامات التحكم في التدفق  1-7-2-2

Control ValvesFlow  

وذلك بتغيير   ،لة المتحركة هيدروليكياً على تنظيم سرعة عناصر اآلصمامات التحكم في التدفق    تعمل

المجموعة داخل  الزيت  مسار  مقطع  مساحة  في  بالتحكم  التدفق  عن    إذ   ، معدل  المقطع  هذا  تصغير  يتم 

ن وظيفة الصمام هو  إأي  .  وحدة الزمن في لتخفيض كمية الزيت المارة من الصمام  ،طريق إدارة المنظم
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كما يمكن توقف    ،)أو انخفاضها  معدل سرعة حركة تشغيل اآللة   ارتفاعالتحكم في تغيير سرعة الكباس (

  وهي    ،اآللة تماماً وذلك عن طريق غلق الصمام .وتوجد ثالثة أنواع للصمام

 ثابتة المقطع الالتدفق ذو مساحة  يصمام التحكم ف    -أ

Fixed Orifice 

ب النوع  هذا  من  التدفق  في  التحكم  ثابتةأ يتميز صمام  التخصر  مقطع  مساحة  التغير  إ أي    ،ن  ن 

تغير معدل التدفق ثابت والمائع    أن   أي   ، ثابت الحاصل في المساحة الذي عن طريقه يتم تغيير التدفق  

  )18-1كما مبين في الشكل (  ،قابل للجريان من الجهتين

  

  ثابتة المساحة ال ا) يبين صمام التحكم في التدفق ذ18-1شكل (ال

 متغيرة  المقطع الالتدفق ذو مساحة  ي صمام التحكم ف   -ب

)Needle valve (adjustable orifice  

ن التغير  إ أي    ، ن مساحة مقطع التخصر متغيرةأ التدفق من هذا النوع بيتميز صمام التحكم في  

الحاصل في المساحة الذي عن طريقه يتم تغيير التدفق متغير وقابل للتحكم فيه عن طريق حركة الرأس  

تغير معدل التدفق للمائع المار في الصمام قابل    أن  أي  ،)19-1شكل (الالمخروطي العمودية المبين في  

  ه . للتحكم في

  
  خالل مساحة المقطع المتغيرة شكل يوضح جريان المائع 

  متغيرة المقطع المساحة   ا) يبين صمام التحكم في التدفق ذ19-1شكل (ال

مسمار لولبي 
 عمودي
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  الصمام الخانق / الالرجعي  -ج

check)pass -orifice with by (adjustableFlow control valve  

جز من  يتكون  الالرجعي   / الخانق  نوع  ،أينالصمام  يمثل  جزء  ً وكل  يمثل     أحدهما  ،لصمام   ا

ذ  التدفق  في  التحكم  صمام  اآلخر و  ، متغيرةالمقطع  المساحة    ا صمام  ً يمثل  ً الرجعي  ا ً بسيط  ا حالة    ، ا ففي 

ولكن سوف   ، فسيمر المائع األول وخالل الجزء  ،) 20-1مثلما يبين الشكل ( ،معين  اتجاهمرور المائع في 

ألنه    ،يمر خالل الصمام الالرجعي في هذا المسار  ن أيمكن للمائع    وال   ،يتم التحكم بمعدل التدفق الخارج

ً سوف يكون مغلق  الثاني من الشكل    ،المعاكس  االتجاه وفي حالة جريان المائع في    ا كما مبين في الجزء 

 بصورة حرة. فسوف يمر خالل الصمام الالرجعي  ،)1-20(

  

  شكل يوضح جريان المائع خالل الجزء الذي يتحكم في معدل التدفق 

  

  خالل الصمام الالرجعي  بصورة حرة ومعاكسة شكل يوضح جريان المائع 

  الصمام الخانق / الالرجعي ) يبين 20-1شكل (ال
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  تطبيقات الصمام

ve applicationalV 

تطبيقات   الصمام  الهيدروليكي  ،كثيرة لهذا  المكبس  المكبس    ،ومنها  تشغيل  تم  الصمام  من  فلو  دون 

قوة ضغط    فضالً عنأس المكبس عند نزوله لألسفل سوف يتأثر بوزنه  ن رألوذلك    ،فسوف تفشل العينة

الهيدروليكية لن يستطيع  إن  نزوله سريعاً  بحيث    إلى مما يؤدي    ،الهيدروليك   ن أ السائل في االسطوانة 

كما مبين في    ،أجزاء  إلى فشل العينة وتقطيعها    إلىمما يؤدي    ،يتزامن معدل جريانه مع حركة المكبس

  إلى مما يؤدي    ،ولعالج هذه الحالة يوضع الصمام في مجرى خروج المائع من المكبس  ، )21-1الشكل (

  الوقت في  وبالتالي سوف يتزامن معدل التدفق الخارج مع الداخل و  ،التحكم بمعدل تدفق المائع الخارج

المكبس    نفسه  تم رفع  حالة  في    إلى في  الجريان  الصمام    األنابيب األعلى عن طريق عكس  عن طريق 

  . ولكن في المسار الحر عن طريق جزء الصمام الالرجعي   نفسه  فسوف يمر المائع بالصمام ، يتجاهاال

  
  

  شكل يوضح السقوط المسيطر عليه عن طريق الصمام   شكل يوضح السقوط الحر للمكبس الهيدروليكي 

  ) يمثل أحد تطبيقات الصمام الخانق / الالرجعي 21-1شكل(ال

  :التحكم التوجيهية  صمامات 1-7-2-3

Control Valves Directional 

  ه اتجاه و  الغرض من صمامات التحكم التوجيهية هو أن يتم التحكم في بداية حركة سريان السائل 

ً محرك  م أأسطوانة    أكان( سواء    عمل وبالتالي تحديد حركة المست  إيقافه،في الدائرة الهيدروليكية وكذلك     ا

ً هيدروليكي وال  وفق عدد فتحات الخدمة (    على  ويتم تسمية صمام التحكم التوجيهي   توقفه. ) أو موضع    ا

التوصيل  يمثل أوضاع  وعدد   ( التحكم  فتحات  طريق    أنواعوتحدد    ،ذلك  عن  التوجيه    إعداد صمامات 

أما الرقم الثاني    ، كلمة " صمام توجيه " الرقم األول يعطينا عدد الوصالت ( عدد الفتحات )  أمام توضع  

  ما بعد كال الرقمين بواسطة شرطة مائلة .   نفصل فيو  األوضاع . فيعطينا عدد 

  .   2/   2وعلى هذا فالصمام ذو فتحتي الخدمة ووضعي التوصيل يسمى صمام 
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  الرمز 

  

  

 .   3/4يسمى صمام تحكم توجيه   توصيل،  أوضاعفتحات خدمة وثالثة  أربعوالصمام الذي له 

 )P   ( فتحة المضخة ) فتحة خط الضغط = (  

 )T فتحة الخزان = (   

 )A&B  ( عمل= فتحتا المست    

  الرمز 

  

  .  كما هو موضح بالرمز   ،الفتحات على اإلطار الخارجي للصمام أسماء وتوضع 

  . كما مبين ياتجاه لصمام  الً ) مثا 22-1شكل (الويبين  

  الرمز

  

  

  ي اتجاهلصمام تحكم  مثاال) يبين  22-1شكل (ال

مجارٍ   إذ  تشكيل  عادة  يتم   ) طولي    في   حلقية  تجويف  حول  السباكة  تقاطع  و   ،بالجسمأثناء  عند 

ويوضع بداخل التجويف    ، سطح التجويف الطولي مع سطح المجاري الحلقية تتكون منافذ التحكم بالجسم

قابل للحركة عن طريق مصدر حركة ( مصدر الحركة في الشكل عبارة    انزالقيالطولي مكبس طولي  

يتم تحريك المكبس الطولي في صمامات التحكم التوجيهية   إذ عن مصدر ميكانيكي وهي عتلة ميكانيكية ) 
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مباشرة التشغيل عن طريق  و  ،بصورة  مباشرة  إشارة يتم  إلى    من  ،التشغيل  اللجوء  قوى    استعمال دون 

 ً ميكانيكيا الصمامات  هذه  تشغيل  ويمكن   . التشغيل  في  إضافية  ً   مساعدة  هيدروليكيا أو    أو  هوائياً  أو 

ً ائ كهرب بتحريك المكبس الطولي  و  ،ويركب عنصر التشغيل على جانب جسم صمام التحكم التوجيهي  ،يا

بالجسم تصل كل مجرى حلقي بمخرج (فتحة) موجود  وي   ،أو تنفصل  تتصل المجاري الحلقية الموجودة 

    . على سطح جسم الصمام 

  

  للصمام  مصادر الحركة  1-7-2-3-1

Movement source 

  ي االتجاه داخل الصمام  ياالنزالقيبين الجدول التالي أنواع مصادر الحركة للمكبس 

  

 ية االتجاه ) يبين أنواع مصادر الحركة في الصمامات 1-1جدول (ال

  نوع مصدر الحركة  الرمز  الشكل
مالحظات  

  ضافيةإ

  
  

Push button  ضغط مباشر  

مصادر حركة  

  يدوية عامة 
  

  

lever العتلة  

  
  

foot  القدم  

    

Mechanical  ميكانيكية  
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HYD. PILOT   هيدروليكية  

  

  
  

PNEU.PILOT   هوائية  

  

  
  

SOLENOID  كهربائية  

  

    

spring   نابض  

  

  

  

  ق تشغيله ائ ي أو طراالتجاهوضاع الصمام أ  1-7-2-3-2

Valve Ways 

هي   الصمام  بأوضاع  الدخول    أوضاعيقصد  منافذ  بين  أو  الطرفين  بين  للمائع  الصمام  توصيل 

  إلى قسم  نوت   الصمام،ويمكن أن تقسم أوضاع التوصيل على عدد المنافذ المربوطة مع  للمائع،  والخروج  

  ثالثة اقسم وهي 

 للتوصيل  ناوضع -1

حالة عدم  ففي    ،)23-1كما مبين في الشكل (  ،لتوصيل المائع  وضعين يمتلك الصمام في هذه الحالة  

يكون في حالة    الموجود داخل الصمام سوف  ياالنزالقأي في حالة عدم حركة المكبس    ،التشغيل للصمام

الصمام جانبي  على  المنفذين  بين  للمائع  توصيل  التشغيل   ، عدم  حالة  المكبس    وفي  حركة  حالة  في  أي 

لحالة االعتيادية في حالة  يمكن أن يكون في ا  ،أو بالعكس  ،سوف يكون في حالة توصيل للمائع  ياالنزالق 

  .   وعند التشغيل يكون في حالة عدم توصيل   ،توصيل



131 

 

  

 ) يبين الصمام الذي يمتلك وضعين لتوصيل المائع 23-1شكل (ال

  

 ثالثة أوضاع للتوصيل  -2

  ، فتحة المضخةوهي  ،يتكون من ثالثة منافذ  )24-1شكل (الالمبين في  في هذا النوع من الصمام 

سوف يتم توصيل فتحة    ) أي الحالة االعتيادية له(  وفتحة المستخدم ففي حالة عدم التشغيل   ، وفتحة الخزان

الخزان فتحة  مع  الهيدروليك    ، المستخدم  يعود  سوف  تكون    ،الخزان  إلىوبذلك  سوف  المضخة  وفتحة 

سوف يكون منفذ المضخة موصوالً مع  ف  ) أي حالة التشغيل(أما في حالة الضغط على الصمام    ، مفصولة

المستخدمفت الهيدروليك    ،حة  تجهيز  يتم  سوف  محرك  إلىفلذلك  أو  أسطوانة  يكون  كأن  ً المستخدم    ا

ً هيدروليكي له    االعتياديةأي يكون في الحالة    ، ويمكن عكس الحالة  ،وفتحة الخزان سوف تكون معزولة  ا

 . وعند الضغط يكون غير موصل  الً موص

  
  

    ) ب(    ) أ(
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  (ج)  

  عند جمع الحالتين في رمز واحد -ج   قبل التشغيل  -ب  بعد التشغيل    -أ

ً ) يبين صمام24-1شكل(ال   أوضاع للتوصيل ثالثة  اذ ا

 

 أربعة أوضاع للتوصيل  -3

المبين في   النوع من الصمامات  يتكون من أربعة منافذ 25-1شكل (الفي هذا    ان تابع  اثنان  منها  ،) 

للمضخة   ،للمستخدم الخزان  وواحد   ،وواحد  االعتيادية    ،لفتحة  الحالة  في إففي  الصمام  كان  حالة    ذا 

ومن    ) A) مع فتحة المستخدم (  Pفتحة المضخة (    إيصال فسوف يتم    ،التوصيل المباشر أي قبل التشغيل

عبر المشغل النهائي    مر   ألنه  ؛أوطأولكن بضغط    ،)  Bثم يعود الهيدروليك من فتحة المستخدم الثانية (  

محرك أو  أسطوانة  يكون  ً كأن  ً هيدروليكي   ا يؤدي    ا لضغطه  إلى مما  يعود    ، فقدانه  أن  فتحة    إلى وبعد 

م يعيد دورته، أما في حالة  ومن ث  ، الخزان  إلى مع فتحة الخزان ليعود    إيصاله المستخدم الثانية سوف يتم  

متعاكسة بصورة  التوصيل  يتم  فسوف  التشغيل  المعاكسة    أي  ،بعد  بالجهة  المضخة  فتحة  توصيل  يتم 

  عمل أسطوانة أو   اتجاهمثالً عكس    أي  ،وسبب ذلك لكي يتم قلب عمل المشغل النهائي  ،لفتحات المستخدم

هيدروليكي محرك  دوران  الهيدروليك    ، عكس  يعود  ثم  المست  إلى ومن  هبوط     عملفتحة  بعد  الثانية 

  . فتحة الخزان  إلى  إيصالهومن ثم   ،ضغطه

ومن ثم بعد التشغيل  ،  في حالة عدم التشغيل يكون بصورة متعاكسة  أي  ، ويمكن عكس العملية كلها

  متوازية. يكون بصورة 

أما (بموقعين    بصورتينالطولي    ياالنزالقتكون حركة المكبس    وفي هذا النوع من الصمام يمكن أن

) الشكل  في  تم شرحها  التي  للحركة)  مواقع  ثالثة  أو  بموقعين25-1للحركة  المكبس  هو حركة  أما    ، ) 

ً فلثالثة مواقع      .سوف يتم شرحها الحقا
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  (ب)   (أ) 

  

  (ج) 

  عند جمع الحالتين في رمز واحد  -ج   قبل التشغيل   -ب   بعد التشغيل    -أ

ً صمام  ) يبين25-1شكل (ال   ثالثة أوضاع توصيل  اذ ا

 

  عمله  ليةوآ أنواع المكبس االنزالقي  1-7-2-3-3

Valve spools kind & its operation 

االنزالق  مبين في    ،أنواع  أربعةي  للمكبس  (    )   26-1(  شكلالكما   ،tandem، openوهي 

float & blocked)   (  المركزي التوصيل  أساس وضع  بالنسبة    ، مصنفة على  كل    لية آى  لإأما  عمل 

  : ي فهي كما يأتواحدة 
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  ي االنزالق المكبس  انواع) 26-1كل (الش  

 للتوصيل المركزي مكبس مغلق  -1

Blocked center spool 

في هذا النوع من الصمامات       

الذي يحتوي على هذا النوع من  

له   المكبس  يكون  سوف  المكبس 

مواقع    ة القابلية على الحركة لثالث

كما مبين في مجموعة  األشكال  

مواضع  1-27( وتعتمد   ،(

ملفي  على  التشغيل    الحركة 

الجانب   فضالً  الموضوعين على 

  . اإلرجاع نوابض عن 

فعند عدم تشغيل أي من ملفي      

موضع   يكون  سوف    التشغيل 
 (أ) 
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الوسطاالنزالقالمكبس   في    ،ي 

جميع   تكون  سوف  وبالتالي 

الصمام   مع  المربوطة  المنافذ  

موصولة   في  بعضهابغير  أما   ،

) األيمن  الملف  تشغيل  )  Aحالة 

ي  االنزالقفسوف يتحرك المكبس  

سوف  و  ،اليسار  إلى بالتالي 

) المضخة  منفذ  مع  Pيتصل   (

الهيدروليكية   األسطوانة  منفذ 

)A  ،(  يتحرك سوف  وبالتالي 

االسطوانة   اليمين    إلىمكبس 

أما   الهيدروليك،  دفع  نتيجة 

الإبالنسبة   الموجود  ى  لهيدروليك 

األخرى   الجهة  يعود  ففي  سوف 

المنفذ    إلى طريق  عن  الصمام 

)B( .    

  
 (ب) 

  
 (ج) 

                    من الملفين   أيالشكل يوضح الصمام في حالة عدم تشغيل  -أ

               )     Aالشكل يوضح الصمام في حالة تشغيل الملف األيمن     (  -ب

 )    Bالشكل يوضح الصمام في حالة تشغيل الملف (    -ج

ي الذي يحتوي على  االتجاه وضح آلية عمل الصمام ي) 27-1( شكلال

  مكبس من نوع 

 )Blocked center spool  (  

  

وبالتالي سوف يعود  )،    Tونتيجة التوصيل الموجود في الصمام سوف يتصل مع المنفذ (              

،  اإلرجاعالحالة الوسطية نتيجة نابض    إلى الملف سوف يعود المكبس    حالة إطفاءوفي  الخزان.    إلى

) األيسر  الملف  تشغيل  المكبس    Bوعند  يتحول  وبالتالي سوف    إلى  ياالنزالق) سوف  اليمين  جهة 

  .  ومن ثم سوف تتحرك االسطوانة الهيدروليكية بالعكس ،متعاكس بنحوٍ يكون التوصيل  
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 يللتوصيل المركز الطافيالمكبس  -2
center spool Float  

كما مبين    ، األنواع  ة يختلف كثيراً على بقي  الصمام الذي يحتوي على هكذا نوع من المكابس ال       

  ، لكن يختلف في موضع الحالة الوسطية  ،فهو يمتلك ثالثة أنواع من المواضع  ،)28-1في الشكل (

ما  الوسطية مربوطة جميعها  الحالة  الصمامات في  منافذ  تكون  الصمامات  من  النوع  هذا  عدا    ففي 

المضخة ا  ،منفذ  الموضع  في حالة  ولكن  الهيدروليكية  االسطوانة  منفذي  مع  الخزان  منفذ  يمن  أل أي 

  . واأليسر لن يختلف مع الصمام السابق من ناحية آلية العمل

    
  (ب)   (أ) 

      من الملفين يأالشكل يوضح الصمام في حالة عد تشغيل -أ

      ) Aالشكل يوضح الصمام في حالة تشغيل الملف األيمن ( -ب

  )Bالشكل يوضح الصمام في حالة تشغيل الملف ( -ج

  
  (ج) 

  ي الذي يحتوي على مكبس من نوعاالتجاه وضح آلية عمل الصمام ي) 28-1( الشكل
)float center spool  (  
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 ي للتوصيل المركز المفتوح المكبس  -3

center spool Open 

الحالة    عدا   ماألنواع  ا  ة يختلف من ناحية العمل مع بقي  الصمام الذي يحتوي على هذا المكبس ال

  اآلتي بالتالي سوف يعود الهيدروليك    ، الوسطية التي سوف تكون فيها جميع المنافذ موصولة مع بعضها

  . )29-1شكل ( المباشرة كما مبين في  ، الخزان إلى من المضخة 

  

  ي الذي يحتوي على مكبس من نوع االتجاه ) يوضح الصمام 29-1الشكل (

)open center spool  (  

 للتوصيل المركزي  المزدوج المكبس  -4

center spool Tandem  

الحالة    عدا   ماأألنواع    ة يختلف من ناحية العمل مع بقي  الصمام الذي يحتوي على هذا المكبس ال

بالتالي سوف يعود    ،مع بعضها  ينالوسطية التي سوف تكون فيها منفذ المضخة ومنفذ الخزان موصول

  . )30-1شكل (الكما مبين في  ، الخزان مباشرة إلى من المضخة  اآلتي الهيدروليك 

 

 ي الذي يحتوي على مكبس من نوع االتجاه ) يوضح الصمام 30-1الشكل (

Tandem center spool  
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  عملها  ليةآو اإلرجاعنوابض   1-7-2-3-4

& its operation springsValve  

الصمامات    اإلرجاع نوابض           في  المكبس    ية االتجاهموجودة  جانبي  دفع  االنزالقعلى  لغرض  ي 

الصمامات على  ،    وضعه األصلي بعد زوال مصدر الدفع للمكبس  إلى المكبس ليعود  في  النابض  ويوجد 

  وهي:  نواع أثالث 

 على أحد جانبي المكبس  إرجاعنابض   -أ

(يبين           نابض  31-1الشكل  موضع  حركته    اإلرجاع)  تكون  الذي  للصمام  األيسر  الجانب  على 

على موضعين الصمام    إذ   ،محدودة  جانبي  على  المنافذ  توصيل  يكون  التشغيل  وبعد    ،عكسي  بنحوٍ قبل 

  ، اإلرجاع وبالتالي سوف ينضغط نابض    ،جهة اليسار  إلى   ي االنزالقتشغيل الملف سوف يتحرك المكبس  

تربط   ب وسوف  المكبس  إطفاءعند  و.    متوازٍ   نحوٍ المنافذ  على  الدفع  قوة  تزول  سوف  بالتالي  و  ،الملف 

 . موقعه األصلي  إلى سوف تدفع القوة الكامنة الموجودة في النابض المكبس ليعود 

  

  قبل تشغيل الملف   -أ
  

  بعد تشغيل الملف  - ب

  الجانب األيسر من الصمام  على  اإلرجاعيوضح موضع صمام  ) 31-1الشكل (

 على جانبي المكبس  إرجاعنابض   -ب

  وغالباً ما   ،على جانبي المكبس  إلرجاعافي هذا النوع من الصمامات سوف يكون موقع نابض    

ً   ،على جانبي المكبس ذات ثالثة مواضع   إرجاع تكون الصمامات التي تمتلك نابضي     ، كما وضحت سابقا

النابضين   سوف  إذ  عمل  المكبس    هو   يكون  زوال    إلىعودة  بعد  الوسطية  التشغيل  الحالة  ملف  دفع 

  . الموجودين على الجانبين 

  المكبس  ي على جانب إرجاع يعدم وجود نابض  -ج    

سوف يعتمد في عمله على ملفي    وإنما  ،في هذا النوع من الصمامات لن يكون للنوابض وجود   

الجوانب  الموجودين على  (  ،التشغيل  الشكل  مبين في  ما  ،)32-1كما  هذا    وغالباً  الصمامات من  تكون 

  موضعين للحركة.  ات النوع ذ 
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  الملف األيسر في حالة عمل  -ب   الملف األيمن في حالة عمل -أ

  ) يوضح الصمام في حالة عدم وجود نوابض على الجانبين 32-1الشكل(

  أجزاء ملف التشغيل وآلية عمله   1-7-2-3-5

& its operationParts of a solenoid  

الصمامات   عملها  ية االتجاه تعتمد  في  التشغيل  ملفات  على  يعدّ   ،كثيراً  الحركة    إذ  أحد مصادر 

أجزاء  ،ياالنزالقللمكبس   عدة  من  (  ،ويتكون  الشكل  في  مبين  الكهربائي  ،)33-1كما  (الملف    ، وهي 

  . ي ) االنزالقطرف المكبس و  ،الحديدي الممغنط اإلطار و

  

  ) أجزاء الملف الكهربائي 33-1الشكل (

يتولد مجال    إذ  الكهربائي سوف  الملف  في  كهربائي  تيار  يمر  في    ، مغناطيسيعندما  مبين  كما 

التقاطع مع مجال    ،)34-1شكل ( يتولد   اإلطار ونتيجة  حركة    إلى مجال معاكس يؤدي    الحديدي سوف 

  . ياالنزالقوهو طرف المكبس  ،القلب 

  

 ) آلية عمل ملف التشغيل 34-1الشكل (
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  :التحكم بالضغطصمامات   1-7-2-4

Control Valves Pressure 

أو تعمل   الهيدروليكية. تعمل صمامات الضغط على التحكم في ضغط الزيت داخل المجموعة 

عند زيادة ضغط الزيت عن قيمة   إذ  أمان، على تثبيت الضغط داخل المجموعة الهيدروليكية وكصمام 

  ثابتاً. الخزان ليظل ضغط التشغيل   إلىينساب جزء منه عائداً  معينة، 

(و         الشكل  )  35-1يبين 

عمله وآلية  الصمام    ،مكونات 

في    إذ  الضغط   صعود  عند 

نتيجة   الهيدروليكية  المنظومة 

المستخدم للسائل    استهالكعدم  

من   المندفع  الهيدروليكي 

مثالً   توقفه  بسبب  المضخة 

ذلك   المكبس    إلى يؤدي  دفع 

لصمام  ي الموجود في ااالنزالق 

الذي بدوره سوف يدفع نابض 

قوته    اإلرجاع  ستكون  الذي 

أقصى    ةمصمم أساس  على 

فيه   مسموح  للضغط  قيمة 

الهيدروليكية عند    ،بالدورة 

السائل   تدفق  يبدأ  سوف  ذلك 

عائداً   الصمام    إلىخالل 

  الضغطحين يعود    إلى الخزان  

  إلىلمنظومة الهيدروليكية  افي  

يكون    ، االعتياديةقيمته   وقد 

الحالة  الصم في    االعتيادية ام 

ً مغلق الضغط    ،ا صعود  وعند 

  

  قبل صعود الضغط  -أ

  

  بعد صعود الضغط  -ب 

  يبين صمام التحكم بالضغط ) 35-1الشكل (
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  ،المجرى أو بالعكس  إلىيفتح  

-1(         مثلما يوضح الشكل

إذ  )  36 تكون  الرمزين  قد 

ألحالة   أو  مغلق  ألحالة 

    .  مفتوح  االعتيادية

  للصمام االعتيادية ن األوضاع ييب  ) 36-1الشكل (

  : ومنها  ،وللصمام تطبيقات عديدة

 : ألدورة الهيدروليكية  ي تحديد الضغط ف  -1

Relief Valve  

  ، ) 37- 1الشكل (تطبيقات الصمام هو تحديد الضغط في المنظومة الهيدروليكية كما مبين في    أحد 

الخزان في حالة اجتياز الضغط    إلىأجزاء المنظومة عن طريق السماح للمائع بالعودة    بقيةلكي تحمي 

له الحالة    ،المصمم  في  التطبيق  هذا  في  الصمام  مغلقة ويتحول    االعتياديةويكون  الحالة    إلىبصورة 

 .الضغط  ارتفاعالمفتوحة عند 

  

  يبين كيفية تحديد الضغط في الدورة الهيدروليكية  ) 37-1الشكل (

 تسلسل عمل األسطوانات  -2

Sequence Valve 

هذا في  الصمام  ال   يعمل  لكي  المضخة  مع  المربوطة  األسطوانات  عمل  تسلسل  على    التطبيق 

الهيدروليكية  استعمال حسب  ب وذلك    ،تعمل في آن واحد  وذلك عن طريق وضع الصمام في    ،المنظومة 

الهيدروليكية األسطوانة  تجهيز  خطوط  على    ،احد  الهيدروليك  تجهيز  يقطع  سوف    إحدى وبذلك 
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توجيه دفع المضخة    إلىاألسطوانة األخرى مما يؤدي    إلى الهيدروليك    اتجاه   إلى مما يؤدي    ،األسطوانات 

صعود الضغط في الدورة  إلى  مما يؤدي    ، ينتهي شوط االسطوانة  حتى كلي على األسطوانة الثانية    نحوٍ ب

، والصمام في  )38-1شكل ( الكما مبين في    ، االسطوانة الثانية  إلى ومن ثم التوجه    ،يسبب فتح الصمامف

ً  االعتيادية هذا التطبيق يكون في الحالة    .  مغلقا

  

 يبين كيفية تسلسل عمل األسطوانات الهيدروليكية  ) 38-1الشكل (

 صمام موازنة   -3

Counterbalance valve  

ً   استعمال تم    ، إذ )21-1شكل (المشابه للدائرة الموجودة في    استعمال   وهو    ، الصمام الالرجعي سابقا

سوف لن يسمح بنزول المكبس الهيدروليكي    ، إذ الخانق / الالرجعي الصمام    استعمال ولكن هنا سوف يتم  

سوف يعمل الصمام على تجزئة عمل  و فشل العينة وتقطيعها نتيجة الكبس السريع،  إلى بسرعة مما يؤدي  

  . أبطأ  نزوله بنحوٍ   إلىالمكبس مما يؤدي 

  

 إيقاف صمام  -4

Break valve 

، كما مبين في  لدورانيافي هذه الدائرة الهيدروليكية يعمل الصمام ككابح للمحرك الهيدروليكي  

(ال إذ  )39-1شكل  الصمام  ،  حركة  عند  األول  الجزء  اليسار  إلى ي  االتجاه في  سريان    ،جهة  ثم  ومن 

ي سوف  لذ االممر الجانبي الواصل مع الصمام    وإلىالمحرك    إلىالهيدروليك عن طريق الصمام وصوالً  

سوف يمر الهيدروليك عبر المحرك مما يسبب دورانه    ، إذ يحفز الصمام على فتح بوابته لتكتمل الدورة
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  ، ونتيجة استمرارية المحرك ال ياالتجاهالخزان عن طريق الصمام    إلى الصمام ورجوعاً    إلى ومن ثم  

أردنا    إيقاف نستطيع   حالة  في  مفاجئة  بصورة  إذ المحرك  إيقافالهيدروليك  يؤدي  سو  ،  تحطم    إلى ف 

الحالة الوسطية التي سوف    إلى   ي االتجاهعند تحويل الصمام    ، إذ أخرىولكن بطريقة    ، الداخلية  أجزائه

المدفوع    إلى تؤدي   الهيدروليك  عن  الخزان    إلى رجوع  هبوط  فضالً  لحين  المحرك  دوران  استمرارية 

 بالتالي لن تكون هناك قوة دفع هيدروليكية.  ، الصمام انغالق  ثم  ومن   األنابيب الضغط في 

    

  عند تشغيل المحرك   المحرك  إيقاف عند 

  الصمام ككابح هيدروليكي  استعماليبين كيفية   ) 39-1الشكل (

  

  أسطوانات التشغيل 1-7-3

cylindersOperation  

الخارجية    تستعمل األحمال  تحريك  في  الهيدروليكية  حركة  األسطوانات  في   ) مستقيم  خط  في 

  . ترددية ) 

(  و القصوى  القوة  لم  Fتعتمد  الفعالة  المساحة  على  معينة  أسطوانة  من  المتاحة  سطح  )  ساحة 

  ):   Pوالضغط األقصى للتشغيل المسموح به (  ، ) Aاألسطوانة (   مكبس

� � � × �  

الشوط ثابتة طوال  القوة  المقطع.  و   ، وتكون  ومساحة  الزيت  تصرف  معدل  على  السرعة  تعتمد 

    حسب التصميم .ب  ،ويمكن لألسطوانة التأثير بقوى شد أو جذب 
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  مكونات األسطوانة الهيدروليكية  ) 40-1الشكل (

من أسطوانة مجوفة وبداخلها مكبس    ،)40-1ا مبين في الشكل ( مك  ، تتكون األسطوانة الهيدروليكية

أي أذا    ،متخالف  نحوٍ مربوطة من الجهتين بمنافذ دخول أو خروج ب االسطوانة  و  ،مربوط بعمود   انزالقي

دخول   األيمن  الطرف  فإكان  االهيدروليكي،  الطرف  بالعكسألن  أو  الخروج  هو  دخول    ،يسر  وعند 

يؤدي   سوف  األطراف  أحد  من  المكبس    إلىالهيدروليك  بالجهة    وإلى دفع  الموجود  الهيدروليك  طرد 

  . أنواع من أهمها عدة  ةولألسطوانة الهيدروليكي   ،خرس من المنفذ اآلاألخرى من المكب

  

 اسطوانة ذات ذراع كباس من جانب واحد ومزدوجة الفعل -1

Single rod double acting 

الفعل ( الالمبينة في    ، يمكن لالسطوانات مزدوجة  تنشئ قوى في كال    ،)40-1شكل    ي اتجاهأن 

  الحركة . 

  الرمز         
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  ) Bأما عند إمداد الزيت من الفتحة (  ،كبس للخارجم) يتحرك ال  Aمداد الزيت من الفتحة (  إعند  

المتاحة من االسطوانة على أقصى ضغط تشغيل وعلى    للداخل.فيتحرك   للقوة  القصوى  القيمة  وتتوقف 

  وهي :   ، المساحة الفعالة 

  أثناء الحركة للخارج      مساحة المكبس في 

  أثناء الحركة للداخل      المساحة الحلقية للكباس في 

وفي    للداخل.القوى المتاحة عند الحركة للخارج تكون أكبر من القوى المتاحة عند الحركة    أنيعني  هذا  و

  الختالف ونظراً    .واحداً أثناء الشوطين يكون    في  . فإن الطول الذي يجب ملؤه بالزيت   باألحجامما يتعلق  

أثناء شوط الرجوع يختلف حجم الزيت الذي يمأل    ه في أثناء شوط الخروج عن  في  مساحة المقطع الفعالة 

  أثناء الشوطين .  في األسطوانة

تتناسب سرعة    الشوطين، أثناء    في   يعني أنه عند تساوي معدل تدفق السائل إلى االسطوانة هذا  و    

  . وحركة سريعة للداخل ) ، ذلك : (حركة بطيئة للخارج منوينتج  المساحة. كبس عكسياً مع مال

  

 زدوجة الفعل     م ذراع مكبس عند كل جانب وأسطوانة ذات  -2

Double Acting Double Rode:  

كثيراً    ال النوع  هذا  في  ،  يختلف  مبين  (الكما  ما،  )  41- 1شكل  السابق  النوع  ذراع    عن  عدا 

  في   وكذلك سرعة الحركة،  مما يؤدي إلى تساوي القوى المتاحة    ،سوف يمتد من الطرفينالذي  المكبس  

  أثناء الشوطين . 

  

  الفعل  مزدوجة أسطوانة ذات ذراع مكبس عند كل جانب  يبين  ) 41-1الشكل (
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 : الفعلمفردة  إرجاعأسطوانة ذات نابض  -3

Return:ingle Acting Spring S 

هذه   في  األسطوانة،  في  عن    )، 42-1(شكل  الالمبينة   ) هيدروليكياً  للخارج  المكبس  يتحرك  سوف 

  الهواء، الخارج عن طريف فتحة تصريف    إلى طريق ضغط الزيت ) دافعاً الهواء المحصور بعد المكبس  

 اإلرجاع. ومن ثم يتم شوط الرجوع تحت تأثير نابض 

  

 إرجاع) يبين أسطوانة ذات نابض 42-1شكل (

 :الفعلومفردة  األسطوانة الدافعة -4

Ram cylinderSingle Acting  

،  بأن ذراع المكبس هو نفسه مكبس األسطوانة  ،   ) 43-1المبينة في شكل (  ،تتميز هذه األسطوانة

ممتد    ن إأي   يؤدي    ،الخارج  إلى المكبس  ما  كبير  جعل  إلى وذلك  دفع  ذات ضغط  األسطوانة  إذ  هذه   ،

  ويتم شوط الدفع والرجوع عن طريق ضغط الهيدروليك الذي  ، أو دفعها  الثقيلة   األحمال   في رفع   تستعمل 

 .  سوف يدخل من منفذ واحد 

 

  ) يبين األسطوانة الدافعة 43-1شكل (
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 األسطوانة التلسكوبية  -5

Telescoping Cylinder 

ر  يمكن الحصول على شوط كبي  ،)44-1شكل ( الالمبين في    ،هذا النوع من األسطوانات   طة اسوب

وعندما    واحدة.. ويكون طول األسطوانة أكبر قليالً من طول مرحلة  عند صغر المكان المتاح للتركيب 

في  الضغط  الدخول  يؤثر  منفذ  من  المكبس  تلو    ، سطح  واحداً  للخارج  ستتحرك  المتراكبة  المكابس  فإن 

  ثر . اآلخر. ويختلف الضغط تبعاً للتحميل ومساحة المقطع المؤ

  وبالتالي تتحرك المرحلة األكبر إلى الخارج أوالً. 

تحري عند  المطلوب  الضغط  مرحلةــويزداد  كل  المســتق  إذ   ، ك  الحمــل  ويظل  الفعالة  ل  ــاحة 

  أخرى. إلى مرحلة وعند ثبات معدل التدفق فإن السرعة للخارج تزداد من مرحلة   ابتاً. ـث

 معنى أن الكباس األصغر يتحرك أوالً . ب ،وعند الحركة للداخل ينعكس تتابع الحركة

 

 يبين األسطوانة التلسكوبية   )44-1شكل (

  المحركات الهيدروليكية  1-7-4

Hydraulic Motors 

الدورانيتولى   بعزم  الحركة  عمود  تزويد  مهمة  الهيدروليكي  الطاقة  و   ، المحرك  تتحول  هنا 

إليها لتنفيذ هذه العمليات من سائل    التي نحتاج الطاقة  ونححصل على    ، الهيدروليكية إلى طاقة ميكانيكية

األالضغط فالهدف  دورانية .  حركة  على  الحصول  الهيدروليكية  للمحركات  المحركات    ،ساسي  وتتشابه 

الهيدرو المضخات  مع  االهيدروليكية  مع  وتصميماتها  أنواعها  في  التشغيلليكية  مبدأ  إذ ختالف  إن    ، 

تقوم    في حين   ،لى طاقة دورانية ( ميكانيكية )طاقة الهيدروليكية إقوم بتحويل الالمحركات الهيدروليكية ت
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عمل المحركات الهيدروليكية  . وتستة الدورانية إلى طاقة هيدروليكية المضخات الهيدروليكية بتحويل الطاق

وطربا انواعها  في  استعمالق  ائختالف  الصناعية  جميعها  تست  ، المجاالت  لحركة    عملفهي  كدافع  مثالً 

المناجم وأعمال الدرفلة  المركبات بجميع أنواعها ( المركبات المتحركة ) وفي إدارة األسطوانات . وفي  

  ع للحركة الدورانية بجميع انواعها الخاصة بهندسة السفن. وكذلك كعناصر دف  ،الثقيلة والمكابس للمكائن 

  

  الرمز التخطيطي 

  

  الهيدروليكية المراكم  1-7-5 

Hydraulic Accumulators 

السائل تحت ضغط  عمل تست لتخزين كمية من  الهيدروليكية  إ   ، المراكم  الكمية  ثم  تفريغ هذه  عادة 

  ليها. ويمكن أن تقوم المراكم بوظائف متعددة في الدوائر الهيدروليكية . مرة أخرى عند حاجة الدائرة إ

   احالمراكم    استعمال يمكن المضغوط  تياطي كمخزن  الى  وذلك    ،للسائل  الدائرة  تحتاج  عندما 

ض تحت  السائل  من  كبيرة  مدةكمية  في  مرتفع  ال  غط  الحالة  هذه  في   . قصيرة  يتم    زمنية 

  ،   الزمنية القصيرة   المدة مداد الدائرة بالمعدل األقصى للتدفق المطلوب في  إلختيار المضخة  ا

تست ال  عمل ولكن  في   . منخفض  تدفق  معدل  ذات  التدفق    مدد مضخة  معدل  فيها  يقل  التي 

يتم شحن المركم بالسائل عن طريق الفرق الناتج    ،المطلوب للدائرة عن معدل تدفق المضخة

ال وفي   . المذكورين  التدفق  معدلي  المطلوب    مدد بين  التدفق  معدل  فيها  يزيد  التي  األخرى 

الى    دفع سائالً الذي ي  ، يتم تعويض الفرق عن طريق المركم  ،عن معدل تدفق المضخةللدائرة  

مضخة كبيرة ومحرك قيادة كبير لمواءمة    استعمال الدائرة . وبذلك يساعد المركم على تجنب  

 كما يسهم في التوفير في الطاقة المستهلكة .  ، القصيرة  مدد المتطلبات في ال

   على    كوحدة طوارئالمركم    استعمال ويمكن تعطل  إتعمل  عند  بالفعل  بدأت  قد  عملية  نهاء 

 المضخة أو المحرك . 

   التسريب   يستعمل وقد الدائرة    لتعويض  األحتفا،  من  يتم  ل  ظ وبذلك  المرتفع    مدد بالضغط 

 .   ة طويل

 في    وال سيما   ،الناجمة عن تغير درجة الحرارة  لموازنة التغيرات في الحجمأحياناً    يستعملو

 الدوائر المغلقة . 

  أو أيقافهعند بدء سريان السائل فجأة   الضغطلتقليل الزيادات المفاجئة في  يستعمل كما . 
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 لتخميد الذبذبات في الضغط عند مخرج المضخات .  يستعملو 

  عند توقف األجزاء المتحركة .  ،في الدائرة فادة من الطاقة المتاحة إلاويمكن عن طريقه 

  وتوجد عدة أنواع من المراكم : 

 المراكم ذات الكيس الغشائي  -1

AccumulatorsBladder  

المراكم من  النوع  هذا  في    ،  يتميز  ( الالمبين  التام45-1شكل  بالحكام  المطلق    ،)  المنع  أي 

يتم فصل    ، وان قصوره الذاتي قليل للغاية  ،فضالً عن قصر زمن استجابته  ،للتسريب بين السائل والغاز 

  يوجد الغاز داخل الكيس .  إذ  ، السائل عن النيتروجين عن طريق كيس غشائي مرن من المطاط

المركم  الشكل   ،   ويتكون  في  مبين  من    ،  كما  وعاء  من 

وكيس غشائي    ، وصمام قرصي  ، ووصلة للسائل  ،الصلب 

المطاط للغاز   ،من  الغشائي    .   وصمام  الكيس  شحن  يتم 

طريقبالغاز   الغاز  عن  الوعاء   ،صمام  الكيس  فيمأل 

 ً تماما يمنع    ، الصلب   . القرصي  الصمام  بغلق  ويقوم 

المركم  عنق  الى  الوعاء  من  الكيس  خروج   ،الصمام 

التلف   من  بالتالي  السائل  و .  ويحميه  ضغط  يزيد  عندما 

الغاز شحن  ضغط  عن  الدائرة  الى    ، في  السائل  يسري 

ويضغط على النتروجين في    ، الصمام  عن طريق كم  المر

    الكيس الغشائي .  

  الكيس الغشائي  و مركم ذال) 45-1شكل (ال

أخرى    ةلحجم السائل الداخل للمركم . ويزيد حجم الغاز مر  وذلك بمقدار مساوٍ   ،يقل حجم الغازو   

  . مما يسمح بتبادل الحرارة بين الغاز والوسط المحيط ،عندما يتم سحب سائل من المركم

 مركم ذو مكبس  -2

Piston Accumulator  

يناسب هذا النوع أساساً األحجام ومعدالت السريان الكبيرة . وفيه يفصل الغاز عن السائل بواسطة  

بين  46- 1كما مبين في الشكل (  ،  مكبس حر الحركة يتحرك في أسطوانة المركم التسريب  ) . ويتم منع 

  الجانبين عن طريق حلقات مانعة للتسرب . 
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  المكبس  امركم ذال) يبين 46-1الشكل (

 رجاعإ مركم ذو نابض  -3

Spring loaded accumulator 

شكل  الولكن في هذا النوع المبين في    ،من ناحية مبدأ العمل مع األنواع األخرى  المركم يتشابه  

الهيدروليك  1-47( دخول  عند  الهيدروليكية    المركم  إلى)  الدورة  في  الضغط  ارتفاع    يدخل نتيجة 

حين توقفه عند    إلىدفع المكبس الذي بدوره سوف يدفع النابض  يُ ومن ثم  ،  الهيدروليك عبر منفذ الدخول  

  ، حركة المكبس والنابض نتيجة التالمس المباشر مع المكبس  إيقافمحددة النابض التي سوف تعمل على  

  . ومن ثم المكبس والهيدروليك  ، على دفع النابض   اإلرجاعالهيدروليك سوف يعمل نابض  غوعند تفري 

 

    

  قبل دخول الهيدروليك   بعد دخول الهيدروليك 

ً مركم) يبين 47-1الشكل (   رجاع إنابض  اذ  ا
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 مركم ذو ثقل تحميل  -4

Weight Loaded Accumulator 

الشكل   التحميل48-1(يبين  ثقل  مركم  تركيب  ممتد    ،   )  انزالقي  مكبس  من  يتكون    إلى وهو 

فعند صعود الضغط    ،تم وضع ثقل ليصبح وزن الثقل مع المكبس ضد قوة دفع الهيدروليك   إذ   ،   األعلى 

الدورة   والثقل  الهيدروليكي ، خل  يد في  المكبس  التفريغ سو  ،   وبالتالي  الهيدروليك    ف وعند  الوزن  يدفع 

  الدورة .   إلى ليعيده 

  

  ثقل اتحمي مركم ) يبين 48-1الشكل (

  المرشحات   1-7-6

Fillters 

على   التعويل  الدورة  أيتوقف  نظافة  على  لوظائفها  الهيدروليكية  المعدات  الترشيح.  ،  داء  على  اي 

الدورة  عملوتست الشوائب في  لتقليل كمية  المرشحات    ،  لدرجة مقبولة  وحجمها  المرشحات  تعمل  وبهذا 

ً   العوامل التالية دوراً   ؤديوت  ،   على حماية االجزاء المختلفة من التآكل المتزايد  المرشح    في اختيار  مهما

  وكفاءة الترشيح: 

 نوع الجسيمات (الحجم والحالة).  -1

 عدد الجسيمات.  -2

 اثناء مروره في العناصر المختلفة.  في سرعة السائل  -3

 ضغط الدورة والفقد في الضغط.  -4

 الخلوصات وظروف التركيب. -5

جداً     صغيرة  قطع  وهي  الجسيمات،  (  وتقاس  بالميكرون  الشوائب  من    ،  ) mμمن  واحد  وهو 

  من المتر.  المليون 

  .  ) 49-1(في شكل  المبين  ح يرش تعنصر الوتعتمد المرشحات على      
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  مادة عنصر المرشح   )49- 1(شكل ال

  معدنية من اليسار لليمين: شبكة اسالك، ورق، الياف 

ثنيات  و المرشح  عنصر  منها  المصنوع  المادة  في  الحصول    بصورة يوجد  بذلك  ويمكن  نجوم. 

  من عناصر صغيرة الحجم، مع استقرار جيد للخواص. على مساحة ترشيح كبيرة جداً 

  عناصر المرشح من مواد مختلفة: وتصنع       

  شبكة االسالك 

  . تصنع من شبكة من الصلب الذي ال يصدأ

  

  الورق 

نبوب التقوية  أ  ، فضالً عن  10μmقية تكون قيمة الترشيح  لياف ورأويصنع عنصر المرشح من       

الشكل،   نجمية  والثنيات  للضغط،  والمقاوم  والجيد    ويضمنالثابت  الدائم  الثبات  الورقي  المرشح  عنصر 

عادة    عمل تساخها. لهذا تستاحظ انه ال يمكن تنظيف هذه العناصر، بل يجب تغييرها عند  لللخواص. ويُ 

  ثناء تنظيف الدوائر الهيدروليكية او عند بداية تشغيلها. أفي 

 لياف المعدنية ألا 

  : اآلتيةااللياف المعدنية كعناصر ترشيح. وتمتاز تلك العناصر بالمميزات  عمل تست

  نفسها مساحة الترشيح لقدرة اكبر على التقاط الشوائب . 

  فتراضي كبير نتيجة للترشيح العميق. اعمر تشغيل 

 ثر بدرجات الحرارة المرتفعة. أ ال تت 

  .تسمح بفرق ضغط كبير 

  .ثبات داخلي للخواص 

  حسب وضعها في الدائرة الهيدروليكية. بانظمة ترشيح مختلفة، تسمى   استعمال ويمكن 

  

  



153 

 

 مرشح السحب -1

Suction Filters 

  في خط سحب المضخة. ،  )50- 1( شكل الالمبين في  ،  يركب مرشح السحب 

  

  مرشح السحب   )50- 1(شكل ال

عنصر المرشح،    عن طريق يتم سحب السائل من الخزان  و   ،   بفتحة ملولبة   مرشح السحب   يجهز   

،  إليه  همها صعوبة الوصول  أبحيث ال يصل الى الفتحة اال السائل الذي تم ترشيحه. ولهذا النوع عيوب  

كما  اوب صيانته  صعوبة  خاصة  ألتالي  عناية  نولي  ان  ويجب  صعبة.  المضخة  سحب  عملية  يجعل  نه 

ب  إذ النقطة االخيرة،  ب الترشيح    يكون   وعادة .  مع بعض المضخات  مرشح للسحب    تعمال اس انه ال يسمح 

ويمكن ان تزود مرشحات السحب بصمام تحويل وذلك لتجنب    .  في هذه المرشحات   100µmاكبر من  

تنجم عن  أ قد  المرشح  اية صعوبات  ان  أ تساخ عنصر  المعتاد  ومن  بارد.  والسائل  الدوران  بدء  عند  و 

  .  bar 2، 0يكون ضغط فتح الصمام 

  

  رمز مرشح سحب به صمام تحويل 

 مرشحات الضغط -2

Pressur Filter 

عند مخرج المضخة    ◌ً يركب مرشح الضغط في خط الضغط بالدوائر الهيدروليكية. فيركب مثال 

المؤازرة   الصمامات  مدخل  عند  تدفق  أاو  معدالت  على  ضبطها  عند  التدفق  في  التحكم  صمامات  و 
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الموضح  ينساب مرشح الضغط  ومام الوحدة المراد حمايتها.  أ. وتركب هذه المرشحات عادة  صغيرة جداً 

  التركيب في خطوط الضغط.  ) 51- 1( شكل الفي 

عن حوض   ح  فضالً ي رشتويوضع بداخل الجسم عنصر ال  ،والغطاء  ، يتكون المرشح من الجسمو

قصى للضغط. وعادة ما تصمم  ألعندما يتعرض للحد ا  تجميع الشوائب. ويجب ان يكون المرشح مستقراً 

ً تلك المرشحات لتتحمل ضغوط   . bar 315تصل الى   ا

  

  الضغطمرشح   )51- 1(شكل ال

  مهمة بيانات فنية  

 bar 420ضغط الترشيح حتى 

 bar 0،8عند فرق الضغط يساوي  l/min 330معدل التدفق حتى 

 10،5،1µmالترشيح 

  

 مرشحات خط الرجوع  -3

Return Line Filters 

ُ ت المرشحات   هتعمل هذ  استعماالً ، إذ كثر المرشحات أخط الرجوع  المرشحات التي تركب في دّ عـ

  عناصر الدائرة وقبل عودته للخزان.   شتىعلى تنقية السائل الراجع من 

  و مباشرة في خط الرجوع. أ ،  )52- 1( شكل الويمكن ان يركب المرشح على خزان الزيت 

في   المبين  المرشح  ويركب      ) 52-1(شكل  الويثبت  تركيب.  شفة  بواسطة  الخزان  غطاء  على 

  الجسم  بحيث يؤدي مخرجه الى داخل الخزان مباشرة. ويمتاز هذا النوع بسهولة الوصول اليه وصيانته. 

ال عنصر  ان  بالمالحظة  الجدير  هذا  ي رشتومن  تغيير  يتم  الشوائب.  لتجميع  بحوض  محاط  ح 

لتجنب توقف الماكنة  و الشوائب الى الخزان.  الحوض مع تغيير عنصر المرشح بهذا يمكن منع وصول  
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فيتم توصيل مرشحين على    ،المرشحات الزوجية  عمل تست  ،  و صيانة المرشح أ ح  ي رشتعند تغيير عنصر ال 

  يتم تحويل مسار السائل ليمر بالمرشح الثاني عند صيانة المرشح االول. و التوازي لتجنب ايقاف التشغيل 

  

  الرجوعمرشح خط  )52-1( شكلال

  مهمة بيانات فنية  

 bar 30خط الرجوع حتى ل ضغط التشغيل

  (عند تركيب المرشح على الخزان)   l/min 1330معدل التدفق حتى 

 (عند تركيب المرشح في )  l/min 3900حتى               

 µm 20،10الترشيح 

  

   أنابيب التوصيل  1-7-7

Conducting pipes 

أنابيب    عن طريقيوجه تيار الزيت المضغوط الخارج من المضخة الى أسطوانة التشغيل وذلك  

ا  يستعملوالتوصيل .   المصنوعة من  (المواسير)  الغرض األنابيب  وأنابيب    ،ملحومةالصلب غير  للهذا 

كما مبين في الشكل    ،  زيت المضغوط الالتوصيل المرنة التي تصنع من المطاط المسلح لكي يناسبا تيار  

)1-53( .  
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  أنابيب التوصيل المرنة ) 53-1شكل (ال

أساسية    ، أجزاءوحلقات االحكام الخارجية والداخية    اموالت والص،  تعتبر الوصالت المقلوظة  و

  بأنابيب التوصيل . 

الهيدروليكية  عملالتستو           بالتجهيزات  النحاسية  ألنهااألنابيب  تغيرات    ،  حدوث  على  تساعد 

  كيميائية . 

  خزانات الهيدروليك  1-7-8

Hydraulic Reservoirs    

  للخزان عدد من الوظائف المختلفة أهمها : 

  مداد الدورة بالزيت إلمصدر . 

على    قادراً  الخزان  يكون  أن  تحتاج إيجب  الذي  الزيت  بكل  الدائرة  عند    إليه   مداد  ويجب   .

حسب دورة التشغيل  بو   ، عملحسب حاجة المستبتغير حجم السائل بداخله    بالحسبان تصميمه أن يؤخذ  

ها من الزيت االحتياطي  أن التسريبات الخارجية من الدائرة يتم تعويض  بالحسبان . كما يجب األخذ  

  بالخزان . 

  (تبديد الحرارة) التبريد 

ً يُ   أو نقلها   أثناء عمليات تحويل الطاقةفي   ويتحول في الدوائر الهيدروليكية    ، جزء منها  فقد دائما

يحدث الفقد  وكفاءة الدورة .    ،يحدد مقدار الطاقة المفقودةو الى حرارة ترفع درجة حرارة السائل .  

والصمامات (نتيجة التسريب    ،والمضخات والمحركات   ،الهيدروليكية في خطوط األنابيب في الطاقة  

تنتقل معظم كمية  والى جانب الطاقة المفقودة في صمامات التحكم في الضغط .   ،والخوانق  ،الداخلي )

  الحرارة الناتجة الى الزيت . وتقوم األنابيب وعناصر التحكم والخزان بتبديد جزء من هذه الحرارة 

مع زيادة  وعلى تسخين الزيت وأجزاء الوحدة .    الباقييعمل جزء الحرارة  و الى الجو المحيط بها .  

عندها    ىتزان يتساوايتم الوصول الى حالة    حتى   ،سخونة األجزاء يزيد معدل فقد الحرارة الى الجو

  . مقدار الحرارة المتولدة في الدائرة مع الحرارة المفقودة منها الى الجو المحيط
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 لتخلص من الهواء ا 

  . الهواء  من  ذائبة  كمية  على  المعدنية  الزيوت  الحرارة  و تحتوي  درجة  على  الكمية  تلك  تعتمد 

وبالتالي يمكن أن تنفصل فقاعات هوائية صغيرة وتخرج من الزيت للدورة الهيدروليكية    ،  والضغط 

يجب التخلص    ، ته  نظراً للتغييرات التي تحدث في ضغط الزيت ودرجة حرارو   ،   أثناء التشغيلفي  

  ذلك أن يكون السطح العلوي للزيت أكبر مما يمكن.  تطلب وي  ،من هذه الفقاعات في الخزان 

  

  التخلص من الشوائب 

تتجمع جسيمات صغيرة ودقيقة من القاذورات    ،تنقية الزيت عن طريق المرشحات   عن  رغمبال

الدورة .    ،والشوائب والرواسب في  التشغيل  فترة  الدورة وزيادة  تقادم  الجسيمات  ومع  تترسب هذه 

  . مهماً للغاية  وترتيبها لهذا السبب يكون تصميم وضع خطوط السحب والرجوع وعلى قاع الخزان . 

  . هيدروليكيزان خل  الً مثا )54-1(ويبين الشكل 

  

    

ً ) يبين حزان54- 1(الشكل  ً هيدروليكي ا   ا

  

  

  الرموز الهيدروليكية   1-8

Hydraulic Symbols 

  الرموز بدالً من الرسوم المبسطة لمقاطع أجزاء الدائرة .  عمل تست

الناتج عند   الدائرة  العناصر   استعمالويطلق على رسم  لتمثيل  التخطيطي    ،  الرموز  الرسم  اسم 

ووظيفة عناصر الدائرة    ،) طريقة الرمز  ISO 1219و (     )   DINللدائرة . وتوضح النظم القياسية (  

  اآلتي : المختلفة . وستوضح الرموز المختلفة للمكونات في الجدول 
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  ) يبين الرموز الهيدروليكية 2-1جدول (

  المعنى   الرمز  تسلسل 

1  
  

  مضخة هيدروليكية لها تدفق ثابت 

2  
  

  مضخة هيدروليكية لها تدفق متغير 

3  
  

  تعويضي مضخة هيدروليكية لها تدفق متغير ذات ضغط  

4  

  

  مضخة هيدروليكية لها تدفق متغير باتجاهين 

5  
  

  محرك هيدروليكي يدور باتجاه واحد 

6  
  

  محرك هيدروليكي يدور باتجاهين 

7  

  

  محرك هيدروليكي يدور باتجاه واحد ذو معدل تدفق متغير 

8  

  

مرشد  وعتيادية مغلق، ال الحالة ا:صمام التحكم بالضغط 

  ذو تصريف داخليوتشغيل داخلي، 

9  

  

مرشد  وعتيادية مغلق، ال الحالة ا:صمام التحكم بالضغط 

  ذو تصريف داخليوتشغيل عن بعد،  

10  

  

مرشد  وعتيادية مغلق، ال الحالة ا:صمام التحكم بالضغط 

  ذو تصريف خارجي وتشغيل داخلي، 
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11  

  

مرشد  وعتيادية مغلق، ال الحالة ا:صمام التحكم بالضغط 

  ذو تصريف خارجي مع خط تهوية وتشغيل داخلي، 

12  

  

الحالة األعتيادية  وغير قابل للتنظيم،  :صمام التحكم بالضغط 

  ذو تصريف داخليومرشد تشغيل داخلي، ومغلق، 

13  

  

مرشد  وعتيادية مفتوح،  ال الحالة ا:صمام التحكم بالضغط 

  ذو تصريف خارجي وتشغيل داخلي، 

14  
  

  اسطوانة ذات ذراع كباس من جانب واحد ومزدوجة الفعل

15  
  

  أسطوانة ذات ذراع مكبس عند كل جانب ومزدوجة الفعل

16  

  

  ومفردة الفعل   رجاع إأسطوانة ذات نابض 

17  

  

  تمدد ومفردة الفعل أسطوانة ذات نابض  

  ومفردة الفعلاألسطوانة الدافعة   18

19  
  

  التلسكوبية األسطوانة 

20  

  

  مشغل دوراني 

21  

  

  محرك كهربائي 

22  
  

  خزان هيدروليكي 



160 

 

23  
  

  حتراق داخلي امحرك 

24  

  

  مقياس 

25  

  

  مرشح 

26  

  

  مبادل حراري مائي  و مبرد هيدروليك ذ 

27  

  

  مبادل حراري هوائي  و مبرد هيدروليك ذ 

28  

  

  مركم هوائي هيدروليكي 

29  

  

  مركم ثقل التحميل 

30  

  

  مركم نابض األرجاع 

31  

  

مفتوح  ورجاع جانبي،  إصمام اتجاهي ذو موضعين، ونابض 

  ذو طريقتي توصيل وعتيادية، ال في الحالة ا 

32  

  

مغلق  ورجاع جانبي،  إصمام اتجاهي ذو موضعين، ونابض 

  ذو طريقتي توصيل وعتيادية، ال في الحالة ا 

33  
  

مفتوح  ورجاع جانبي،  إصمام اتجاهي ذو موضعين، ونابض 

  ق توصيل ائذو ثالث طروعتيادية، ال في الحالة ا 
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34  

  

مفتوح  ورجاع جانبي،  إصمام اتجاهي ذو موضعين، ونابض 

  ق توصيل ائذو ثالث طروعتيادية، ال في الحالة ا 

35  
  

  ق توصيل ائذو أربع طروصمام اتجاهي ذو موضعين، 

36  

  

  ق توصيل ائذو أربع طروصمام اتجاهي ذو موضعين، 

37  
  

ق توصيل،  ائربع طرأصمام اتجاهي، ذو ثالثة مواضع،و

  مكبس مغلق للتوصيل المركزي ووذ 

38  
  

ق توصيل،  ائربع طرأصمام اتجاهي، ذو ثالثة مواضع،و

  للتوصيل المركزي طافٍ مكبس  ووذ 

39  

  

توصيل،   ق ائربع طرأصمام اتجاهي، ذو ثالثة مواضع،و

  للتوصيل المركزي مفتوح مكبس  ووذ 

40  

  

ق توصيل،  ائربع طرأصمام اتجاهي، ذو ثالثة مواضع،و

  للتوصيل المركزي  مزدوج مكبس  ووذ 

41  

  

أي معدل  ، صمام التحكم في التدفق ذو مساحة مقطع ثابتة 

  تدفق ثابت 

42  
  

أي معدل  ، صمام التحكم في التدفق ذو مساحة مقطع متغيرة 

  تدفق متغير 

43  

  

أي معدل ، صمام التحكم في التدفق ذو مساحة مقطع متغيرة 

  تدفق متغير مع صمام الرجعي

44  

  

أي معدل ، ذو مساحة مقطع ثابتة ، صمام التحكم في التدفق 

  تدفق ثابت مع صمام الرجعي
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  األسئلة 

  1س

  .  اآلتيةمأل الفراغات ا

- نقل    ،أو ((التحكم الهيدروليكي))   ،اصطالح ((الهيدروليكا)) في الوقت الحالي يعني   -1

  .  --------والتحكم فيهما بواسطة  ------و ----

---- الزيت مع تغير  --------- ارتفاعوالتحكم الهيدروليكي  اإلدارةمن عيوب نظم   -2

 أدائه نتيجة لذلك. واختالفأثناء مروره خالل القنوات الضيقة  في -----

 .في القدرة ---------و  -------كأجهزة  عملالصمامات هي عناصر مكنية تست -3

 .بدالً من الرسوم المبسطة لمقاطع أجزاء الدائرة  --------- عمل تست  -4

 -------- الدورة با -----------ـللخزان عدد من الوظائف المختلفة أهمها :مصدر ل -5

 

  2س

  ها.وأشرح  الهيدروليكية في الدوائر الهيدروليكيةعدد وظائف الخزانات 

  

  3س

  : ن وجد إصحح الخطأ 

 . تزداد درجة حرارة الزيت نتيجة مروره بالخزان -1

وذلك    عملتست  -2 الهيدروليكية  بالتجهيزات  النحاسية  حدوث    ألنهااألنابيب  على  تساعد  ال 

 .  تغيرات كيميائية

من   -3 الراجع  السائل  تبريد  على  المرشحات  عودته    شتىتعمل  وقبل  الدائرة  عناصر 

  للخزان.

 .   المراكم الهيدروليكية لتبريد كمية من السائل تحت ضغط عمل تست  -4

 الغرض من صمامات التحكم التوجيهية هو أن يتم التحكم في بداية حركة سريان السائل  -5

 إيقافه. في الدائرة الهيدروليكية وكذلك  اتجاههو 
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  4س

  : مختصر نحوٍ شرح الرموز التالية ب ا

        

  
  

    

  

  

 



 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  الهوائيةاألنظمة 

Pneumatic Systems 

  
  داف: ــــهاأل

  الهدف العام : 

ــة ــى المنظومــة النيوماتيكي ــب عل  وأنواع،الضــاغطات وأنواع،وأجزائها،فــي هــذا الفصــل يتعــرف الطال

  النيوماتيكية .األجزاءورموز ،عملةالمست واألنابيب،وخزانات الهواء ،الصمامات

  

  األهداف الخاصة: 

  : اآلتية وعاتالمواضتعريف الطالب على 

 عيوبه. الهواء المضغوط ومميزاته و عماالتاست -1

 المنظومة النيوماتيكية .  أجزاء -2

 في ضغط الهواء .   عملةالضاغطات المست أنواع -3

 في النظم الهوائية .  عملة الصمامات المست أنواع -4

 ملحقاتها. و خزانات الهواء  -5

 في نقل الهواء  عملةوالخراطيم المست  األنابيب -6

 دوائر المنظومة النيوماتيكية .  -7

 الباب الثاني 

الثاني الفصل   
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  الفصل 

  

  وعات تعلم المواض

 
  

 
  

 
  

  
  
  
  

 
 النيوماتيك  
 مميزات الهواء المضغوط  
 األنظمة الهوائية  عمال است أسباب 
 الهواء المضغوط عمال عيوب است 
 والنيوماتيكي الفرق بين النظام الهيدروليكي   
 ه ومرشحات مصافي الهواء 
 ها ؤوأجزاالدائرة النيوماتية  
 تحضير الهواء المضغوط  
 وأنواعهاالضواغط  

 الضواغط ذات المكبس  
 الضواغط ذات الحجاب  
 الضواغط الدوارة 
 الضواغط ذات الريش  
 الضواغط الحلزونية  

 تركيب المحرك على الضاغطة  
 القارنات 

 القارنات فرها في االشروط الواجب تو 
 القارنات أنواع 

 وأنواعها الصمامات  
  الصمامات التوجيهية 
 صمامات الضغط 
  صمامات التدفق 
 منظمات الضغط 
 األمان صمام  
 في المنظومة الهوائية  عملة المست األنابيب 
 خزانات الهواء وملحقاتها 
 رموز الدائرة النيوماتية  
  الفصل  أسئلة           

  

وضع -2

ع

بريم

م

خ

ا ص

 محتويات 
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    المصادر
  

  الهوائية   األنظمة 2-1

ystemSPneumatic   

  الهــــواء :  

الرطوبة     فضالً عن هو خليط  غازي من النتروجين واألوكسجين وثاني اوكسيد الكربون وغازات أخرى  

بصورة   بعضها  مع  وتتصادم  تتحرك  جزيئات  من  يتكون  في  مستمرة،والهواء  السبب  هي  الحركة  هذه 

بانتشاره،  الوعاء  بجدار  تصطدم  جزيئاته  فان  وعاء  في  الهواء  تعبئة  مسببة ضغطا.    نحوٍ وعند  مستمر 

  ماتيكية  ووت أل واسع في كثير من العمليات الصناعية و ا نحوٍ ويستعمل الهواء المضغوط ب 

  

  النيومـاتيك :  

يستعمل في  إذ  هو علم يهتم بدراسة الهواء المضغوط وتدفقه باستعمال صمامات تحكم بدقة متناهية .    

الغذائية   والصناعات  الحديثة  وإنشاء    اوية ي والكيمالمصانع  التعدين  وأعمال  الورش  في  اآلالت  وتشغيل 

  ... الخ . . هاوإصالحالطرق

  

  الهواء المضغوط  مميزات 2-2

 محدودة. فر في أي مكان بكميات غير امتو -1

ً  ،خزانات قابل للخزن بواسطة  -2  متواصل. نحوٍ أن يبقى الضاغط يعمل ب لذلك ليس ضروريا

 طويلة. يمكن نقله بسهولة بواسطة خطوط أنابيب هوائية لمسافات   ، إذ لنقلل تهقابلي -3

 الحرارة. ال يتأثر بتغير درجات   إذ  مستقر، -4

لذلك ال توجد ضرورة لتجهيزات حماية ضد االنفجار   ،يحترقالهواء المضغوط ال ينفجر وال  -5

 الحريق. أو

 الهواء نظيف وال  يسبب تسربه التلوث .  -6

 ير مكلفة . عناصر التشغيل سهلة التركيب وغ  -7

 .   قابليته للضغط عالية جداً  -8
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  األنظمة الهوائية   عمالاست أسباب 2-3

 اآلالت التي تعمل بالهواء المضغوط .  عمالاست أماكن عدم وجود تيار كهربائي في  -1

 سهولة حمل هذه اآلالت .  -2

 صيانتها. متانة اآلالت العاملة بالهواء المضغوط وسهولة   -3

  تصميم هذه اآلالت للعمل في ظروف جوية صعبة .  -4

  المضغوط   الهواء عمالاستعيوب  2-4

كبيرة -1 عناية  المضغوط  الهواء  تجهيز  يتطلب   : األجزاء  ،التجهيز  تآكل  تسبب  والرطوبة  فالغبار 

 .   ها وتلف  النيوماتيكية 

ً النيوماتيكية عالي األجزاءضجيج التنفيس : يكون صوت تنفيس  -2  . كاتم الصوت  عمال لذا يجب است،ا

 ألن الهواء قابل لالنضغاط .   ،ال يمكن التحكم بسرعة ثابتة ومنتظمة للمكابس -3

يصل   -4 معين  قدر  حتى  التكاليف  منخفض  المضغوط  يفضل    وأعلى ، بار   7  إلى الهواء  ذلك  من 

 الهيدروليك .  عمالاست

 .  الجو خروجه يسبب تلوث عند  يختلط الزيت بالهواء و  -5

  لنظام الهيدروليكي والنيوماتيكيالفرق بين ا 2-5

يست -1 النيوماتيكي  النظام  الطاقة    عملفي  لنقل  كوسيط  يستعملالهواء  حين  النظام    في  في  الزيت 

 الهيدروليكي . 

الهيدروليكي نظام مغلق -2 الزيت    إذ ،النظام  الهواء    في حين  ،الخزان  إلى يعاد  الجو في    إلىيفرغ 

 النظام النيوماتيكي . 

 .   لالنضغاطوالزيت غير قابل   ،لالنضغاطالهواء قابل  -3

في    ، ضغط يمكن الحصول عليه أعلىفهو    ،) بار 10  –  6المنظومة الهوائية تعمل بين ضغط (   -4

يصل    حين  ضغط  على  الحصول  يمكن  الهيدروليكية  المنظومة    وبذلك    ،بار  500   إلى في 

  نحصل منه  على قوى  وعزوم عالية . 

 هو مرشحاتءمصافي الهوا  2-6

FiltersAir 

من   الهواء  تنقية  بوظيفة  ألن  الشوائب تقوم  الهواء،  في  الموجودة  الرطوبة  من  التخلص  عن  ،فضالً 

ال ويمثل  الهوائية،  المنظومة  أجزاء  في  أضراراً  يسبب  المرشحات 1-2(شكل  وجودها  ويبين    )إحد 

 اتجاه حركة الهواء داخل المرشح. 
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      ) المرشح 1-2شكل ( ال       

  

  ةكي الدائرة النيوماتي 2-7

  إلى الهواء المضغوط لنقل الطاقة وتحويلها  التي تستعمل التحكم  وأجهزةهي مجموعة من المشغالت  

  المنظومة. في أجزاء )،  2- 2مبين في الشكل (  كماالمضغوط، ينتقل الهواء وميكانيكية،طاقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخطط الدائرة النيوماتيكية  )    2 -  2شكل ( 
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  واسطة منظومة ب  )3 -  2الشكل ( يبين و،الرموزواسطةب يتم رسم المنظومة الهيدروليكية والنيوماتيكيةو

  . الرموز

  

 

 ضاغطة الهواء -1

 خزان -2

 صمام الرجعي -3

  منظم -4

 التأثير  أحاديمكبس  -5

 صمام توجيهي  -6

  صمام خانق  -7

  

  الرموز لرسم مخطط الدائرة النيوماتيكية  عمال) است 3 – 2شكل (ال

  

  ة : كيالمنظومة النيوماتي أجزاء 2-8

  :  اآلتية األجزاءاألساسيةة من كي تتكون المنظومة النيوماتي 

 وضغطه. مروره بالمرشحة  الجو بعد وظيفتها سحب الهواء من   :الهواءضاغطة  -1

 يقوم بتخزين الهواء المضغوط .   :الخزان -2

 الضاغطة. وظيفته تشغيل   ،داخليمحرك احتراق  اًوإما كهربائي اً محرك  إما ويكون  :المحرك -3

 التدفق. وهي صمامات تحكم في االتجاه والضغط ومعدل  : الصمامات -4

 عزم .   أوطاقة ميكانيكية  إلىلتحويل طاقة الهواء  :مشغلال -5

  المنظومة. أجزاءتستعمل لنقل الهواء المضغوط في  :نابيباأل -6

  تحضير الهواء المضغوط   2-9

الضاغطات   باستعمال  الهواء  قبل    ،يحضر  الهواء  في  الموجودة  الشوائب  جميع  من  التخلص  ويجب 

الضاغطة المست،دخوله  الزيت  من  الضاغطة  عمل والتخلص  تزييت  العالقة  ، في  الرطوبة  من  والتخلص 

  وصمامات .   أنابيب المنظومة من  وأجزاء بالهواء لكي ال تسبب صدأ ألجزاء الضاغطة 

  

  

  



170 
 

  ضواغط الهواء  2-10

Air Compressor  
تست مضخات  واالست  عمل هي  القدرة  معدات  وتزويد  وضغطه  الهواء  بالهواء    عماالت لسحب  الصناعية 

الجاف   بال  إذ والنقي.المضغوط  مروره  بعد  للضاغطة  السحب  فتحة  طريق  عن  الهواء    مرشح يسحب 

ثم يتم معالجة الهواء  ، فيتم ضغطه مما يؤدي إلى ارتفاع ضغطه ودرجة حرارته  ،للتخلص من الشوائب 

  بتبريده وتجفيفه وإزالة الزيت عنه . 

النيوماتيكية  عملوتست المنظومات  في  الهواء  دوائر  ،ضاغطات  إلى  ودفعه  الهواء  على ضخ  تعمل  فهي 

عدة أنواع من الضاغطات التي يمكن استعمالها في    هناكالمنظومة والعمل على استمرار سريانه فيها و 

  األنظمة النيوماتيكية . 

  

  رمز ضاغط الهواء  

  

  الضاغطة ذات المكبس  2-10-1

CompressorPiston   

 ً ويأخذ حركته من ذراع  ، أسطوانةوتتكون من مكبس يتحرك داخل    وهي أكثر أنواع الضاغطات شيوعا

  ي الشكلـكما ف محرك احتراق داخلي . أون محرك كهربائي ــتوصيل وعمود مرفق  يأخذان حركتهما م

  )2-4  . (  

ً في شوط السحب يكون صمام الدخول مفتوح  الى االسفلعند نزول المكبس   داخل    إلىفيدخل الهواء    ،ا

في نهاية شوط السحب يغلق صمام الدخول ويفتح صمام  ويسبب تخلخل الضغط بداخلها .  ما  سطوانةاأل

في شوط الضغط يضغط الهواء ويخرج من فتحة الخروج عن    إلىاألعلىوعند صعود المكبس  ،الخروج

  طريق صمام الضغط . 
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  ) ضاغطة ذات مكبس منفرد  4 -  2شكل (ال

درجة حرارة الهواء سوف    فان   ، بار  5من    أكثر كان الضغط المطلوب    إذافي هذا النوع من الضاغطات  

  المحرك. طاقة اكبر لتدوير  إلىلذلك سوف نحتاج  °م،   200حدود  إلى تصل 

  

  الـتأثير  ةالمرحلتين مزدوج ات ذ ةغطالضا 2-10-2

Two stage piston compressordouble acting 

التأثير مزدوج  مكبس  ذات  ضاغطات  النيوماتيكية  المنظومات  في  ضغط  ،ويستخدم  يكون  عندما  وذلك 

  ) احد أنواع هذه الضاغطات .  5-2ويبين الشكل ( ) بار .   15 –  10الهواء المطلوب من ( 

  الوقت. األسفل ويضغطه في نفس  إلى حركة المكبس  أثناء في يسحب الهواء في هذا النوع من الضاغطات 

  

  
  ) الضاغط ثنائي الفعل  5 -  2شكل (ال
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  ذات المكبس بمرحلتين   ةغطاالض 2-10-3

compressor Tow stage  
وعند خروج الهواء في المكبس    ،واحد   إدارةفي هذا النوع من الضواغط يتحرك المكبس بواسطة عمود   

  أخرى يضغط مرة    أنالحرارة الزائدة قبل    المتصاص اليسار يمر بالمبرد وذلك    االولى الىافي المرحلة  

األ ضغط    سطوانةفي  على  للحصول  (  يوضح  و.   أعلى اليمنى  مكبس    6-2الشكل  ذات  ضاغطة   (

  بمرحلتين . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ذات المكبس بمرحلتين ة ) الضاغط 6 – 2شكل (ال

  الحجاب   ذات  ةالضاغط 2-10-4

Diaphragm Compressor  

  ) الشكل  ن  7-2في  هذ أحظ  ل)  الهواء  تح ت  ةالضاغط   ه ن  بين  يفصل  مرن  مطاطي  حجاب  على  وي 

  . الً قليلكن طول مشوار السحب يكون  ،بالزيت وبذلك يمنع تلوث الهواء    ،والمكبس

  

  

  

  

  

  

  

  الحجاب اتذ  ة) الضاغط7 -  2شكل (ال
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  الدوارة   ةالضاغط 2-10-5

Rotary Compressor  
الضواغط  هناك   من  الواحدة    ماأن إفهي  الدوارة،نوعان  المنزلقة  الريشة  ذات  الريش    وإما تكون  ذات 

  المتعددة. المنزلقة 

 ة المنزلقة الواحدة الضاغطة الدورانية ذات الريش -1

Rotary compressor with single vane 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ذات الريشة المنزلقة الواحدة        ة لدورانيا ةالضاغط )  8 –2شكل (ال

من  أسطوانةو،وريشة تقسيم منزلقة،وحلقة من الصلب ،تتكون هذه الضاغطة من عمود دوران ال مركزي

 نإ إذ  ،ريشـة منزلقـة واحـدة ات ذ  ةدورانيـ ة) ضـاغط 8-2الشكل ( يبين  و  ،الصلب تدور بداخلها الحلقة

ــة فيال ــا ســحب الهواءالحرك ــة تحــدث عمليت ــة داخــل  هوضــغطالمركزي ــة الالمركزي نتيجــة دوران الحلق

من جهـة وتمـس .محـددةنقطـة  فـي    سـطوانةكلما تحركت هذه الحلقة فأنهـا تمـس جـدار األو.    سطوانةاأل

وعندما تتصـل غرفـة الضـغط ،فتكون غرفـة ضـغط،األخرىمن الجهة    سطوانةالريشة المنزلقة جدار األ

بينهـا وبـين جـدار   أمامهـاوفي دوران الحلقـة تضـغط الهـواء  ،بفتحة دخول الهواء تمتلئ الغرفـة بـالهواء

الخـارج مـن هـذه  إلىوعندما تتصل غرفة الضغط بفتحة خروج الهواء يندفع الهواء ،والريشة  سطوانةاأل

  الريشة تنزلق بحركة ترددية بواسطة ( نابض ) داخل المجرى الخاص .والفتحة . 

 ية ذات الريش المنزلقة المتعددة  الضاغطة الدوران-2

Rotary compressor with single vane 

داخل   الدوار  العضو  متساوية حول محيط  مسافات  على  الريش مركبة  من  الضاغطة على عدد  تحوي 

  الريش وعند دورانه تتحرك   وتتحرك حركة ال مركزية    سطوانة عمود الدوار مركب داخل األوال مجاري 
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والخارج  إلى األ، الداخل  جدران  على  المركزية   سطوانةوتضغط  الطاردة  القوة  الري  بتأثير  ش  وتزود 

  . ) التركيب الداخلي لضاغطة دورانية ذات ريش متعددة  9- 2الشكل (  يبينو بنابض .

ويزداد الحجم بين كل  ، وبالدوران يزداد طول الريش، من خط الطرد تكون الريش قصيرة  االقتراب عند  و

  االتصال فتمتلئ الغرفة بالهواء وينقطع    ،ويكون الحجم اكبر ما يمكن عند خط السحب ،ريشتين متتاليتين

  بخط السحب . 

  ، وعند خط الدفع تكون الغرفة اصغر ما يمكن  ،يقل حجمها  إذ   ،الدوران تصغر غرفة الضغط  وباستمرار 

ً ويكون ضغط الهواء عالي   فيندفع الهواء خارج المضخة .  ا

  

  

  

  المتعددةالدورانية ذات الريش  ة) الضاغط 9  - 2شكل ( ال

  

  الضواغط الحلزونية   2-10-6

Screw compressor  
يتكون الضاغط من بريمتين حلزونيتين تدوران    إذ ) احد انواع الضواغط الحلزونية    10-2الشكل (  يبين  

البريمتين الحركة    إحدىتأخذ  و، ملم   0،05  إلىمتعاكسين متعشقتين مع بعضهما بخلوص يصل    باتجاهين 

دوران عمود  الحركة    ،من  المعاكس  ،األخرىالبريمة    إلىوتنتقل  باالتجاه  الهواء  ،فتدور  ويسحب 

ً   تحتاجانالبريمتين    نأوبما  ، خارج المضخة عن طريق فتحة الخروج  إلىفيضغط ويدفع  ،بينهما   إلى دائما

 ً ملوثا يكون  المضخة  من  الخارج  المضغوط  الهواء  فأن  تنقيته    ، بالزيت   الزيت  فاصل    بواسطة ويجب 

    .زيت 

  

  

  



175 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحلزونية  ة) الضاغط 10 – 2شكل (ال

  تركيب المحرك على الضاغطة   2-11

الكهربائية    عملتست داخلي    أوالمحركات  احتراق  ضاغطةمحرك  المحركات  الهواء،لتدوير  وتكون 

ثالثية   الغالب  في  المحرك    ،األطوارالكهربائية  من  الحركة  البكرات    طة سواب الضاغطة    إلىوتنقل 

ً األكثر وهو  األحزمة الناقلة و   لقارنات .  عمالتست أو .شيوعا

  :   نيا أساسن ا ويوجد منها نوع ،الدوارة مع بعض  األعمدةلربط  عملربط تست أداةوالقارنة هي 

المرنة   -1 ربطهماالقارنة  المراد  العمودين  محوري  عن  االنحراف  ببعض  وتسمح  تمتص    إنها كما  ،: 

 الصدمات واالهتزازات التي تنشأ عند الدوران . 

وتستعمل عند سرع  ، ذين تربط بينهمالالقارنةالجسيئة : ال تسمح بأي انحراف عن محوري العمودين ال -2

 ً   .   الدوران القليلة نسبيا

  القارنات 2-12

Coupling 

  بينها. لتوصيل نهايات األعمدة مع بعض لنقل الحركة فيما  عمل تستمتعددة، أشكال ذات  آليات هي 

  فرها في القارناتاالشروط الواجب تو 

 سهولة الفك والتركيب .  -1

 دون فقد . من نقل عزم الدوران  -2

 . في محيطها الخارجي  بارزة  أجزاء ال تحتوي على  -3
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  القارنات  أنواع

Types of Coupling 

  ن: اأساسين االوظيفة المطلوبة .. وهناك نوع  باختالفعماالتهامختلفة من القارنات تختلف است أنواعتوجد 

 Rigid couplingالقارنات الثابتة  -1

  Movable couplingالقارنات المتحركة  -2

  القارنات الثابتة  

Rigid coupling  

ــات  بالقارنات أيضــاتســمى    ــا توصــيل نهاي ــدةالجســيئة. الغــرض منه ــتقامة  األعم ــى اس ــون عل ــي تك الت

تكـون محـاور األعمـدة علـى خـط   نأعلى    إلى عمود آخرلنقل عزم الدوران من عمود    عملوتست،واحدة

  واحد . 

  القارنات الثابتة  أنواع

Types of Rigid coupling  

 قارنة الجلبة األسطوانية .  -1

 القارنة المشقوقة  -2

  القارنة ذات القرص .  -3

  القارنات المتحركة  

Movable coupling  

  األعمدة   أطوالللتغييرات الطفيفة في    في وصل عمودين لنقل عزم الدوران مع توفير حيز كافٍ   عمل تست

جزء منها من مادة  يصنع  و بين محوري العمودين .    صغيرة عند وجود انحراف بزاوية    عمالهايمكن است

األحمال    من والصدمات الناتجة    االهتزازات المطاط المرنة لنقل عزم الدوران بطريقة سلسة وامتصاص  

  المفاجئة. 

  القارنات المتحركة أنواع

Types of Movable coupling  

المرنة    أنواع من   القارنة  المتحركة  عزم  التي  Flexible Couplingالقارنات  بنقل  دوران  تتميز 

المرنة،هادئ المادة  القارنة تتمزق  الحمل على  نقل    أجزاء دون حدوث ضرر في  من    ، وفي حالة زيادة 

ً ) أنواع 11- 2ويبين الشكل (  الحركة .    مختلفة من القارنات .  ا
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  قارنات مرنة مخلبية 

  

  مشفهة  قارنة            القارنة المشقوقة           قارنة الجلبة االسطوانية         

  القارنات  أنواع)  11-2شكل ( ال

  الصمامات  2-13

Valves  

  . الصمام هو وسيلة للتحكم بضغط المائع ( غاز أو سائل ) أو اتجاهه أو كمية تدفقه    

  وظيفة الصمامات  

  : وهي ثالثة أنواع،هو التحكم في مسار وحركة الهواء المضغوط في جميع أجزاء المنظومة

 التوجيهية: صمامات التحكم  -1

  . وتقوم بتحديد األنبوب ( المسار) الذي سيمر به الهواء المضغوط

 صمامات الضغط :  -2

  تسيطر على مقدار ضغط الهواء في المنظومة . 

 صمامات التدفق :  -3

  هواء المضغوط في خطوط المنظومة . تتحكم بمعدل تدفق ال
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 صمامات التحكم التوجيهية   -1

Directional control valves  

  .   ه عمل أو وبالتالي توقف الخط،تتحكم في اتجاه تدفق الهواء والمسار الذي يمر به

  :   يأتي حسب ما ب تسمى الصمامات التوجيهية و

  . لخ إأو .......   3أو   2عدد الفتحات التي تحويها   –أ 

  . لخإأو .......   3أو   2عدد أوضاع التشغيل    –ب 

  . لخإكهربائي .......... و،ميكانيكيو،حسب طريقة التشغيل : يدويب –ج 

  لخ . إ......  ،بالهواءو،حسب طريقة رجوعه لوضع التدفق : بنابض ب -د 

  أنواع الصمامات التوجيهية : 

 :   popet valvesالصمامات التوجيهية القفازة  -1

ً كروي  إما يكون رأس الصمام الذي يفتح ويغلق   ً قرصي  وإما  ً امخروطي   وإما  ا   األعطال . وهو قليل    ا

  يعمل. قوة تشغيل عالية للتغلب على قوة ضغط الهواء وقوة النابض لكي   إلىلكنه يحتاج 

 :  sliding valvesالصمامات التوجيهية المنزلقة  -2

الفتحات  بكرة    هاويغلق  يفتح  محكمة    ،مزالق   أوspoolبواسطة  غير  بسبب وجود    اإلغالقوهي 

  لحركة المزالق .  المطلوب الخلوص 

  2/3الصمام التوجيهي  

Directional valves3/2   

ً ) صمام 12  -2الشكل ( يمثل  ً توجيهي   ا   . ا

  فتحات. الصمام فيه ثالث  ن أ 3الرقم ويعني 

  ويحوي الصمام فتحة تصريف .   تشغيل.ا  الصمام فيه وضع ن أ 2الرقم  ويعني 

  

  

  

  

  

  

  

  2/3) صمام  توجيهي 12 – 2شكل (ال
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فيمنع مرور الهواء المضغوط من التوصيلة  ،رأس الصمام الكروي بقوة  نحو  قاعدته  في يؤثر النابض  و

ً ( عندما يكون الصمام مغلق   2خط التشغيل    إلى  1 وعند تشغيل الصمام يندفع رأس الصمام الكروي    ، )  ا

ً   2خط التشغيل    إلى  1فيمر الهواء المضغوط من التوصيلة    ،عن قاعدته  بعيداً    أو   . ويشتغل الصمام يدويا

 ً   التأثير .  أحادية  أسطوانة ويستعمل للتحكم في   ميكانيكيا

  قرصي القاعدة     3/ 2تجاهي الالصمام ا

Way Valve: Disc Seat-3/2  

وعند التشغيل بتسليط    ،2بالفتحة    1وتتصل الفتحة    ،عندما ال يعمل الصمام تكون قاعدة القرص مغلقة

القرص   يندفع  القرص  عمود  على  الفتح    إلىاألسفلقوة  من  المضغوط  الهواء    ، 3الفتحة    إلى  2فيمر 

  إلى وعندما تزول القوة المسلطة على عمود القرص تعود قاعدة الصمام   ،2عن الفتحة   1وتنفصل الفتحة 

)    13-2ويبين الشكل (   . 2الفتحة    إلى  1ويمر الهواء من الفتحة    3وضعها بتأثير النابض فتغلق الفتحة 

  . 2/3الصمام أالتجاهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قرصي القاعدة  2/3أالتجاهي) الصمام   13 – 2(شكل ال
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  2/4صمام التحكم التوجيهي  

Way Directional Valve-4/2  

(  يبين   توجيهي    14-2الشكل  الهواء  ت اثن  منها   فتحات   أربع يحتوي على    حيث   2/4) صمام  لدخول  ان 

  1عندما يكون الصمام في وضع التوقف تكون الفتحة  و  تشغيل  اوموضع  ،لخروجهان  تواثن   ،المضغوط

الفتحة    وعند   4بالفتحة    متصلة  3والفتحة   2بالفتحة    متصلة توصل    2  والفتحة  4بالفتحة    1التشغيل 

ً  أو  ًويمكن تشغيل الصمام يدويا  . 3توصل بالفتحة    بواسطة رافعة .   أو نيوماتيكيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحكمالسابق   2/4) صمام التحكم التوجيهي  14 – 2شكل (ال

  

  ذو المزالق المسطح    2/4الصمام التوجيهي  

Way Double Pilot Valve-4/2 ،Longitudinal Flat Slide   
من   مباشرة  هوائية  وبإشارة  المضغوط  بالهواء  باالتجاه  ،  14  ، 12الفتحتين    إحدىيعمل  فيحرك 

الهواء  ،اآلخر مرور  اتجاه  يغير  (  وبذلك  الشكل  للصمام    15-2ويوضح  الداخلي  التركيب  التوجيهي  ) 

  .  المزالق المسطح  اذ  2/4
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  ذو المزالق المسطح 2/4) الصمام التوجيهي  15 – 2شكل (ال

  

  الصمامات الالرجعية 2-14

return Valve-Non  

بمرور الهواء في  الصمام الالرجعييسمح إذ  ،) التركيب الداخلي للصمام الالرجعي 16-2يبين الشكل (  

مـن ضـغط  أعلـى  1فعندما يكون ضغط الهواء الـداخل مـن الفتحـة   ،اآلخر  باالتجاهاتجاه ويمنع مروره  

فـأن النـابض   1وعندما يقل ضغط الهواء  في الفتحـة  ،2   إلى  1النابض يفتح الصمام ويمر  الهواء  من  

  يغلق الصمام ويمنع مرور  الهواء .

  

  

  )  صمام ال رجعي  16 -  2شكل (ال

  

عنصر 
تحديد  
 الضغط 

1 2 

الرمز  
التخطيط 

الرمز  
التخطيط 
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  صمام الجمع  2-15

Pressure Valve-Dual  

فتحات  ثالث  الصمام على  .     3  ،1نال منها مدخ  ،يحتوي  عند    إشارتين عند وجود  و ومخرج  هوائيتين 

فأن مكبس      3أو    1واحدة في    إشارة كانت هناك    إذا   ما أ.3يتدفق الهواء عبر الفتحة      3  ، 1المدخلين  

) صمام    17-2الشكل (  يبين  و. 2الفتحة    إلى فال يمر الهواء    ، المعاكسالصمام سوف يتحرك في االتجاه  

  العمل.الجمع في حالة العمل وعدم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) صمام الجمع  17 –2شكل (ال

  صمام العادم السريع  2-16

Quick exhaust valve  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) الصمام العادم 18 – 2شكل (ال
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    ) الشكل  أنواع صمامات    18-2يبين  احد  العمل  فيالعادم  )  وعدم  العمل  الصمام  إذ    ،حالتي  يستعمل 

   1يتدفق الهواء المضغوط من الفتحة  و.  التوصيل.   وأنابيب العادم السريع لتفريغ الهواء من االسطوانات  

  مغلقة بواسطة الحلقة بتأثير ضغط الهواء .   3وتكون الفتحة ، 2الفتحة  إلى

يضغط الهواء الخارج حلقة    ) 18-2كما مبين في الجزء الثاني من شكل ( وعند الرغبة في تفريغ الهواء  

  . 3إلى 2فتغلقها فيندفع الهواء من  ،1حكام فوق الفتحة إلا

  صمام التحكم السابق  عمال باستالتشغيل 2-17

valve control Pilot  

  

  pilot control) التحكم السابق   19 – 2شكل (ال

توجيه  ب يقوم صمام التحكم السابق    إذ   الرئيسة،يستعمل الهواء المضغوط لتشغيل الصمامات التوجيهية  و

فعند تسليط قوة على عمود    التوجيهي. نقطة تشغيل الصمام    إلىصغير القطرالهواء المضغوط عبر منفذ  

المضغوط   الهواء  يتدفق  التحكم  سابق  .   إلى الصمام  فيشغله  الرئيس  (   الصمام  الشكل  )  19-2ويوضح 

  طريقة عمل هذا الصمام . 

  هواء وقرص معلق  بإشارتييعمل 2/5الصمام التوجيهي 2-18

suspended disk seat Way Double Pilot Valve-5/2  

(  يبين   توجيهي    يبين )    20-2الشكل  لصمام  الداخلي  وقرص    يعمل  2/5التركيب  هواء  بإشارتي 

التوجيهي  و،معلق الصمام  األ   2/5يستعمل  في  التحكم  التأثير  سطوانةفي  خمس    ، ثنائية  على  ويحتوي 

على مزالق طولي  إلىإشارتينتشغيل ويحتاج    ، فتحات ووضعي ويحتوي  يعمل  لكي  وضغط    ،هوائيتين 

ً   ،ال يحتوي على نابض   ألنه ،الهواء الذي يشغله قليل   أو   وليس فيه هواء مضغوط . ويمكن تشغيله يدويا

1من الفتحة    

 ال يعمل  يعمل 
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 ً ً   أو   ميكانيكيا ويعمل القرص المعلق على  .  . وقد يحتوي على قرص معلق وذلك لمنع التسرب    كهربائيا

   12الهوائية بين الفتحتين    اإلشارةيتغير وضع الصمام مع تغير  و.  4  ، 2ين  الفتحت  إلى    1توصيل الفتحة  

  فتحة غير مطلوب مرور الهواء منها .  ةأيويمنع مانع التسرب الثنائي تصريف الهواء من  .   14و 

  

  هواء وقرص معلق   بإشارتي يعمل 2/5) صمام توجيهي  20 – 2شكل (ال

  الصمام الخانق  2-19

Flow Control Valves  

تغير مساحة مقطع الصمام   عن طريق هو صمام يعمل على ضبط نسبة تدفق الهواء المضغوط مع الزمن  

إدارة   (ويبين  لولب. عن طريق  ً صمام)  21-2الشكل  ً خانق  ا ً نوع)  22-2الشكل(  يبين و   للمعايرة،   الً قاب  ا   ا

  ). آخر من الصمامات الخانقة ( صمام ال رجعي خانق قابل للمعايرة 

  

  

  

  

  

  

  ) صمام خانق قابل للمعايرة 21 – 2(شكل ال

الرمز  
 التخطيطي 

 الرمز التخطيطي 

 يعمل

 ال يعمل 

الرمز  
 ي التخطيط
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  ) صمام ال رجعي خانق قابل للمعايرة   22 – 2(شكل ال

  التأثير   أحاديةأسطوانةباشر في التحكم الم

acting cylinder-Direct control of a single  
(  يبين      الداخلي  )    23-2الشكل  ابسط  و ،التأثير  أحادية   سطوانةألالتركيب    ،األسطوانات   أنواعهي 

  سطوانة األ إلىويتصل به ذراع .وعند دخول الهواء المضغوط   أسطوانةوتتكون من مكبس يتحرك داخل 

وعند غلق فتحة دخول الهواء  العمل،وبذلك نحصل على شوط  اليمين، جهة    إلىيدفع المكبس ومعه الذراع  

ً  األول وضعه   إلىفأن المكبس يعود ،سطوانةاألإلى   النابض. ثير قوة ضغط معه الذراع بتأ   ساحبا

  

  Single acting cylinderالتأثير أحاديةأسطوانة)  23-2شكل ( ال

الرمز  
 التخطيطي 

الرمز  
 التخطيطي 

مخروط 
 األحكام
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األ هذه  والقذف  سطوانة وتستعمل  والدفع  الضغط  عمليات  توجيهي  ،  في  صمام  بواسطة    2/3وتشتغل 

الهواء  ويُستعمل. تدفق  توجيه  الصمام  ،صمام  ً ويعمل  با  في  يدويا في    التأثير  أحادية  سطوانةألالتحكم 

الهواء المضغوط مقف  االعتياديالوضع   وعند تشغيل الصمام    بالجو. متصلة    سطوانة واأل  الً يكون مسار 

  ، سطوانةفي وضع التشغيل بالضغط على عمود الصمام تتصل الفتحات ويمر الهواء المضغوط إلى األ

  أثناء التشغيل .  في ريف ويتم تصريف الهواء من فتحة التص، فيدفع مكبسها إلى اليمين

األول إلى وضعه  التوجيهي  الصمام  يعود  الصمام  الضغط عن عمود  الهواء    ، وعند رفع  فيغلق مجرى 

  المضغوط ويعود المكبس بتأثير النابض . 

  . ) طريقة التحكم المباشر في االسطوانات أحادية التأثير   24-2ويبين الشكل ( 

  

  أحادية التأثير  أسطوانة ) التحكم المباشر في 24 – 2(شكل ال

  ثنائية التأثير   أسطوانة يباشر فالتحكم الم

acting cylinder-of doubleDirect control   
الداخلي لأل)    25-2الشكل (  يبين        التأثير  سطوانة التركيب  منها    أسطوانةهي  و   ،ثنائية  الحصول  يمكن 

وبذلك يمكن الحصول منها    ،المكبسمن كال جانبي    سطوانةاأل  إلىيدخل الهواء  إذ على شغل في شوطين.

التقدم   الناتجة في    والرجوع. على شغل في شوطي  القوة  اكبر من  التقدم  الناتجة في شوط  القوة  وتكون 

المساحة التي يؤثر فيها الهواء المضغوط في شوط التقدم    الى أنويعود السبب في ذلك    ،شوط الرجوع

المضغوط في مساحة سطح المكبس ناقصا   في شوط الرجوع فيؤثر الهواء ما، أ هي مساحة سطح المكبس

  فتكون القوة في شوط الرجوع اقل .  ،مساحة مقطع الذراع

 وضع التشغيل-2 وضع العادي -1
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  ثنائية التأثير   أسطوانة )  25-2شكل ( ال

األ توجيهي    سطوانةتشتغل هذه  توجيهي    أو،4/ 2بصمام  توجيهي    أو،2/5صمام  يستعمل  و .3/5صمام 

التوجيهي   أسطوانة  ل   2/5الصمام  في  التأثيرلتحكم  باألو .  ثنائية  الصمام  توصيل  وقبل    سطوانةعند 

ً التشغيل يكون الضغط عالي يكون المكبس في شوط الرجوع .وعند تشغيل    ، إذ في جهة ذراع األسطوانة  ا

وهذا يمثل  شوط    ،الصمام يمر الهواء المضغوط من جهة المكبس ( اليسار ) فيدفع المكبس باتجاه اليمين

  ثنائية التأثير .  سطوانة طريقة التحكم المباشر في األ)  26- 2الشكل ( يوضحو  .العمل

  

  ثنائية التأثير       أسطوانة ) التحكم المباشر في 26 – 2(شكل ال

  من األسطوانات ثنائية التأثير :   أنواععدة  وهناك

 . Piston cylinderبمكبس  أسطوانة  -1

 . Double-acting cylinder with cushioningخمد مثنائية التأثير ب  أسطوانة  -2

 . Cylinder with through piston rodثنائية التأثير بذراعي دفع   أسطوانة  -3

 وضع التشغيل-2 وضع العادي -1
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 .  Tandem double-acting cylinderثنائية التأثير بالترادف  أسطوانة  -4

  

  

  الدوائر النيوماتيكية  إحدى) 27  – 2شكل (

  ، سلم الهواء المضغوطتنيوماتيكية التي تتكون من خزان ل ) أعاله إحدى الدوائر ال27 –  2الشكل (ويبين 

  . الهوائية  سطوانة وصمام تحكم في اتجاه الهواء بتحرك األوغلقه،  مجرى الهواء  وصمام يدوي لفتح 

ً أنواع)   28-2الشكل ( يبين و   مختلفة من االسطوانات .  ا

 الهوائية  األسطوانات  أنواع مختلفة من 

 

  )  28  –  2شكل (ال

  منظمات الضغط 2-20

Pressure regulation  

يجب  لذلك    ، سرعة تدفق الهواء في المنظومة الهوائية على مقدار فرق الضغط بين الخزان والحملتعتمد  

الخزان    يكونأن   في  الهواء  للعمل  أعلى ضغط  المطلوب  الضغط  هذا    ،من  مقدار  على  الحفاظ  ويجب 

 خزان

 صمام الغلق 
 منظم 

اسطوانة  
 هوائية 

 صمام 
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ثابت  الضغط  في  الهواء  ، الفرق  تدفق  سرعة  عدة طر  ،وبالتالي  ثائوهناك  على ضغط  للسيطرة  ابت  ق 

  ثالثة أنواع لمنظم الضغط مع الحمل . )  29-2الشكل ( ويبين .للهواء في المنظومة الهوائية 

  

  لمنظم الضغط أنواع) ثالثة 29 – 2شكل (ال

وتتم السيطرة على الضغط في المنظومة بواسطة منظم الضغط الذي    ،الجو  إلى يفرغ الهواء    1الحمل  

المتدفق   الهواء  كمية  الصمامات  ويحتاج  الحمل.    إلىيسيطر على  من  النوع  ان  إهذا  هواء    يمرالى  به 

  . تحت اقل ضغط ممكن للعمل

متوقف  وإذا العمل  ً كان  المضغوط  إ ف  ا الهواء  المنظم يصرف  المنظومة  إلى ن  ارتفاع    ،خارج  لمنع  وذلك 

  الضغط داخلها . 

   وذلك لمنع ارتفاع الضغط في الخط   ،الجو  إلىلذا فان المنظم يفرغ الهواء    ،متوقف عن العمل   2الحمل  

ً وهذا النوع من المنظمات يسمى منظم الثالث فتحات ( منافذ ). وتوجد وحدة تحكم الكترونية للتحكم    اذ   ا

  بالضغط .  

  

  

  

  

  

  

  

  األمان) صمام  30 – 2شكل (ال

هواء  
 مضغوط
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  صمام األمـان  2-21

Safety Valve 

 ً ولكنه وسيلة إضافية للسيطرة على الضغط وضمان    ،لتنظيم الضغط فحسب   ال يعد صمام األمان صماما

ارتفاعه فضالً   إذ ،عدم  المطلوب  الحد  عن  الضغط  ارتفاع  عند  الهواء  بتصريف  منظم    أنهعن    يقوم 

  ). 31 –  2كما في الشكل ( ،للضغط

  

  ) صمام تصريف     31 -  2(شكل ال

  يتكون الصمام من : 

 . رأس الصمام كروي الشكل -1

 . مقعد الصمام في مجرى الهواء المضغوط -2

 . نابض حلزوني يضغط على رأس الصمام  -3

 . بقوة ضغط الصمام صامولة ضغط  -4

 . الجو إلىفتحة خروج الهواء  -5

  عمل الصمام : آلية

ً عندما يكون ضغط الهواء في المنظومة عالي   أعلى فأن الضغط المسلط على رأس الصمام الكروي يكون    ا

النابض  يسلطها  التي  القوة  فيبتعد رأمن  الصمام عن مقعده،  الهواء    ،س  ويتسرب  التفريغ  فتحة  ويكشف 

مقعده وتغلق فتحة التفريغ    إلى س الصمام  ، فيعيد النابض رأالجو حتى ينخفض الضغط في المنظومة  إلى

  . أمان لذا فأن الصمام يعمل كصمام  ،. ويمكن التحكم بالقوة التي يسلطها النابض بواسطة لولب 
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  الضغط منظم 2-22

RegulatorPressure  

التحكم بمقدار   عن طريقه ويمكن   ،للهواء في المنظومةوظيفة منظم الضغط هو المحافظة على ضغط ثابت 

  الضغط. هذا 

  من : منظم الضغط يتكون و

 . مخروطيالرأس الصمام نصف  -1

 . حجاب مطاطي -2

 . نابض حلزوني يمكن التحكم بالقوة التي يسلطها -3

 . برغي ضبط  -4

 جسم الصمام.  -5

  

  ) منظم ضغط32 – 2شكل (ال

  إذاو  . : لخروجهوأخرى،لدخول الهواء  إحداهما: يحوي فتحتين  و) منظم الضغط .    32-2الشكل (  ويبين  

قليالً  المنظومة  في  الهواء  ضغط  فإ كان  قوة  ،  من  اقل  الحاجز  الحجاب  على  يسلطها  التي  القوة  ن 

  . لهواء إلى المنظومة فيرتفع الضغطفيدفع الصمام ويدخل ا،النابض 

ً وإذا كان الضغط عالي   . كم بقوة ضغط النابض عن طريق لولب ويمكن التح  ،هواءتغلق فتحة دخول ال ا
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  منظم الضغط التصريفي 

  

  

  ) منظم الضغط التصريفي 33 – 2(شكل ال

  

  ) منظم الضغط التصريفي وطريقة عمله . 33-2الشكل ( يبين 

المطاطي  الحجاب  بارتفاع  التفريغ  فتحة  تغلق  المنظومة  في  الضغط  انخفاض  دخول    ،عند  فتحة  وتفتح 

  . الضغطوعن طريق لولب يمكن التحكم بمقدار  ،الهواء
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  الصمام الموجه  2-23

operated regulator –t oPil  

  

  ) منظم الصمام الموجه 34 – 2شكل (ال

المنظومة  يؤثر   في  الهواء  الموجهفي  ضغط  المطاطي  المنظومة    فإذا،الحجاب  في  الهواء  ضغط  كان 

ن الحجاب المطاطي  إف  اً، كان الضغط عالي  وإذا،إلىاألسفلن الحجاب المطاطي سوف ينخفض  إ ف  اً،منخفض 

يرتفع.   الداخل  ويؤثر  سوف  الهواء  الرئيس  فيالمنظم    إلىضغط  المطاطي    ، يفتح  األعلىفي    الحجاب 

  ويغلق فتحة الخروج بواسطة صمام كروي. 

المنظم منخفض  إذاو الخارج من  الهواء  الكرويإ ف  اً،كان ضغط  يغلق الصمام  الموجه  الحجاب  وهذا    ، ن 

الرئيس  المطاطي  الحجاب  تحرك  المضغوط    ،األسفل  باتجاه   يسبب  الهواء  مرور  خارج    إلى ويسبب 

(الحمل) ال  وإذا.  المنظم  من  الخارج  الهواء  عاليكان ضغط  الصمام  إ ف  اً، منظم  يفتح  الموجه  الحجاب  ن 

  .   خفض ضغط الهواء الخارج من المنظمفين رئيس فيرتفع الحاجب ال  ،الكروي
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  النابيب ا 2-24

Pipes  

رئيس تؤخذ   الى انبوب األنابيب المعدنية والمطاطية في منظومة النيوماتيك بدفع الهواء المضغوط  عمل تست

 . a)  35-2( .كما في الشكل حسب الحاجة بمنه تفرعات  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  a)  35 – 2شكل (ال

 

جراء  من هذا النظام في عزل أي جزء إل نفيد  ،b)  35-2(  كما في الشكل ،نظام الحلقة  عمال ويمكن است

  العمل. توقف المنظومة عن  إلى دون الحاجة من الصيانة 

  

  

  

  

 b)   36 –2شكل (

  a)  35  – 2شكل (

 b)   35 – 2شكل (ال

  

وتوضع مصيدة الرطوبة    )   36- 2الشكل (  كما موضح في  %     1نقل الهواء بميل    أنابيب تمد    أن ويجب  

في    ( الماء  الهواء    ، نقطة  أوطأ (  ويسحب  الماء  في  عالقة  تكون  قد  التي  الرطوبة  من  للتخلص  وذلك 

  .  األعلى المجهز من  األنبوب المضغوط من 
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  )   36 – 2شكل (ال

  األنابيب المستعملة :  أقطار

اً في  النيوماتيكية بحيث تحافظ على ضغط الهواء ثابت   األنظمة المستعملة في    أقطاراألنابيب تختار   نيجب أ 

  هبوط الضغط في المنظومة على :  ويعتمد . المنظومة أجزاءجميع

 تدفق للهواء .  أقصى -1

 ضغط الهواء المستعمل عند العمل .  -2

 . أطواالألنابيب  -3

  الصمامات )  و  ،Tتوصيالت و  ، في المنظومة ( عكوس عملة التوصيالت المست -4

  . غير مضطرب   نحوٍ والهدف هو انسياب الهواء ب 

ً  عملوتست   لنقل الهواء .  األصفرواأللمنيومالنحاس  أنابيب  أيضا

  األنابيب: توصيالت 

توصيل   باللحام  أنابيب يتم  الهوائية  السن  ،األنظمة    األنابيب   وتوصيالت ،والفلنجات ، وتوصيالت 

 يحدث  الموزع واللحام متين وال   رئيس ال  األنبوب لتوصيل   األول التوصيل باللحام هو الخيار  و.المضغوطة 

  .    المضغوطفيه تسريب للهواء 

ً اللحام خبثويسبب     االستعمال قبل    األنبوب   وتنظيف  إزالته لذا يجب    ، ينسحب داخل األنبوب عند اللحام  ا

بالتسنينع الربط  واست،و ند  لألنبوب  خارجي  سن  عمل  مخروطي    ألن و   ، التوصيالت   عمال يجب  السن 

حكام  وذلك إل  ، فلون )مواد مساعدة مثل شريط بالستيك ( د   عمال حدوث فجوة. لذا يجب استذلك  يسبب  

  الربط ومنع التسرب . 

  وتكون كلفته قليلة.   ،التسرب وبالتالي منع فجوة، تستعمل حلقة دائرية لمنع حدوث   تسنين متوازٍ   باستعمال

  طريقتي الربط بالتسنين.   )  37- 2( يوضح الشكل  و

 تجهيز الهواء 

مصيدة  
 الماء 

 ميل االنبوب 
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  ) التركيبات بالضغط      37  - 2شكل ( ال

  

  أن لذا يجب  خارجية،  وأخرى  األنبوب صدمات بسبب التغير في الضغط داخل    إلىالهواء    أنابيب تتعرض  

  ضرر. دون حدوث  من بحيث تتحمل هذه الصدمات   جيداً   األنابيب تثبت 

وال  ،  تثبت بصورة مستقلة    أن مثل الصمامات والمضخات يجب    األخرىالمنظومة    أجزاءوعند تركيب  

  .  باألنابيب بربطها    يكتفى

في المنظومة للتأكد من    عمالها بسرعة عالية قبل است  الشظاياواختبارها بجهاز قذف    األنابيب يجب فحص  و

  التحمل. قدرتها على 

  األنابيب المطاطيــة : 

ويكون السطح الخارجي    ،البالستيكيةالتوصيالت    عملوتست  بار،  6عندما يكون ضغط الهواء    عمل تست   

ً للتوصيلة في منطقة الربط مدرج   األنظمة في    عملةالمطاطية المست  األنابيب وتتكون  حكام الربط .الوذلك    ا

  الهوائية من ثالث طبقات :  

 مرشح 

 انبوب 

 ملزمة 

  ( a )الموصل 

 انبوب 

 حلقة حاصرة 

  ( b )حلقة حاصرة  ( b )حلقة 
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الصناعي المطاط  من  الداخلية  مقواة  ،الطبقة  طبقة  المطاطية   ،  باألسالك  وتليها  الخارجية  الطبقة    ثم 

  متانة ضد الحك .  إلعطاءاألنبوب سميكة وذلك  األخيرة وتكون 

  خزانات الهواء  2-25

Air Receivers 

الهواء:   المضغوط  خزان  الهواء  فيه  (يخزن)  يحفظ  مغلق  وعاء  وتكون  المضخة. من    المتجه هو 

  ويمثل .    توضع الخزانات خارج الورشة وفي مكان ال يتعرض ألشعة الشمس  أو أفقية.الخزانات عمودية 

  قد يسبب بحوادث .   خطراً  خارجه عامالً  أواختالف الضغط داخل الخزان 

ضغط للهواء يمكن    أقصى:أحدهما ،أمرين   بالحسبانعند تصميم خزانات الهواء المضغوط يجب األخذ  و

  درجة الحرارة .  ،واآلخر آمن  نحوٍ العمل به ب 

كروي الهواء  خزان  شكل  ً يكون  األسطواني    االستعمال وشائع    اً،اسطواني أواً،  مخروطي  أو  ا الخزان  هو 

ً ن أكثرأمالخزان الكروي فهو  أماتصنيعه،وذلك لسهولة    كلفة تصنيعه عالية .  نأإال  ا

للنهايتين. ويجب    األغطيةثم تلحم    ،اسطوانيعلى شكل    بالدرفلةلب  اغلب خزانات الهواء تصنع من الص

الخزان في درجات الحرارة    عمالعند است  السيما مقاومة عالية للصدمات و   ايكون الصلب المستعمل ذ   نأ

  الخزان. يجب االهتمام بطالء لذا  للتآكل، الصب قابل  ن أوبما  منخفضة. 

مرتفعة وعليه يجب ان يرد  ، الخزان تكون درجة حرارته  إلى من الضاغطة  المتجهالهواء المضغوط  إن  

  قبل دخوله الخزان .  

لذا يسحب الهواء  ، بخار في الهواء سوف تتكثف في الخزان وتستقر في قعره   بصورةوجود الرطوبة   نإ

  لمنع سحب الماء معه .   األعلى المضغوط من الخزان من 

  ملحقات خزان الهواء :

الهواء    أمان صمام   -1 بتسريب  الحد    إلىيقوم  عن  الخزان  داخل  الهواء  ضغط  ارتفاع  عند  الجو 

 المقرر . 

 الخزان .  إلى صمام فصل يركب عند فتحة دخول الهواء  -2

 صمام فصل يركب عند فتحة خروج الهواء من الخزان .  -3

الهواء    أمان صمام   -4 بتسريب  الحد    إلىيقوم  عن  الخزان  داخل  الهواء  ضغط  ارتفاع  عند  الجو 

 األسباب. سبب من  أليلمقرر يسبب عدم عمل الصمام السيطرة على الضغط ا

 الصيانة.  إلجراءأعمالعند الحاجة   ه يمكن فتح  ، فتحة ذات غطاء محكم  -5

 . لوحة السيطرة الكهربائية إلى ن مقياس لدرجة الحرارة ومقياس للضغط موصال  -6

  الخزان .  أسفلحقيبة تفريغ تركب  -7
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ً وثابتاً ضاغطة الهواء من اجل الحفاظ على ضغط الهواء في الخزان مستقريجب السيطرة على عمل  و     ا

عن العمل عندما يرتفع ضغط    وإيقافهافي الخزان    ءيتم تشغيل الضاغطة عندما ينخفض ضغط الهوا  إذ 

وتستعمل لذلك دائرة سيطرة تحتوي على مفتاح تشغيل كهربائي يعمل    معين حد    إلى الهواء في الخزان  

  الهواء. بضغط 

  

  

  يمثل الدائرة النيوماتيكية )  38  - 2شكل (

  

ضغط الهواء بفصل التيار الكهربائي عن المحرك عندما يرتفع الضـغط فـي يقوم )  38 - 2في الشكل ( 

حـد  إلـىويعيد التيار الكهربائي للمحرك عنـدما يـنخفض الضـغط داخـل الخـزان   ،  حد معين  إلىالخزان  

وهـو صـمام ال رجعـي ، هي تركيب صمام تنفيس على خط دفع الضـاغطة   أخرىوهناك طريقة  ،  معين

ويبـين الخـارج . إلـىفيتسـرب الهـواء ، الحـد المطلـوب  إلـىيفتح عندما يصل ضغط الهواء في الخـزان 

  هذه الطريقة .)  39-2الشكل ( 

  

 هواء 

رمز الضاغط له سهم  
 خزان  غير مظلل 

مفتاح يفتح عند ارتفاع  
 الضغط
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  )      39 – 2شكل (ال

  

يركب صمام دخول عند مدخل الضاغطة يكون    إذ للسيطرة على عمل الضاغطة    أخرى وهناك طريقة  

ً مفتوح هذه  ) 40-2الشكل (  يبينومقرر. حد    إلى ويغلق عندما يصل الضغط في الخزان  الضاغطة،فتعمل    ا

  الطريقة . 

  

  )  40 -  2شكل (ال

  

  

  

  

  

صمام  ضاغط خزان 
 دخول 

 هواء 

مفتاح يغلق عند  
 ارتفاع الضغط 

هواء
 ءء

 ضاغط

 خزان 

 تفريغ 

مفتاح يفتح عند ارتفاع  
 الضغط

صمام ال  
 رجعي 

 صمام العادم 
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  رموز األنظمة النيوماتيكية   2-26

  

  ) يبين الرموز األنظمة النيوماتيكية  1-2جدول ( 

  الرســــم   اسم الرمـز  الصنف  ت 

  

  

1  

  

  

  رموز المشغالت 

  ( المحركات ) 

  

  ذو اتجاه واحد للدوران  ،محرك نيوماتيكي

  

  

  ذو اتجاهين للدوران  ،محرك نيوماتيكي

  

  

  

2  

  

تشغيل    أجهزة

  نيوماتيكية 

  

  

  تشغيل بالهواء 
  

  

  مرشد تشغيل نيوماتيكي 
  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

رموز الصمامات  

  الال رجعية 

  

  صمام ال رجعي 
  

  

  صمام الرجعي مرشد التشغيل
  

  

  التشغيلصمام ال رجعي مرشد 
  

  

  صمام ترددي 
  

  

  صمام عادم سريع 
  

  

    صمام مزدوج 
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4  

  

  

  

رموز صمامات  

  التحكم في التدفق 

  

    والثاني ثابت  ،صمام خانق التدفق األول متغير

  

  والثاني ثابت   ، األول متغير خانق: صمام 

  

  

  صمام خانق ال رجعي 
  

  

5  

  

رموز مصدر  

  الطاقة

  

  نيوماتيكية مصدر طاقة  

  

  

  

  

  

  

  

  

6  

  

  

  

  

  

  

  رموز الملحقات 

  

  مرشح 
  

  

  وحدة خدمة 
  

  

  جهاز قياس الضغط 

  

  

    أنابيب وصالت 

  

  خافض للصوت 
  

  

  خزان هواء 
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  وتسميتها  الصمامات التوجيهية موزر 2-27

  

  تهاوتسمي) يبين رموز الصمامات التوجيهية  2-2جدول ( 

  الرمـــز   التسميـة   ت

  

1  

  

  االعتيادي مفتوح في الوضع  2/2صمام توجيهي  

  

  

2  

  

  االعتيادي مغلق في الوضع   3/2صمام توجيهي  

    

  

3  

  

  االعتيادي مفتوح في الوضع   3/2صمام توجيهي  

    

  

4  

  

     4/2صمام توجيهي  

    

  

5  

  

     5/2صمام توجيهي  

    

  

6  

  

  الوضع األوسط مغلق   5/3صمام توجيهي  
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  اسئلة الفصل

  ماذا تعني لك هذه الكلمة ؟ ،/ عندما تسمع كلمة نيوماتيك  1س

  تعدها ؟  أن بإمكانكهل  ،/ للهواء المضغوط عدة مميزات 2س

  ما هذه األسباب ؟  ،األنظمة الهوائية  عمالالستتدعونا   أسباب/ هناك عدة  3س

فرق   4س النيوماتيكي  والنظام  الهيدروليكي  النظام  بين  است   ،/  عيوب  وما  الفرق  هذا    عمالما 

  الهواء المضغوط ؟ 

  في األنظمة الهوائية ؟  هومرشحات مصافي الهواء   عمال/ ما الغاية من است  5س

  ................................................... ......................................... / الدائرة النيوماتية هي  6س

  . ----  6 ---- 5 ----- 4 ------ 3 ------- 2 -------1 هي: المنظومة النيوماتية أجزاء/  7س

  ما هذه الوظيفة ؟   ،/ لضاغطات الهواء وظيفة محددة 8س

  لماذا ؟ وكيف يتم ذلك ؟  ،/ يجب تبريد الهواء الخارج من الضاغطة 9س

  منهما مع الرسم .  الi وضح ك ،ن من الضاغطات الدوارةا/ هناك نوع 10س

  / وضح فكرة عمل الضاغطة الحلزونية .  11س

  .منها  الi وضح ك ؟ق ائ ما هذه الطرطرائق، غطة الهواء على المحرك بعدة / تركب ضا 12س

  ؟   أنواعها/ ما وظيفة الصمامات ؟ وما  13س

  الصمامات التوجيهية .  أنواع/ عدد  14س

  / وضح طريقة عمل الصمامات الال رجعية . 15س

  ما استعماالته ؟   ،/ صمام العادم السريع 16س

  . وثنائية التأثيرالتأثير  أحادية سطوانة/ وضح بالرسم طريقة التحكم باأل 17س

  الرسم. مع  أحمالثالثة  عمالباست وضح عملها   ،كبيرة  أهمية/ لمنظم الهواء  18س

  / ما صمام األمان ؟ وكيف يعمل ؟  19س

  مع الرسم .  ،/ وضح طريقة عمل منظم الضغط التصريفي  20س

  ق.ائ وضح هذه الطر  ،ق لتوصيل األنابيب في المنظومة الهوائيةائ/ هناك عدة طر 21س

  الضغط في المنظومة الهوائية على عدة عوامل عددها ./ يعتمد هبوط  22س

  ملحقاته ؟  أهم/ ما خزان الهواء ؟ وما  23س



 
 

 

      

 

  

 

 ة المبرمجالتحكم  أنظمة

Programmable Logic controller 

  

  األهداف 

الفصل     الرقمية وآالتعرف والتعامل مع    إلىيهدف هذا  التحكم  بأنظمة  عن مفصلنحٍو  لية عملها    ،فضالً 

ً الحاسوب الشخصي. كما يتناول    واسطةبرمجتها بلغة المخطط السلمي ب في    نظمةاألتطبيقات هذه    أيضا

  .المجاالت العملية

  

  األهداف الخاصة: 

  ن يكون الطالب قادراً على أن:أنتوقع 

  . للمتحكم المنطقي المبرمجالهيكل األساسي على   يتعرف .  1

  . المبرمجمميزات المتحكم المنطقي يدرك .2

  . الرموز العددية مع يتعامل .  3

  . أنواع الذاكرةيدرك   .4

  . ق عنونة الذاكرةائطريدرك .5

  . متحكم المنطقي المبرمجأليفهم دورة عمل   .6

  . بواسطة الحاسوب الشخصي  متحكملابرمجة على   يتعرف.7

  . المتحكم  تطبيقات يدرك   .8

  

 الباب الثاني 

  الثالث الفصل 
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  الفصل  
  

  تعلم المواضيع      

 التحكم المبرمجة  أنظمة
 

  التحكم المنطقية المبرمجة  أنظمة  

  ـالهيكل األساسي لPLC 

  المتحكم المنطقي المبرمج  مميزات 

  الرموز العددية 

 أنواع الذاكرة  

  عنونة الذاكرة طرائق  

  دورة عمل المتحكم المنطقي المبرمج  

   ـلابرمجة PLC  الحاسوب الشخصي  بواسطة  

   برنامج  (  استعمال التعرف علىstep 7    (  

  برمجة (    طرائقplc   (  

 وامر البرمجة  األ  

   الـتطبيقاتPLC واستعماالته 

  

  

  

  

  

  

  

 محتويات 
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  مقدمة -3

  

هو   المنطقي  التحكم  عمليات نظام  الصناعية  يستعملصغير    معالج  التطبيقات  ه   طريق ن  ع يمكن    ،في 

وربط   والمعامل  والورش  المكائن  في  الكترونية    إشاراتهاالتحكم  ذاكرة  في  وخزنها  بسهولة  الرقمية 

القابل للبرمجة  ،وعرضها المنطقي  بالمسيطر    ،  Programmable Logic Controllerويسمى 

ع  PLCواختصاره   المتحكمات ويمتاز  من  غيره  منطقية    بأنهن  بطريقة  يسهل    ، Logicيتعامل  وهذا 

  . البرمجة

  

  لمنطقية المبرمجة التحكم ا أنظمة3-1

Programmable Logic Controllers (PLCs) 

  

المتحكمات تحوي   وهذه  متحكمات  على  المتقدمة  في    ،المكائن  مستوى    اعتماداً   أنواعها تختلف  على 

هيدرول  ،ةن الماكفي    االتكنولوجي  وحدة  على  المتحكمات  تسيطر  هوائية    وحدة  أو ،hydraulicك  يفقد 

pneumaticفي المكائن.  لكترونية التي تكثر إ أو ةأوكهربائي  

المبرمج  ومن   المنطقي  المتحكم  المنطقيب   وربطه   اإلدخالم  تسلمهام  ثم    ، البرنامج  ناتج  كان    إذاومن 

المنطقية اإلخراجTrue( يحاً صح  العملية  حالة  يغير  المنطقية  )  بالعملية  المتحكم  و،  المرتبط  يسمى 

الشكل  يوضح  و  ،)0(  إما   و)  1(  إماويكون الناتج لها  ،منطقية  الن البرنامج يعتمد على مبادئ   ،طقيبالمن

  . التي يتحكم بها المتحكم المنطقي المبرمج األجهزة) 3-1(

  

  

  بها المتحكم المنطقي المبرمج تصل) األجهزة التي ي1-3الشكل (

  

 المحرك

 المضخة 

مفاتيح  
 متحسسات  تشغيل 

 المصابيح
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 PLCـ ل  األساسيالهيكل  3-2

Main structure for plc 

دقيق مع دوائر متكاملة   ودوائر    ، إدخالودوائر    ،مجهز القدرةمن  المتحكم المنطقي المبرمج هو معالج 

  . الصناعية ظروف الغيرة واحدة تالئم إخراج مدمجة في بنية ص

  - : آالتية األساسيةاألجزاءيتكون المتحكم المنطقي المبرمج من و

  . Input Modulesاإلدخال وحدات  . 1

 .  Output Modulesاإلخراج وحدات  . 2

  . Center Processing Unitة المركزي ة وحدة المعالج . 3

 . Memoryالذاكرة  . 4

  . Power Supply Unitوحدة التجهيز الكهربائي . 5

  المتحكم المنطقي المبرمج.  األساسيةمكوناتال) 2-3الشكل (يوضح و

 

 
  المتحكم المنطقي المبرمج األساسية) مكونات 2-3الشكل (

 
  Input Modulesوحدات اإلدخال  .1

تنقل   وحدات  تلي  اإلدخالذاكرة    إلىالداخلة    اإلشارةهي  المتحكم.  داخل  معها  التعامل  وحدات  تم  كون 

 : على نوعين   اإلدخال

،  Onحالة  ) في  فولت   24=1(  إما ،تكون على حالتين منطقيتين  :Digital Inputرقمية    إدخالوحدة  

  من المفاتيح.  أنواع شتى وتربط بها   ، Offحالة   فولت)في  0=0(  إماو

  

ً أنواع) 3-3الشكل (يوضح و   . الرقمي اإلدخال من  ا
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  الرقمي  اإلدخالمن   أنواع) 3-3الشكل (

  

قيم    :Analog Inputتماثلية    إدخالوحدة   فيها  التماثلية،    اإلدخالذاكرة    إلى وتنقل    ،اإلدخالتتغير 

 . الحساسات  أنواع شتىتربط بها و

  

  Output Modulesوحدات اإلخراج  .  2

ً أوهي   ،من المتحكم بإخراجاإلشارةوهي وحدات تقوم     - على نوعين:  يضا

حالة    )في0( إماو،On) في حالة  1(  إما،تكون على حالتين منطقيتين  : Digital Outputرقمي    إخراج

Off ،   المشغالت من  شتى أنواع وتربط بهاActuators،  المشغل. مع  اإلخراج)4-3الشكل ( يوضحو  

  

  المشغل مع  اإلخراج ) 4-3الشكل (
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قيم    : Analog Outputتماثلي    خراج إ فيها  ذاكرة    ، اإلخراجتتغير  من  التماثلية،    اإلخراج وتنقل 

 . المتغيرةالعدادات والمشغالت  أنواع شتىتربط بها و

 Center Processing Unit CPUوحدة المعالجة المركزية .  3

  اإلدخال قراءة البرنامج وتنفيذه ومراقبة يقوم ب،واهم جزء في المتحكم ،وهي نوع من المعالج الدقيق 

  المركزية. وحدة المعالجة )  5-3(الشكل   يوضح و  ، واإلخراج

  

  ) وحدة المعالجة المركزية  5-3الشكل (

  

  Memory Modulesوحدات الذاكرة  .  4

  -وهما: تتكون من قسمين مختلفين الذاكرة في المتحكمات 

 Executive Memoryات اإلجراءذاكرة  -

  Application Memory ذاكرة التطبيقات  -

  .الذاكرةوحدات ) 6-3الشكل (يوضح و

  
  ) يوضح وحدات الذاكرة6-3الشكل (

  

  



\  

210 
 

  

ن بها مجموعة من األوامر والعمليات التي يقوم  زخ ،ت نفسه متعلقة بالمعالج : وهي ذاكرة اتءاإلجراذاكرة 

 يرها. يوال يستطيع تغ  ،استعمالهاويستطيع المبرمج  ، بها المتحكم

التطبيقات تو  ذاكرة  إذ الذاكرة المساحة لبناء البرنامج  فر هذها:  برنامج    ،  بها  متغيرات    والثوابت يخزن 

التي المبرمج الوصول  يستط  البرمجة  الذاكرة  ي وتغ  إليهايع  وتقسم هذه  حسب  ب مختلفة    نواع ا   لىعيرها، 

  التطبيق والوظيفة. 

  المبرمج المتحكم المنطقي  مميزات 3-3

PLC's specifications and advantages 

  - :  تي تاز المتحكم المنطقي المبرمج باآل يم

  . توسيع وحداته  إمكانيةمع  صغر الحجم  -1

  . الشخصي ب وبواسطة الحاس سهل البرمجة وتحديث العمل -2

  . وتنفيذ  البرمجةاألخطاءيمتاز بكشف  -3

  التشغيل الصناعية.  اإلجهاد لظروف تحمل ي -4

  

  الرموز العددية  3-4

  - تستعمل في المتحكم المنطقي هي:الرموز العددية التي  

Byteثمانية  يحوي موقع  هوbits، حرف يرمز لهبوB ،  و Bit0 أو 1مة ثنائية (قي وهو( ،  

  . Byteالذي يوضح  )7-3كما في الشكل(

  

  Byte)  7-3الشكل(

Word ن من ي اثن عادليBytes ،  حرف  ب  ويرمز لهW ، 8-3(الشكل كما في .( 

  

  Word) 8-3الشكل(
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Double Word ربعةأل  ويعاد  Bytes، حرف يرمز له بD، 9- 3(الشكل كما في( .  

  

  Double Word)  9-3الشكل(

كتابة  و   تحديد صيغة األعداد الثابتة   ويمكن،   Double Wordأوwordأو Byteصورةب  عداد أل ايمكن 

  . hexadecimalمن نظام السادس عشر  أوdecimalعشرية   أوbinaryما كانت ثنائية  إذا

  - :  اآلتية سبقها الرموز امج تكون من النوع العشري ما لم تفي البرن ة المستعمل اإلعداد 

  ثنائية.   تكون  #2التي تسبق بالرمز  عداد ألا

  تكون من النظام السادس عشر.  #16التي تسبق بالرمز  عداد ألا

  ) توضع بين فاصلتين مزدوجتين. String ولكتابة كلمة (  

  . اآلتيينللعددين  بصيغة النظام الثنائي المبرمجة نظمة األفي   الكتابة طريقة ن بّي  - :1مثال

  العدد           طريقة الكتابة بصيغة النظام الثنائي 

1101 2#1101 

11011111                         2#1101_1111  

  . تياآلللعددالنظام السادس عشربصيغة  المبرمجة  نظمةاأل في  طريقة الكتابة ن بيّ   -:2مثال  

  

  العدد           طريقة الكتابة بصيغة النظام السادس عشر 

3FB216#3FB2  

  . Mechatronicsالمبرمجةلكلمة  نظمةاأل في  طريقة الكتابة ن بيّ   -:3مثال  

  

  “ Mechatronics” صورةال تتم بهذه     Mechatronicsلكتابة كلمة  
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  أنواع الذاكرة 3-5

Memory kinds  

لذلك تقسم    ة ،ولهذه المواقع عناوين محدد ،  المعلومات في المتحكم تخزن في مواقع مختلفة من الذاكرة  

  : وهي ، حسب الغرض الذي أنشئت ألجله ب تختلف   أنواع علىالذاكرة 

 Process Image Input Registerالرقمي   لااإلدخذاكرة  . 1

 . Iبالرمز  الرقمية ويرمز لها  اإلدخال يخزن بها حالة منفذ 

  . اإلدخال في ذاكرة  األولByte الثالث من   bitالى الـ يرمز   I0.2مثال: 

 Process Image Output Registerالرقمي  اإلخراجذاكرة  . 2

 . QIبالرمز  الرقمية ويرمز لها  اإلخراجيخزن بها حالة منفذ 

  . اإلخراج في ذاكرة  األول Byteإلى يرمز   QB0مثال: 

 Accumulator Memoryذاكرة التجميع  . 3

  أربعة وتتكون من  ،قسمة)    أوضرب    أوطرح  أو  الذاكرة التي تستعمل في العمليات الرياضية (جمع  

  . ) Byteأربعةمسجل  ولكل AC0، AC1، AC2 ، AC3 (   بالرمز  لهامسجالت يرمز 

 Special Memoryالذاكرة الخاصة  . 4

(  اتو االرتباطات  بين وحدة المعالج    Communicationفر هذه الذاكرة معلومات    والبرنامج، ) 

  . SMبالرمز  يرمز لهاو

  حالة المتحكم  Byteوهو ، SMB0مثال:   

SM0.0) 1: دائما تكون قيمته (  

SM0.1) األولى) في دورة العمل 1: يكون .  

SM0.2) عند فقدان معلومات تحت التشغيل. 1: يكون (  

SM0.3) تشغيل المتحكم ء) في عند بد 1: يكون .  

SM0.4) تليها.  يثانية الت   30) لمدة 1ثانية ويتحول ( 30) لمدة  0: يكون  

SM0.5) لمدة نصف ثانية التي تليها.  1) لمدة نصف ثانية ويتحول (0: يكون (  

SM0.6) عند عمل الدورة. 1) عند توقف دورة العمل ويكون ( 0: يكون (  

SM0.7) العمل. ) عند تشغيل مفتاح 1: يكون 
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 Variable Memoryذاكرة المتغيرات   . 5

 . Vبالرمز ويرمز لها ، متغيرات التي تدخل ضمن البرنامج التستعمل في تعريف 

  من ذاكرة المتغيرات.   100في الموقع  Byteهومتغير بحجم   VB100لمثا

 Memory Localالمحلية  ذاكرة ال . 6

ً ضأيتستعمل     أن في    السابقة  ت المتغيرا عن ذاكرة   ختلفوت  ، Lبالرمز ويرمز لهامتغيرات،في تعريف    ا

  .Scratch Padـوتعرف بالفقط، Byte 64صغيرة تحوي  Lذاكرة 

  MemoryM Bitذاكرة   . 7

 . Mبالرمز ويرمز لها ،  بت تستعمل لخزن معلومات وبيانات وثوا

من    bitـ  ألبموقع    ثابت   M0.1مثال:   الداخلية  األولByteالثاني  الذاكرة  معلومات  في  ويمكن خزن   ،

  . دائم بحيث يمكن استرجاعها عند توقف المتحكم  بنحوٍ Mالذاكرة 

 Timer Memoryذاكرة المؤقت   . 8

  . Tا بالرمز ويرمز له،  Resolutionمعلومات المؤقت مثل وقت التكرار   ايخزن به 

 Counter Memoryذاكرة العداد  . 9

  . Cا بالرمز ز لهمعلومات العداد ويرم ايخزن به 

 Speed Counter -Highذاكرة العداد عالي السرعة   . 10

  . HCا بالرمزمعلومات العداد السريع ويرمز له ايخزن به 

 Analog Inputالتماثلي  اإلدخالذاكرة  . 11

به التماثلي    ا يخزن  العدد  التحويل  موق،   رقمي   إلى ناتج  بطول    ع وهو  ا  ويرمز له،  bit  16ذاكرة 

  .  AI4أو AI2أو  AI0بالرمز

  Analog Outputالتماثلي  اإلخراجذاكرة  . 12

به  تحويلها    ايخزن  قبل  الرقمية  موق،  تماثلية    إلىالقيمة  بطول    ع وهو  ا  ويرمز له،  bit  16ذاكرة 

  .  AQ4أو AQ2أو AQ0بالرمز

  عنونة الذاكرة  طرائق3-6

نوع يمكن   مطلقة    تحديد  بطريقة  البرنامج  في  المستعملة  الرموز    أو ،  Absolutelyالعنونة  بطريقة 

Symbolic  ، يأتيوهي كما: -  

  Addressing Absoluteالعنونة المطلقة -1

مباشرة    بها  سواء    إلى يشار  الذاكرة   Byteإلىمأbitإلىموقع  الذاكرة  اختالف    في    أسمائها على 

  . S7المستعملة في برنامج 
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الذاكرةثم    الذاكرة  اسمهي  صيغة العنونة في الذاكرة    bitموقع    إلىللوصول  و  يتبعها  ثم نقطة  ،  موقع 

  ). byte.bit" addressing"(  وتعرف، bitتسلسل  

  

  I3.4وضح طريقة العنونة للصيغة   -:4  مثال

I3.4 
  

  

    

  

  . الموقع ثم  Bثم  اسم الذاكرةفي الذاكرة، تكون صيغة العنونة Byteموقع  إلىالوصول 

 VB100وضح طريقة العنونة للصيغة   -:5مثال  

VB100 

 
  

MSB                        LSB    

0  1  2  3  4  5  6  7  VB100 

 

  . الموقع ثم ، Wثم  ،  اسم الذاكرةصيغة العنونةتكون  . في الذاكرة Word(W)موقع   إلىالوصول 

 VW100وضح طريقة العنونة للصيغة  - :6مثال  

VW100 

 
  

  

  

  

 

MSB                                  

0  VB100 7  VW100 

                         LSB  

0  VB101 7  

  البت الرابع في تسلسل البايت  
 نقطة فاصلة                      
 موقع البايت الثالث                      

  ) Input )Iاسم الذاكرة                  

 ) Inputذاكرة اإلدخال (

  100 موقع الذاكرة
 Byteحجم الذاكرة
 Vاسم الذاكرة

  100 موقع الذاكرة
 Wordحجم الذاكرة 
 Vاسم الذاكرة
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  . الموقع ثم ، Dثم  ، اسم الذاكرةتكون صيغةالعنونة في الذاكرة، Double Wordموقع  إلىالوصول 

 VD100وضح طريقة العنونة للصيغة   -:7مثال  

VD100 

 
  

 

LSB                 MSB   

VD100 0  VB103 7  0  VB102  7  0  VB101 7  0  VB100 7  

  

واستعمال الصيغ السابقة  )،    I , Q , M , L , and SM(  األخرى الذاكرة    أنواع   إلى يمكن الوصول  

  . ) bytes ، words ، or double wordsمعها (

IB0 اإلدخال في   األولايت بال إلى يشيرInput 

LW20 إلىيشيرWord   من الذاكرة نوع  20في الموقعLocal Memory 

 Symbolic Addressingالعنونة الرمزية  -2

  ستعمل في القراءة والكتابة. وت،  ومواقع الذاكرة  واإلخراج   لإلدخال أسماء  إعطاءتعني 

   -: تيآل ا ون البرمجة باستعمال الرموز ابسط، ويوضح ذلك كت

  Switch3االسم I3اإلدخال ى يعط

  . Q1المحرك المرتبط بالمخرج  إلىنسبة  Motor1باسم    Q1اإلخراج يعطى

  ها ليتسنى للمبرمج التعامل معها. وحفظ Symbol Tableالرموز   جدوليتم تعريف الرموز في  

  

    متحكم المنطقي المبرمج دورة عمل ال 3-7

PLC Scan cycle   

تنفيذ   من PLCـلايقوم   بدورة    اجل  من   متكررة، Scan Cycleعملالبرنامج  مراحل    وتتكون  ،  عدة 

  - وهي:

 Read Inputsقراءة اإلدخال . 1

حالة   منفذ    اإلدخال نسخ   Process image Inputلإلدخالالصوري    المسجل   اإلدخاإللىمن 

Register .  

  

  100 موقع الذاكرة
 Double Wordحجم الذاكرة
 Vاسم الذاكرة
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 Execute Programفحص البرنامج . 2

 . وخزن قيم المتغيرات  ، المخزون في الذاكرةفحص معلومات البرنامج 

 Communication andProcessesواالرتباطات  العمليات . 3

  . اليها  التي تحتاج  االرتباطات (اتصاالت) العمليات وتنفيذ  انجاز مهام   

 Self Diagnosticالفحص الذاتي  . 4

 تشخيص لها.   وإجراءفحص وحدة المعالجة المركزية واختبارها  

 Update Outputاإلخراج  ثتحدي . 5

منفذ    إلىProcess Image output Registerلإلخراجنقل المعلومات من المسجل الصوري  

  . PLC ـلا) دورة عمل 10- 3الشكل(يوضح و. اإلخراج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   PLCـلا عمل  ) دورة 10-3الشكل(

  

  

  

  

  

 دورة عمل المتحكم  

 قراءة اإلدخال 

فحص 
 البرنامج 

 العمليات واالرتباطات 

الفحص  
 الذاتي

اإلخراج  ثتحدي  
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  يالحاسوب الشخص بواسطة  PLCـل ابرمجة  3-8

Programming PLC with PC 

 step 7برنامج    عن طريقويتم ذلك    ي ،ج بواسطة الحاسوب الشخصالمتحكم المنطقي المبرمج يبرم

بين    point to point interface PPIمن نوع    )الكيبلالقابلو (الحاسوب وتوصيل    بعد تنصيبه في

  م. الحاسوب والمتحك 

  المتحكم: خطوات برمجة 

  Step 7في برنامج   األوامركتابة . 1

  Stop Modeحالة التوقف  إلىتحويل المتحكم . 2

  المتحكم  إلى ) األوامرتنزيل برنامج (. 3

  Run Modeتشغيلحالة ال إلىتحويل المتحكم . 4

  : هما العمل،من   عين المتحكم وضويملك 

  وال يمكن عندها تحميل البرامج   ،   نفيذ إجراءات البرنامج بت يقوم المتحكم    Run Modeالتشغيل    وضع 

  المتحكم.  إلى  هأو تنزيل

ويمكن عندها تحميل البرامج  ، اإلجراءات يقوم المتحكم بالتوقف عن تنفيذ Stop Mode التوقف  وضع

  . هاأو تنزيل المتحكم إلى

  

  )    step 7برنامج  (  استعمالالتعرف على  3-9

  :   منها هي، من مجموعة من القوائم واأليقونات الرئيسة  Step 7واجهة برنامج  تتألف 

  الدخول من    عملتمكن المست  اإليقونات يتكون من مجموعة من  :  Navigation Barعمود األيقونات  

  وواجهة الرموز. ،  مثل واجهة البرمجة ، واجهات مختلفة الصفات  إلى

األوامر   كل    تحتوي:  Instruction Treeشجرة  تستعمل لغرض    األوامرعلى  برنامج    إنشاءالتي 

  واجهة كتابة البرنامج.  إلضافةاألوامرإلىتستعمل طريقة السحب واإلسقاط   ، إذ جديد 

البرنامج    صفحة يتم    :  EditProgramكتابة  فارغة  صفحة  حسب  بو   األوامرإليها   إضافةوهي 

  . Step 7واجهة برنامج )  11-3الشكل (يوضح و،البرنامج
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  Step 7واجهة برنامج ) 11-3الشكل (

  )  plcبرمجة (    طرائق3-10

methods for (plc) Programming  

  - :هي طرائقال وهذه،  أي منها يمكن برمجة المتحكم باستعمال و،  لكتابة البرنامج  طرائق توجد ثالث 

  ladder logic diagramلمي ـالمخطط السُّ  . 1

  function block diagramي المخطط الصندوقي الوظيف  . 2

  statement listقائمة اإلجراءات  . 3

  ميلَّ السُ المخطط  3-10-1

 )ladder logic diagram  ( 

  إلىيقسم البرنامج  ، والكهرباء  خطوط تسليكتمثيل صوري يشابه    بصورة يكتب البرنامج بهذه الطريقة  

الوقت  البرنامج   ذ وينف   ، Networksشبكات   في  واحدة  شبكة  ،  اليمين    إلى اليسار    اتجاه   من هنفسبفحص 

  . ومن الرموز الصورية هي : األعلىإلىاألسفلومن 

  

 اإليقوناتعمود األوامرجدول الرموز صفحة كتابة البرنامج     شجرة 
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 Contact المفاتيح. مثل   اإلدخال يمثل  

Coils   مثل المحرك.  يمثل اإلخراج  

  .  يلمَّ ) شكل المخطط السُّ 12-3الشكل (يوضح ، و البسيطة وسريعة التعلم طرائق تعد من ال

  

  

  لمي ) المخطط السُّ 12-3الشكل (

  

  الوظيفيمخطط الصندوقي ال 3-10-2

Function block diagram 

ال بهذه  البرنامج  البوابات    بصورةة  قيطر يكتب  مخططات  يشابه  صوري  وبعمل  ،  المنطقيةتمثيل 

البرنامج تنفيذ  اتجاه  تحديد  المنطقية  البوابات  بين  و التوصيالت  (يوضح  ،  مخطط  ال)  13-3الشكل 

  .  الوظيفي الصندوقي 

  

  

  ي مخطط الصندوقي الوظيفال) 13-3الشكل (
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  ات ءاإلجراقائمة  3-10-3

Statement list 

ويمكن  ،  الخبرة في البرمجة    إلىتحتاج هذه الطريقة  و ،  نصيةكتابة    بصورةيكتب البرنامج بهذه الطريقة  

  . السابقة  طرائقصعب تنفيذها بالي  الت حل مشك عن طريقها 

  الناتج  وإخراج ،  ANDعملية   وإجراء ، لقراءةاإلدخال اإلجراءات مثال : برنامج قائمة 

LD  I0.1   ، I0.1 قراءة اإلدخال     

A  I0.2   ، And  تطبق عملية 

=  Q0.0   ، Q0.0 إخراج النتيجة على   

 

  وامر البرمجة  أ3-11

(Instructionof programming) 

البرمجة   الرقمي    بنحوٍ تعتمد    Step 7لبرنامج  أوامر  المنطق  مفاهيم  على    Digital Logicأساسي 

المنطقية   البوابات  تستعمل  برنامج  ،Logic Gateوالتي  في  وتمثل    ى أخر  ًاتأخذ رموزStep 7لكنها 

  - :  هي  LADالسلمية والرموز شائعة االستعمال لكتابة البرنامج بطريقة   ، عناصر التحكم

  Contact Symbolرموز مفتاح التالمس  

الوضع  ب  اإلدخال تمثيل   في  مفتوح  تالمس  مفتاح   Normally Open Contactاالعتيادي رمز 

(NO) ـل ايكتب اسم    ن ي شكل خطين عمودين متوازي  يأخذbit  وضع  ال  إلى تحول  وي،  الخاص بالمفتاح فوقه

عندما  ال به    bitـألكون  يمغلق  (المتحكم  منطقية  في  1بقيمة  مغلق  التالمس  مفتاح  ورمز  وضع  ال )، 

بينهما خط مائل  يشكل خطين عمودين متوازي   يأخذ Normally Close (NC)االعتيادي  ويتحول  ،  ن 

) رموز  14-3الشكل (يوضح  و  )1المتحكم به بقيمة منطقية (  bitـ  لاالوضع المفتوح عندما يكون    إلى

 .   مفتاح التالمس 

  

  ) رموز مفتاح التالمس 14-3الشكل (
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  Instructions SymbolCompareالمقارنة   أوامر رموز 

  - :  وهي  ،مختلفة اً وتأخذ رموز  ، عددينفر المقارنة بين  اتو

   Equal Byteمقارن تساوي

وإذا لم   1للمقارن يساوي  األيمن يكون الطرف  ByteIN2يساوي بالقيمة  ByteIN1عندما يكون 

  . ) رمز مقارن التساوي 15-3الشكل(يوضح و  ،0يكون يتساويا  

  

  مقارن التساوي) رمز  15-3الشكل(

    Byte Greater Than or Equalيساوي  أواكبر مقارن 

وإذا لم    1يكون الطرف اليمن للمقارن يساوي  ByteIN2اليساوي بالقيمة  ByteIN1عندما يكون 

 يساوي.   أو) رمز مقارن اكبر 16-3الشكل(يوضح ، و0يتساويا يكون 

  

  يساوي  أو ) رمز مقارن اكبر 16-3الشكل(

  - : األخرىاآلتية مقارنات ومن ال

 Byteاليساوي 

  

 Byteيساوي   أواكبر من 
 Byteيساوي   أو اصغر من 

 Byteاكبر من 
  Byteاصغر من 
ً صحيح اً يساوي عدد    ا

ً صحيح اً ال يساوي عدد    ا
ً صحيح اً يساوي عدد   أواكبر من    ا

  يساوي عدد صحيح  أو اصغر من 
  اكبر من عدد صحيح 

  صحيح اصغر من عدد 
  

  

  

  



\  

222 
 

  

  Coilsالملفات 

  ) رمز الملف. 17-3الشكل(يوضح و وتأخذ شكل قوسين،،Coilsالملفات  برمزتمثيل اإلخراج  

  

  ) رمز الملف 17-3الشكل(

  Boxesالصناديق  

  التحريك. وصندوق  ، مثل صندوق التدوير ،تمثل الصناديق أوامر مختلفة

 OUTالخروج   إلى وتحويله ،   INمن الدخول   Byteيقوم بنقل  MOV_Bقل نال صندوق 

EN :اليعمل)  0 كان  وإذاوظيفته يعمل صندوق   1 كان (إذاصندوقستعمل لتفعيل الي  إدخال  

ENO يوضح و ،لم ينفذ  إذاويتوقف تفعيل الخروج ،  ذ التنفيالتي تليها عند  األوامر: تستعمل لتفعيل       

  ) رمز صندوق النقل. 18-3(الشكل     

  

  

  ) رمز صندوق النقل 18-3الشكل(

  

  ، OUTإلىونقل الناتج   Lجهة اليسار    إلىINالداخل  Byteدوير بتيقوم ROL_Bتدوير  صندوق ال

  ) رمز صندوق التدوير. 19-3الشكل(يوضح و

N إلى: عدد الدوراتBits  

  

  ) رمز صندوق التدوير 19-3الشكل(
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  بناء البوابات المنطقية  

   Andبوابة  -1

  

  

  

  ORبوابة  -2
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 NORبوابة  -3

  

  

  

 NOTبوابة  -4
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 ه ت استعماالوPLCـلا  تطبيقات 3-12

Applications and employs for plc 

 PLCـ  ألتشغيل مصباح بواسطة  -1

بواسطة   مصباح  تشغيل  تشغيل    إلىنحتاج    PLCـلاعند    ، I0.0اإلدخالالى  يربط    Switchمفتاح 

  ). 20-3شكل (كما موضح في ال ، Q0.0اإلخراج إلى والمصباح يربط 

  

  PLCـأل) تشغيل مصباح بواسطة 20-3الشكل (

  ) 21-3تكون بالشكل (   Ladderلكتابة برنامج بطريقة السلمية 

 

  

  ) برنامج تشغيل مصباح 21-3الشكل (

 PLCـلاتشغيل محرك بواسطة  -2

محرك   تشغيل  إلىنحتاج لتشغيل   اإلدخال  إلىيربط    )normally-open(   مفتاح 

I0.0وأخرلإلطفاء )normally close (    إلىيربطI0.1  ومشغل المحركActuator  إلىيربطQ0.0  

  . )22- 3كما موضح في الشكل (
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  PLCـأل) تشغيل محرك بواسطة 22-3الشكل (

  : ) 23-3تكون بالشكل ( Ladderلكتابة برنامج بطريقة السلمية   

  

  

  ) برنامج تشغيل محرك 23-3الشكل (
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  ثالثسئلة الفصل ال أ

  

  . مهام المتحكم المنطقي المبرمج اذكر 1س

  . وحدات المتحكم المنطقي المبرمجعدد    2س

  . التي يتصل بها المتحكم المنطقي المبرمج األجهزة اذكر 3س

  كل من:ـ  فائدة  ما  4س

 . اإلدخالوحدات        -أ

 . اإلخراج وحدات   -ب 

 وحدة المعالجة المركزية .   -ت 

 الذاكرة.  -ث 

  . مميزات المتحكم المنطقي عدد   5س

  . اذكر الرموز العددية    6س

  الذاكرات المستعملة في المتحكم المنطقي المبرمج؟  أنواع ما  7س

  العنونة المطلقة. اشرح   8س

  العنونة الرمزية؟ ت استعماالما  9س

  . دورة عمل المتحكماشرح 10س

مصباح لمدة    11س السلمي لتشغيل  المخطط  المتحكم    30لمدة    وإطفائه ثانية    30ارسم  بواسطة  ثانية 

  المبرمج. 

    باستعمال مفتاح تشغيل واحد.  وإطفائه   ارسم المخطط السلمي لتشغيل محرك 12س
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