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 مقدهم:

ر رات قدرت  و فرمان  را طراحی ، رتسیم و یا منتاژ  نمایند   ربای اینکه  هنرجویان و دانشجویان  رشته ربق بتوانند مدا

رات با وسایل رپ کاربد رد مدا رات آشنا شوند   هب   فرمان و عالئم آنها الزم است هک  ابتدا و چندین نموهن از این مدا

رات فرمان رپداخته ایم. ی مطالب هب بحث مدا  همین دلیل رد این  کتاب رد ابتدا

همچنین 
رد صنعت ربق و اتوماسیون کارگاه اه و کارخانجات  می دانید هک با ورود کنترلراهی منطقی و  پی ال سی اه 

رات فرمان از ردون اتب  لواه  کم رنگ رت می شوند و ربانهم اهی منطقی جای آنها را می گیرند هب همین رفته رفته مدا

دلیل رد اداهم مطالب هب بحث اتوماسیون و یکی از کنترلر اهی منطقی شرکت زیمنس هک لوگو انم دارد                            

  می رپدازیم.

 با تشکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 سجاد محمدی شریف آبادی
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 اجزای تشکیل دهندۀ مدارهای کنترل -1-1

برای طراحی و کار با مدارهای کنترل الزم است وسایل تشکیل دهندۀ آن را به طور کامل شناخت و به 

 استفاده این وسایل آشنا شد.اصول ساختمان و موارد 

 وسایلی که در مدارات فرمان مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:

رله مغناطیسی،  -4رله حرارتی )بی متال(، -0شستی استاپ استارت،  -1کنتاکتور )کلید مغناطیسی(،  -0

کلید های شناور،   -9کلید های تابع فشار،  -3لیمیت سویچ ها،  -7فیوز ها،  -3المپ های سیگنال،  -3

 .کلید های تابع دور -00ترموستات،  -01انواع تایمر،  -00چشم های الکتریکی )سنسور(،  -01

 کنتاکتور )کلید مغناطیسی( -1

این کلید ها توسط الکتریسیته انجام  عمل تحریک  موعه کلید هایی تشکیل شده است کهز مجکنتاکتور ا

بر  نیز اساس کار کنتاکتورجریان الکتریکی عامل به وجود آورنده میدان مغناطیسی است که  می شود.

هسته آهنی دارای دو قسمت ثابت و  مبنای مغناطیس شدن یک هسته آهنی بوسیله یک بوبین است.

حرک است. بدنه کنتاکتور از جنس کائوچو یا پالستیک مخصوص است که پالتین های ثابت و پیچ های مت

اتصال روی آن نصب شده است. روی قسمت متحرک هسته؛ پالتینهای ارتیاط دهنده وجود دارد که با 

کلید مغناطیسی و یا از آنها جدا می شوند. به کنتاکتورها  ته متحرک به پالتینهای ثابت وصلحرکت هس

نیز می گویند. کنتاکتورها دارای کنتاکتهای )تیغه های( اصلی و فرعی هستند که کنتاکتهای اصلی را 

نیز می گویند. این تیغه ها دارای تحمل آمپر زیادی می باشند و جریان مصرف کنتاکتهای قدرت اصطالحاً 

فرعی می باشند. هری بزرگتر از کنتاکتهای ظ شکل ظاکننده ها از این تیغه عبور می کند. بنابراین به لحا

نیز گفته می شود جهت آمپرهای کم و برای رساندن  کنتاکتهای فرمانولی کنتاکتهای فرعی که اصطالحاً 

 جریان به سیم پیچ )بوبین( کنتاکتورهای دیگر یا جریان دادن به المپهای خبر و غیره استفاده می شوند.
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 0-0شکل 

 هامزایای کنتاکتور -0-0

 کنترل مصرف کننده از راه دور -0

 کنترل مصرف کننده از چند محل -1

 امکان طراحی مدارات فرمان اتوماتیک -0

 سرعت قطع و وصل زیاد و کم بودن استهالک -4
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در صورت قطع برق و وصل مجدد آن مصرف کننده خود به خود به کار نمی افتد و نیاز به راه  -7

 مجدد دارد.اندازی 
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 شماره و حروف گذاری کنتاکتورها -1-0

   و    یا   و   نمایش می دهند و بوبین کنتاکتورها را با حروف   یا    کنتاکتورها را معموالًبا حروف

مشخص می کنند. تیغه های قدرت با اعداد یک رقمی مشخص می شوند. بنابراین برای یک کنتاکتور به 

خروجی سه فاز خواهند بود. تیغه های فرمان  3و  4و  1ورودی سه فاز و اعداد  3و  0و  0ترتیب اعداد 

    اد دو رقمی مشخصممکن است در حالت معمولی بسته یا باز باشند که به طور کلی این تیغه ها با اعد

)قبل از مغناطیس شدن بیان کننده باز بودن و یا بسته بودن آنها در حالت طبیعی  می شوند، رقم یکان آن

باشد آن  4و  0باشد آن تیغه بسته است و اگر عدد  1و  0هسته( می باشد. رقم یکان تیغه ای اگر اعداد 

 تیغه باز است.

 کنتاکتور مقادیر نامی -0-0

ال مصرف کننده به شبکه انتخاب که بتوانیم پس از طراحی مدار کنتاکتور مناسب را برای اتص برای این

 م باید با مقادیر نامی مربوط به کنتاکتور )کلید مغناطیسی( آشنا شویم.کنی

 جریان های نامی -0-0-0

       نرمالساعت در شرایط  3جریانی است که با اتصال یک بار در هر  :     ساعتی  3جریان  -الف

می تواند از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و هیچ گونه تغییر در خصوصیات کار کنتاکتور پیش نیاورد. که 

 به آن اصطالحاً جریان شیفتی نیز می گویند.

می تواند  جریانی است که در شرایط کار نرمال و با هفته ای یک بار اتصال :       جریان هفتگی -ب

 کنتاکتور عبور کند و در خصوصیات کار کنتاکتور هیچ گونه تغییری پیش نیاورد.از کنتاکتهای 

جریانی است که در شرایط کار نرمال و در زمان نامحدود و بدون قطع شدن،  :      جریان دائمی  -ج

و حرارت ایجاد شده در کنتاکتور از حد مجاز  ای نزند کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و به آن هیچ صدمهاز 

 تجاوز ننموده و هیچ گونه تعمیر و سرویس مانند تمیز کردن کنتاکتها و یا تعویض آنها را باعث نشود.

جریان کار نامی یک کنتاکتور جریانی است که شرط استفاده از کنتاکتور را  :    جریان کار نامی  -د

 نوع و مقدار ولتاژ بار می باشد. بیان می نماید و در رابطه با
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 ولتاژ های نامی -1-0-0

ولتاژ کار نامی مربوط به عضو کنتاکتها بوده و مقدار ولتاژیست که کنتاکتها  :    ولتاژ کار نامی  -الف

 در این ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرند.   می توانند با جریان کار نامی 

ولتاژ عایقی نامی استحکام عایقی بین عضوهای کنتاکتها را مشخص       :    ولتاژ عایقی نامی  -ب

 می کند.

ولتاژ تغذیه نامی یک کنتاکتور ولتاژی است که باید به بوبین کنتاکتور  :    ولتاژ تغذیه نامی  -ج

 اتصال یابد.

 هاکنتاکتورمشخصات پالک  -4-0

می آید که بیان کننده تیغه های باز و بسته موجود بر روی پالک کنتاکتورها حروف و اعدادی به صورت زیر 

 را بررسی می کنیم. (0-1)در آن و مقادیر نامی و حتی نوع کنتاکتور است. برای مثال مشخصات پالک شکل

 

 0-1شکل 

 تیغه بسته است. 0تیغه باز و  3تیغه فرمان می باشد که از بین آنها  3مجموعاً دارای :         -0

 ولت است. 311کنتاکتور برابر ولتاژ عایقی :         -1

 آلمان.    ساخته شده مطابق استاندارد :          -0

معرف کالس کنتاکتور که تعداد قطع و وصل کنتاکتها را تعیین می کند، به عبارت دیگر طول :    -4

                                             .                           0عمر کنتاکتور را تعیین می کند

 آمپر است. 01ولت و جریان کار نامی برابر  111ولتاژ کار نامی برابر :                 -3

                                                           
1
 در مباحث بعد بیشتر توضیح داده خواهد شد. 
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 آمپر می باشد. 03جریان دائمی کنتاکتور برابر  :         -3

کنتاکتور فرمان بدون داشتن  -بیانگر نوع کنتاکتور و کاربرد آن می باشد: کنتاکتور کمکی :      -7

 استفاده فقط در مدار فرمان. –کنتاکت قدرت )کوپل مغناطیسی( 

 ( انواع کنتاکتورها و کاربرد آنها آمده است.0-0در جدول )

 استاندارد و  نوع جریان

 طبقه بندی کنتاکتور

 موارد استفاده

گرم کن برقی با ضریب توان  ر اندکتیو یا با اندکتیویتۀ ضعیف ــبار غی باراهمی ــ       

         حدود 

برای راه اندازی موتورهای آسنکرون رتور سیم پیچی، بدون ترمز جزیان مخالف،     

 جریان راه اندازی بستگی به مقاومت مدار رتور دارد.

 آسنکرون رتور سیم پیچی با جریان مخالف برای راه اندازی موتور     

ــ هنگام قطع جریان نامی از تیغه های  برای راه اندازی موتور آسنکرون رتور قفسه ای    

 برابر جریان نامی 7تا  3کنتاکتور عبور می کند ــ تحمل جریان راه اندازی 

برای راه اندازی موتور آسنکرون رتور قفسه ای ــ به کار بردن ترمز جریان مخالف     

تغییر جهت گردش الکتروموتور رتور قفسه ای ــ تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در 

 فواصل زمانی اندک 

کنتاکتور کمکی ــ کنتاکتور فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت )کوپل مغناطیسی( ــ      

 قفط در مدار فرمان استفاده

 باراهمی ــ بار غیر اندکتیو یا با اندکتیویتۀ ضعیف ــ گرم کن برقی       

 راه اندازی موتور شنت ــ قطع کردن موتور هنگام کار    

برای راه اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک ــ     

 مدار ترمز

 راه اندازی موتور سری ــ قطع موتور هنگام کار     

راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد، در فواصل زمانی اندک ــ     

 تغییر جهت گردش موتور ــ مدار ترمز

 کنتاکتور کمکی ــ کنتاکتور فرمان ــ کوپل مغناطیسی     

 0-0جدول 
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( انتخاب کنتاکتور، بی متال و فیوز0-1جدول )  

 برای استفاده موتورهایی که به صورت ستاره مثلث راه اندازی می شوند

جریان 

 فیوز

 جریان

 بی متال 

جریان 

 کنتاکتور

 ولتاژ

  031  

 ولتاژ

  141-111 

                  
 4 3/3 3/7 01 01 7ـ  01 03

     01 7ـ  01 11

 3/3 3/7 01 3/00 01 01ـ  00 11
   00 03 03 00ـ  03 25
 3/7 01 03 11 03 00ـ  03 32

 01 3/00 3/03 13 13 03ـ  13 41

 00 03   13 03ـ  13 41

     13 03ـ  13 31

   11 01 41 10ـ  01 31ـ  30

 03 11   41 10ـ  01 30

 3/03 13 01 41 41 01ـ  41 30

     41 01ـ  41 31

     41 01ـ  41 31

 11 01 07 31 30 03ـ  31 31

     30  03ـ  31 011

   43 31 30 43ـ  37 011

 01 41 33 73 30 37ـ  33 013

 07 31   31 31ـ  31 013

 43 31 73 011 013 73ـ  013 031

     013  73ـ  013 111

 33 73 91 013 013 93ـ  013 111

 طول عمر کنتاکتور -3-0

چون هر کلیدی دارای یک قسمت متحرک می باشد، به همین دلیل سائیدگی مکانیکی بین قسمت متحرک 

 و ثابت وجود خواهد داشت.

به تعداد دفعات قطع و وصل آن دارد. عمر مکانیکی یک کلید بر  بستگیطول عمر مکانیکی یک کلید، 

حسب تعداد دفعاتی که می تواند قطع و وصل شود )هر قطع و وصل یک بار( داده می شود. این کلید پس از 

 این تعداد به علت فرسودگی، سائیدگی و یا شکستگی دیگر قابل استفاده نخواهد بود.
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ف متفاوت می باشد. مثالً برای کلید های اهرمی و حفاظتی اتوماتیک طول عمر مکانیکی کلید های مختل

01بار و برای کنتاکتور تا حدود  0111این تعداد در حدود 
3

بار می رسد. این تعداد برای حالتی است که از  

کنتاکتهای کلید، جریان عبور نکند در صورتی که از کنتاکتها جریان عبور کند در نتیجه متناسب با مقدار 

جریان، عمر مکانیکی عضوهای اتصال دهنده کلید به علت گرم شدن و جرقه کاهش پیدا می کند. مثال برای 

میلیون بار     0عمر مکانیکی آن  استآمپر  9ولت برابر  111کنتاکتوری که جریان کار نامی آن در ولتاژ 

01آمپر به ترتیب طول عمر آن به  11و  03، 3، 0می باشد، در جریان 
3

×3 ،01
3

×0 ،01
3

01و  0×
4

بار  3×

میلیون بار می باشد. طول عمر  01تغییر می یابد. طول عمر مکانیکی تمام کنتاکتورهای داده شده برابر با 

  می نامند. کالس کالس کلید نشان می دهند و اصطالحاً   تا   کلیدهای مختلف را با حروف التین از 

01مشخص کننده 
4

نیز عمر مکانیکی مشخص   و    ،  ،  یه کالس های بار و به همین ترتیب برای بق 

برای طول عمر    نیز به عنوان ضریب نوشته می شود مثالً کالس بعد از این حروف یک عدد می شود. 

01
3

01برای عمر     بار و کالس  
3

01 برای طول عمر   بار و یا کالس  0×
7

 به کار می رود. 0×

                                    

                                                      

                                                      

 0-0جدول 

 فرمان هاى سوئیچ سلکتور و استارت استاپ شستى -2

 شستی استاپ استارت -0-1

در مدارت کنتاکتوری مورد شستی ها کلیدهایی هستند که برای ارسال فرمان لحظه ای به مدار و اغلب 

استفاده قرار می گیرد. این کلیدها برای قطع، وصل و یا تغییر حالت مدار به کار گرفته می شوند. تحریک یا 

فرمان شستی ها توسط دست صورت گرفته و این فرمان می تواند باعث بسته یا باز شدن کنتاکتهای شستی 

رت و در صال کنتاکتها شود به آن شستی، شستی استاشود. در صورتی که فرمان باعث بسته شدن یا ات

شستی ها      می شود. استاپ گفته  صورتی که فرمان باعث باز شدن اتصال کنتاکتها شود به آن، شستی

 می توانند به صورت دوبل باشند، یعنی می توانند با انجام یک فرمان یک کنتاکت را باز و دیگری را ببندند.
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 ای فرمانسلکتور سوئیچ ه -1-1

شستی هایی را که با چرخاندن کلیدی می توان در شرایط کار یا قطع به صورت پایدار نگاه داشت 

 سلکتورهای سوئیچی گفته می شوند.

 چند نمونه کلید های سوئیچ را نشان می دهند. 0-4تصاویری از چند نمونه شستی و شکل  0-0شکل 

 

 0-0شکل 

 

 

 

 

 

 0-4شکل 
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 حرارتی )بی متال(رله  -3

می دانیم که در اثر گرما فلزات منبسط می شوند و این انبساط برای فلزات مختلف متفاوت است. هم چنین 

 (.0-0می دانیم که در اثر عبور جریان الکتریکی از فلزات در آنها ایجاد حرارت می کند )مطابق رابطۀ 

 

 

حال می توان دریافت که اگر دو فلز با ضریب انبساط متفاوت به یکدیگر اتصال یابند و در مسیر جریان 

انتقالی به مصرف کننده قرار گیرند، یعنی جریان الکتریکی از آنها عبور کند باعث ایجاد حرارت و در نتیجه 

ست لذا دو فلز با هم خم می شوند، چون افزایش طول یکی از فلزات بیشتر از دیگری اانبساط آنها می شود، 

)مطابق  این حرکت مستقیماً بوسیله اهرم هایی به یک کنتاکت منتقل شده و مدار را قطع و یا وصل می کند

 01تا  13/0بی متال ها موتور را در مقابل اضافه بار حفاظت می کنند و تنظیم این رله ها از (. 0-3شکل 

تال های سه فاز بعد از کنتاکتورها قرار گرفته و از آنها برای حفاظت موتور برابر جریان نامی امکان دارد. بی م

 .(0-3)مطابق شکل  تک فاز نیز استفاده می شود

 

            

 0-0رابطه 

 0-3شکل 
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 0-3شکل 

 کلید محافظ موتور -4

و اضافه بار حفاظت کند و برای عمل رله، معموالً را در مقابل اتصال کوتاه  کلید محافظ موتور می تواند موتور

این کلید دارای دو کنتاکت قطع  برابر جریان نامی(. 3/0تا  3/0ند )روی جریان معینی تنظیم می کنآنرا 

کننده یکی رله حرارتی و دیگری رله مغناطیسی می باشد رله های مغناطیسی مدار را در مقابل اتصال کوتاه 

 محافظت می کنند.

 ایگزین فیوز و بی متال شود.کلید محافظ موتور می تواند در مدار های کنترلی و صنعتی ج

 

 0-7شکل 
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 المپ های سیگنال -5

المپ های عالمت دهنده یا سیگنال در تمامی تابلوهای کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. از این المپ ها 

 برای نمایش وضعیت مدار )قطع، وصل و یا عیب دستگاه( استفاده می شود.

                         

 0-3شکل 

 فیوز ها -6

در کلیه تأسیسات الکتریکی برای محافظت و جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل یا قطع کردن 

فیوز وسیله ای است که یکی از آنها است.  فیوزکه  ،ده می شودادستگاه های معیوب از شبکه حفاظتی استف

ری قرار می گیرد( و مصرف کننده را در جریان مصرف کننده از آن عبور کرده )با مصرف کننده به صورت س

فیوز ها دارای دو نوع تندکار و کند کار می باشند که کند. ا جریان زیاد محافظت می مقابل اتصال کوتاه ی

فیوز ها و نوع تندکار در مصارف روشنایی و نوع کندکار در راه اندازی موتورهای الکتریکی به کار می روند. 

 تلفی ساخته می شوند، که در زیر به تعدادی از آن می پردازیم.وسایل حفاظتی در انواع مخ

 فیوز فشنگی -0

این نوع فیوز به فیوز ذوب شونده نیز معروف است. سیم حرارتی داخل 

معینی ذوب می شود و سبب فیوز به ازای جریان به خصوصی در زمان 

 قطع مدار می گردد.

 

 

 0-9شکل                                                                                                              
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 فیوز اتوماتیک یا آلفا -1

این نوع فیوز دارای دو عنصر حرارتی و مغناطیسی هستند که مدار را در مقابل 

این نوع پس از عمل کرد فیوز  اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کنند. در

 0-01شکل                                                                   می توان آنرا مجدداً راه اندازی کرد.

  کلید مینیاتوری  -0

نوعی فیوز اتوماتیک است که از نظر ساختمان داخلی شبیه فیوز آلفا است و از سه قسمت رله مغناطیسی 

جریان زیاد زمانی سریع( رله حرارتی یا بی متال )رله جریان زیاد تأخیری( و کلید تشکیل شده است. )رله 

 این مجموعه را کلد موتوری نیز می نامند.

برای راه اندازی موتور هایی با   برای حفاظت مدارات روشنایی و از نوع    از فیوز مینیاتوری نوع  نکته:

 اندازی موتورهایی با قدرت زیاد استفاده می شود.برای راه   توان کم و از نوع 

 

 0-00شکل 

 لیمیت سویچ ها )سوئیچ های محدود کننده( -7

این نوع کلیدها برای فرمان های مکانیکی و یا محدود کردن کار مکانیکی دستگاه ها در مدارات فرمان به کار 

استارت است و به صورت ساده، دوبل و پ و برده می شوند. ساختمان داخلی آنها مانند شستی های استا

چند کنتاکته ساخته می شوند. به سوئچ هایی که در ابعاد کوچک ساخته می شوند میکرو سوئیچ گفته    

 می شود. در شکل های زیر انواع میکروسوئیچ ها و عالمت اختصاری آنها نشان داده شده است.
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 انواع لیمیت سوئیچ -0-01شکل 

 الف -0-00شکل 

 

 

 عالمت اختصاری میکروسوئیچ -ب -0-00شکل

 کلید های تابع فشار )کلیدهای گازی( -8

این کلیدها برای کنترل سطح گاز داخل مخازن و کمپرسورها، تنظیم فشار آب داخل لوله ها و روشن و 

داخل عامل فرمان این کلیدها، فشار گاز یا مایع خاموش کردن این دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

مخزن است. فشار گاز مؤثر بر صفحۀ داخلی کلید نیرویی وارد می کند که باعث تحریک می شود و یک 

کنتاکت باز را می بندد و یا کنتاکت بسته ای را باز باز می کند. حرکت برگشت را می توان به وسیله فنر 

 ( نمونه ای از این کلید نشان داده شده است.0-04تأمین کرد در شکل )
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  0-04شکل 

 کلید های شناور -9

از این کلیدها برای کنترل سطح آب یا مایعات داخل منبع ها، استخرها و مخازن مورداستفاده قرار می گیرد. 

ساختمان این کلید از وزنۀ تعادل، یک قسمت شناور و یک میکروسوئیچ تشکیل شده است. هنگامی که 

می کنند با تغییر سطح مایع داخل مخزن، شناور تغییر مکان  قسمت شناور را، با توجه به شکل کار، تنظیم

( 0-03در شکل )می دهد و با فرمان دادن به میکروسوئیچ داخل کلید باعث قطع و وصل مدار می شود. 

 نمونه ای از این کلید و عالمت اختصاری آن نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 0-03شکل 

 چشم های الکتریکی )سنسورها( -11

این وسیله نوعی کلید فرمان دهنده است که، بدون تماس فیزیکی دست یا هر وسیلۀ دیگری، توسط سیستم 

چشم الکتریکی از فاصلۀ خاص با توجه به نوع سنسور واکنش نشان می دهد و فرمان صادر می کند؛ 

یا می بندد و در  همچنین به وسیلۀ رله ای که در داخل آن به کار رفته است، کنتاکت هایی را باز می کند
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نتیجه به دستگاه های مورد نظر فرمان می دهد. از این کلید، در دستگاه های صنعتی و خطوط تولید، 

 ها را نشان می دهد.از این کلید و عالمت اختصاری آن ( چند نمونه0-03شکل )استفادۀ فراوان می شود. 

 

 

 

 

 

 

 0-03شکل 

 رلۀ زمانی )تایمر( و انواع آن  -11

وسایل فرمان دهنده در مدارات الکتریکی تایمر ها هستند. این رله ها طوری ساخته شده اند که مدار  یکی از

را پس از مدت زمان معینی قطع و یا وصل می نمایند. این رله ها درمدارات فرمان متفاوتی چون: کنترل و 

می شوند که در فصل های بعد بیشتر به راه اندازی موتورها، چراغ های راهنمایی، راه پله ها و .... به کار برده 

 آنها پرداخته می شود. رله های زمانی در انواع مختلفی ساخته می شوند:

 الف: رله زمانی موتوری یا الکترومکانیکی

 رله های زمانی هیدرولیکیب: 

 رله های زمانی نیوماتیکی )با فشار هوا(: پ

 رله های زمانی بی متال )حرارتی(: ت

 لکترونیکیرله زمانی اث: 
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این نوع تایمر از یک موتور کوچک با قطب چاکدار له زمانی موتوری یا الکترومکانیکی: ر الف(

تشکیل شده است که از طریق چرخ دنده یک دیسک را در مقابل یک سوئیچ می چرخاند. محل دیسک در 

قابل تنظیم است و پس از تنظیم زمان آن توسط زایده خارجی و تغذیه تایمر، موتور با  رلحظه شروع به کا

دور ثابت به گردش در می آید و با گردش موتور، زمان تایمر شروع می شود. پس از گردش، به علت برخورد 

ل می کنند دهد و کنتاکتهای تایمر عمبا زایده دیسک، متوقف می شود و به میکروسوئیچ داخلی فرمان می 

و به طور اتوماتیک قطع می شوند و موتور از کار می افتد. زمان وصل این رله ها از دهم ثانیه تا به طور دائم 

 .(0-07شکل ) ،قابل تنظیم است

 

 0-07شکل 

دراین رله ها از سیستم هیدرولیکی، جهت تأخیر در مدار، استفاده : رله های زمانی هیدرولیکیب( 

ن طوری است که وقتی جریان برق به رله وصل می شود، مقداری روغن در داخل آن می شود. طرز کار آ

جابه جا می گردد. برای بازگشت روغن به محل اولیه، زمانی الزم است. این زمان را به عنوان زمان تایمر در 

 نظر می گیرند.

سازی و فشردگی در این رله ها ازخاصیت ذخیره  رله های زمانی نیوماتیکی )با فشار هوا(: پ(

هوا برای عمل تحریک تایمر استفاده می شود. این رله ها در مدارات کنترلی خاص استفاده شده و کاربرد 

 ی موتوری و الکترونیکی ندارد.ه هاعمومی همچون رل

این نوع تایمر با استفاده از خاصیت بی متال کار می کنند (: رله های زمانی بی متال )حرارتی ت(

لۀ حرارتی ذوب شونده، رلۀ حرارتی بی متال و رلۀ حرارتی منعکس کنندۀ میله ای ساخته      و در انواع ر

 می شود.
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از تایمرهای الکترونیکی برای تنظیم زمان های کمتر از ثانیه تا چندین  ث( رله زمانی الکترونیکی:

استفاده شده است. در شکل  ثانیه استفاده می شود. در ساختمان این تایمرها، از مدارها واجزای الکترونیکی

 نمای ظاهری، مدار الکترونیکی داخلی یک تایمر نشان داده شده است. ( 03-0)

در نوعی از این تایمرها، با شارژ و دشارژ شدن یک خازن، بوبین یک رلۀ کوچک تحریک می شود. اصول 

)خازن و مقاومت( و بر حسب ثابت زمانی استوار است. تنظیم    ساختمان تایمر الکترونیکی بر مبنای مدار 

 سر راه خازن بستگی دارد. این نوع تایمرها به مقدار مقاومت 

 

 نمای ظاهری و مدار داخلی تایمر الکترونیکی  -0-03شکل 

 :بطور کلی رله های زمانی را می توان به دو دسته تقسیم نمود 

این نوع تایمر با لبه باالرونده )وصل برق( زمان :           رله های تأخیر در وصل  -1

سنجی را آغاز می کند و کنتاکتهای باز را بسته و کنتاکتهای 

تنظیم شده بر روی بسته را باز می کند حال پس از اتمام زمان 

آن، عمل می کند این تایمر با لبه پایین رونده )قطع برق( به 

  (.0-09حالت اولیۀ خود برمی گردد )شکل 

 

 0-09شکل 
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تایمر تأخیر  :           رله های تأخیر در قطع  -2

در قطع با لبۀ باال رونده )وصل برق( عمل می کند و با لبۀ پایین 

م زمان رونده )قطع برق(، زمان سنجی را آغاز می کند و با اتما

  (.0-11به حالت اولیه باز می گردد )شکل 

 )ترموستات(کلید تابع حرارت  -12

نوعی رلۀ حرارتی است که در مقابل تغییرات درجۀ حرارت محیط از 

خود حساسیت نشان می دهد، این وسیله در دستگاه های مختلف 

صنعتی دارای کاربرد فراوان است و وظیفۀ کنترل دمای محیط را به عهده دارد. در صورتی که درجۀ حرارت 

ید عمل می کند. به طوری که کنتاکت باز را می بندد و یا کنتاکت بسته ای را از حد تنظیمی فراتر رود، کل

باز می کند. از ترموستات بیشتر در وسایل حرارتی و برودتی مانند شوفاژ، یخچال و چیلر و همچنین در کوره 

می ( یک نمونه ترموستات و عالمت اختصاری آن را نمایش 0-10ها مورد استفاده قرار می گیرد. شکل )

 دهد.

 

 

 

 

 

 کلیدهای تابع دور )کلید گریز از مرکز(-13

کلیدهای تابع دور در برخی از الکتروموتورهای 

تک فاز جهت خارج کردن سیم پیچ کمکی از 

مدار و در موارد دیگر مانند ترمز جریان مخالف 

 (.0-11به کار می رود )شکل 

 

 0-10شکل 

 0-11شکل 

 0-11شکل 
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 عالیم اختصاری -2-1

بررسی و ترسیم و طراحی مدارات الکتریکی می بایست با عالیم به کار رفته و مورد استفاده در این قبل از 

 مدارات آشنا شد. در جداول زیر به بررسی این عالیم می پردازیم.

 

  

 0-4جدول 

 0-3جدول 

 0-3جدول 
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 حروف و ارقام شناسایی -3-1

 در مدارات فرمان نام هر وسیله را به کمک حروفی مشخص می کنند. این حروف عبارتند از:( حروف: الف

 کلید ها  -0

 

 

 0-3جدول 

 0-7جدول 

   اصلی:        

 کمکی )شستی ها(
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 کنتاکتورها  -1

 

    تایمرها:       -0

 

   حفاظت کننده ها:       -4

   سیگنال ها )نشان دهنده ها(:        -3

   تقسیم کننده ها:      -3

حروف با ارقامی که دو سر کنتاکت ها و کلیدها را در مدارات فرمان عالوه برنام گذاری توسط ب( ارقام: 

 آن نوشته شده مشخص می کنند که این ارقام نشان دهندۀ، شماره و باز یا بسته بودن کنتاکت است.

  نشان دهنده نوع تیغه و تمامی کنتاکت ها را در مدارات فرمان با دو عدد نمایش می دهند. رقم یکان آن

 رقم دهگان آن بیانگر چندمین تیغه بودن آن است.

 

 0-9ل جدو

 مانند:

 

 

      اصلی:      

   کمکی:      
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 .در شستی ها نیز مانند فوق عمل می کنیم 

 

 0-10شکل 

  در شماره گذاری کنتاکت های وسایل خاص همچون رلۀ حرارتی )بی متال( و رلۀ زمانی )تایمر( در

 ( استفاده می شود.0-14به کار رفته روی تجهیزات مطابق شکل )مدارهای فرمان از شماره های 

 

 0-14شکل 

 یک نمونه مدار فرمانی را نشان می دهد که کنتاکت های آن شماره گذاری شده است. (0-13شکل )

 

 0-13شکل 
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 مدارات قدرت و فرمان -4-1

که نحوه جریان رسانی به مصرف کننده را نمایش می دهد. قسمتی از مدار حقیقی الف( مدار قدرت: 

ک الکتروموتور سه فاز بعالوۀ حفاظت از ( مدار قدرتی را نمایش می دهد که جریان رسانی به ی0-13شکل )

 آن مد نظر است.

نقشه ای از یک مدار حقیقی که وظیفه اش نشان دادن چگونگی عملکرد مدار قدرت  ب( مدار فرمان:

 (.0-17گویند )شکل « مدار فرمان»است را 

 

 0-17شکل                                                0-13شکل 
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 دوم  فصل

 کارعملی 
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ای از یک نقطه را راه اندازی  می خواهیم یک موتور سه فاز را توسط کنتاکتور به صورت لحظه عنوان:

 کنیم؛ مدارات قدرت و فرمان آنرا طراحی کنید.

 مدار قدرت:

 
 1-0شکل 

 

 

 

 

 1کار عملی

 لحظه ای از یک نقطه
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 مدار فرمان:

 
 1-1شکل 
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مداری طراحی کنید که بتوان یک الکتروموتور سه فازه را به صورت لحظه ای از دو نقطه راه اندازی عنوان: 

 کنیم.

 (.1-0مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-0شکل 

تمامی مدارات فرمان را می توان از دو نقطه کنترل نمود، به همین دلیل برای جلوگیری  نکته:

 تکرار، از دو نقطه نمودن تمامی مدارات این کتاب خودداری می کنیم.از 

 2کار عملی

 از دو نقطهلحظه ای 
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با فشردن شستی استارت موتور را به  ،بتوانآن را طراحی کنید که توسط مدار قدرت و فرمانی عنوان: 

 ر را قطع نماییم.تی استاپ مداشسصورت دایم کار راه اندازی کرده و توسط 

 (.1-0مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 

 1-4شکل 

 

 

 3کار عملی

 دایم کار از یک نقطه
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مداری طراحی کنید که توسط آن بتوانیم، یک موتور سه فازه را به صورت دایم کار از دو نقطه      عنوان: 

 راه اندازی کنیم.

 (.1-0مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 

 1-3شکل 

 

 

 

 4کار عملی

 دایم کار از دو نقطه
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می خواهیم یک الکتروموتور سه فازه را هم به صورت دایم کار و هم لحظه ای از یک نقطه کنترل عنوان: 

 .؛ مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنیدکنیم

 (.1-0مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 

 1-3شکل 

تمامی مدارات فرمان را می توان به صورت لحظه ای و دایم کار کنترل نمود، به همین  نکته:

 دلیل برای جلوگیری از تکرار، از این عمل خودداری می کنیم. 

 5عملی کار

 لحظه ای + دایم کار از یک نقطه
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دو نقطه کنترل می خواهیم یک الکتروموتور سه فازه را هم به صورت دایم کار و هم لحظه ای از عنوان: 

 کنیم؛ مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنید.

 (.1-0مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-7شکل 

 

 

 

 

 6کار عملی

 لحظه ای + دایم کار از دو نقطه



SAJJAD MOHAMMADI                                                                                                             43 
 

 

تنها با فشردن دو مداری طراحی کنید که بتوان یک الکتروموتور سه فازه را به صورت لحظه ای عنوان: 

 راه اندازی کنیم. شستی استارت

 (.1-0)مدار شکل مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-3شکل 

 

 

 7کار عملی

 پرس لحظه ای
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می خواهیم یک الکتروموتور سه فازه را به صورت پرس دایم کار راه اندازی نماییم؛ مدارات فرمان و عنوان: 

 قدرت آن را طراحی کنید.

 (.1-0مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 

 1-9شکل 

 

  

 8کار عملی

 پرس دایم
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می خواهیم دو موتور سه فاز را به صورت یکی پس از دیگری راه اندازی نماییم؛ مدارات فرمان و عنوان: 

  قدرت آن را طراحی کنید.

 مدار قدرت:

 
 1-01شکل 

 

 

 

 9کار عملی

 یکی پس از دیگری
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 مدار فرمان:

 
 1-00شکل 
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دیگری و اتوماتیک راه اندازی نماییم؛ مدارات می خواهیم دو موتور سه فاز را به صورت یکی پس از عنوان: 

 .فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-01مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-01شکل 

 

  

 10کار عملی

 یکی پس از دیگری اتومات
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و  می خواهیم دو موتور سه فاز را به صورت یکی پس از دیگری راه اندازی نماییم؛ مدارات فرمانعنوان: 

 .قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-01مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-00شکل 

 

  

 11کار عملی

 یکی به جای دیگری
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می خواهیم دو موتور سه فاز را به صورت یکی پس از دیگری و اتوماتیک راه اندازی نماییم؛ مدارات عنوان: 

 .فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-01شکل )مدار مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-04شکل

 

 

  

 12کار عملی

 یکی به جای دیگری اتومات



SAJJAD MOHAMMADI                                                                                                             50 
 

 

راستگرد معمولی راه اندازی نماییم؛ مدارات  –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان: 

 .فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 مدار قدرت: 

 
 1-03شکل 

 

 

  

 13کار عملی

 راستگرد معمولی –چپگرد 
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 مدار فرمان:

 
 1-03شکل 
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راستگرد با حفاظت کامل راه اندازی نماییم؛  –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان: 

 .مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-07شکل 

 

  

 14کار عملی

 راستگرد مطمئن )با حفاظت کامل( –چپگرد 
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راستگرد با حفاظت کامل راه اندازی نماییم؛  –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان: 

 .مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-03شکل 

 

  

 15کار عملی

 راستگرد سریع –چپگرد 
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راستگرد با شرط اول راستگرد راه اندازی  –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان: 

 .نماییم؛ مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 

 1-09شکل 

 

  

 16کار عملی

 راستگرد با شرط اول راستگرد –چپگرد 
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راستگرد با شرط ابتدا چپگرد راه اندازی  –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان:  

 .نماییم؛ مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-11شکل 

  

 17کار عملی

 راستگرد با شرط اول چپگرد –چپگرد 
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راستگرد و اتومات با شرط ابتدا راستگرد      –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان: 

 .راه اندازی نماییم؛ مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-10شکل 

 

  

 18کار عملی

 راستگرد ابتدابا شرط  اتومات راستگرد –چپگرد 
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      راستگرد و اتومات با شرط ابتدا چپگرد  –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان: 

 .راه اندازی نماییم؛ مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 

 1-11شکل 

 

  

 19کار عملی

 گردچپ ابتدابا شرط  اتومات راستگرد –چپگرد 
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و در  گردراستراستگرد و اتومات با شرط ابتدا  –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان: 

 .یم؛ مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنیدکنراه اندازی پایان سیکل خاموش شود را

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-10شکل 

  

 20کار عملی

راستگرد و در  راستگرد اتومات با شرط ابتدا –چپگرد 

 پایان سیکل خاموش شود
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راستگرد و اتومات با شرط ابتدا چپگرد و در  –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان: 

 .پایان سیکل خاموش شود راراه اندازی کنیم؛ مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنید

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-14شکل 

  

 21کار عملی

چپگرد و در پایان  راستگرد اتومات با شرط ابتدا –چپگرد 

 سیکل خاموش شود
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با استفاده از میکروسوئیچ در راستگرد اتومات  –می خواهیم یک موتور سه فاز را به صورت چپگرد عنوان: 

 .راه اندازی کنیم؛ مدارات فرمان و قدرت آن را طراحی کنیدیک سیکل کامل 

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-13شکل 

  

 22کار عملی

اتومات با استفاده از میکروسوئیچ  راستگرد –چپگرد 

 )برای یک سیکل کامل( 
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 تمام راستگرد – چپگرد صورت به را فازه سه الکتروموتور یک بتوان آن با که کنید طراحی مداریعنوان: 

 .نمود اندازی راه میکروسوئیچ از استفاده با اتومات

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان: 

 

 1-13شکل 

  

 23عملی کار

ز اتومات با استفاده اتمام  راستگرد –چپگرد 

 میکروسوئیچ 
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دستی  راستگرد – چپگرد صورت به را فازه سه الکتروموتور یک بتوان آن با که کنید طراحی مداریعنوان: 

 .نمود اندازی راه)برای یک سیک کامل( میکروسوئیچ از استفاده با اتوماتو 

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-17شکل 

 

  

 24کار عملی

اتومات با استفاده از دستی و  راستگرد –چپگرد 

 میکروسوئیچ )برای یک سیکل کامل( 
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دستی  راستگرد – چپگرد صورت به را فازه سه الکتروموتور یک بتوان آن با که کنید طراحی مداریعنوان: 

 .نمود اندازی راه میکروسوئیچ از استفاده با اتوماتو تمام 

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-13شکل 

  

 25کار عملی

اتومات با استفاده از دستی و تمام  راستگرد –چپگرد 

 میکروسوئیچ 
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تمام  راستگرد – چپگرد صورت به را فازه سه الکتروموتور یک بتوان آن با که کنید طراحی مداریعنوان: 

 .نمود اندازی راه میکروسوئیچتایمر و  از استفاده با اتومات

 (.1-03مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان: 

 
 1-19شکل 

 

  

 26کار عملی

تایمر و اتومات با استفاده از تمام  راستگرد –چپگرد 

 میکروسوئیچ
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( از مخزن باالبری به وسیله موتور سه فاز 1-01برای ریختن مواد به داخل یک کوره، مانند شکل )عنوان: 

 بر روی یک ریل به سمت باال و پایین حرکت می کند، استفاده که ،    و جریان       ، با قدرت   

موتور به سمت    در صورتی که مخزن درباالی سکو قرار داشته باشد، با فشار دادن به شستی  می شود.

و اگر در ابتدا  دقیقه برای پر شدن مواد توقف نماید 1پایین حرکت می کند و در ایستگاه پایین به مدت 

در باالی مسیر نیز با کج شدن مخزن، به سمت باال حرکت کرده و   مخزن پایین باشد با فشردن شستی 

ثانیه زمان است، این  01ن، احتیاج به مواد آن به داخل کوره ریخته می شود. برای خالی شدن کامل مخز

 .نشود، ادامه دارد واردسیکل تا هنگامی که به شستی قطع فشار 

 

 

 1-00شکل                                                            1-01شکل                   

 

 

 

 27کار عملی

 مدار کوره
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 مدار قدرت: 

 
 1-01شکل 
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 مدار فرمان: 

 
 1-00شکل 
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برای حفاظت مصرف کننده های یک منزل مسکونی در برابر نوسان شدید ولتاژ، در هنگام قطع و عنوان: 

وصل ولتاژ شبکه، باید از مداری استفاده نمود تا مصرفکننده ها را یک دقیقه پس از ولتاژ شبکه )آمدن برق( 

 طراحی کنید. به شبکه متصل نماید. این مدار را

 مدار قدرت:

 
 1-04شکل 

 

  

 28عملی کار

 محافظ مصرف کننده های مسکونی
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 مدار فرمان:

 
 1-03شکل 
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 هایمداری طراحی کنید که  به کمک آن بتوان دما را در حد باال و پایین با استفاده از سنسورعنوان: 

 حرارتی کنترل نمود.

 مدار فرمان:

 
 1-03شکل 

  

 29کار عملی

 کنترل دمای حد پایین و حد باال
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مداری طراحی کنید برای مسابقه سه شرکت کننده که هر کدام زودتر شستی را فشرد المپ آن عنوان: 

 روشن شود.

 مدار فرمان:

 
 1-07شکل 

  

 30عملیکار 

 میز مسابقۀ سه نفره
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به مدت  می خواهیم در یک مدرسه، از مداری استفاده کنیم که با فشار دادن به یک شستی، زنگعنوان: 

 ثانیه به صدا در آمده و پس از آن قطع شود. مدار آن را طراحی کنید. 01

 مدار فرمان:

 
 1-03شکل 

 

  

 31کار عملی

 زنگ مدارس
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 ثانیه خاموش شود. 1ثانیه روشن و  0المپ به مدت    مدارای را طراحی کنید که با وصل کلید عنوان: 

 مدار فرمان:

 
 1-09شکل 

  

 32کار عملی

 1چراغ چشمک زن 
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 ثانیه خاموش شود.  1ثانیه روشن و  0المپ به مدت    مدارای را طراحی کنید که با وصل کلید عنوان: 

 مدار فرمان:

 
 1-41شکل 

  

 33عملیکار 

 2چراغ چشمک زن 
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 مدار قطع و وصل یک المپ را با شرایط زیر طراحی نمایید:عنوان: 

 وصل کلید المپ روشن شود. ( با0

 دقیقه روشن مانده و پس از آن قطع شود. 1( با قطع کلید المپ به مدت 1

 مدار فرمان:

 
 1-40شکل 

  

 34کار عملی

 روشن و خاموش کردن المپ به صورت شرطی
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می خواهیم الکترو موتور سه فازی را به صورت ستاره مثلث دستی راه اندازی کنیم، مدارات قدرت عنوان: 

 طراحی کنید.و فرمان آن را 

 مدار قدرت:

 
 1-41شکل 

 

  

 35کار عملی

 ستاره مثلث دستی
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 مدار فرمان: 

 
 1-40شکل 
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 طراحی کنید. دوبل مدار ستاره مثلث دستی را با استفاده از شستی استاپ و استارتعنوان: 

 (.1-41مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-44شکل 

  

 36کار عملی

 ستاره مثلث دستی با شستی دوبل
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 ( را با استفاده از تایمر به صورت اتومات طراحی کنید.1-40مدار ستاره مثلث شکل )عنوان: 

 (.1-41مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان: 

 
 1-43شکل 

  

 37کار عملی

 ستاره مثلث اتومات 
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فرمان ستاره مثلث را به صورت تمام اتومات طوری طراحی کنید که در پایان سیکل مدار قدرت و عنوان: 

 خاموش گردد.

 (.1-41مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-43شکل 

  

 38کار عملی

 اتومات تمام ستاره مثلث 

 ) در پایان سیکل به صورت اتومات خاموش شود(
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         در حالت دستی می خواهیم یک موتور را هم به صورت چپگرد راستگرد و هم ستاره مثلثعنوان: 

 کنیم مدارات قدرت و فرمان آن را طراحی کنید. راه اندازی

 مدار قدرت:

 
 1-47شکل 

 

 

  

 39کار عملی

 ستاره مثلث چپگرد راستگرد دستی
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 مدار فرمان:

 

 
 1-43شکل 
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و چپگرد  مدارای طراحی کنید که توسط آن بتوان الکتروموتور سه فازی را به صورت ستاره مثلثعنوان: 

 راستگرد سریع در حالت دستی راه اندازی نمود.

 (.1-47مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-49شکل 

 

 40کار عملی

 ستاره مثلث چپگرد راستگرد سریع
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مدارای طراحی کنید که توسط آن بتوان الکتروموتور سه فازی را به صورت ستاره مثلث و چپگرد عنوان: 

 حالت اتوماتیک راه اندازی نمود.راستگرد در 

 (.1-47مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-31شکل 

 

 

 

 41کار عملی

 ستاره مثلث چپگرد راستگرد اتومات
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مدارای طراحی کنید که توسط آن بتوان الکتروموتور سه فازی را به صورت ستاره مثلث و چپگرد عنوان: 

 راه اندازی نمود.راستگرد در حالت اتوماتیک 

 (.1-47مدار شکل )مدار قدرت: 

 مدار فرمان:

 
 1-30شکل 

  

 42کار عملی

 ستاره مثلث چپگرد راستگرد سریع اتومات
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مدارای طراحی کنید که توسط آن بتوان الکتروموتور سه فازی را به صورتی راه اندازی نمود که با عنوان: 

موتور ابتدا به صورت لحظه ای و با فشردن مجدد آن به طور دایم به کار خود ادامه دهد،    فشردن شستی 

 استفاده شود.   برای قطع مدار از شستی 

 مدار قدرت:

 
 1-0شکل 

 

 

 

  

 43کار عملی
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 مدار فرمان:

 
 1-31شکل 
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که به صورت     برای پر کردن یک منبع از آب چاه، از یک پمپ با موتور سه فازه به قدرت عنوان: 

ستاره مثلث راه اندازی می شود، استفاده شده است. مدارات قدرت و فرمان این پمپ را طراحی کنید، به 

 طوری که:

فتد و پس از پر شدن ( هر گاه آب داخل منبع از نصف کمتر شود، پمپ به صورت ستاره مثلث به کار بی0

 منبع به طور اتومات خاموش شود.

 ( در صورتی که آب چاه کم شود، پمپ نیز از کار بیفتد.1

 ( مراحل ذکر شده در فوق، فقط به صورت اتوماتیک انجام پذیرد.0

 سوئیچی مدار فرمان موتور را قطع کرد.( در صورت لزوم، بتوان به وسیله یک کلید 4

  :مدار قدرت

 
 1-41شکل 

 44کار عملی

 پر کردن یک منبع از چاه آب
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 مدار فرمان:

 
 1-30شکل 
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز سیم پیچ مجزا در استاتور با انتخاب دور آزاد عنوان: 

 را طراحی نمایید.

 مدار قدرت:

 
 1-34شکل 

 

  

 45کار عملی

 دو سرعته سیم پیچ مجزا )انتخاب دور آزاد(
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 مدار فرمان:

 

 1-33شکل 
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می خواهیم الکتروموتور سه فاز دو سرعته سیم پیچ مجزایی را طوری راه اندازی کنیم که ابتدا با عنوان: 

 دور کند کار کند.

 (.1-34مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 

 1-33شکل 

 

  

 46کار عملی

 دو سرعته سیم پیچ مجزا )ابتدا با دور کند کار کند(
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می خواهیم الکتروموتور سه فاز دو سرعته سیم پیچ مجزایی را طوری راه اندازی کنیم که، ابتدا با عنوان: 

 دور تند کار کند.

 (.1-34مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 

 1-37شکل 

 

 47کار عملی

 کار کند( تنددو سرعته سیم پیچ مجزا )ابتدا با دور 
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می خواهیم الکتروموتور سه فاز دو سرعته سیم پیچ مجزایی رابه صورت اتومات طوری راه اندازی عنوان: 

 کنیم که، ابتدا با دور کند کار کند.

  (.1-34مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 
 1-33شکل 

  

 48کار عملی

 ند کار کند(کدو سرعته سیم پیچ مجزا اتومات )ابتدا با دور 
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می خواهیم الکتروموتور سه فاز دو سرعته سیم پیچ مجزایی رابه صورت اتومات طوری راه اندازی عنوان: 

 کنیم که، ابتدا با دور تند کار کند.

  (.1-34مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 
 1-39شکل 

  

 49کار عملی

 ند کار کند(تدو سرعته سیم پیچ مجزا اتومات )ابتدا با دور 
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته با دو سیم پیچ مجزا در استاتور را عنوان: 

 به صورت چپگرد راستگرد با انتخاب دور آزاد طراحی کنید.

 مدار قدرت:

 
 1-31شکل 

 

 

 

 

 50کار عملی

سرعته سیم پیچ مجزا به صورت چپگرد راستگرد دو 

 )انتخاب دور آزاد(
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 مدار فرمان:

 
 1-30شکل 
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته با دو سیم پیچ مجزا در استاتور را عنوان: 

 طراحی کنید. که ابتدا با دور کند کار کند به طوری به صورت چپگرد راستگرد

  (.1-31مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 
 1-31شکل 

 

 51کار عملی

 دو سرعته سیم پیچ مجزا به صورت چپگرد راستگرد

 (ابتدا با دور کند کار کند) 
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته با دو سیم پیچ مجزا در استاتور را عنوان: 

 صورت چپگرد راستگرد به طوری که ابتدا با دور کند کار تند طراحی کنید.به 

 (.1-31مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 
 1-30شکل 

  

 52کار عملی

 دو سرعته سیم پیچ مجزا به صورت چپگرد راستگرد

 (ابتدا با دور تند کار کند) 
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اندازی موتور سه فاز دو سرعته با دو سیم پیچ مجزا در استاتور را مدارات قدرت و فرمان، جهت راه  عنوان:

 به صورت چپگرد راستگرد اتومات به طوری که ابتدا با دور کند کار کند طراحی کنید.

 (.1-31مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان: 

 
 1-34شکل 

 

  

 53کار عملی

 دو سرعته سیم پیچ مجزا به صورت چپگرد راستگرد اتومات

 )ابتدا با دور کند کار کند( 
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته با دو سیم پیچ مجزا در استاتور را عنوان: 

 به صورت چپگرد راستگرد اتومات به طوری که ابتدا با دور تند کار کند طراحی کنید.

 (.1-31مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 
 1-33شکل 

  

 54کار عملی

 اتوماتدو سرعته سیم پیچ مجزا به صورت چپگرد راستگرد 

 ند کار کند(ت)ابتدا با دور  

 

 



SAJJAD MOHAMMADI                                                                                                             102 
 

 

 با انتخاب دور آزاد را طراحی نمایید. داالندرمدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز عنوان: 

 مدار قدرت:

 

 1-33شکل 

 

  

 55کار عملی

 (انتخاب دور آزاد) داالندردو سرعته 
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 مدار فرمان: 

 
 1-37شکل 
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می خواهیم الکتروموتور سه فاز دو سرعته داالندری را طوری راه اندازی کنیم که ابتدا با دور کند عنوان: 

 کار کند.

 (.1-33مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان: 

 
 1-33شکل 

 

  

 56کار عملی

 کار کند( کند)ابتدا با دور  داالندردو سرعته 

 



SAJJAD MOHAMMADI                                                                                                             105 
 

 

ند تمی خواهیم الکتروموتور سه فاز دو سرعته داالندری را طوری راه اندازی کنیم که ابتدا با دور عنوان: 

 کار کند.

 (.1-33مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان: 

 
 1-39شکل 

  

 57کار عملی

 کار کند( تند)ابتدا با دور  داالندردو سرعته 
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راه اندازی نماییم،  ابتدا با دور کندو به صورت اتومات را داالندرمی خواهیم الکتروموتور سه فاز عنوان: 

 .مدارات قدرت و فرمان آن را طراحی کنید

 (.1-33مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان: 

 
 1-71شکل 

  

 58کار عملی

 کار کند( کند)ابتدا با دور  داالندر اتوماتدو سرعته 
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می خواهیم الکتروموتور سه فاز داالندر را به صورت اتومات وابتدا با دور کند راه اندازی نماییم، عنوان: 

 مدارات قدرت و فرمان آن را طراحی کنید.

 (.1-33مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 
 1-70شکل 

  

 59کار عملی

 کار کند( تند)ابتدا با دور  داالندر اتوماتدو سرعته 
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مدارات فرمان و قدرت را برای موتور دو سرعته داالندر به صورت چپگرد راستگرد با انتخاب دور عنوان: 

 آزاد را طراحی کنید.

 مدار قدرت:

 
 1-71شکل 

 

 

 

 

 

 60کار عملی

           به صورت چپگرد راستگرد داالندردو سرعته 

 (انتخاب دور آزاد)
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 مدار فرمان: 

 
 1-70شکل 
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته داالندر را به صورت چپگرد عنوان: 

 راستگرد به طوری که ابتدا با دور کند کار کند طراحی کنید.

  (.1-71مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان: 

 
 1-74شکل 

  

 61کار عملی

 به صورت چپگرد راستگرد داالندردو سرعته 

 (کند کار کندابتدا با دور ) 
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته داالندر را به صورت چپگرد عنوان: 

 راستگرد به طوری که ابتدا با دور کند کار کند طراحی کنید.

  (.1-71مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 

  1-73شکل 

 62کار عملی

 به صورت چپگرد راستگرد داالندردو سرعته 

 (ابتدا با دور تند کار کند) 
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته داالندر را به صورت چپگرد عنوان: 

 راستگرد اتومات به طوری که ابتدا با دور کند کار کند طراحی کنید.

 (.1-31) مدار شکل مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 
 1-73شکل 

 

  

 63عملی کار

 به صورت چپگرد راستگرد اتومات داالندردو سرعته 

 )ابتدا با دور کند کار کند( 
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته داالندر را به صورت چپگرد عنوان: 

 کند کار کند طراحی کنید.راستگرد اتومات به طوری که ابتدا با دور 

 (.1-31مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان: 

 
 1-77شکل 

  

 64کار عملی

 به صورت چپگرد راستگرد اتومات داالندردو سرعته 

 ند کار کند(ت)ابتدا با دور  
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مدارات قدرت و فرمان، جهت راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته داالندر را به صورت چپگرد عنوان: 

 طراحی کنید.راستگرد سریع اتومات 

 (.1-31مدار شکل ) مدار قدرت:

 مدار فرمان:

 
 1-73شکل 

  

 65کار عملی

 اتومات سریع به صورت چپگرد راستگرد داالندردو سرعته 
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طراحی مدار فرمان و قدرت و حفاظت های الزم جهت مدار تغییر اتصال اتوماتیک شبکه جریان عنوان: 

 متناوب یک فاز به شبکه اضطراری جریان مستقیم.

)کنتاکت بسته آن( در    ( حافظ کمکی   اگر ولتاژ شبکه اصلی از کار بیفتد )با قطع توضیحات: 

وصل می کند. بعد از گذشت زمان تأخیری به وسیله  3را در مسیر جریان     رله زمانی  3مسیر جریان 

با تأخیر     وقتی برق شبکه اصلی دوباره جریان یابد حافظ کمکی شبکه کمکی روشن می شود.     

 دستگاه را دوباره به آن وصل می کند.    

 مدار قدرت:

 
 1-79شکل 

 

 

 66کار عملی

 شبکه اضطراری جریان مستقیم
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 مدار فرمان:

 
 1-31شکل 
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طراحی مدار فرمان و قدرت و حفاظت های الزم جهت مدار تغییر اتصال اتوماتیک شبکه جریان عنوان: 

 اضطراری جریان متناوب سه فاز کمکی.متناوب سه فاز به شبکه 

 توضیحات: 

مسیر     وقتی که به شبکه اصلی برق متصل است حافظ به شبکه اصلی برق متصل است:  -1

 را از شبکه کمکی جدا می نماید.    حافظ  3در مسیر جریان    را باز می کند. حافظ کمکی  3جریان 

در مسیر    و  3در مسیر جریان     ه با اتصال وصل کنندشبکه برق اصلی قطع است:  -2

 3در مسیر جریان     شروع به کار می کند و بعد از گذشت زمان تأخیری     رله زمانی  7جریان 

 را روشن می نماید.    حافظ 

را     رله زمانی  3در مسیر جریان      حافظ به شبکه برق کمکی و صل می شود:  -3

ه اصلی وصل شود تغییر اتصال نیز به همان ترتیب انجام می گیرد. قطع می کند به محض این که به شبک

برای این که به علت نوسانات جزئی و کوتاه مدت ولتاژ از طریق اتصال جلوگیری به عمل آید تغییر اتصال 

 همیشه آهسته انجام می گردد.

 

  

 67کار عملی

 شبکه اضطراری جریان متناوب سه فاز کمکی
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 مدار قدرت:

 
 1-30شکل 

 مدار فرمان:

 

 1-31شکل 
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می خواهیم موتور سه فاز روتور رینگی را با اتصال اتوماتیک مقاومت راه انداز، راه اندازی کنیم، عنوان: 

 مدارات قدرت و فرمان آن را طراحی و ترسیم کنید.

 مدار قدرت: 

 

 1-30شکل 

 

 

 

 

 

 

 68کار عملی

 موتور سه فاز رتور رینگی راه اندازی
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  مدار فرمان:

 

 1-34شکل 
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 می خواهیم الکتروموتور تکفازی عنوان: 
 

 
،
 

 
را به صورت چپگرد راستگرد راه اندازی نماییم، مدارات   

 قدرت و فرمان آن را طراحی کنید.

 مدار قدرت: 

 

 1-33شکل 

 

 

 

 

 

 69کار عملی

 تک فاز به صورت چپگرد راستگردراه اندازی موتور 
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 مدار فرمان: 

 

 1-33شکل 
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می خواهیم موتور سه فازی را به صورت تک فاز و چپگرد راستگرد راه اندازی کنیم، مدار مسیر عنوان: 

 جریان آن را طراحی نمایید. 

 مدار: 

 

 1-37شکل 

 70کار عملی

تک فاز تواماً  راه اندازی موتور سه فاز به صورت

 چپگرد راستگرد
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 به یک الکتروموتور سه فاز طراحی کنید. مدارات قدرت و فرمان را برای اعمال ترمز جریان مخالفعنوان: 

 مدار قدرت:

 
 1-33شکل 

 71کار عملی

 ترمز جریان مخالف
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 مدار فرمان:

 

 1-39شکل 
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 مدار ترمز جریان مستقیم را برای یک موتور سه فازه طراحی کنید.عنوان: 

 مدار قدرت:

 
 1-91شکل 

 

 72کار عملی

 ترمز جریان مستقیم
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 مدار فرمان:

 

 1-90شکل 
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در محل انشعاب از یک خیابان اصلی )سه راه(، باید یک چراغ راهنمایی نصب شود به طوری که عنوان: 

 11ثانیه و المپ قرمز،  3المپ های واقع در مسیر خیابان اصلی، به ترتیب المپ سبز یک دقیقه، المپ زرد 

 ترسیم کنید. ثانیه روشن باشد مدار الکتریکی این چراغ راهنمایی را

ثانیه که المپ قرمز در خیابان اصلی  11در مدار فرمان این مثال، باید توجه داشت که در مدت زمان حل: 

روشن می باشد. باید المپ های سبز و زرد خیابان فرعی نیز روشن بوده و همچنین در هر دو حالتی که 

مپ قرمز روشن باشد، بدین ترتیب باید در المپ سبز و زرد در خیابان اصلی روشن است، در خیابان فرعی ال

 ثانیه روشن باشد. 33ثانیه و المپ قرمز  3ثانیه و المپ زرد  03خیابان فرعی المپ سبز 

نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که مدار المپ های خیابان فرعی، باید وابسته به مدار المپ 

ن آنها، از سه تایمر جداگانه استفاده نمود، زیرا خطای جزئی های خیابان اصلی بوده و نباید برای تنظیم زما

در تنظیم زمان تایمرها، باعث جمع شدن خطاها و در نتیجه همزمان روشن المپ های همرنگ در خیابان 

اصلی و فرعی پس از گذشت مدتی خواهد شد. در این مثال نیز برای تشخیص بهتر مراحل خاموش روشن 

( ترسیم نموده و پس از آن مدار فرمان را 1-91رام کار المپ ها را مانند شکل )شدن المپ ها، بلوک دیاگ

 برای آن ترسیم می نماییم.

 

 1-91شکل 

 73کار عملی

 راهنمایی و رانندگیچراغ 
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 :فرمانمدار 

 
 1-90شکل 

 :قدرتمدار 

 

 1-94شکل 
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شستی استارت موتوری را روشن کرده و با فشار مجدد به همان شستی  می خواهیم با فشردن یکعنوان: 

 آن را خاموش نماییم، مدار فرمان آن را طراحی کنید.

 مدار فرمان:

 

 1-93شکل 

  

 74کار عملی

 خاموش( -دوضرب )روشن 
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شستی استارت موتوری را به صورت راستگرد راه اندازی کرده، با فشار  می خواهیم با فشردن یکعنوان: 

مجدد به همان شستی آن را چپگرد کنیم و برای قطع مدار نیز از یک شستی استاپ استفاده نماییم، مدار 

 فرمان آن را طراحی کنید.

 مدار فرمان:

 

 1-93شکل 

  

 75کار عملی

 چپگرد( –دوضرب )راستگرد 
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مداری را طراحی کنید که با فشردن به شستی استارت موتور به صورت راستگرد بعد از چند ثانیه عنوان: 

 چپگرد و با فشار مجدد به همان شستی موتور خاموش گردد.

 مدار فرمان:

 

 1-97شکل 

  

 76کار عملی

 خاموش( –چپگرد با تایمر  –دو ضرب )راستگرد 
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فشردن به شستی استارت موتور به صورت راستگرد و با فشار مجدد به مداری طراحی کنید که با عنوان: 

 همان شستی چپگرد گردد و با فشاردن بار سوم به همان شستی موتور خاموش گردد.

 مدار فرمان:

 

 1-93شکل 

  

 77کار عملی

 خاموش( -چپگرد –سه ضرب )راستگرد 
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 صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را طراحی کنید:می خواهیم موتور سه فازی را به عنوان: 

 با زدن شستی استارت موتور به صورت راستگرد راه اندازی شود. -0

 با فشردن مجدد خاموش شود. -1

 با سومین تحریک چپگرد شود. -0

 با فشردن برای بارز چهارم از کار بیفتد. -4

 مدار فرمان:

 

 1-99شکل 

 78کار عملی

 خاموش( –چپگرد  –خاموش  –چهار ضرب )راستگرد 
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 می خواهیم موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را طراحی کنید:عنوان: 

 با زدن شستی استارت موتور به صورت ستاره راه اندازی شود. -0

 با فشردن مجدد مثلث شود. -1

 برای قطع مدار از شستی استاپ استفاده شود. -0

 مدار فرمان:

 

 1-011شکل 

 79کار عملی

 مثلث( –دوضرب )ستاره 
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 می خواهیم موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را طراحی کنید: عنوان:

 با زدن شستی استارت موتور به صورت ستاره راه اندازی شود. -0

 بعد از چند ثانیه توسط تایمر مثلث شود. -1

 ت خاموش شود.ربا فشردن مجدد شستی استا -0

 مدار فرمان:

 

 1-010شکل 

 80کار عملی

 خاموش( –مثلث با تایمر  –دوضرب )ستاره 
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 می خواهیم موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را طراحی کنید: عنوان:

 شود.با زدن شستی استارت موتور به صورت ستاره راه اندازی  -0

 مثلث شود. فشردن مجددبا  -1

 ت خاموش شود.رشستی استا سومین تحریکبا  -0

 مدار فرمان:

 

 1-011شکل 

  

 81کار عملی

 خاموش( –مثلث  –سه ضرب )ستاره 
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 طراحی کنید:می خواهیم موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را عنوان: 

 با زدن شستی استارت موتور به صورت ستاره مثلث اتومات راستگرد راه اندازی شود. -0

 با فشردن مجدد ستاره مثلث اتومات چپگرد شود. -1

 برای قطع مدار از شستی استاپ استفاده شود. -0

 مدار فرمان:

 

 1-010شکل 

 82کار عملی

 دو ضرب 

 ستاره مثلث اتومات چپگرد( –)ستاره مثلث اتومات راستگرد 
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 می خواهیم موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را طراحی کنید: عنوان:

 با زدن شستی استارت موتور به صورت ستاره مثلث اتومات راستگرد راه اندازی شود. -0

 با فشردن مجدد ستاره مثلث اتومات چپگرد شود. -1

 فشردن دوباره شستی استارت موتور خاموش گردد.با  -0

 مدار فرمان:

 

 1-014شکل 

 83کار عملی

 سه ضرب

 خاموش( –ستاره مثلث اتومات چپگرد  –)ستاره مثلث اتومات راستگرد 
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 می خواهیم موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را طراحی کنید::  عنوان:

 اندازی شود.با زدن شستی استارت موتور داالندر با دور کند راه  -0

 با فشردن مجدد دور آن تند شود. -1

 برای قطع مدار از شستی استاپ استفاده شود. -0

 مدار فرمان:

 

 1-013شکل 

  

 84کار عملی

 تند( -دو ضرب داالندر )کند
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 طراحی کنید:می خواهیم موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را عنوان: 

 با زدن شستی استارت موتورداالندر با دور کند راه اندازی شود. -0

 بعد از چند ثانیه توسط تایمر دور آن تند شود. -1

 با فشردن مجدد شستی استارت خاموش شود. -0

 مدار فرمان:

 

 1-013شکل 

 85کار عملی

 خاموش( –تند با تایمر  –دو ضرب داالندر )کند 
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 موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را طراحی کنید:می خواهیم  عنوان:

با  شود و با فشردن مجدد دور آن تندراه اندازی شود،  با زدن شستی استارت موتور داالندر با دور کند 

 سومین تحریک شستی استارت خاموش شود.

 مدار فرمان:

 

 1-017شکل 

 86کار عملی

 خاموش( –تند  –سه ضرب داالندر )کند 
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 می خواهیم موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار فرمان آن را طراحی کنید:عنوان: 

 با زدن شستی استارت موتور داالندر با دور کند به تند اتومات راستگرد راه اندازی شود. -0

 تند اتومات چپگرد شود. با فشردن مجدد کند به -1

 برای قطع مدار از شستی استاپ استفاده شود. -0

 مدار فرمان:

 

 1-013شکل 

  

 87کار عملی

 دوضرب داالندر

 کند به تند اتومات چپگرد( –)کند به تند اتومات راستگرد  
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 فرمان آن را طراحی کنید:می خواهیم موتور سه فازی را به صورت زیر راه اندازی کنیم، مدار عنوان: 

 با زدن شستی استارت موتور به صورت ستاره مثلث اتومات راستگرد راه اندازی شود. -0

 با فشردن مجدد ستاره مثلث اتومات چپگرد شود. -1

 با فشردن دوباره شستی استارت موتور خاموش گردد. -0

 مدار فرمان:

 

 1-019شکل 

 88کار عملی

 سه ضرب داالندر

 خاموش( –اتومات چپگرد  تند به کند –اتومات راستگرد  تند به کند)
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 را به صورت زیر کنترل کنیم، مدار آن را طراحی کنید:           خواهیم سه المپ عنوان: 

 وارد مدار شود.   المپ            با فشردن دلخواه یک از سه شستی  -0

 روشن گردد.   با فشردن دلخواه یکی از دو شستی باقی مانده المپ  -1

 نیز روشن شود.   با فشرده شدن شستی آخر المپ  -0

 مدار:

 
 1-001شکل 

  

 89کار عملی
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یک موتور روشن شده و همزمان یک المپ نیز    مداری طراحی کنید که با فشردن شستی عنوان: 

ثانیه بعد از استارت المپ خاموش شود و  3موتور را خاموش نکنیم،    روشن شود. چنانچه توسط شستی 

 یک آژیر به صدا درآید و پس از دو ثانیه )در ثانیه هفتم( مدار به طور اتومات قطع گردد.

 مدار:

 

 1-000شکل 

  

 90کار عملی 
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   ثانیه بعد موتور  01استارت شود و    توسط شستی    مداری را طراحی کنید که موتور عنوان: 

   خاموش شود و با فشار دادن به استپ     ثانیه موتور  11به طور اتومات شروع به کار نماید و پس از 

 عمل مدار قطع شود.

 مدار:

 

 1-001شکل 

  

 91کار عملی 
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دقیقه  1موتور روشن شود و یک دقیقه پس از آن    مداری طراحی کنید که توسط شستی  عنوان:

 طع شود.ق   ش شود و سپس به طور دایم به کار خود ادامه دهد و با فشار دادن بر استاپ خامو

 مدار:

 

 1-000شکل 

  

 92کار عملی 
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 دومبخش  
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 اول  فصل

 معرفی اتوماسیون صنعتی
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 اتوماسیون صنعتی -1-1

مرسوم است و کنترل کننده های دیجیتال  امروزه با توجه به پیشرفت های صنعتی، کنترل دیجیتال بسیار

به دالیل فراوانی از جمله: قابلیت باالی انعطاف پذیری در برنامه کنترل، قیمت ارزان تر و کارایی باالتر، جای 

خود را در صنعت باز کرده و هم اکنون نیز در حال پیشرفت هستند. این کنترل کننده ها  در اتوماسیون 

توماسیون، استفاده از سیستم های الکترومکانیکی جهت انجام اتوماتیک کار ها و اصنعتی به کار می روند. 

   در یک سیستم اتوماسیون شده، کنترل پروسه توسط ماشین انجام  حذف یا کاهش دخالت انسان است.

می شود. در اتوماسیون صنعتی و پروژه های مختلف، از سیستم های کنترل کننده با قابلیت های متفاوتی 

تفاده می شود. روی کار آمدن این سیستم ها از زمان به کارگیری کنترلرها بوده است. اصطالح اتوماسیون اس

صنعتی به طور عام، مربوط به علوم و تکنولوژی کنترل فرآیند و شامل کنترل فرآیندهای متفاوتی در صنعت 

های کنترلی که عمالً با  رله ها ، کاربرد یک مینی کامپیوتر، برای  حل بسیاری  از کار31است. در دهه ی 

روی                   صورت می پذیرفت، راه حل بسیار گرانی بود. یک گروه مهندسی  در شرکت 

، که هم قابلیت الجیک داشته باشد                        کنترل کننده های قابل برنامه ریزی

شیوه با قیمت کمتری می شد کار کنترل را انجام داد.  و هم به کامپیوتر نیاز نداشته باشد، کار کردند. در این

         سیستم های کنترل قابل برنامه ریزی منطقی شد. رله ها ،  یا 0   این فعالیت ها منجر به تولید

 کامالً عملی شد.    نمی توانستند توابع کنترلی پیچیده را پیاده سازی کنند ولی این کار با 

 اسیوناجزای سیستم اتوم -0-0-0

در هر فرآیند کنترلی اجزایی وجود دارند که شناخت آنها به طراحی پروژه کمک زیادی می کند. لذا ابتدا 

باید اجزای سخت افزاری فرآیند کنترلی شناخته شود، سپس با توجه به این اجزا برنامه نویسی الزم انجام 

 شود. این اجزا می تواند شامل موارد زیر باشد:

 ل سنسورها، سوئیچ ها، ...وسایل ورودی شام .0

 وسایل خروجی شامل رله ها، موتورها، پمپ ها، شیر برقی ها، نشانگر ها،... .1

برای پردازش داده ها و اجرای برنامه کنترلی سیستم، و حافظه ای     یک کنترلر داخلی شامل  .0

 به خروجیطعات ورودی و انتقال آن برای ذخیره نمودن برنامه کنترلی و اطالعات دریافتی از ق

در مواردی که نیاز به انجام                         یک واسطه بین کاربر و ماشین  .4

 تنظیمات توسط کاربر دارید و یا می خواهید یک سری اطالعات و پیغام  را  به اطالع کاربر برسانید. 

                                                           
1
 Programmable Logic Controller 
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 0-0شکل 

 آشنایی با انواع سیستم های کنترل و بررسی-2-1

 سخت افزاریسیستم کنترلی  -الف
 پنوماتیکی( -هیدرولیکی -رله ای)مکانیکی .0

 الکترونیکی .1

 

 افزارینرم  کنترلی سیستم -ب
 کامپیوتری .0

      ریزیمنطقی قابل برنامه  .1

 

 چیست؟     -3-1   

ای ینری دریافت وآنها راطبق برنامه قسمت ورودی، اطالعاتی رابه صورت باسخت افزاری است که در    

اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمان که در حافظه 

که در دهه هفتاد میالدی ساخته      کند. اولین هایی به گیرنده ها و اجرا کننده های فرمان ارسال می

یشرفت بود که روز به روز پ      ورودی و خروجی 073با یک کیلو بایت حافظه و      شد، دارای یک

و نرم افزاری و سخت افزاری آن سریعا ًپیشرفت کرد و زبان هایی هم به  0کرد و قابلیت های مونیتورینگ

صورت استاندارد، جهت برنامه ریزی درنظر گرفته شد. همزمان بارشد این تکنولوژی، سیستم های مخابره ی 

های بین المللی در آمد. اساس اطالعات و شبکه های کامپیوتری نیز پیشرفت کرد و به شکل استاندارد

    ، میکرو پروسسوری بوده وشبیه سیستم های کنترل مرکزی و   کارکنترلرهای 
1

ولی باقابلیت های  

محدود تر و کمتر عمل می کنند. این نوع کنترلرها، جهت کنترل قسمتی از فرآیند که می تواند مستقل از 

کار رفته و جایگزین رله ها و تایمرهای الکترومکانیکی    کل واحد، کار کرده و پروسه پیچیده ای ندارد به

می شود. با وجود پیشرفت های زیادی که تا کنون در زمینه ساخت و به کارگیری سیستم های کنترلی 

هنوز کاربرد داشته و همراه سیستم های جدید، بخشی از فرآیند را     صورت گرفته ولی کنترلرهای 

 کنترل می کنند.

                                                           
1
 Monitoring 
2
 Distributed Control System 
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 در اتوماسیون صنعتی    انات امک -0-0-0

در فرآیند اتوماسیون صنعتی امکاناتی را برای ما فراهم می کند که در ذیل به بعضی از آنها اشاره شده     

 است:

 کنترل بهتر فرآیندهای تولید .0

 سرعت و دقت عمل باال  .1

 توانایی خواندن انواع ورودی های دیجیتال، آنالوگ و فرکانس باال  .0

 فرمان به سیستم ها و قطعات خروجی، نظیر مانیتورهای صنعتی، موتور، شیر برقی،... توانایی انتقال .4

 امکانات اتصال به شبکه .3

 ابعاد بسیار کوچک  .3

 سرعت پاسخگویی بسیار باال  .7

 ایمنی، دقت و انعطاف پذیری زیاد  .3

 ها و امکان مدیریت آنها با یک کامپیوتر مرکزی.    شبکه کردن  .9

   

 سبت به کنتاکتورهان    مزایای  -1-0-0

 کمتر و ساده تر است.         حجم سیم کشی .0

 موجب کاهش حجم تابلوی برق می شود. .1

 انرژی کمتری مصرف می کند. .0

 استهالک مکانیکی ندارد، بنابراین عالوه بر عمر بیشتر، نیازی به تعمیرات دوره ای ندارد. .4

قطعات )رله کمکی،کانتر،تایمر،...( در فرآیندهای صنعتی باعث صرفه جویی در هزینه ها و لوازم و  .3

 می شود.

 برخالف رله کنتاکتوری، نویز مکانیکی و الکتریکی ایجاد نمی کند. .3

محدود به دستگاه، فرآیند و پروسه خاصی نیست و با تغییر برنامه می توان به آسانی از آن برای  .7

 کنترل پروسه های دیگر استفاده نمود.

 فرمان بسیار سریع و آسان است.طراحی و اجرای مدار های کنترل و  .3

برای عیب یابی مدارات رله ای نیاز به تجربه و تخصص در نقشه خوانی بوده معموالً زمان بر است.  .9

 عیب یابی به آسانی و باسرعت بیشتری صورت می گیرد.    در صورتی که در 
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    معایب  -0-0-0

 دشوار است.      تغییر تفکر پرسنل از سیستم های رله ای به مفاهیم رایانه ای  .0

 مقرون به صرفه نیست.    در صورت نیاز داشتن به برخی قابلیت های  .1

 برخی عوامل مانند دما، ارتعاشات و... کاربردها را محدود می نماید. .0

 خواهد بود.    هزینه کنترل مکانیکی یک مدار ثابت کمتر از  .4

      نسبت به کامپیوترهای صنعتی    مزایای  -4-0-0

ساده می باشد در صورتی که برای نوشتن برنامه کنترل توسط      نوشتن برنامه کنترل فرآیند با  .0

و...          کامپیوترهای صنعتی باید با یکی از زبان های برنامه نویسی کامپیوتر مثل پاسکال 

نیاز به تجربه و تخصص باال داشته و زمان زیادی جهت برنامه انجام شود که در برخی از موارد 

 نویسی احتیاج دارد.

به گونه ای طراحی شده که با تمامی نیازهای کنترل یک سیستم انطباق دارد فقط الزم       .1

است هنگام طراحی شرایط را پیش بینی کرده و بر اساس نیاز ماژول ها را انتخاب و استفاده کنیم 

یوتر جهت برقراری ارتباط با سیستم های مختلف صنعت الزم است روی آن یک سری ولی در کامپ

ماژول اضافه شود که بررسی و خرید تجهیزات خاص جهت انطباق با سیستم، کاری طاقت فرسا 

 بوده و گاهی اوقات غیر ممکن است.

 مناسب    انتخاب  -3-0-0

 زیر را تعیین نمود:مناسب در یک پروژه باید موارد     برای استفاده از 

 دقت وسرعت انجام پروژه .0

 تعداد ورودی ها و خروجی ها  .1

 نوع بار )جریان خروجی و ولتاژ آن( .0

 امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز فرآیند  .4

 نوع ورودی ها وخروجی های مورد نیاز  .3

ها محدود بوده و نیاز به برنامه نویسی پیچیده ندارد          نوع تغذیه در پروسه هایی که تعداد  .3

 استفاده کرد.           می توان از کنترل کننده های 
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 معرفی انواع رله های هوشمند -4-1

های مختلف دارای یک رله هوشمند می باشند که با نام خاصی    با     بعضی از شرکت ها عالوه بر 

ای نمونه رله هوشمند چهار شرکت معرفی شده است که آن ها را در شکل معرفی می شود. در این مبحث بر

 زیر مالحظه می کنید.

 

 0-1شکل                                                             

 می باشد.      رله هوشمند این شرکت با نام  :         .0

 می باشد.      رله هوشمند این شرکت با نام  :                 .1

 .باشد می     نام با شرکت این هوشمند رله :       .0

 .باشد می      نام با شرکت این هوشمند رله :         .4
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 فصل دوم

 سخت افزار لوگو
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 !LOGOمعرفی رله قابل برنامه ریزی  -1-2

LOGO! ساده ترین نوعPLC  برنامه نویسی  ده بزرگ زیمس می باشد کهازخانوا

آن توسط کلیدهای روی آن انجام می شود. برای برنامه نویسی از طریق 

 نصب شود.  LSC0 کامپیوتر باید نرم افزار

      مزایای  -0-0-1

کاهش هزینه ها: حذف بسیاری از وسایل قطع و وصل،نیاز به فضای کمتر  .0

 لوازم جانبی کمتر.در کابینت کنترل و 

قرار می گیرد، سیم بندی کمتر، برنامه نویسی ساده تر،      کاهش زمان مورد نیاز: به راحتی روی  .1

 کردن روی دستگاه، پیکر بندی ساده و عیب یابی سریع.     تست برنامه قبل از 

، . می گرددکاهش حجم مورد نیاز: یک ماژول جایگزین تعداد زیادی وسایل قطع و وصل، رله ها و.. .0

 کاهش فضا برای لوازم جانبی.

 دارا بودن صفحه نمایش بدون نیاز به وسائل جانبی)دربرخی مدل ها ( .4

 افزایش ضریب اطمینان .3

 راه اندازی ساده .3

 سازگاری با شرایط آب و هوایی خاص مثل گرما .7

 مناسب برای نواحی حساس به نویز مثل بیمارستان ها .3

 .          قابلیت رمز گذاری  .9

 

 

 

 

                                                           
1 

 LOGO Soft Comfort 
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 در پروسه های صنعتی      آشنایی با کاربرد رله برنامه پذیر  -1-0-1

 امکانات و تحصیالت حمل و نقل از جمله نوار نقاله ها، سکوهای پرتاب، باال برها وسیلو ها. .0

مدیریت سرویس های ساخت و ساز از جمله کنترل روشنایی، درب ها و دروازه ها و سیستم های  .1

 آب دهی.

 ستم های الکتریکی، استفاده در کشتی نمایش عالئم کنترل ترافیک و پنل ها.راه حلی برای سی .0

 تهویه هوا و مدیریت انرژی. .4

 کنترل ماشینها از جمله شیر برقی ها،پمپ ها، موتورها و کمپرسور ها. .3

 .سیستم نمایش از جمله نمایش کنترل وسایل نقلیه .3

 مشخصات ماژول اصلی -2-2

 متصل و کارآیی آن را تکمیل می کند.    ماژول به واحدی گفته می شود که به  :نکته

 می باشد:     به طور کلی مشخصه روبرو بیانگر انواع مختلف 

      
      

 

 

 مثال:

           

 دارای ساعت داخلی نوع خروجی رله ای          نوع تحریک و تغذیه ورودی از نوع

 فاقد شبکه روی ماژول اصلی         ماژول تیپ  صفحه نمایش دارای
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 و قطعات جانبی آن       آشنایی با سخت افزار  -3-2

 اجزای سخت افزاری لوگو شامل موارد زیر می باشد:

 0    منبع تغذیه   .0

        ماژول اصلی  .1

 1کارت های افزایشی یـا توسعه .0

 کارت های حافظه )زرد، قرمز، آبی(  .4

 کابل رابط .3

 منبع تغذیه  -0-0-1

و  v14با کالس ولتاژهای      و سنسورها در     منبع تغذیه جهت تغذیه قسمتهای مختلف از جمله 

 (.1-1کمتر مورد نیاز است )شکل 

 

 1-1شکل 

  تغذیه نیست. در این مدل نیازی به منبع ( 101 و  001 ) 14 در لوگو با کالس های ولتاژی باالی

 (.1-0متصل می شوند )شکل   101 مستقیم به شبکه شهری     و خروجی ها و ورودی ها 

جریان متناوب برای حفاظت در مقابل ولتاژهای شدید و ناگهانی از مقاومت تابع  در :نکته

 % بیش از ولتاژ نامی انتخاب می شود.11      ولتاژ

                                                           
1
 Power Supply 
2
 Expantion 

 1-1 شکل
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 1-0شکل

      ماژول اصلی  -1-0-1

پردازش مرکزی سیگنال ها و ارسال پیامهای مناسب برای کنترلرهای دیگر را بر عهده دارد همچنین  وظیفه

دارای تعدای ورودی و خروجی محلی و در برخی از مدلها دارای صفحه نمایش، ساعت داخلی و باتن های 

ورودی دیجیتال،  3روی آن )برای کنترل و تغییر برنامه( می باشد. در لوگوی نسل ششم ماژول اصلی دارای 

       یا             خروجی دیجیتال می باشد. ورودی ها می توانند از نوع  4ورودی آنالوگ و  1

 باشند که این ورودی ها با ولتاژ و جریان مشخص و متناسب با ولتاژ تغذیه می توانند به لوگو وصل شوند.

   از: ماژول اصلی در دو مدل به بازار عرضه شده است که عبارتند

 با صفحه نمایش -الف

   بدون صفحه نمایش    -ب

 با صفحه نمایش       -الف

 دراین ماژول قابلیت نمایش وضعیت ورودی ها، خروجی ها و تست برنامه وجود دارد.

در رایانه قابلیت برنامه نویسی و ویرایش برنامه با کلیدهای  LSCعالوه بر برنامه نویسی از طریق نرم افزار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                الف(.                                                                                                                         -1-4تابع روی ماژول امکان پذیر است )شکل 

 بدون صفحه نمایش -ب 

  این ماژول از نظر اقتصادی به صرفه تر بوده و استفاده از آن ساده تر است.

 ب(. -1-4در رایانه امکان پذیر است )شکل  LSCبرنامه نویسی آن فقط از طریق نرم افزار 
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 1-4شکل 

 کارت های افزایشی یـا ماژول توسعه -0-0-1

 وجی های ماژول اصلی به این ماژول افزوده می شود.این ماژول برای افزایش ورودی ها و خر

 الزم به ذکر است که هر ماژولی که به رله هوشمند اضافه می شود نیاز به تامین تغذیه دارد.نکته: 

 کارت حافظه  -4-0-1

دیگر استفاده می شود به گونه ای که هنگام استفاده  LOGOبه ! !LOGOجهت کپی کردن اطالعات ازیک 

 ارسال نمود. LOGOبه کارت یا از کارت به ! !LOGOمی توان برنامه را از 

 کارت حافظه دارای سه رنگ آبی، زرد و قرمز می باشد:

 آبی: قابلیت خواندن و نوشتن برنامه را دارد و با قطع برق برنامه پاک می شود.

 ن و نوشتن برنامه را دارد و با قطع برق برنامه پاک نمی شود.زرد: قابلیت خواند

 قرمز: فقط قابلیت خواندن برنامه را دارد و با قطع برق برنامه پاک می شود.

 

 1-3شکل 
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 کابل رابط -3-0-1

و بلعکس مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده      به      این کابل برای اطالعات از کامپیوتر 

اتصال      و سر دیگر آن را به    است را به        از این کابل یک سر آن که به صورت پورت 

( مکان و نحوه قرار گیری این کابل و یا کارت 1-7( یک نمونه از این کابل و در شکل )1-3در شکل ) دهید.

 نشان داده شده است.     حافظه روی 

 

 1-7شکل                                                       1-3شکل                                    
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 فصل سوم

 ربانهم نویسی لوگو
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 برای یادگیری و کار با لوگو و چگونگی رسم مدار ها ابتدا می بایست با توابع آن آشنا شد.

 شرح می دهیم.    و     به همین دلیل توابعی را که بیشترین کارایی را در رسم مدار دارند به دوزبان 

 (   زبان نردبانی ) -1-3

نمایش نردبانی تقریباً شبیه به مدارات فرمان می باشد و بیشتر مورد توجه افرادی است که کار های برق 

 فرمان تبحر دارند.در کشیدن مدارات  صنعتی انجام می دهند و

                      ویژهو توابع            صورت ثوابتبه دو      عملگرها در

 می باشد.

             ثوابت -1-1-3

 در این تابع ما فقط ورودی وخروجی داریم که اتصاالت آن به صورت باز یا بسته می باشد.

 )اتصال قطع یا در حالت طبیعی باز( :  کلید کنتاکت باز   -0

این  در طراحی قسمت استارت از این فرم استفاده می شود و به عنوان ورودی مدار در نظر گرفته می شود.

 ترمینال های ورودی لوگو را نشان می دهد. اتصاالت،

 )در حالت عادی بسته(   :اتصال بسته   -1

  شما اتصال آنالوگ در ورودی های دیجیتال لوگو موجود است. اتصال عادی باز واتصال عادی بسته مانند 

 می توانید نوع ورودی را براساس نیاز خود انتخاب کنید.

( باز می شود که باید در آن 0-0پس از قرار دادن این دو اتصال در میز کار لوگو صفحه ای مطابق شکل )

   نوع و شماره ورودی را تعیین کنیم.

  اتصال ورودی آنالوگ:  -0

این اتصال  برای ورودی های آنالوگ به کار می رود و متناسب با تغییرات آن خروجی نیز تغییر خواهد کرد.

 نشان می دهد. ورودی لوگو را همانند دو اتصال قبلی،
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 (.0-1( باز می گردد )شکل 0-0در این نوع اتصاالت هم صفحه ای همانند شکل )

      

 0-1شکل                                             0-0شکل 

 )سیم پیچ رله(  خروجی رله ای نرمال باز:  -4

از این عالمت استفاده می شود.بعد از قرار دادن این  نماد بوبین در لوگو می باشد و برای نمایش خروجی

 فرمان استفاده کرد.نماد در لوگو می توان از کنتاکت های باز وبسته آن برای ترسیم مدارات 

  خروجی معکوس کننده یا نرمال بسته:  -3

این بلوک نیز نشان دهنده ترمینال های خروجی وسیله لوگو می باشد. خروجی های معکوس شده شبیه 

و خروجی معکوس شده نشان دهنده ترمینال های خروجی در یک  Relay Coil)سیم پیچ های رله )

 لوگو می باشد.

 خروجی آنالوگ: -3

 برای انتخاب خروجی های آنالوگ از این گزینه استفاده می شود.
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                     توابع ویژه -2-1-3

 

 .نیز موجود می باشد و در آن قسمت به شرح آنها خواهیم پرداخت    این توابع در روش برنامه نویسی

 بنویسیم.    حال می خواهیم با همین اطالعات یک برنامه به زبان 

با استفاده از روش نردبانی، مدار فرمان راه اندازی یک موتور با یک استارت و یک استاپ را طراحی مثال: 

 کنید. 

 

 0-0شکل 

       زبان بلوکی  -2-3

 می باشد.   )توابع عمومی( و توابع ویژه    ، توابع   توابعصورت به سه      عملگرها در

 :   توابع  -1-2-3

 )ورودی ها(:         -0

استفاده می شود. این تابع به طور خودکار به شکل  از این تابع به عنوان کلید و شاسی )استارت و استاپ(

کلید عمل می کند، برای تبدیل عمل کرد آن به شکل های دیگر بایستی ابتدا روی تابع مورد نظر کلیک 

( ظاهر شد 0-3را انتخاب نمود. وقتی که پنجره شکل )                    راست کرد و گزینۀ 

 ( نمایان شود.0-3انتخاب می کنیم تا کادر شکل )             زبانۀ 
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 با انتخاب این گزینه تابع ورودی به شکل کلید عمل می کند.:        گزینه  -0

 شاسی استارت عمل می کند.با انتخاب این گزینه تابع ورودی به شکل :      گزینه  -1

 در این حالت تابع ورودی به شکل شاسی استاپ عمل می کند. :       گزینه  -0

 

 0-3شکل                                                 0-3شکل                                   0-4شکل          

این وسیله به عنوان خروجی )کنتاکتور( استفاده می شود و برای استفاده  :          -1

 استفاده می شود.          از تیغه های کمکی از خروجی 

این توابع همانند کنتاکتورهای کمکی درخود رله عمل می کنند و در خروجی  :         -0

 ظاهر نمی گردند.

 )توابع عمومی(    توابع  -2-2-3

به دروازه ای گفته می شود که در  ،   عملگر یا دروازۀ منطقی )یا(:     دروازه   -0

صورتی دروازه خروجی آن وجود خواهد داشت )یک می شود( که همۀ ورودی های آن وجود داشته 

 ( است.0-7باشند)یک باشد(. مدار کلیدی این عملگر به صورت شکل )
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ی روشن خواهد شد که همۀ کلیدها در حالت المپ زمان به صورت کلید های سری است و    دروازه 

 ( می باشد.0-3وصل با شند. جدول صحت این عملگر به صورت شکل )

   

 0-3شکل                                                              0-7شکل                                         

به دروازه ای گفته می شود که در  ،  عملگر یا دروازۀ منطقی  )یا(:   دروازه   -1

صورتی دروازه خروجی آن وجود خواهد داشت )یک می شود( که حداقل یکی از ورودی های آن یک 

 ( می باشد.0-01( و )0-9باشد. مدار کلیدی و جدول صحت این عملگر به صورت شکل های )

به صورت کلیدهای موازی است و المپ زمانی روشن می شود که هر یک از کلید های ورودی    دروازه 

 در حالت وصل باشد. 

 

 0-01شکل                                                                 0-9شکل                         
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همیشه معکوس )نفی(  به دروازه ای گفته می شود که خروجی آن :    دروازه   -0

. مدار کلیدی و جدول صحت  ورودی است، یعنی زمانی خروجی یک می شود که ورودی آن صفر باشد.

 ( می باشد.0-01( و )0-00این عملگر مطابق شکل های )

 
 0-00شکل 

 
 0-01شکل 

هم می تواند به صورت کلید های باز موازی با مصرف کننده و هم به صورت کلیدهای بستۀ     دروازه 

 سری با مصرف کننده باشد. 
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 :    توابع ویژه  -3-2-3

همانطور که پیش از این گفته شد هنگام برنامه نویسی لوگو عالوه بر توابع عمومی از توابع ویژه نیز می توان 

اتصاالت و پارامتر هایی که به سایر ماژول ها و یا ورودی ها متصل می شود را تعریف استفاده کرد. ابتدا 

 کرده و سپس برخی از پر کاربردترین این توابع را شرح می دهیم.

 می توان برای فعال کردن خروجی از آن استفاده کرد.:          

این ورودی نسبت به سایر ورودی ها تقدم داشته و برای صفر کردن خروجی استفاده     :          

 می شود.

 این ورودی برای تحریک و آغاز به کار سیکل بلوک استفاده می شود. :              

 این ورودی برای شمارش پالس ها استفاده می شود. :            

 یین جهت شمارش )صعودی یا نزولی بودن( استفاده می شود.این ورودی برای تع :                

این ورودی، بلوک را فعال می کند. وقتی این ورودی صفر باشد بلوک تمام سیگنال  :            

 های دیگر را ندیده می انگارد.

 باشد خروجی بلوک معکوس می گردد.    هنگامی که این ورودی  :             

 می شوند.      تمام مقادیر داخلی  :                

 از این ورودی برای تنظیم پارامترها استفاده می شود. :               

 از این ورودی برای تنظیم زمان استفاده می گردد. :         

 ورودی های زمان به این گزینه داده می شود. :         

 یغام در این گزینه مشخص می شود.در بخش پیغام ها، اولویت نمایش پ :             

 11/1در زمان گذاری تایمرها باید این دقت را داشت که زمان تنظیم شده برای آن ها کم تر از نکته: 

 ساعت می باشد. 14ثانیه در    نباشد چون در لوگو این زمان تعریف نشده است. خطا در تایمرها برابر 
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کار کرد این تایمر بدین صورت است :            تایمر تأخیر در وصل    -0

که همیشه باید ورودی اش به طور ثابت )نه لحظه ای( یک باشد تا خروجی آن بتواند بعد از لحظاتی 

برای تنظیم مدت زمان تایمر می بایست روی تایمر کلیک راست کرد و گزینۀ وصل شود. 

( به کمک دو 0-00ل را انتخاب نمود، سپس در صفحۀ باز شده )شک                    

 متغیر وسط صفحه می توان زمان تأخیر تایمر را نتظیم کرد.

 ویژگی این تایمرها تنظیم زمان آن ها بر حسب ساعت، دقیقه و ثانیه است.نکته: 

 

 0-00شکل 

نحوه عملکرد این نوع تایمرها بدین :             تایمر تأخیر در قطع    -1

لحظه ای هم وصل شود تایمر عمل کرده و خروجی آن تا زمان صورت است که اگر ورودی به طور 

 تنظیم شده وصل می باشد.

 برای تنظیم مدت زمان این تایمر مانند تایمر تأخیر در وصل عمل می کنیم.

تفاوت این تایمر با تایمر تأخیر در وصل این است که دارای دو ورودی می باشد، یکی برای وصل و نکته: 

 عملکرد تایمر.دیگری برای قطع 
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این تایمر از مجموع :                تایمر تأخیر در قطع و وصل     -0

دو تایمر قبل بدست می آید، بدین صورت که وقتی ورودی به طور ثابت یک باشد تایمر پس از چند 

لحظه خروجی را وصل می کند و تا زمانی که ورودی تایمر قطع نشده با شد تایمر در حالت وصل است. 

ولی بعد از اینکه ورودی تایمر قطع شود تایمر تا زمان تنظیم شده در قسمت تأخیر در قطع، روشن   

 .(0-04)شکل  می ماند. برای تنظیم این تایمر مانند دیگر تایمرها عمل می کنیم

 
 0-04شکل 

این تایمر  :                     تایمر تأخیر در وصل ماندگار   -4

نیز با لبۀ باالروندۀ تغذیه، زمان سنجی را آغاز اما تیغۀ آن در پایان زمان سنجی، عمل می کند. از این نظر 

مانند تایمر تأخیر در وصل است. این تایمر نسبت به لبۀ پایین رونده بی تفاوت است. از آن جایی که این 

 د.دار      تایمر قطع نمی شود جهت قطع شدن احتیاج به 

تایمر پالسی با وصل تغذیه )لبۀ باال رونده( :                تایمر پالسی -3

زمان سنجی را آغاز و تیغۀ آن نیز عمل می کند در صورت قطع تغذیه ) لبۀ پایین رونده( یا پس از سپری 

 شدن زمان تنظیمی، به حالت اول بر می گردد.
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هفتگی است که عمل کرد آن به یک تایمر :               تایمر هفتگی -3

 صورت زیر می با شد:

تایمر دارای سه دقیقه(. هر  -ساعت -خروجی این بلوک توسط تاریخ معیین کنترل می گردد )بر اساس روز

 انی مجزا می باشد.بازۀ زم

تیک دار باشد تنها یک پالس در         در صفحه              در صورتی که گزینه نکته: 

 ظاهر می شود.        خروجی در زمان 

خروجی این بلوک توسط تاریخ معیین می  :              تایمر ساالنه   -7

 روز(. -گردد )بر اساس ماه

 را )در کادر تنظیمات( فعال کنید این سیکل برای همه ماه ها ادامه پیدا        اگر گزینه نکته: 

  می کند. 

از این عملگر به عنوان نگهدارندۀ رله :                 نگهدارندۀ رله   -3

 استفاده می شود و متفاوت با مدار های فرمان که نگهدارندۀ کنتاکتور را از خودش می گیریم است.

می     و   ،     این رله دارای سه پایه :              رلۀ پالسی     -9

، این پایه همانند رلۀ ضربه     آن همانند نگه دارندۀ رله عمل می کند و اما پایه   و   باشد که قسمت 

 ای عمل می کند که با یک شستی می توان آن فعال و غیر فعال نمود.
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      مقدم یا     در داخل کادر تنظیمات این بلوک شما می توانید نوع اولویت را که از نوع  نکته:

 (.0-03مقدم باشد را تعیین نمایید )شکل 

 

 0-03شکل 
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 فصل چهارم

 کاراهی عملی
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می خواهیم موتوری را با فشردن یک شستی استارت به طور دایم کار راه اندازی کرده و با شستی  عنوان:

 استاپی خاموش نماییم.

که با فشردن استارت کنتاکتور جذب شود و با  این مدار الزم است طوری طراحی گرددشرح کار: 

 برداشتن دست از روی شستی در همان حال باقی بماند و با زدن استاپ، مدار قطع گردد.

 مدار بلوکی:

 الف( توسط گیت های منطقی:

 

 :   ب( توسط تابع 

 

 

 

 

 1کار عملی

 دایم کار

 4-0شکل 

 4-1شکل 
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 .ل کردمداری طراحی کنید که بتوان به دو صورت لحظه ای و دایم یک موتور سه فازه را کنتر عنوان:

در این مدار از دو شستی استارت برای راه اندازی و یک شستی استاپ برای قطع مدار استفاده شرح کار: 

 می شود.

موتور به صورت دایم شروع به کار می کند که با برداشتن دست از روی شستی   با فشردن شستی  -0

 فشرده شود.  اتفاقی رخ نخواهد داد. در این حالت برای قطع مدار الزم است شستی 

 کنتاکتور جذب شده و با قطع تحریک به حالت اولیه خود باز           با وصل یا تحریک شستی  -1

 می گردد.

 :مدار بلوکی

 

 
 4-0ل شک

 

 

 

 2کار عملی

 لحظه ای + دایم کار
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می خواهیم دو موتور سه فازه را به صورت یکی پس از دیگری راه اندازی کنیم مدارت قدرت،  عنوان:

 فرمان و بلوکی را طراحی کنید.

وارد مدار شود، حال با فشردن شستی    موتور   می بایست با فشردن شستی در این مدار شرح کار: 

را بفشاریم اتفاقی در مدار حاصل    نیز به آن اضافه شود به طوری که اگر در ابتدا شستی    موتور    

 وصل نشود.   وصل نشده    نشود، در این حالت می گوییم تا موتور 

 مدار بلوکی:

 
 4-4شکل 

 

 

 

 

 

 

 3کار عملی

 یکی پس از دیگری
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دیگری راه اندازی کنیم مدارت قدرت،  جای بهمی خواهیم دو موتور سه فازه را به صورت یکی  عنوان:

  فرمان و بلوکی را طراحی کنید.

وارد مدار شود، حال با فشردن شستی    موتور   در این مدار می بایست با فشردن شستی شرح کار: 

 .شود   جایگزین    موتور    

 مدار بلوکی:

 
 4-3شکل 

 

 

 

 

 

 

 4کار عملی

 یکی به جای دیگری
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 گرد معمولی را طراحی کنید.قدرت، فرمان و بلوکی چپگرد راست مدار عنوان:

موتور به صورت راست گرد راه اندازی شود و برای   در این مدار می بایست با فشردن شستی شرح کار: 

 موتور چپگرد شود.   چپگرد کردن آن باید ابتدا مدار را قطع کرد سپس با فشردن شستی 

 مدار بلوکی:

 
 4-3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5کار عملی

 چپگرد راستگرد معمولی
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 گرد سریع را طراحی کنید.قدرت، فرمان و بلوکی چپگرد راست مدار عنوان:

موتور به صورت راست گرد راه اندازی شود و با   در این مدار می بایست با فشردن شستی شرح کار: 

 موتور بالفاصله چپگرد شود.   فشردن شستی 

 مدار بلوکی:

 
 4-7شکل 

 

 

 

 

 

 

 4کار عملی

 یکی به جای دیگری

 6کار عملی

 چپگرد راستگرد سریع
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 مدار قدرت، فرمان و بلوکی ستاره مثلث را در حالت دستی طراحی کنید. عنوان:

موتور در حالت ستاره راه اندازی شود و با فشردن   در این مدار می بایست با فشردن شستی شرح کار: 

 رود.بمثلث  تبه حال   شستی 

 مدار بلوکی: 

 
 4-3شکل 

 

 

 

 

 

 

 7کار عملی

 ستاره مثلث دستی
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 مدار قدرت، فرمان و بلوکی ستاره مثلث را در حالت اتوماتیک طراحی کنید. عنوان:

موتور در حالت ستاره راه اندازی شود و پس از زمان   در این مدار می بایست با فشردن شستی شرح کار: 

 تنظیم شده روی تایمر  به حالت مثلث برود.

 مدار بلوکی:

 
 4-9شکل 

 

 

 

 

 «پایان»

 8کار عملی

 ستاره مثلث اتوماتیک
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 منابع و مآخذ:

 ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.0071برق صنعتی، سال چهارم هنرستان رشته برق نظام قدیم، چاپ  -0

 ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.0090مؤلفان: محمود اعتضادی, ناصر ساعتچی و...، چاپ تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی، -1

 ، انتشارات دانشکده فردوسی.0039مؤلفین : مهندس افشار گلی, مهندس محسن آقا حسینی، چاپ  درسنامه مرجع  برق صنعتی تخصصی، -0

 ، تألیف: دپارتمان فنی شرکت میهن مامطیر، انتشارات شرکت فنی میهن مامطیر.0039چاپ و نمایشگر،  مرجع کامل و خودآموز لوگو -4

 ، انتشارات قدیس.0090مؤلفین: مهندس احمد اسفند مد, مهندس مرتضی اردشیرالریجانی، چاپ ،             خود آموز اتوماسیون صنعتی  -3

 

 

 



 نعتیص اتوماسیون و برق کوشا الکترونیک البرز، مرجع آنالین آموزش و ارائه محصوالت در زمینه

 

 

و  تجهیزات ود و تهیهارتقای دانش تخصصی خ در جهت ما کمک به صنعتگران  مأموریت

 هاست.ترین قیمتبا منصفانه لوازم مورد نیاز خود 

 افزار تخصصی داریداگر نیاز به دانلود نرم 

 اگر نیاز به یادگیری تخصصی در زمینه برق و اتوماسیون صنعتی دارید 

 اگر نیاز به تجهیزات و لوازم برق و اتوماسیون دارید 

 

 پس....

 ری به سایت ما بزنیدس حتماً

https://kooshanic.com/ 
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