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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of EP 0004371 (A1) A control system is provided for 

remotely controlling a mobile irrigation system having a 

traveling sprinkler. A pressure switch (34) located on the 

traveling sprinkler senses a predetermined water pressure build-

up and energizes the control system which includes timing 

circuitry (38) for initially maintaining the sprinkler in a 

stationary irrigating position. After the passage of a 

predetermined time interval, the system engages the traveling 

sprinkler drive mechanism to permit movement thereof. 

Movement of the traveling sprinkler is thereafter monitored by a 

magnetic pick-up type wheel sensor (30) which sends a signal to 

the system timing circuitry (38) indicating that the traveling 

sprinkler is moving at a minimum required rate of speed. The 

timing circuitry (38) is also effective for detecting stalling of the 

traveling sprinkler within a certain time interval due to various 

causes, whereupon sprinkling is automatically shut down to 

prevent overwatering. Automatic pump shut down is achieved 

by transmitting (54) a coded signal from the traveling sprinkler 

which is received by a remotely located receiver near the water 

pump. The coded signal is compared with a reference signal to 

insure that extraneous signals do not shut down the pump.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

تنقلة يتضمن رذاذا متنقال وعندما يصل يصف هنا جهاز للتحكم بمجموعه ري م

الماء الى قيمة معينة مسبقا يقوم صمام ضغط كهربائي مركز في الرذاذ التنقل  ضغط

وايصال الجهد الى منظومة التحكم، التي تتضمن دارة توقيت للمحافظة على  بتشغيل

 وضعية ري معينة في البدء، وبعد مضي فترة زمنية محددة مسبقا تقوم الرذاذ في

تسيير الرذاذ للسماح له بالتقدم، ثم يقوم القط مركب على  المنظومة بوصل محرك

فيرسل هذا الالقط اشارة . المغنطيسية بتنظيم تقدم الرذاذ العجلة من نوع الرؤوس

وتقوم . على أن الرذاذ المتحرك يتقدم بسرعة دنيا مطلوبة لدارة توقيت المنظومة تدل

يار الضغط في الرذاذ خالل فترة معينة ألسباب شتى، انه دارة التوقيت أيضا بالتقاط

وتوقف المضخة تلقائيا .. لتفادي االسقاء المفرط وعند ذلك يوقف االسقاء تلقائيا

المتنقل ويقوم جهاز استقبال مركب عن بعد، بالقرب  بارسال إشارة مرمزة من الرذاذ

لمرمزة باشارة مرجعية فتقارن حينئذ االشارة ا. اإلشارة من مضخة الماء بالتقاط هذه
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