مدار قدرت چپگرد – راستگرد :
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 -1مدار فرمان چپگرد  -راستگرد با استوپ  -استارت دوبل :
در شكل زير بازدن دوبل  b2كنتاكتور  C1گرفته و توسط نگه دارنده اش به طور دائمي روشن مي ماندد ببدرات تيدوي
حالت از چپ گرد به راستگرد نياز است تا كل مدار استوپ گردد ببيد از استوپ مدار مدي تدوان بدا زدن دوبدل  b3مسدير
كنتاكتور  C1باز كرده و كنتاكتور  C2را استارت كرد و به صورت دائمي در مدتر قرار داد بدو تيغة بسته از هدر كنتداكتور
در مسير كنتاكتور ديگر برات حفاظت قرار مي گيرد ب
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 -2مدار فرمان چپگرد  -راستگرد با ميكروسويچ :
اين مدار كاملاً مانند مدار قبل است با اين تفاوت كه به جات استوپ استارت دوبدل از ميكروسدويد دوبدل اسدتفاده شدده
استب
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 -3مدار فرمان چپگرد  -راستگرد با تايمر :
در اين مدار پس از استارت تايمرها فيال شده و عمل فرمان به كنتاكتور ها را بر عهده مي گيرند ب
با زدن استارت  b2كنتاكتور  C1وارد مدار مي شود و همزمان با آن تايمر  d1نيز وارد عمل مي شود ب تايمر بيد از اتمدا
زماني كه روت آن تنظيم مي شود عمل كرده و تيغه هايش تغيير وضييت مي دهند بدر يك لحظه مسير كنتاكتور  C1باز
و مسير  C2بسته مي شود و  C1خاموش شده و  C2به طور دائمي وارد مدار مي شود ببيد از تما شدن زمان تدايمر d2

اين عمل برعكس انجا مي شود و  C2خاموش شده و  C1روشن مي گردد بتيغه هات بسته كنتاكتور هدا كده در مسدير
تغذية يكديگر قرار گرفته است برات حفاظت بيشتردر مدار قرار داده شده است باين عمل تدا اسدتوپ شددن مددار ادامده
مي يابدب در اين مدار ميتوان در لحظة اول حالت چپگرد يا راستگرد را انتخاب كرد (مدار بدون شرط است) بكداربرد ايدن
مدار در مكانهايي است كه نياز است يك مسير رفت و برگشت داشته باشيم به طورت كده در ابتددا جهدت حركدت مهدم
نباشد ب
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 -4مدار فرمان چپگرد  -راستگرد با شرط :
شرط ما در اين مدار اين است كه ابتدا كنتاكتور راستگرد كار ك ند سپس بتوان كنتاكتور چپگرد را فيال كدرد بده عبدارت
ديگر ابتدا نتوان حالت چپگرد را استارت نمود بدر اين مداراگر در هنگا راه اندازت استوپ استارت دوبل  b3زده شود به
دليل باز بودن تيغة d1مدار كنتاكتور ( C2كنتاكتور چپگرد) بسته نشده و مدار خاموش مي ماند پس در ابتددا بايدد اول
استوپ استارت دوبل  b2زده شود ببازدن اين شاستي كنتاكتور  C1روشن مي شود به دنبال روشن شددن  C1كنتداكتور
كمكي  d1نيز وارد مدار مي شود و تيغه هايش تغيير وضييت مي دهد و تيغه باز  d1كه در مسدير كنتداكتور  C2وجدود
دارد اين كنتاكتور را آماده به استارت مي كند در اين هنگا مي توان با زدن  C1، b3را اسدتوپ كدرده و  C2را اسدتارت
كرد در اين هنگا به دليل اينكه كنتاكتور كمكي  d1مسير تغذية خود را توسط تيغه اش بسته است مسير كنتاكتور C2

باز نمي شود و كنتاكتور  d1نيز خاموش نمي شود پس حالت چپگرد بدون هيچگونه مشكلي كار مي كند تا زمداني كده
مدار را يا استوپ كنيم يا آن را راستگرد نماييم ب كاربرد اين مدار در مكانهايي است كه بايد ابتدا حالت راستگرد كار كند
بيد حالت چپگرد مانند بيضي تسمه نقاله ها و…
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مدار قدرت ستاره – مثلث :
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 -5مدار فرمان ستاره  -مثلث دستي :
توجه :ق بل از روشن شدن كنتاكتور اصلي بايد كنتاكتور ستاره روشن شود ب
در اين مدار ستاره مثلث كردن موتور توسط دست انجا مي شود بدين صورت كه بدا زدن اسدتارت  b2كنتداكتور سدتاره
روشن مي گردد و بلافاصله بيد از گرفتن كنتاكتور ستاره كنتاكتور اصلي روشن مي شدود بكنتداكتور اصدلي توسدط تيغدة
نگهدارنده اش به طور دائم در مدار باقي مي ماند بحال ميتوانيم با زدن دوبل  b3موتور را از حالت ستاره به مثلث ببريم ب
بدين صورت كه تغذيةكنتاكتور ستاره توسط استوپ  b3باز شده و توسط استارت  b3كنتاكتور حالدت مثلدث وارد مددار
مي شود بكنتاكتور حالت مثلث تو سط نگهدارنده اش به طور دائم روشن باقي مي ماند تا وقتي استوپ كدل زده شدود ب از
حالت مثلث نمي توان به حالت ستاره باز گشت و اين خود يك مزيت و حفاظت است كه توسط تيغه هات بستة كنتاكتور
هات ستاره و مثلث بوجود مي آيد ب
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 -6مدار فرمان ستاره  -مثلث اتوماتيك :
شكل شمارة : 1نحوة كار اين مدار بدين صورت است كه در ابتدا بازدن اسدتارت  b2كنتداكتور سدتاره و تدايمر  d1وارد
مدار مي شوند و بلافاصله پس از آنها كنتاكتور  C1وارد مدار مي شود و موتور به صدورت سدتاره راه انددازت مدي شدود و
شروع به كار مي كند پس از اتما زماني كه بر روت تايمر تنظيم شده تايمر عملكرده و تيغه هايش تغييدر وضدييت مدي
دهند بااين عمل منتاكتور ستاره خاموش شده و كنتاكتور مثلث روشن مي شود و تا استوپ كدل مددار موتدور در حالدت
مثلث كار مي كند ب دراين حالت به دليل باز شدن مسيركنتاكتور ستاره توسدط كنتداكتور مثلدث اسدتارت حالدت سدتاره
ممكن نمي باشد كه اين خود يك حفاظت است و بايد در نظر گرفته شود ب كاربرد اين مدار در اكثر موتورها كه نياز باشد
به صورت ستاره مثلث روشن شود مي باشد ب

شكل شمارة 1
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شكل شمارة  : 2در اين مدار از يك تايمر  3پيچه استفاده شده است ب با زدن استارت  b2كنتاكتور سدتاره و تدايمر d1

وارد مدار مي شوند ب در اين هنگا مدار كنتاكتور  C1نيز بسدته شدده موتدور در حالدت سدتاره راه انددازت مدي شدود ب
كنتاكتور  C1مسير تغذية خود را به طور دائمي مي بندد ب با تما شدن زمان تنظيمي  ،تايمر يك لحظه تغيير وضدييت
مي دهد و همين يك لحظه كافي است تا كنتاكتور ستاره خاموش و كنتاكتور مثلث روشن شود ب در ايدن هنگدا موتدور
وارد حالت مثلث شده و تا زمان استوپ مدار در اين حالت باقي مي ماند ب تيغة بستة كنتداكتور مثلدث موجدود در مسدير
تغذية كنتاكتور ستاره سبب مي شود كه نتوان حالت ستارة مدار را دوبلره راه اندازت كرد ب

شكل شمارة 2
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 -7مدار فرمان ستاره  -مثلث با استوپ :
شكل شمارة  : 1عملكرد مدار به اين صورت است كه با زدن استارت  b2كنتاكتور حالت ستاره روشن مي شود ببلافاصله
پس از روشن شدن اين كنتاكتور ،كنتاكتور اصلي ) (C1نيز وارد مدار مي شود و موتور با حالت سدتاره روشدن مدي شدود
باين دو كنتاكتور توسط نگه دارنده هايشان به طور دائمي در مدار باقي مي مانند بحال مي توان بازدن استوپ  b3حالدت
ستاره را اموش كرد ب با خاموش شدن كنتاكتور ستاره كنتاكتور مثلث توسط دوتيغة باز  C1و بستة ستاره وارد مدار مدي
شود و به طور دائمي در مدار باقي مي ماند بهمچنين بوسيلة تيغة بسته اش مانع از روشن شدن كنتاكتور ستاره نيز مدي
شود ب

شكل شمارة 1
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شكل شمارة  :2در اين شكل بازدن استارت  b2كنتاكتور حالت ستاره روشن مي شود ببلا فاصله پس از روشن شدن اين
كنتاكتور  ،كنتاكتور اصلي ) (C1نيز وارد مدار مي شود بدر اين هنگا موتور در حالت ستاره كار مي كند ببدازدن اسدتوپ
 b3حالت ستاره خاموش شده و حالت مثلث وارد مدار مي شود مزيت اين مدار نسبت به مدار قبلي در تيداد تيغه هلي باز
و بستة كنتاكتور ها مي باشد در اين مدار تيغه هات كمترت مصرف شده است ب

شكل شمارة 2
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شكل شمارة  : 3در اين مدار مانند مدارات قبل مسير كنتاكتور سدتاره بسدته مدي شدود و ايدن كنتداكتور توسدط تيغدة
نگهدارنده اش خود را نگه مي دارد با گرفتن كنتاكتور ستاره مسير كنتاكتور اصلي بسته شدده و كنتداكتور  C1نيدز وارد
مدار مي شود بدر اين حالت موتور روشن و در حالت ستاره مشغول كار مي شود بدر اين هنگا بازدن استوپ  b3كنتاكتور
ستاره خاموش مي شود و تيغه هايش به وضييت اوليه باز مي گردند و كنتاكتور مثلث كه برق تغذية آن بدا بسدته شددن
كنتاكت باز  C1تا قسمت بالات كنتاكت بستة ستاره آمده بود روشن مي گردد و حالت مثلث را وارد مددار مدي كندد ب در
اين حالت برات اينكه بازدن استارت دوباره كنتاكتور ستاره وارد مدار نشود و سبب اتصال كوتاه در مددار قددرت نگدردد از
يك تيغه بسته كنتاكتور مثلث در مسير كنتاكتور ستاره استفاده شده است ب

شكل شمارة 3
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شكل شمارة : 4اين مدار مانند مدار شمارة  1مي باشد با اين تفاوت كه در اين مدار يك تيغة باز  C1حذف شده است ب

مدار شمارة 4
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 -8مدار فرمان ستاره  -مثلث با استارت :
شكل شمارة : 1در اين مدار با زدن استارت  b2مسير كنتاكتور ستاره بسته شده و كنتاكتور سدتاره روشدن مدي شدود ب
بلافاصله بيد از گرفتن كنتاكتور ستاره كنتاكتور اصلي  C1وارد مدار مي شود و اين دو كنتاكتور از طريق تيغه هات بازت
كه در مسير تغذية خودشان قرار گرفته اند به طور دائمي در مدار مي مانند بدر اين حالت موتور روشن گشته و در حالدت
ستاره كار مي كند ببرات اتصال حالت مثلث نيداز اسدت كده اسدتارت  b3زده شدود بدا زدن اسدتارت  b3ابتددا كنتداكتور
كمكي d1وارد مدار مي شود و مسير كنتاكتور ستاره را باز مي كند ببا خاموش شدن كنتاكتور ستاره كنتاكتور مثلث وارد
مدار مي شوبد ببا وارد شدن اين كنتاكتور در مدار ،مسير كنتاكتور كمكي باز مي شود و كنتاكتور كمكي  d1از مدار خارج
مي شود بوجود تيغة بستة كنتاكتور مث لث در مسير تغذية كنتاكتور ستاره سبب مي شود كه در حالت مثلث نتوان حالت
ستاره را استارت كرد باين حالت تا استوپ كل مدار ادامه مي يابد ب

شكل شمارة 1
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شكل شمارة  : 2در اين مدار با زدن  b2كنتاكتور ستاره روشن مي شود و بلافاصله بيد از روشن شددن ايدن كنتداكتور ،
كنتاكتور  C1نيز وارد مدار مي شود و اين دو توسط تيغه هات باز شان مدار تغذية خودشان را مي بندند بدر اين حالدت ،
حالت ستاره بر قرار مي شود ب با زدن استارت  b3حالت مثلث وارد مدار مي شود به طورت كده كنتداكتور كمكدي  ،مددار
كنتاكتور ستاره را خاموش كرده و مسير تغذية خود را از طريق تيغة باز خود مي بندد به اين ترتيب كنتاكتور مثلث نيدز
وارد مدار مي شود و مسير تغذية خود را مي بندد و  d1را از مدار خارج مي كند بدرضمن برات جلوگيرت از استارت حالت
ستاره يك تيغة بستة كنتاكتور مثلث نيز در راه تغذية كنتاكتور ستاره قرار مي گيردب

شكل شمارة 2
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شكل شمارة  : 3در اين مدار نيز مانند ديگر مدارات بدا زدن اسدتارت  b2كنتداكتور سدتاره و كنتداكتور  C1وارد مددار
مي شوند بو موتور به صورت ستاره راه اندازت مي شود ببا زدن  b3كنتاكتور كمكي d1به طور لحظه ايي گرفتده و مسدير
تغذية كنتاكتور ستاره را باز مي كند بدر اين لحظه كنتاكتور مثلث وارد مدار شده و خدود را توسدط تيغدة بداز خدود نگده
مي دارد ببرات جلوگيرت از استارت حالت ستاره در حالت مثلدث از يدك تيغدة بسدتة كنتداكتور مثلدث در مسدير تغذيدة
كنتاكتور ستاره استفاده شده است ب

شكل شمارة 3

16

شكل شمارة  : 4در اين مدار نيز با زدن استارت  ، b2كنتاكتور ستاره و كنتاكتور  C1بده ترتيدب يكدي پدس از ديگدرت
مي گيرند ببا زدن استارت  b3به دليل بسته بودن تيغة باز كنتاكتور ستاره كنتداكتور كمكدي  d1وارد مددار مدي شدود و
همين طور با وارد شدن  d1كنتاكتور ستاره خاموش و در يك لحظه به طور همزمان با خاموش شدن كنتاكتور ستاره d1

نيز خاموش مي شود و كنتاكتور مثلث روشن مي شود و موتور به صورت مثلدث شدروع بده كدار مدي كندد وتيغدة بسدتة
كنتاكتور مثلث كه در مسير تغذية كنتاكتور ستاره قرار گرفته است از استارت شدن حالت ستاره جلوگيرت مي كند ب

شكل شمارة 4
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مدار قدرت ستاره  -مثلث  ،چپگرد  -راستگرد با  4كنتاكتور:
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 -9مدار فرمان ستاره – مثلث  ،چپگرد  -راستگرد بدون شرط با  4كنتاكتور :
در اين مدار حالت ستاره مثلث و چپگرد و راستگرد به صورت دستي انجا

مي شود بدر اين مدار با زدن دوبل هات b2

و b3حلت چپگرد راستگرد انتخاب مي شود ب سپس با گرفتن كنتداكتور حالدت راسدتگرد ) (C1يدا حالدت چپگدرد )(C2

ب لافاصله كنتاكتورحالت ستاره وارد مدار مي شود ب در اين هنگا مي توان با زدن دوبل  b4موتور از حالت ستاره به حالدت
مثلث تغيير حالت مي دهد و در اين هنگا هم مي توان حالت چپگرد و راستگرد را انتخاب كنيم ب بددين صدورت كده بدا
زدن دوبل هات  b2يا  b3در يك لحظه مسير هر دو كنتاكتور  C1و C2باز مي شود با اين كار كنتاكتور مثلدث خداموش
مي شود و موتور دوباره با حالت ستاره راه مي افتد و دور عكس مي شود ب حفاظت هايي كه در مدارات قبل استفاده مدي
شد نبز در اين مدار وجود دارد ب
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مدار قدرت ستاره  -مثلث  ،چپگرد – راستگردبا  5كنتاكتور :
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 -11مدار فرمان ستاره – مثلث  ،چپگرد  -راستگرد بدون شرط با  5كنتاكتور:
شكل شمارة  : 1اين مدار نيز مانند مدار قبل مي باشد در ابتدا توسدط دو دوبدل  b2و  b3حالدت چپگدرد يدا راسدتگرد
انتخاب مي شود بيد از انتخاب يكي از اين دو  ،حالت ستاره آمادة استارت مي شود و مدي تدوان حالدت سدتاره را توسدط
استارت  b4وارد مدار كرد ب در اين هنگا حالت مثلث استارت نمي شود با روشن شدن كنتاكتور ستاره كنتاكتور  C1نيز
وارد مدار مي شود و خود را نگه مي دارد در اين وضييت مي توان توسط دوبل  b5حات ستاره را استوپ و حالت مثلث را
استارت كرد بدر اين مدار مي توان وضييت چپگرد راستگرد را تيوي

كرد وبيد از تيدوي

دوبداره بايدد حالدت سدتاره را

استارت كرد كه فرق اين مدار با مدار قبلي در همين مورد مي باشد ب

شكل شمارة 1
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شكل شمارة  : 2اصول كار اين مدار نيز مانند مدار قبل مي باشد با ايدن تفداوت كده پدس از گدرفتن حالدت چپگدرد يدا
راستگرد بلافاصله حالت ستاره وارد مدار مي شود و بدنبال آن كنتاكتور اصلي ) (C5آمدادة اسدتارت مدي شدود و بدا زدن
استارت  b4وارد مدار مي شود ب با وارد شدن كنتاكتوبر اصلي بلافاصله كنتاكتور ستاره خاموش و كنتاكتور مثلدث روشدن
مي گردد ب در اين مدار نمي توان دوباره حالت چپگرد يا راستگرد را انتخاب كرد ب

شكل شمارة 2
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 -11مدار فرمان ستاره  -مثلث  ،چپگرد  -راستگرد با شرط : 1
شرط  :اول راستگرد بيد چپگرد ب انتقال قبل از طي ستاره مثلث امكان پذير مي باشد ب
در اين مدار با زدن استارت  b2حالت راستگرد انتخاب مي شود قبل از اين انتخاب نمي توان كنتاكتور چپگرد را با دوبدل
 b3روشن نمود چون تيغة باز كنتاكتور كمكي  d1در سر راه تغذية كنتاكتور حالت چپگرد قرار دارد ب بيد ازانتخاب حالت
راستگرد و روشن شدن كنتاكتور مربوطه  ،كنتاكتور كمكي  d1روشن مدي شدود و اجدازة اسدتارت را بده حالدت چپگدرد
مي دهد در اين حالت موتور نيز با حالت ستاره در حال كار مي باشد كه مي شود با دوبل  b4حالدت سدتاره را بده حالدت
مثلث تبديل كرد ب
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 -12مدارفرمان ستاره  -مثلث  ،چپگرد  -راستگرد با شرط : 2
شرط  :اول راستگرد بيد چپگرد ب انتقال قبل از طي ستاره مثلث امكان پذير نمي باشد ب
در اين مدار چون كنتاكتور كمكي كه سبب بسته شدن مسير كنتاكتور چپگرد مي شود نياز بده بسدته شددن كنتداكتور
مثلث دارد در نتيجه شرط مورد نظر را بر قرار مي كند ب در ابتدا با زدن دوبل  b3نمي توان حالت چپگرد را انتخاب نمودب
پس بايد دوبل  b2را زد بيد از زدن دوبل  b2كنتاكتور راستگرد وارد مدار مي شود ب با روشن شددن كنتداكتور راسدتگرد ،
توسط استارت  b4مي توان حالت ستاره را استارت نمود ب با استارت كردن حالت ستاره كنتاكتور اصلي ) (C5نيز روشدن
مي شود و موتور به صورت ستاره شروع به كار مي كند ب در اين هنگا مي توان توسط دوبل  b5حالت ستاره را به مثلث
تبديل كرد ب در اين حالت با بسته شدن تيغة باز كنتاكتور  C4كه در مسير تغذية كنتاكتور كمكي قرار دارد اين كنتاكتور
روشن مي شود و با روشن شدن اين كنتاكتور اجازة استارت حالت چپگرد داده مي شود ب وقتي كه حالت چپگرد استارت
شد و خود را نگه داشت كنتاكتور كمكي نيز توسط تيغة بستة كنتاكتور چپگرد ) (C2از مدار خارج مي شود ب
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مدار قدرت موتور دالاندر :
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 -13مدار فرمان دالاندر بدون شرط :
در اي ن مدار مي توان موتور دالاندر را با هر دو دور تند وكند راه اندازت كرد ب
با زدن استارت  b2مي توان كنتاكتور حالت كند ) (C1را استارت كرد در اينصورت موتور با دور كند به راه مي افتد ب ولي
اگر در ابتدا استارت  b3را بزنيم كنتاكتور حالت تند ) (C2وارد مدار مي شود و موتور با دور بالدا بده كدار مدي افتدد ب در
هنگا كار نيز مي توان دور موتور را از تند به كند يا باليكس تيوي

كرد ب
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 -14مدار فرمان دالاندر با شرط :
شرط  :ابتدا موتور به صورت دور كند راه اندازت شود ب ( با دور تند راه اندازت نشود)
در اين مدار ابتدا با زدن استارت  b3دور كند راه اندازت مي شود ب در ابتدا به دليل خاموش بودن كنتداكتور كمكدي d1

حالت تند وارد مدار نمي شود ب بيد از راه اندازت حالت كند كنتاكتور كمكي  d1نيز وارد مددار مدي شدود و خدود را نگده
مي دارد در اين حالت مي توان توسط دوبل  b2كنتاكتورهات دور تند را نيز وارد مدار كرد ب در ايدن مددار نمدي تدوان از
حالت دور تند وارد دور كند شد ب مورد استفادة اين مدار در مكان هايي است كه نياز است ابتدا دور كند و بيدد دور تندد
وارد مدار شوند مانند  :دريل و …
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مدار قدرت چپگرد  -راستگرد دالاندر :
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 -15مدار فرمان چپگرد – راستگرد دالاندر :
با اين مدار مي توان موتور دالاندر را چپگرد راستگرد نمود ب
شرح اين مدار مانند مدارات چپگرد راستگرد  ،ستاره مثلث قبلي مي باشد ولي به جات ستاره مثلث دالاندر مي شود ب
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 -16مدار ميزمسابقه :
مدار ميز مسابقه ات را برات يك مجرت و سه شركت كننده طراحي كنيد با در نظر گرفتن شرايط زير :
 -1شركت كننده ها در صورتي بتوانند زنگ خود را به صدا در آورند كه سؤال مجرت تما شده باشدد ب( مجدرت دسدت
خود را از روت شاستي برداشته باشدب)
 -2در صورتي كه يك شركت كننده زنگ مربوط به خود را زد شركت كننده هات ديگر نتوانند زنگهايشدان را بده صددا
در آورند ب
 -3مجرت بيد از  11ثانيه بتواند با همان شاستي خود لامپ روشن شدده را خداموش كندد ب( قبدل از  11ثانيده نتواندد
خاموش كند )
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