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CADe SIMU الرسم الكهربائي باستخدام 

كهربائي يسمح لك بإدخال الرموز المختلفة المنظمة في المكتبات ورسم مخطط كهربائي بطريقة هو برنامج 

.سهلة وسريعة ألداء المحاكاة الحقًا  

الضوء على الموصالت يعرض برنامج المحاكاة حالة كل مكون كهربائي عند تنشيطه ، فضاًل عن تسليط 

تنفيذ المخطط ل ةإلجراء محاكاة ، يجب اتباع الخطوات التالي الكهربائية التي تخضع لمرور التيار الكهربائي

.عن طريق إدخال المكونات الكهربائية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المختلفة يجب دائًما توصيل المكونات المختلفة من خالل أسالك مختلفة ، وال يمكن توصيل المكونات 

.مباشرةً بدون األسالك  
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في الدائرة الكهربائية ألوان األسالك  

 

لك مكتبة  هاتتيح متناوبمن الضروري دائًما البدء من مصدر طاقة يمكن أن يكون ذا تيار مباشر أو تيار

.الخالصات  

 

 

األرضية. في حالة حدوث أحد هذه من الدوائر القصيرة والوصالت للتاكد يتم إجراء فحص أثناء المحاكاة 

.رسالة تحذيراألخطاء ، تتوقف المحاكاة ويتم تحذيرنا ب  
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المخطط ، يجب أن يكون للرموز المختلفة لنفس المكون نفس االسم وال يمكن تكرارها برموز هذا في 

.مكونات أخرى  

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذيةمصادر   

 

مصهراتال   

 

تلقائيةحرارية قواطع   

 

 

 

Contactor NO contactor switch NC contactor switch Contactor Coil 

 مصادر تغذية 

 المصهرات

 قواطع حرارية تلقائية

 المحركات مالمسات 

 دوائر قدرة تشغيلية

 مالمسات ثانوية

 مفاتيح كهربائية

 متحسسات

ملفات 

 ومصابيح اشارة 

المرحالت 

 االلكترونية

الدوائر 

 المنطقية

المخطط السلمي 

للمتحكمات 

 المنطقية

االدخاالت 

 واالخراجات

اسطوانات 

 هوائية

القابلوات 

 والتوصيالت



[4] 
 

 مالمسات 

 

 المحركات

 

 دوائر قدرة تشغيلية

 

ثانويةمالمسات   

 

كهربائيةمفاتيح   

 

 متحسسات

 

 coil  ومصابيح اشارةات ملف

 

 المرحالت اإللكترونية

 

 الدوائر المنطقية

 

لسلمي للمتحكمات المنطقيةلمخطط اا   
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 االدخاالت و االخراجات

 

 اسطوانات هوائية

 

التوصيالتو قابلواتال   

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الية التسليك الكهربائي باستخدام برنامج 

)CADe_SIMU( 

 

(L) Single 

phase wire 

(N) Single 

phase wire 

(G)Single 

phase wire 

(+) DC 
(-) DC 

(LLL) 3 Phase wire 

توصيلة بالسلك الكهربائي, ثم قم بضغط زر الماوس مكان الذي تريد قم بوضع مؤشر الماوس على ال

(2االيسر مع االستمرار بالضغط قم بتحريك الماوس للنقطة الثانية شكل)  

(1شكل )  
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(2شكل )  
عندما تصل الى الجزء المراد ربطة بسلك التوصيل قم 

 بافالت زر الماوس كما في الشكل.

( 2(و )1قم بتكرار العملية كما في الشكلين )

 الكمال ربط الدائرة الكهربائية.

(3شكل )  
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بعد اكمال الربط والتوصيالت قم بتشغيل الدائرة 

 للتاكد من الربط كما موضح في الشكل.

 زر االطفاء زر التشغيل

(4شكل )  



 1لوحة رقم 
الربط  بطريقة  القدرة والتحّكم لمحّرك حثي ثالثي األطوارمخططات  رسم

 الى المصدر مباشرال

 الغرض من اللوحة

وكيفية إستخدام  التعّرف على الطريقة القياسية الحديثة لرسم الخرائط الكهربائية الصناعية

 . سوب في تنفيذهاالحا

 الشرح

 ا يلي: في هذه اللوحة سيتعّرف الطالب على م

 اسية الحديثة وكيفية التعامل معها حاسوبيا. الرموز الكهربائية القي -1

 مخطط التّحكم ببدء تفعيل محرك حثي ثالثي األطوار بطريقة الربط المباشر على المصدر. -2

 تنفيذ عملية المحاكاة.  -3

                حساب القيم المقنّنة ألجهزة التحّكم المستخدمة في هذه اللوحة. -4

 

  
 العمل

 برمجيا.  م المخطط الكهربائي للتحّكم في مخطط القدرة أعاله وتعّرف على كيفية ربط المخططينإرس -1

 المخططات الكهربائية التي قمت بتنفيذها. نفّذ عملية المحاكاة لتفعيل  -2

 كيلوواط ,إحسب ما يلي:  25إذا كانت القدرة المقنّنة للمحرك أعاله  -3

 متابع الحراري.مرّحل ,المصهرات ,ال مقنّنات كل من ال 



 2لوحة رقم 
 

 إستخدام متابع إختفاء أحد أطوار المصدر الكهربائي ثالثي األطوار 
 

 الغرض من اللوحة

( وطريقة ربطه في الدائرة  Phase Failure Relayالتعّرف على متابع إختفاء أحد األطوار )

 الكهربائية وكيفية عمله.

 الشرح

الطور -هو جهاز لمراقبة توازن الجهد  Phase Failure Relayمتابع إختفاء أحد األطوار ))

مصمم لالستخدام مع أدوات التحكم المغناطيسية لمنع المحركات ثالثية األطوار أو غيرها من  

المعدات من العمل أو بدء التشغيل في ظل ظروف غير طبيعية، وبالتالي القضاء على الكثير من  

 المشاكل التي يسببها إختفاء أحد األطوار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 1شكل رقم )

 ( 2شكل رقم )



 العمل

( والحظ كيفية الربط بين دائرتي التحكم والقدرة 3ارسم المخطط الكهربائي في الشكل ) -1

 برمجيا.

 نفذ عملية المحاكاة.  -2

(. ارسم المخطط الكهربائي CADe_SIMUبرنامج)باستخدام االدوات المتوفرة في  -3

ثم    (Phase sequence relayلمتابع الحماية الخاصة بمراقبة اتجاه دوران االطوار )

ارسم المخطط الكهربائي الكامل لهذا المتابع في حماية محرك حثي ثالثي االطوار من  

 خطر انعكاس اتجاه دوران االطوار وناقش عملة.

 ( 3شكل رقم )



 3لوحة رقم 
 حثي ثالثي الطور باستخدام المؤقتات الزمنية ى تشغيل محركالسيطرة عل

 

 الغرض من اللوحة

وكيفية إستخدام  التعّرف على الطريقة القياسية الحديثة لرسم الخرائط الكهربائية الصناعية

على  في السيطرةاستخدام المؤقتات الزمنية كيفية وكذلك التعرف على  . سوب في تنفيذهاالحا

 . سوب في تنفيذهاوكيفية إستخدام الحاك الحثي المحر

 الشرح

 ا يلي: في هذه اللوحة سيتعّرف الطالب على م

 وكيفية التعامل معها حاسوبيا. النواع المؤقتات الزمنيةاسية الرموز الكهربائية القي -1

دائرة  حيث ان  .باستخدام مؤقت زمني محرك حثي ثالثي األطوار   تشغيلبمخطط التّحكم  -2

ويا وبعد فترة زمنية يتوقف التشغيل المحرك حيث انة يتم تشغيل المحرك يدسيطرة لتحديد فترة ال 

 المحرك عن العمل.

       تنفيذ عملية المحاكاة. -3

      

 

 دائرة القدرة

 دائرة السيطرة 



 

 العمل

 برمجيا.  م المخطط الكهربائي للتحّكم في مخطط القدرة أعاله وتعّرف على كيفية ربط المخططينإرس -1

 المخططات الكهربائية التي قمت بتنفيذها. المحاكاة لتفعيل نفّذ عملية  -2

 . ثواني من التشغيل 10وجعل المحرك ينطفي بعد دائرة السيطرة قم باعادة تصميم  -3

 .ضغط زر التشغيلثواني من  10بعد  يشتغلوجعل المحرك دائرة السيطرة قم باعادة تصميم  -4

 



 4لوحة رقم 
 تشغيل المحركات الحثية ثالثية االطوار بالتتابع 

 

 الغرض من اللوحة

وكيفية إستخدام  التعّرف على الطريقة القياسية الحديثة لرسم الخرائط الكهربائية الصناعية

  اتكالمحر تشغيلفي استخدام المؤقتات الزمنية كيفية وكذلك التعرف على  . سوب في تنفيذهاالحا

 . سوب في تنفيذهاوكيفية إستخدام الحا ابعبالتت الحثي

 الشرح

 ا يلي: في هذه اللوحة سيتعّرف الطالب على م

 . باستخدام مؤقت زمني  برمجيا وتشغيلهم بالتتابعتمثيل اكثر من محرك -1

   .باستخدام مؤقت زمني محرك حثي ثالثي األطوار اكثر من  تشغيلبمخطط التّحكم  -2

       تنفيذ عملية المحاكاة. -3

 

 

 العمل

 برمجيا.  م المخطط الكهربائي للتحّكم في مخطط القدرة أعاله وتعّرف على كيفية ربط المخططينإرس -1

 المخططات الكهربائية التي قمت بتنفيذها. المحاكاة لتفعيل نفّذ عملية  -2

ة والمحركان بربط ثالثة محركات حيث ان المحرك االول يعمل في البدايدائرة السيطرة قم باعادة تصميم  -3

 ثواني.  5ة بران يعمالن بعد االخ

 واجب بيتي:

في البداية وبعدها   يعملمحركات بحيث ان المحرك االول  3بربط  اعاله دائرة السيطرةقم باعادة تصميم  -1

 ثواني يعمل المحرك االخير ومثله برمجيا.5عدها ب وبالمحرك الثاني يعمل ثواني  10ب



 5لوحة رقم 

 تشغيل محرك ثالثي الطور في اتجاهين 
 الغرض من اللوحة

طريقة عكس اتجاه لمحرك ثالثي الطور و  القدرة ودائرة السيطرة   تعرف على دائرةال

 . لمحرك ثالثي الطورا  دوران

يتم عكس اتجاه دوران المحركات ثالثية األوجه بتبديل وضع أي وجهين مع بعضهما 

عند   أو  البعض  يدوية  مفاتيح  باستخدام  ذلك  ويتم  المحرك.  أطراف  مع  توصيلهما 

اتجاه  لعكس  توضيحيا  رسما  يبين  التالي  والشكل  المغناطيسية.  المفاتيح  باستخدام 

 دوران المحرك ثالثي الطور. 

 

 ( 1ل )شك

 : رسم توضيحي لدائرة القدرة ودائرة السيطرة لمحرك ثالثي الطور وعكس اتجاة الدوران  (2شكل )



 خطوات العمل
 

 ( والحظ كيفية الربط بين دائرتي التحكم والقدرة برمجيا. 3ارسم المخطط الكهربائي في الشكل ) -1

 نفذ عملية المحاكاة.  -2

دائرة القدرة ودائرة  ل(. ارسم المخطط الكهربائي CADe_SIMUباستخدام االدوات المتوفرة في برنامج) -3

 . وطريقة عكس اتجاه دوران المحرك ثالثي الطورالسيطرة لمحرك ثالثي الطور 

 

الطور  واجب) ثالثي  لمحرك  الكهربائي  المخطط   ارسم  ل(:  والسيطرة  القدرة  اتجاه  لدائرتي  عكس  طريقة 

باستخدام مؤقت زمني   باتجاة عقارب الساعة   ( Timer)الدوران  يعمل  ثواني   5و  واني  ث  5لجعل المحرك 

 (. CADe_SIMU) باستخدام االدوات المتوفرة في برنامجعكس عقارب الساعة بشكل اوتوماتيكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عكس اتجاه الدوران لمحرك ثالثي الطور بدون استخدام مؤقت زمني (3شكل )



 6لوحة رقم 

بدء تشغيل محرك حثي ثالثي الطور بطريقة  

STAR-DELTA 
 

 الغرض من اللوحة

وكيفية إستخدام  التعّرف على الطريقة القياسية الحديثة لرسم الخرائط الكهربائية الصناعية

  اتكالمحر تشغيلفي  الكوندكتراتاستخدام كيفية وكذلك التعرف على  . سوب في تنفيذهاالحا

 . سوب في تنفيذهاوكيفية إستخدام الحا بدء التشغيلتيار  لتقليل الحثي

 الشرح

 ا يلي: في هذه اللوحة سيتعّرف الطالب على م

 .  STAR DELTAبطريقة برمجيا وتشغيلهم  حثي ثالثي الطور محركتمثيل -1

   . كوندكتراته  عدباستخدام محرك حثي ثالثي األطوار   تشغيلبمخطط التّحكم  -2

       تنفيذ عملية المحاكاة. -3

 

 العمل

 برمجيا.  م المخطط الكهربائي للتحّكم في مخطط القدرة أعاله وتعّرف على كيفية ربط المخططينإرس -1

 المخططات الكهربائية التي قمت بتنفيذها. المحاكاة لتفعيل نفّذ عملية  -2

 واجب بيتي:

ومثله ثواني  10ب  DELTAالى   STARتحويل  اخيروذلك بت اعاله دائرة السيطرةقم باعادة تصميم  -1

 برمجيا.



 7لوحة رقم 

إستخدام الدوائر المنطقية األساسية في المخططات   -1

 الكهربائية 

 الغرض من التجربة والشرح 

مراجعة الدوائر المنطقية األساسية والتعّرف على كيفيّة إستخدامها في المخططات الكهربائية في 

 الحياة العملية. 

وتّم التعّرف على البوابات المنطقية لقد تّمت دراسة الدوائر المنطقية األساسية في المرحلة األولى 

 : وجدول الحقيقة الخاص بكّل بوابة التالية

AND Gate, OR Gate, NOT Gate, NAND Gate, NOR Gate and XOR Gate 

 العمل

 (1إرسم المخطط المنطقي كما في الشكل رقم )  -1

 نفّذ عملية المحاكاة ثّم جد جدول الحقيقة لكل بوابة وناقش نتائجك.  -2

 

 ( 1شكل رقم )

 (2إرسم المخطط المنطقي كما في الشكل رقم )  -3

نفّذ عملية المحاكاة ثّم تأكد من صحة معادلة الخرج وإرسم جدول الحقيقة للمخطط وناقش  -4

 النتائج. 

 

 ( 2شكل رقم )



 

( مخطط دائرة إنارة الدرج المعروفة وكيفية عملها. ناقش عملها  3ح الشكل رقم )يوضّ  -5

 رة مفّصلة.كهربائيا بصو

(. إرسم المخطط المنطقي كما في  3( يمثّل المخطط المنطقي للشكل رقم )4الشكل رقم ) -6

 ( ثّم نفّذ عملية المحاكاة وقارن بين عمل المخططين. 4الشكل رقم )

 
 ( 3شكل رقم )

 

 

 ( 4شكل رقم )

 

 

 



 وبالعكس  ةكهربائي مخططات الى المنطقية المخططاتتحويل  -2

 الغرض من اللوحة -1

تعّرف الطالب على تقنيات تحويل المخططات المنطقية الى مخططات كهربائية صناعية  

وبالعكس, وكذلك كيفية اإلستفادة من الدوائر المنطقية في التطبيقات العملية الحياتية بصورة عامة  

 بيقات الصناعية بصورة خاصة.والتط

 الشرح  -2

( كيفية تمثيل البوابات المنطقية كهربائيا, حيث تّم تمثيل بوابة  " أو " وبوابة 1يبيّن الشكل رقم )

 و" كهربائيا  "

 
 ( 1شكل رقم )

 العمل -3

 ومحاكاته ثم ناقش نتائجك.  برمجيا (1قم بتنفيذ مخطط الشكل رقم ) -1

 تالية كهربائيا: مثّل البوابات المنطقية ال توفرة لديك بإستخدام البرمجية الم -2

NOT, NAND, NOR, XOR 

كما   لبدء تفعيل المحرك الحثي ثالثي األطوارمباشرةعلى الخط الكهربائي حّول مخطط التحكم -3

وقم بعملية المحاكاة ثم ناقش   في البرمجية األولى الى مخطط منطقي, نفّذ عملكفي اللوحة 

 نتائجك.

ران المحرك الحثي ثالثي األطواركما في اللوحة الكهربائي لعكس إتجاه دو حّول مخطط التحكم -4

 الثانية الى مخطط منطقي, نفّذ عملك في البرمجية وقم بعملية المحاكاة ثم ناقش نتائجك. 

                       

  

 

 

 



 (1) واجب بيتي

(  Start1, Stop1انين مختلفين )( مطلوب تفعيلها من مكFanفي الشكل أدناه, المروحة )

 (.Start2, Stop2و)

إرسم مخططي التحكم والقدرة الكهربائيين بإستخدام البرمجية المتوفرة لديك ثم نفّذ عملية   -1

 .المحاكاة

( الى مخطط منطقي, نفّذ عملك في البرمجية وقم بعملية 1حّول مخطط التحكم الكهربائي في الفقرة ) -2

 ائجك. المحاكاة ثم ناقش نت

 

 

 

 (2واجب بيتي )

بإستخدام   نفّذ عملك منطقية التالية الى مخطط منطقي ثّم الى مخطط كهربائي.حّول العبارة ال 

 البرمجية المتوفرة لديك ثم نفّذ عملية المحاكاة. 

 

 

 
Lamp = (Switch1 . Switch2) + (Switch3 . Switch4) 



 8لوحة 

 ات سس  المتح
 اللوحة غرض من ال

والمتوفرة   إستخداما في المجال الصناعيحداثة واألكثر المتحسسات أنواعالطالب على  يتعّرف

 وكيفية عملها وبعض تطبيقاتها العملية.  في البرمجية المستخدمة في دراسته,

 

 الشرح 

 
المادية. يمكن أن يكون  هو جهاز يكتشف ويستجيب لبعض أنواع المدخالت من البيئة تحسس الم

ير من  ثمن عدد كظاهرة  بة أو الضغط أو أياإلدخال هو الضوء أو الحرارة أو الحركة أو الرطو

من قِبل الظواهر البيئية األخرى. اإلخراج هو عموًما إشارة يتم تحويلها إلى شاشة يمكن قراءتها 

 للقراءة أو المعالجة اإلضافية.  أو يتم إرسالها إلكترونيًا عبر شبكة تحسس اإلنسان في موقع الم

( مجموعة من المتحسسات األلكترونية المتوفرة في البرمجية المستخدمة في 1الشكل رقم ) يبيّن

تحديد نهاية الحركة وهو من أقدم ل ( المتحسس الكهروميكانيكي 2دراستنا. كما يبيّن الشكل رقم )

 المتحسسات واألكثر إستخداما في الصناعة.

  

 

 

 ( 1شكل رقم )



 
 ( 2شكل رقم )

 

 العمل

 حاكاة وناقش نتائجك.( ثّم نفّذ عملية الم1قم برسم المخطط الكهربائي كما في الشكل رقم ) -1

 ( لجميع المتحسسات المذكورة في فقرة الشرح.1كّرر االخطوة ) -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1شكل رقم )

 



  نفّذ عملية المحاكاة وناقش نتائجك.( ثمّ 2قم برسم المخطط الكهربائي كما في الشكل رقم ) -2

 
 ( 2شكل رقم )

خدام صّمم مخطط تحّكم كهربائي لعكس إتجاه دوران محّرك حثي ثالثي األطوار بإست -3

متحسسات تحديد نهاية الحركة. إرسم مخططك بإستخدام البرمجية المتوفرة لديك ثّم نفّذ عملية  

 المحاكاة وناقش النتائج.

 واجب بيتي

ما لحماية الدورمن السرقة ودخول األغراب بإستخدام العناصر المتوفرة في البرمجية صّمم نظا 

 والتي تظهر في الشكل أدناه. 

يمكن تثبيت عنصر التحسس عند باب المدخل الرئيسي للدار لغرض كشف الشخص    مالحظة:

 المتّطفل. 

 

 

 



 9لوحة رقم 
وتمثيلها ببرنامج   PLCمقدمة عن المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة 

 الرسم الكهربائي

 

 الغرض من اللوحة

ومن ضمنها    التعّرف على الطريقة القياسية الحديثة لرسم الخرائط الكهربائية الصناعية

   .هاسوب في تنفيذوكيفية إستخدام الحاالمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة 

 الشرح

 ا يلي: في هذه اللوحة سيتعّرف الطالب على م

 .وتشغيله PLCبعد ربطة الى برمجيا محرك تمثيل -1

   .PLCبعد ربطة بمحرك حثي ثالثي األطوار   تشغيلبمخطط التّحكم  -2

       تنفيذ عملية المحاكاة. -3

 

 

 



 

 

 العمل

 برمجيا.  م المخطط الكهربائي للتحّكم في مخطط القدرة أعاله وتعّرف على كيفية ربط المخططينإرس -1

 المخططات الكهربائية التي قمت بتنفيذها. المحاكاة لتفعيل نفّذ عملية  -2

 

 


