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١   صفحه                                                 ٢کارگاه مدار فرمان  

٢ مدار فرمانهایسر فصل
بندی های کنتاکتورهاانواع طبقه

روی کاتالوگمشخصات کنتاکتوراز
هابا توجه به مشخصات مصرفانتخاب کنتاکتور

انواع   حفاضتها
 مثلث–تورهای اتصال ستارهومناسب برای مانتخاب فيوز-
مناسب جهت ترانسفور ماتورانتخاب فيوز-
مناسب جهت خازنهاب فيوزانتخا-
مناسب جهت هاديهاانتخاب فيوز-
هال برای موتورانتخاب بی متا-
ماتور در مدار فرمانترانسفور-
فرمانوچگونگی استفاده ترانسفورماتوردرمدارداليل-
فرمانطراحی مدار-
متناوبمستقيم ياسيله ولتاژراه اندازی کنتاکتورها بو-
ماناتيک درمدارفرتن کليدهای اتومگرفچگونگی قرار-
ترمزها-
بستن ترمزجريان مستقيم-
های کنترلکاربرد مدار-
ارمدارهای حافضه د-
مدارهای شمارنده-
تعيين وسا يل مدارها براساس مشخصات مصرف کننده-
طراحی مدارهای کنترل-
واتوماتيکحی انواع مدارهای کنترل تايمردارطرا-
 هوشمارندطراحی انواع مدارهای حافضه دار-
سيستم بين المللی     خواندن انواع نقشه های صنعتی در-
تحليل مدارازروی نقشه-
پيدا کردن عيب ها به کمک نقشه درمدار-
تعويض يا تعمير وسيله معيوب با مدار-



٢                                                    صفحه٢کارگاه مدار فرمان  
                     

نقشه هاى مدار آنترل -١
ك هدر نقش    ل    ي ا ي ی وس تم الکتريک زا سيس اتو تجهي ا عالمته يب

ا يش ه(داده ميشوداختصاری نم یهدر نقشک تم های آت > IEC<از سيس
)  استفاده ميشود

عالئم اختصاری-٢
ودرمدارفرمان الکتريکيتدر مداراعالئم اختصاری برای کنتاکتهايی که

ل زير نما يش داده شده استبه کارمی رود درشک



٣                                                    صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

                               حروف شنا سايی-٣                         
با يک حرفهر دستگاهی که درمدا فرمان مورد استفا ده قرار می گيرد

التين شناسايی و به وسيله همين حرف در تمامی نقشه ها وليست  وسايل
 .نشان داده می شود

اين صورت دراگرتعداد دستگاه ها دريک نقشه مشابه از يکی بيشتر باشد
به دنبال حرف مشخص کننده دستگاه عدد نيزآ ورده می شود                                    

Q1-Q2-Q3 

K1M-K2M 
KT1-KT2                                                                                      

 مثال                               حرف شناسايیدستگاه          
 کليدقدرت-کليدبار -جدا کننده                Q                           کليد-١

کليد فشاری - کليد فرمان                       Iکليدکمکی                -٢

 کنتاکتورهای قدرت                     KM                  کنتاکتور-٣

                            K            کنتاکتورکمکی-۴
                                                                 KT         رله های فرمان-۵
                 قطع کننده-یهای حفاظترله- فيوزها      Fحفاظت کننده                -۶
 دهندهدستگاه نشان-المپ سيگنال           Hوسايل خبری               -٧

                                                           



۴                                                    صفحه٢کارگاه مدار فرمان  
                      

انواع نقشه ها-۴                         
شمای فنی يا تک خطی-۴-١

 اين نوع نقشه ديد کلی درباره تا سيسات برقی ارائه می دهد
شمای مسير جريان                      -۴-٢

ه کارميرودنقشه های               ان ب يکی ازمهمترين نقشه هايی که درمدارهای فرم
ابی      اين نقشه عالوه براستفاده     .مسيرجريان است    اری درعيب ي درمونتاژک

درقسمت   دونقشه مسيرجريان معموالبه    . مدارنيزبسيارمفيداست ت ومدارق
 .فرمان تقسيم می شود

م              کليه وسايل باحروف استانداردی مشخص ميگردد که درسمت چپ عالئ
ود ته ميش وم است.اختصاری نوش ل معل ه طورکام يرجريان هرخط ب .               مس
دار          شماره گذاری مسير جر    يان هااز چپ به راست بوده وزير خط افقی م

دام                       يله درک ن وس د کنتاکت های اي جدولی ترسيم می شود که معلوم می کن
ده عدم            .خطوط مدار فرمان قرار دارند     ايش دهن ن جدول نم ره در اي خط تي

 .استفاده از کنتاکت ان وسيله است
 :برای ترسيم نقشه مدار فرمان بايد به نکات زير توجه کرد

 :)شماره مسير جريان(عدد خط)الف
روش سری وروش ذخيره   :درنقشه هاعدد خط به دو روش اجرا می شود

وسپس.دراين روش ابتدا خطوط مدار قدرت شماره ميگردد:روش سری
٨تا١مثال از.دنباله اعداد به خطوط مسيرجريان مدار فرمان داده می شود

يرجريانهای مدارفرمانشماره مس٢٣تا٨شماره خطوط مدارقدرت بوده واز
وان                   ه نمی ت درت است ک     عيب اين روش بسته شدن شماره های مدار ق

 .وسيله ای را به نقشه اضافه کرد
دراين روش ابتدا مسيرجريان های مدارفرمانرا ازعدد:روش ذخيره ای

ره      .ادامه می دهيم  ٢١شماره گذاری کرده تا اخرمدارمثال تا       ١ ا ذخي سپس ب
درت را از          )20=21-41(۴١ات٢١اعدادی مثال از   دار ق شماره خطوط م

خط  فرمان ذخيره  ٢٠مدارشروع می کنيم پس جهت توسعه  ۴٢شماره
 .شده است
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)عدد انشعاب(نشان دادن نقاط انشعاب در نقشه فرمان) ب
روش سری وروش تابع خط:به دو روش به کارمی رودعدد انشعاب نيز
مدار فرمان شروع   در١دراين روش از مسير جريان شماره     :روش سری

)١-٢-٣-۴-۵-۶(...را ادامه می دهيمميکنيم وتااخرمسيرجريانهااين اعداد
   عيب اين روش اين است که اگر سيمی در تابلو برق قطع شود مشخص               

 .يرجريان استنمی شود که مربوط به کدام مس
دراين روش عددانشعاب را باتوجه به شماره مسير         :روش تابع خط  

يعنی خط اول انشعاب     ١٢عددبرای مثال   جريان خطوط انتخاب ميکنند     
.  يعنی خط سوم انشعاب پنجم٣۵دوم يا عدد

رای مشخص                 هرگاه عددهای خط زياد شوند وبه سه يا چهار رقم برسند  ب
 .ب از فاصله يا نقطه استفاده می شودکردن شماره خط وشماره انشعا

ثال ط١٢٠١م ا  ١٢خ عاب اول ي ط٢۴٠١٢انش ی خ عاب٢۴يعن   .١٢انش
يله-ب دد وس داد     :ع اربرحروف واع دارکنترل بک ه درم يله ای ک هروس

د                     ا باي يله ری انه ذاده ميشودبه وس ابراين روش عدد گ معرفی می شوند بن
 :دسته تقسيم کردموردتوجه قرارگيردبه طورکلی می توان وسايل را به دو

وسايل اتوماتيکی-٢وسايل دستی واتوماتيک-١

د               : اتوماتيک ووسايل دستی-١ ان می گيرن ه بادست فرم ايلی ک کليه وس
مانند(ويا به طورمکانيکی فرمان می گيرند   ) مانند استاپ استارت ها(

 .با اعداد تک رقمی مشخص می شوند) يا ليميت سويچهاميکروسيچها
ا از    ٢و١های بسته اين وسايل از اعداد       برای کنتاکت از انه ای ب وبرايکنتاکته

هرگاه ازيک نوع وسيله به طورزياداستفاده شود.استفاده ميشود۴و٣اعداد
 .به حروف مشخص کننده وسيله انديس عددی می دهيم
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)مانند کنتاکتورهاوتايمرهاوبی متالها(:وسايل اتوماتيکی-٢
ان قسمت ازکنتاکتورها که درمدارقدرت به کارميروند با اعداد تک رقمی            

وخروجی   ۵و٣و١مشخص ميشوندبدين صورت که ورودی تيغه ها بااعداد       
 .نمايش داده می شود۶و۴و٢انها با اعداد

درهردوروش  .ص می شوندکنتاکت های فرمان کنتاکتوربه دو روش مشخ
کنتاکتهای فرمان با اعداددورقمی مشخص ميشوند درروش اول عدد سمت          

باشد     ٢و١چپ معرف چندمين کنتاکت کنتاکتوراست ورقم سمت راست اگر  
 . باشد به معنی باز بودن است۴و٣به معنی بسته بودن واگر

شودودرکنتاکت اعداددراين روش به دنبال هم وبه صورت سری نوشته مي
روش دوم کنتاکتهای بازوبسته دسته بندی ميشوندوجداگانه شماره ميگيرند

وهمچنين مدارقدرت بی متال  مثل کنتاکتورها با اعداد تک رقمی مشخص      
 .خروجی قسمت قدرت بی متال می باشد۶و۴و٢ورودی و۵و٣و١ميشوندو

 .شروع می شود۵شماره طبقه دوم کنتاکتورهاازعدد



٧                                                    صفحه٢رگاه مدار فرمان  کا

                ساختمان وطرزکارکليد مغناطيسی
 اجزای تشکيل دهنده مدارهای کنترل اتوماتيک-١

ا               ده انه برای طراحی مدارات اتوماتيک وکار با انهابايد وسايل تشکيل دهن
نا شد   را به طور کامل شناخت       ايل اش ايلی  .وبه اصول ساختمان اين وس وس

 :که درمدارفرمان بکارمی رودعبارتند از
کنتاکتور يا کليد مغنا طيسی -١
شستی استاپ استارت -٢
 رله حرارتی-٣
 رله مغنا طيسی-۴
 المپهای سيگنال-۵
 فيوزها-۶
 ليميت سويچ ها-٧
 کليدهای تابع فشار-٨
 کليدهای شناور-٩
)سنسورها(الکتريکی چشم های-١٠
 تايمروانواع انها-١١
ترموستات -١٢
 کليدهای تابع دور-١٣

کنتاکتور يا کليد مغنا طيسی -١                       
کار کنتاکتور) الف

اطيس           رو مغن تفاده از خاصيت الکت ا      -کنتاکتور با اس ه ه د رل دادی  -مانن تع
د                 دا می کن ا از يکديگر ج ن خاصيت     . کنتاکت را به يکديگر وصل ي از اي
 .جهت قطع ووصل و يا تغيير اتصال مدار استفاده می شود
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ساختمان کنتاکتور)  ب
ه يکی ثابت وديگری متحرک است ودر              Eاين کليدازدوهسته به شکل        ک
وقتی و.سيم پيچ قراردارد تشکيل شده استميان هسته ثابت يک بوبين يا

 به برق متصل می شود با استفاده از خاصيت مغناطيسی نيروی کششی
رده   ی متصل ک ا ن ته تحت ه هس انی را ب ته فوق د و هس ی کن ی م ر را خنث فن
ال های                    ر مين ه ت باعث می شود که تعدادی کنتاکت عايق شده از يکديگر ب

دار           ورودی وخروجی کليد متصل شود يا با       ته م  باز شدن کنتاکت های بس
 .کنتاکتور وصل گردد

در صورتی که مدار تغذيه بوبين کنتاکتور قطع شود در اثر نيروی فنری
که داخل کليد قرار دارد اتصاالت بر قرار می شود و دوباره به حالت اول

 .باز می گردد
مزايای استفاده از کنتاکتورها)ج
.شود مصرف کننده ازراه دورکنترل می-١
 .مصرف کننده ازچند محل کنترل می شود -٢
فامکان طراحی فرمان اتوماتيک برای مراحل مختلف کارمصر  -٣

 . کننده وجود دارد
.سرعت قطع ووصل کليد زياد واستهالک ان کم است -۴
.ازنظرحفاظتی مطمئنتروحفاظت مناسبتروکاملتردارند -۵
 .عمر مؤثرشان بيش تر است-۶
ق مدار مصرف کننده نيز قطع می شود وبه استارتهنگام قطع بر -٧

 جلوگيری  نيازپيدا می کند درنتيجه ازخطرات وصل ناگهانی دستگاهمجدد
 . می گردد

دونوع  اينتفاوت. ساخته می شودDCوACبرای جريانهایکليد کنتاکتور
 کوتاه برایاتصالازيک حلقهACکنتاکتوردران است که درکنتاکتورهای

 .زلرزش حاصل ازفرکانس برق استفاده می گرددجلوگيری ا
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نيروی کششی يک مغناطيس الکتريکی جريان متناوب متناسب با مجذور
جريان عبوری از ان ودرنتيجه متناسب با مجذوراندکسيون مغناطيسی

i=I maxSIN wtدار جريان لحظه ای با توجه به رابطهچون مق.است
تغييرمی کند مقدار نيروی کششی مغناطيسی نيز برابر با

                                                              F=FmaxSIN^2wt
خواهد شد وتعداد دفعاتی که اين نيرو ماکسيمم وصفرمی شود به اندازه دو             

شبکه خواهد گرديدبرابر فرکانس
ولت ساخته ميشود٣٨٠تا٢۴ولتاژهای تغذيه بوبين کنتاکتورهامتفاوت واز

دراکثرکشورهای صنعتی برای حفاظت بيشترتغذيه بوبين کنتاکتورها را
دارفرمان          )ولت۶۵(زيرولتاژحفاظت شده انتخاب می کنند ويا برای تغذيه م

 .ترانسفورماتورمجزا کننده به کارمی برند
 مشخصات فنی کنتاکتورشناخت) د

درت            ا  دارای ق ار کنتاکتوره   با توجه به نوع  مصرف کننده  وشرايط  ک
بنابراين بايد به. وجريان کششی مشخصی برای ولتاژهای مختلف هستند

 .جدول ومشخصات کنتاکتوررا منطبق برمشخصات موردنيازقرارداد
رای  اتصال          تا انتخاب  کنتاکتورمنطبق برمشخصات مورد نيازباشد           ب

تفاده              مصرف کننده به شبکه بايد کليد يا کنتاکتوری بامشخصات مناسب اس
کردکه کنتاکتهای ان تحمل جريان راه اندازی وجريان دائمی راداشته باشد           

 جريان لحظه ای زيادی که ازمدارعبور    وهمچنين درصورت اتصال کوتاه
. ميکند وياجريانی که هنگام قطع مدارايجاد ميشود صدمه ای به کليد نزند

رای     بدين منظوربرای اينکه بتوان پس ازطراحی مدارکنتاکتورمناسب را ب
ه            وط ب امی مرب اتصال مصرف کننده به شبکه انتخاب کنيم  بايد با مقادير ن

 .کنتاکتور اشنا شويم
 وسلكتورسوئيچهای  فرمانSTOP-STARTشستی -٢  

ام                شستی ها ازجمله وسايل فرمان هستند که فرمان انها به وسيله دست انج
 .می گيردودرانواع مختلف وبرای کاربرد های متفاوت طراحی می شوند

د شستی                    شستی هايی که  پس از تحريک دو کنتاکت وصل را قطع می کن
 پس از تحريک دو کنتاکت قطع را وصل         وشستی هايی که  ) قطع(استوپ  

ه هردوعمل     . ناميده ميشوند)وصل(می کنند شستی استارت   ايی ک شستی ه
 .راانجام می دهند به شستی استوپ واستارت معروف هستند
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)بی متال( حرارتی رله-٣                        
دستگاههای الکتريکی رابايد درمقابل خطرات وخطاهای احتمالی حفاظت         

ه               . کرد تفاده از رل يکی  از راههای  حفاظت های موتورهای الکتريکی اس
رله  حرارتی  موتور را در       . حرارتی و رله حرارتی رله مغناطيسی است 

 .حفاظت می کند) بار زياد(مقابل اضافه بار
رله های   .بی متال در فيوزه رله های بی متال استفاده می شود          از خاصيت   

ر  10تا1.05قابل تنظيم است ودر مقابل اظافه باراز      ) بی متال(بار زياد براب
 .جريان نامی  موتور راقطع می کند

آليد محافظ -۴                                 
ه بارحفاظت کندکليد محا فظ می تواند موتوردرمقابل اتصال کوتاه واضاف

 .برای عمل رله معموال ان را روی جريان معينی تنظيم می کنند
)برابرجريان نامی1.8تا1.5(

المپ های سيگنال-۵                               
 -المپهای عالمت دهنده يا المپ سيگنال درکليه دستگاههای صنعتی وتابلو         

 .نده وصل مداراستهای توزيع وتابو فرمان به کارمی رود ونشان ده
فيوزها -۶                                    

   فيوزها بايد طوری انتخاب شوند که  در اثراضافه بار يا اتصال کوتاه و              
زات                  در کوتاه ترين  زمان  ممکن  قبل ازاينکه صدمه ای به سيمها و تجهي

ی     . الکتريکی برسد قطع کند    ذوبفيوزها از نظرزمان قطع بر حسب منحن
فيوزهای  . سيم حرارتی داخل انها به دو نوع تند کار وکند کار تقسيم شوند          

ان    .تند کار زمان قطع کمتری نسبت به فيوزهای کند کار دارند             تحمل جري
 . برابر جريان نامی است٧ تا٣راه اندازی موتور در حدود

ليميت سؤيچ ها يا سؤيچ های محدود کننده -٧            
ها معموال برای فرمان های مکانيکی يا محدود کردن حرکت           اين نوع کليد  

 .دستگاهی به کار می روند
کاربرد و ساختمان خارجی ليميت سؤيچ ها متفاوت بوده بستگی مستقيم به            

 .چگونگی سيستم مکانيکی دستگاه دارد



١١                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

 )کليدهای گازی( کليدهای تابع فشار-٨                   
ر سورها تنظيم     از داخل مخازن و کمپ رل سطح گ رای کنت ا ب د ه ن کلي اي
ا                  ن دستگاه ه فشار اب داخل لوله ها وروشن وخاموش کردن اتوماتيک اي
ايع داخل                   ا م از ي مورد استفاده قرارمی گيرد عامل فرمان اين کليد فشار گ

 .مخزن است
کليدهای شناور -٩                             

ا استخرها                   ع ه کليد های شناور برای کنترل سطح اب يا مايعات داخل منب
 .و مخازن مورد استفاده قرار می گيرد

)سنسورها(چشم های الکتريکی -١٠                    
ا دست  اين وسيله نوعی کليد فرمان دهنده است که بدون برخورد فيزيکی ب           

ی            ياهروسيله ديگری توسط سيستم چشم الکتريکی ازفاصله حداقل يک ميل
 .متروحداکثرهشت ميليمترواکنش نشان می دهد وفرمان صادر می کند

وانواع انها) تايمر( رله زمانی-١١                   
وظيفه کنترل مداررا برای مدت زمان معين به عهده دارند

 :رتندازوانواع مختلف دارند که عبا
رله زمانی موتوری يا الکترو مکانيکی:الف

 .زمان وصل اين رله ها از دهم ثانيه تا بطور دائم قابل تنظيم است
رله زمانی الکترونيکی:ب

ه             از تايمرهای الکترو نيکی برای تنظيم زمانهای کمترازثانيه تا چندين ثاني
 .استفاده می شود

رله زمانی نيوماتيکی)ج
کار. اصيت ذخيره سازی وفشردگی هوا استفاده می شوند      دراين تايمراز خ  

اين تايمرشبيه تايمرموتوری است با تفاوت که زمان سنج موتوری پس از
تنظيم و وصل  بوبين ان به ولتاژشروع به کارمی کند ولی زمان سنج  

 .نيوماتيکی پس زقطع بوبين ان ازولتاژ شروع به کارمی کند



١٢                                                 صفحه  ٢کارگاه مدار فرمان  

)تايمرحرارتی(رله زمانی بی متال يا حرارتی) د
ه                     واع رل د ودر ان ار می کن اين نوع تايمر با استفاده از خاصيت بی متال ک
ال ساخته ميشوند              ی مت د وب نعکس کنن حرارتی ذوب شونده رله حرارتی م

ودکه به دو دسته  تقسيم می ش
رله های تاخير در وصل-١
رله های تاخير در قطع-٢
رله زمانی هيدروليکی) ه

تفاده می شود                 در اين رله ها ازسيستم هيدروليکی جهت تاخير در مدار اس
-وطرزکاران به اين صورت است که وقتی جريان برق به رله وصل می

داخل ان مقداری روغن جابجا می گردد که برای بازگشت روغنشود در
محل اوليه ان مقداری زمان الزم است که اين زمان بعنوان زمان تايمر              به

 .در نظر گرفته ميشود
ترموستات -١٢                         

رده                در مقابل درجه حرارت محيط حساس بوده وعمل می کند کليد عمل ک
بازرا ميبندد ويا کنتاکت بسته ای را بازميکند از ترموستاتيک کنتاکت(

 يخچال-ر  در وسايل حرارتی وبرودتی استفاده می شود مانند شوفاژبيشت
)کليد گريز از مرکز(کليد تابع دور -١۶                  

کليد های تابع دوردرالکترو موتور جهت خارج کردن سيم پيچ کمکی از
 .مدار بکار می رود



  ١٣                      صفحه                             ٢کارگاه مدار فرمان  

١          مدار شماره                       
 :يك موتور سه فاز مفروض است

موتور به صورت راستگرد راه اندازی شود) b1(با فشار به شستی) الف
موتور به صورت چپ گرد راه اندازی شود) b2(با فشار به شستی)  ب
بالفاصله) b2(می کند با فشار به شستیاگر موتور راستگرد عمل)  ج

چپگرد شود
هيچ اتفاقی نيافتد) b1(اگرموتور چپگرد کار می کند با فشار به شستی) د
 .کل مدار را قطع کند) b3) (ه

                           

MOHAMMD 
  VAFEE

 :طرز کار مدار
اده می شوداز اين مدار برای کنترل جهت دور موتور استف

  راستگرد شود و با فشار بهb1بطوری که موتور می تواند با فرمان به  
)b2 (بال فاصله چپگرد شود وتا قطع نکردن کل مدار نتوان انرا بصورت

 .راستگرد راه اندازی کرد



  ١۴                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

٢          مدار شماره                       
مدار لحظه ای دائم کنترل از يک نقطه

MOHAMMAD
VAFEE

 :طرز کار مدار
)b2(به وسيله اين مدار می توان يک موتور را با زدن لحظه ای به

 .در دهم ثانيه يک موتور را قطع کرد
 دو کنتاکتور عملی کردالبته نوع کاربرد دائم اين عمل را به وسيله



١۵                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

٣          مدار شماره                       
گرد  راستگرد سريعپمدار چ

     

MOHAMMAD
VAFEE

  
 :طرز کار مدار

ت دور موتور استفاده می شوداز اين مدار برای کنترل جه
  راستگرد شود و با فشار بهb1بطوری که موتور می تواند با فرمان به  

)b2 (بال فاصله چپگرد شود وهمچنين بافشارمجدد بهb1  موتوربالفاصله 
 .راستگرد شود

ودارای سيستم نسبتا حفاظتی است و می توان با اوردن سيم نگه دارنده به
 .عمل را تقويت کردپايين استوپ اين



  ١۶                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

۴          مدار شماره                       
مدار يکی پس از ديگری بصورت دستی

MOHAMMAD
VAFEE

 :طرز کار مدار
ان هايی است که ابتدا موتوری کاری       اين مدار يک مدار حفاظتی برای مک      

وهمچنين با قطع مدار. را انجام دهد و سپس  موتور دوم راه اندازی شود
 .کنتاکتور اول کنتاکتور دومی نيز قطع می شود



  ١٧                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

۵     مدار شماره                            
 پس از ديگری بصورت  اتوماتيكيكيمدار

MOHAMMAD
  VAFEE

:طرز کار مدار
اری        ن مدار يك مدار حفاظتی برای مکان        اي وری ک هايی است که ابتدا موت

 با قطع مدارنو همچني. را انجام دهد و سپس  موتور دوم راه اندازی شود
 .دومی نيز قطع می شودکنتاکتور اول کنتاکتور

 و بهاتوماتيك تفاوت نسبت به مدار قبل که انتقال فرمان به صورتنبا اي
 .وسيله تايمر انجام می شود



  ١٨                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

۶مدار شماره  
یامدار چپگرد راستگرد تکفاز با کليد زبانه

 : کار مدارزطر
ر     يدر زماناين نقشه    دکار بر رای تغيي ات موجود ب ه امکان  است ک

د از نباش ای تکف واهيدور موتوره امو بخ ك ب ني ه ای اي د زبان  کلي
 .عمل را انجام دهيم



  ١٩          صفحه                                         ٢کارگاه مدار فرمان  

٧          مدار شماره                       
مثلث/  ستاره-راستگرد/ مدار چپگرد

 :طرز کار مدار
اين مدار برای  موتورهايی است که در هر دو طرف چپ وراست

اه اندازی  دور می زند وبرای اين که موتور بايد ابتدا با قدرت کم ر            
تارتهای   ا اس دا ب ود ابت ورb1,b2ش ور     موت ه ط ا راست ب چپ ي

تاره پس ی بصورت    س و س ت قبل ان جه ده در هم ل ش د دوب ا کلي  ب
 . ادامه می دهددکار خومثلث به



  ٢٠                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

٨        مدار شماره                         
 با فشار مجدد آن     سو سپ شستی المپی روشن     يكمداری که با زدن     

 .همان المپ خاموش شود

 :طرز کار مدار
اين مدار را ميتوان مثال درموتورهای داالندر بکاربرد که مانند که           

ز درمدار   تواند نقش حفاظتی     می را   داشته باشد     ني يزي ی     چه اه حت  گ
راه ددور تناز ابتدا بصورت     اموتور رنتوا هم نمی    ه اشتباربر اث

 .اندازی کرد



  ٢١                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

٩          مدار شماره                       
لفمخا   نقشه ترمز با جريان

 طرز کار مدار
اين مدار در موتورهايی اجرا ميشود که نياز به توقف سريع دا رند

مقدارنامی خود رسيد٣/٢بدين گونه که زمانی که دور موتور  به
 زدهb مرکزتيغه خود را بسته و زمانی هم که شستیزگريز اکليد

اکتور   ود کنت رده  KM2ش ل ک و عم هرو موت رد در   ب ت چپگ حال
يد   ٣/٢ ا ز  رکم ت   هموتور بميايد وزماني هم که دور        دور خود رس

KM2نيز قطع خواهد شد . 



  ٢٢                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

١٠          مدار شماره                       
مدار روشنايی ا ضطرا ری المپ

 :طرز کار مدار
ه در                  ه ک يله رل د بوس اين مدار که فقط برای روشنايی است می توان

ی   رو کنتاکتوحالت وجود جريان تيغه خود را باز کند      قطع شود ول
رده     رو کنتاکتوزمانی که برق قطع شود اين تيغه بسته شده            عمل ک

 .اند باطری را به المپها می رسرو کنتاکتو



  ٢٣                                                   صفحه٢کارگاه مدار فرمان  

١١          مدار شماره                       
)وارد کردن ژنراتور( برای سيستمهای اضطراری سه فازهمدار

:طرز کار مدار
تر درکارخانجات ومراکزی که هميشه بايد برقدا ر         بيشهمدار کاين  

ه ژ       ا   باشند مورد ا ستفاده قرار می گيرد بدين صورت ک وری ب نرات
دار االم د واب ود و ميتوان درد مدارش أمين کن بکه را ت رق ش وب
دار                 نهمچني يله م رق شبکه اصلی خود بخود بوس  با وصل مجدد ب

     .ژنرا توراز خط جدا می شود


