
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4 

 الکتریکی ساتیتأسدستور کار آزمایشگاه 

 اهداف:

و همچنین ا ائه دستور ار  زز    ترستیاترت اتروریری  معرفی تجهیزات آزمریشتارههر   هدف از این دستور  ار    

 برشد.  برا  انجر  آزمریشرت می

 :پیشگفتار

جرت  ار خرنهپیشنهرد می شرد شروع آزمریشاره بر یک یر چند برزدید از مراز ار برد  مرتبط بر مطرتب د س شروع شرد.        

سرخومرن مدا ات و  PLCصنعوی دا ا    سرخت دا ا   انوراور   و  اوم   هر  د  حرل  شمند  سی ترانند گزینه میهر  هر

 منرسبی برا  برزدید دانشجریرن به شمر   وند.

ترسیارت اتروریری د  سه بخش تحت عنران ترسیارت سرخومرن، ترسیارت صنعوی دسور  ار  مطرتب اسرسی د س    ایند

و  هرمشخصرت آمرزنده هر  مربرطه مطرح خراهند شد.و سرخومرن هرشمند بیرن گردیده است اه د  هر بخش آزمریش

ر  هو به همین ترتیب، معرفی سریر آمرزنده   شرخه ترسیارت سرخومرن د  پیرست یک تشریح داده شده استهرمرژول

  دو  و سر  صر ت پذیرفوه است.پیرست شمر ه بخش ترسیارت صنعوی و سرخومرن هرشمند د  

هر و مشخصرت آنهر آو ده شده است. د  پیرست د  پیرست شمر ه چهر   مفرهیم مربرط به حفرظت اتروریری، انراع اربل

ترگر  PLCمعرفی و نررتی د  مر د برنرمه نریای   PLCه شده است. د  پیرست ششم، پنجم به معرفی انراع الید پرداخو

 طرح گردیده است. 

 پیچی است. آمرزنده ار گره سیم د   ابطه براقدا  شده است اه  ACد  پیرست هفوم به بر سی نحره برزپیچی یک مرتر  

هر، جریرن مجرز عبر   از تروریری، مشخصرت هاوهد  پیرست هشوم جداول  اهنمر مربرط به عالئم و اسورندا دهر  ا

 هر و .... آو ده شده است.سیم

شرح آزمریش و تحلیل و د  پریرن        شرمل مقدمه،  سور  ار  هر آزمریش  شده د  د مربرط به آزمریش   سؤازت مطرتب بیرن 

   برشدیم

یک پیش گزا ش  اجع به مبرحث جلاتته جر   و گزا ش ترمیل شتتده   اتتتیبریمهر دانشتتجر قبل از حرتتر  د  االس 

صل از       شجریرن و مد س االس  اجع به نوریج حر اه قبل  ا تحریل نمرید. انجر  بحث و تبردل نظر دان   ریتأث هرشیآزمرجل

بر پیشنهردات   یی است اه هریارسو گزا ش حرصل همراه بر نقص و   مالمر  دا د.  فرآیندهرانورل قربل مالحظه ا  د  د ک 

 شمر مد سین و دانشجریرن عزیز د  ناخه هر  بعد  برطرف خراهد شد.



 

 

 نکات مهم:

 
اقدددامددات  ) 1هشددددار

 (احتیاطی

ت دقو یا قبل از هرگونه تغییری در مدار، در هنگام انجام سیم بندی 

 کنید که برق دستگاه قطع باشد.

   

 
شدار  سیب به   2ه )خطر آ

 دستگاه و شوک الکتریکی(

برای تعمیر تجهیزات از افراد واجد شددرایو و با هماهنگی شددرکت       

 سازنده استفاده نمایید.  

   

 
شدار  سیب به   3ه )خطر آ

 دستگاه و شوک الکتریکی(
جاز        هیچ یت فعجی تجهیزات م یا تغییری در ویددع نه اصدد و و  گو

 نیست.

   

 
آسیب به )خطر  4هشدار

 (تجهیزات
و از   توجه شددود های تجهیزات  ورودی و خروجی محدوده مجاز  به  

 اعمال ورودی خارج از محدوده مجاز به تجهیز خودداری شود.

   

 
شوک ) 5هشدار

 (الکتریکی

به سیم ارت مجهز می باشد     هاآموزندهبه منظور حفظ جان کاربران، 

شگاه، مطمئن          ساختمان محل آزمای سیم ارت  صال  صحت ات لذا از 

 باشید

   

 
اقدامات ) 6هشدار

 (احتیاطی 

ها اتصال کوتاه و یا رها  اتصاالت را به طور کامل بررسی کنید تا سیم   

 شده نباشند.

صال         سطح ولتاژ مختجف را به هم ات ست دو  صالی که ممکن ا هر ات

 بررسی گردد. ؛کند کوتاه

بندی با حضور مدرس بررسی   پیش از وصل کردن برق دستگاه، سیم   

 گردد.

   

 
اقدامات ) 10هشدار

 احتیاطی(

 خاموش شددود. سدد  مدار ، ابتدا در مدار راتییتغ جادیدر هنگام ا

مدار را بر اسدداس   دوبارهایجاد شددود و مورد نظر یدر اجزا راتییتغ

 .دیمتصل نمائ هیذکر شده به تغذ یاطیموارد احت

   

 

باشددد. هرگونه ک ی برداری از این  کجیه حقوق این اثر متعجق به شددرکت دانش بنیان ابزار آزما می

 اثر، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.
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 های شاخه شماره و عنوان آزمایش

 صنعتیتاسیسات 
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فرز بر اعمرل فرمرن به مرتر  سه  انداز اه یبر س -1

 محل کیانوراور  از 
  * * * 

و   اصر ت تحظهفرز بهمرتر  سه  انداز اه یبر س -2

 ار  بر اعمرل فرمرن به انوراور  از دو محلدائم
  * * * 

اترورومرتر  سه فرز  کی  مدا   اه انداز یبر س -3

 بصر ت دائم و مرقت
   *  

د  فرمرن به  ریمنظر  ترخبه مریاسوفرده از تر -4

 انوراور 
  * * * 

اسوفرده از  ته انورل فرز به منظر  حفرظت مرتر   -5

AC سه فرز 
  * * * 

دو مرتر  سه فرز به صر ت   اندازمدا   اه یبر س -6

  اریپس از د یری
  * * * 

دو مرتر  سه فرز به صر ت  کیاترمرت  مدا   اه انداز -7

  اریپس از د یری
  * * * 

 یریدو اترورومرتر  سه فرز بصر ت   مدا   اه انداز -8

  ارید  به جر
  * * * 

صر ت دو مرتر  سه فرز به کیاترمرت  مدا   اه انداز -9

  ارید  جربه یری
  * * * 

د  جهت چرخش مرتر  به امک  رییمدا  تغ -10

 انوراور  و پس از ترقف ارمل مرتر 
  * * * 

صر ت اترورومرتر  سه فرز به کی  مدا   اه انداز -11

 و حفرظت ارمل عی اسوارد سر-چپارد
   *  

  سربند رییمرتر  بر اتصرل سور ه و تغ  انداز اه -12

 مرتر  به مثلث
  * * * 

 * *    PLCاعمرل فرمرن انوراور  بر  -13

 * *    PLCد  قطع و وصل مدا  به امک  ریترخ جردیا -14

به   اریپس از د یری بیترتدو مدا  به   اه انداز -15

 PLCامک 
   * * 

 * *     ارید  به جر یریدو مرتر  به صر ت   انداز اه -16

 * *    PLCجهت چرخش مرتر  به امک  رییتغ -17

  سربند رییمرتر  بر اتصرل سور ه و تغ  انداز اه -18

 PLCمرتر  به مثلث به امک 
   * * 
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های شاخه تاسیسات ادامه شماره و عنوان آزمایش

 صنعتی
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* رنیجر یو چارت میقطر س  ریاندازه گ -19
    

* سلف یچیپ میو س یطراح -20
    

* ترانس ترفرز یچیپ میو س یطراح -21
    

* ترانس سه فرز یچیپ میو س یطراح -22
    

* ترفرز ییمرتر  اتقر یچیپ میو س یطراح -23
    

* سه فرز ییمرتر  اتقر یچیپ میو س یطراح -24
    

*  مخولف آن  اجزا یهر و بر سبر انراع اربل ییآشنر -25
   

   *  یاشاصرل اربل -26

   *  هراربل یربی بیع -27

   *   بندسراربل -28

   *  و فشر  مورسط فیفشر  ضع  هراربل  بندمفصل -29
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 صنعتی ساتیتأس
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 معرفی بخش دوم:

شمر ه یک تر  د  آزمریش سرخومرن       15هر   ارت  سی شاره تر ست.  ، مفرهیم آزمری سور ار ، آزمریش  بخش دو د  ا ائه گردیده ا هر   این د

ارت     سی شرل     صنعوی مربرط به بخش تر ست اه مو ست  عنران آزمریش 29از ا ائه گردیده ا اعال   . همرنطر  اه د  معرفی بخش یکا

به علی ف صنعوی د  این بخش ا ائه گردیده است.بنربراین بخش   -به بخش صنعوی آمرزنده ار گره برق خرنای  هر  مربرط گردید، آزمریش

محصرل عبر تند   7د. این شر شنرخوه می  و یک محصرل شرخه ترسیارت سرخومرن      صنعوی محصرل شرخه ترسیارت      6عنران دسور ار   

 از:

  (MC-111) مدل گاورده DC هر  اتروریریآمرزنده مرشین  -1

  (MC-112) مدل گاورده AC آمرزنده مرشین هر  اتروریری-2

  (WW-100) آمرزنده ار گره سیم پیچی-3

  (WW-101)آمرزنده ار گره سراربل و مفصل-4

 (CO-100آمرزنده مدا  فرمرن ) -5

 (WW-102آمرزنده ترسیارت اتروریری )  -6

 (EW-101خرنای و صنعوی ) آمرزنده ار گره برق -7

شرخه ترسیارت صنعوی د  پیرست شمر ه دو  و مشخصرت آمرزنده ار گره برق            محصرل  6 هر  مخولف مشخصرت فنی و معرفی بخش  

گردد پیش از انجر  آزمریش بر آمرزنده مر د نظر به طرز ارمل  ذار گردیده استتت. ترصتتیه می صتتنعوی د  پیرستتت شتتمر ه اول –خرنای 

 د  پیرست یرد شده مطرتعه گردد. مشخصرت آن

 هر  مربرط به آمرزنده مدا گردد پیش از انجر  آزمریشد  پیرست پنجم انراع الید از جمله انوراور  شرح داده شده است اه ترصیه می     

 فرمرن و یر ترسیارت اتروریری این پیرست به دقت مطرتعه گردد.  

 ترگر ا ائه گردیده است. PLCو آمرزش برنرمه نریای  PLCلی د  پیرست ششم مطرتبی جهت آشنریی بر سرخور  داخ

یرست پیچی، این پهر  مربرط به ار گره سیمد  پیرست هفوم نحره برز پیچی مرتر  اتقریی شرح داده شده است تذا پیش از انجر  آزمریش

 به دقت مطرتعه گردد.
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 اعمال فرمان به کنتاکتور از یک محلفاز با اندازی موتور سهبررسی راه 1

 مقدمه 1-1
سوفرده از انوراور  به جر  الید برا  فرمرن دادن و انورل پروسه ترصیه می      صنعوی ا ایر   گردد و علت آن مزایر  بد  ااثر فرآیندهر  

 زیرد  است اه اسوفرده از انوراور  د  مقریاه بر الید برا  مر فراهم خراهد شد.  

 فرده از انوراور  به جر  الید د  فرآیندهر  صنعوی عبر تند از:برخی از مزایر  اسو

 است ترایمنی و تراقوصرد  انوراور  ترسط دو   اه از فرمرن و انورل. 

 اندمی گیر  جلر؛ است افورده ار  از شبره برق هرنینرگ قطع اثر د  اه هرییمرشین دوبر ه افوردن  اه از نرشی خطرات از . 

 برشدمی عملی محل چندین از اننده مصرف وصل و قطع امررن انوراور  ترسط. 

 است مقدو  اترمرتیک فرمرن مدا  امررن . 

 برد برز  ا مدا  وصل و قطع سرعت ترانمی منرسب طراحی بر . 

 است ترمطمئن و ترمنرسب هردسواره حفرظت. 

 شرو آزمایش 1-2

صد دا یم بر فرمرن دادن به انوراور  از یک د  این آزمریش  شریم. منظر  از حرتت دائم ار      محل د  دو حرتت دائم ار  و تحظه ق شنر  ا  آ

شروع به ار  اند این د حرتی           صر ت دائم  صل و به  اوی مدا  و ش ست اه بر یربر  فرمرن دادن به انوراور  به امک  ست ا  این ا ه د  ا

شمر   1-1شرل گردد. د  ز  و  شاوی مدا  قطع میمدا  وصل و بر برداشون تحریک ا ،ا  تر زمرنی اه شاوی تحریک شردحرتت تحظه

 انید. ا  به انوراور   ا مالحظه میفنی مدا  فرمرن و مدا  قد ت د  فرمرن تحظه

F
u
se

1L
2L
3L

1K M

2F

Motor

3ph

1L

F
u
se

2F

1K M

1S

MP 

 ایاندازی لحظهای و راهنقشه  فنی مدار فرمان و قدرت در تحریک لحظه 1-1شکل 

  بیمورل  ا د  هر  قد ت  تهگردد. انوراتمی منظر  حفرظت از مرتر  د  مقربل اضتترفه بر  استتوفرده   بیمورل بهد  این آزمریش از  ته

ضرفه بر ، انورات فرمرن  ته  مایر جریرن مرتر  قرا    ( تغییر وضعیت  98و 97یر  96و95هر  شمر ه    بیمورل)انوراتداده تر د  صر ت ا

برشتتتند از انورات  می NO، انورات برز یر 98و  97هر  و انورات NCانورات باتتتوه یر  96و  95هر  داده و مدا  قطع گردد. انورات

NC فه بر  و از انورات منظر  قطع فرمرن مرتر  د  شرایط اضر  بهNO خراهیم د  قامت دو  می گردد. منظر  اعال  هشدا  اسوفرده می  به

شه        صل گردد. بدین منظر  نق صر ت دائم و شاوی مدا  به  ست. بر       2-1شرل    فنی مدا  د  بر یربر  تحریک  شده ا شوه  به نمریش گذا
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شرل پس از تحریک تحظه  ایر جریازینی       آنهر  امری ا  انوراور ، انوراتترجه به این  شده و م اوه  اه د  حرتت عرد  برز بردند، ب

برقی   وصتتلگردد. د  این حرتت بر برداشتتون تحریک از  و  شتتاتتوی، انوراور  همچنرن برا   ستتیدن برق به بربین انوراور  ایجرد می

 تحریک شرد. S2مرند. برا  قطع ارمل سیاوم ارفیات شاوی اسورپ می

 

 ای و حالت دائم کارنقشه فنی مدار فرمان و قدرت در تحریک لحظه 2-1شکل 

 سواالت آزمایش 1-2-1

 تر استصرد  تر و ایمنچرا انورل و فرمرن انوراور  از  اه دو  نابت به الید اقو -1

 

 

 

 بر ترجه به مطرتب گفوه شده، آزمریش فرق  ا تررا  انید بر این تفروت اه فرمرن انوراور  از چند محل اعمرل گردد.  -2
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 کار با اعمال فرمان به کنتاکتور از دو محل ای و دائمصورت لحظهفاز بهاندازی موتور سهبررسی راه 2

 مقدمه 2-1
د  دسواره پرس برا  اطمینرن از اینره د  زمرن اعمرل فشر  به اجار  دست اپراتر  آسیب نبیند، زز  است اه مرتر  مربرط به دسواره           

برده برشد. از  Startتنهر زمرنی شروع به ار  اند و دسواره عمل پرس  ا انجر  دهد اه هر دو دست اپراتر  به طر  همزمرن بر  و  شاوی 

ا  و بر اعمرل فرمرن به انوراور  از دو محل       انداز  مرتر  ستتته فرز به صتتتر ت تحظه     احی مدا   بر پریه انوراور  برا   اه    این جهت طر 

 طر  همزمرن اهمیت پیدا خراهد نمرد.به

شرایط بر قرا  دادن         شن و خرمرش نمرد. د  این  اوقل  و شد یک مرتر   ا از دو محل ارمال م ست اه زز  بر و یر د  مثرل دیار  ممرن ا

اوی     ش اوی د  محل مر د نظر، این امررن فراهم      انوراور    اه دوبل به طر  مراز  د  مدا  Start/Stopدو  ش صب هر  انداز  مرتر  و ن

ستترز  نمرده و مدا  مر د نظر  ا رتر   ا از دو محل انورل نمرد. د  ادامه آزمریش این دو مثرل  ا به طر  عملی پیردهشتترد اه بوران ممی

 نمریید.طراحی می

 شرو آزمایش 2-2

انداز  مرتر  سه فرز به طر  دائمی و انورل د  ابودا  آزمریش، مدا  دسواره پرس مر د بر سی قرا  خراهد گرفت و د  ادامه به بر سی  اه

شد. د    سواره پرس بر انورل تحظه 1-2شرل  از دو محل پرداخوه خراهد  شرن داده    ا  مرتر  از دو محل به طر  همزمرن، مدا  فرمرن د ن

ست. همرنطر  اه مشرهده می     شردن بر  ،انیدشده ا سور ت  همزمرن  ف شده و تر زمرنی اه دست فرد  و     انوراور  ،2Sو  1Sا مغنرطیس 

د  این مدا  نیز از  هر مدا  قطع خراهد شد. مرند. به محض برداشون دست از  و  یری از اسور ت   هر دو اسور ت برشد مدا   وشن برقی می   

امررن  K1M ته بیمورل جهت جلرگیر  از اضرفه جریرن مرتر  اسوفرده شده است. بر مراز  نمردن یک چراغ سیانرل بر فرمرن انوراور        

 ( د  محل نصب تربلر برق وجرد خراهد داشت.K1Mمرنیور ینگ  وشن یر خرمرش بردن مرتر )قطع یر وصل انوراور  

  

 ای از دو محل به طور همزماننقشه فنی مدار فرمان و قدرت در تحریک لحظه 1-2شکل 

 انداز  مرتر  سه فرز به صر ت دائم ار  بر انورل از دو محل، پرداخوه خراهد شد.د  قامت بعد  آزمریش به بر سی مدا   اه
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شاوی      سوفرده از دو  سر  بر یردیار        NCهر  دوبل وجرد دا د. انورات Stop/Startد  مدا  مر د نظر نیرز به ا صر ت  شاوی به  هر دو 

شده خر ج گردد. د         شده و انوراور  از حرتت مغنرطیس  شردن هریک به تنهریی، برق انوراور  قطع  صر ت ف قرا  خراهند گرفت تر د  

صر ت مرتر  نیز خرم  شد. انورات این  صر ت        NOهر  رش خراهد  صر ت مراز  به یردیار قرا  خراهند گرفت تر د   اوی به  ش هر دو 

ضعیت دهد.           صل تغییر و شده و انوراور  به حرتت و ایر عبر  جریرن برا  تحریک بربین انوراور  برقرا   شردن هریک به تنهریی م ر  بف

شدن انوراور ، تیغه  شده و مرتر     فعرل  صل  شروع به چرخیدن می   هر  قد ت و شرل  مدا  فرمرن و قد ت این آزمریش د   .اندسه فرز 

 نشرن داده شده است. 2-2

  

 نقشه فنی مدار فرمان و قدرت در تحریک دائمی موتور سه فاز و کنترل آن از دو محل 2-2شکل 

 سواالت آزمایش 2-3

راور  هر  انومشرالتی پیش می آید؟ یری از مزیتفرض انید بدون اسوفرده از انوراور  بخراهیم چنین مدا    ا طراحی انیم. چه 

 نابت به الیدهر  معمرتی چیات؟ 
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 منظور تاخیر در فرمان به کنتاکتوراستفاده از تایمر به 3

 مقدمه 3-1
سوفرده از         شرایطی ا صل یر قطع گردد د  چنین  ست مدا  بر ترخیر زمرنی پس از اعمرل فرمرن، و صنعوی گرهی نیرز ا د  برخی فرآیندهر  

شنهرد می  اوی یر میررو     الید   گردد. تریمر )الید زمرنی(،تریمر به منظر  ایجرد ترخیر زمرنی پی ش ست مراب اه مرنند  چ به مدا  سرئی ا

شاوی یر میر   .دهدانوراور  فرمرن می سرئیچ د  نرع فرمرن دادن آن می فرق تریمر بر  شد رو سیله دست فرمرن می     بر شاوی بر یرد، امر  گ. 

اوی     دهد. بنربراین می شرد بطر  خردار  فرمرن می شت مدت زمرنی اه  و  آن تنظیم می تریمر پس از گذ ش تران گفت اه تریمر یک 

اند. تریمر مرا د اسوعمرل زیرد   ا  برا  قطع و وصل اسوفرده می  هر  مراب است چرن از انرژ  واسطه  اترمرتیک است. تریمر جزء الید 

صنعت دا د، یری از مهمورین مر  سوعمرل تریم اد   سه فرز  د ا سور ه و مثلث می   هب ر د   اه انداز  مرتر هر   شد.  صر ت  نرنچه هدف  چبر

ست انورات       شد زز  ا شدن مدا  بر سر  قرا  گیرد تر        8و  6هر  تریمر )انورات NOایجرد ترخیر زمرنی د  وصل  صر ت  شاوی به  ( بر 

پس از سر یز شدن تریمر انورات برز تغییر وضعیت داده و بربین انوراور  تحریک شرد. به طر  مشربه، د  صر تی اه هدف ایجرد ترخیر        

اوی انورات    زمرنی د   شد بری شرد. د        8و  5هر  تریمر ) انورات NCقطع بر سر   اوی  ش شرن داده    1-3شرل  ( بر  نمر  فنی تریمر ن

 شده است.

 

 نمای فنی تایمر 1-3شکل 

 انواع تایمر 3-1-1

برشد اه بر عبر  جریرن به حرات این تریمر دا ا  یک مرتر  ارچک جریرن مونروب یک فرز می )رله زمانی موتوری(: تایمر موتوری -1

آو د )این زایده قرا  دا د  ا به حرات د  میهریی ام شده و صفحه دیاک مرنند  اه  و  آن یک د آمده و سرعت آن ترسط چرخ دنده

 ا  هر  دیارصفحه د   و  محر  مرتر  قرا  دا د(. بر  سیدن این زایده به میرروسرئیچ داخل تریمر برعث فشر  به اهرمی شده و انورات      

صله زایده      قطع می اوای به فر صفحه و د  حقیقت ب اوای به محل  صفحه ت  نمرید. زمرن عمل تریمر ب سرئیچ دا د. تذ  و   ا ر اهر  میررو

 برشد و مد ج است  ا برا  زمرن دتخراه تنظیم نمرد. تران پیچی اه  و  تریمر میبرا  تنظیم زمرن تریمر می

سوفرده می از این تریمر برا  تنظیم زمرن تایمر الکترونیکی: -2 سرخومرن این تریمر از مدا ات   هر  امور از ثرنیه تر چند ثرنیه ا و  شرد. 

شر ژ و دشر ژ شدن یک خرزن، بربین  ته تحریک می       سوفرده شده و بر  سرده  اجزاء اترورونیری ا نی  ترین نرع تریمر اترورونیری یعشرد. د  

صل می  صل  ته بر              د  تریمر نرع خرزنی،  ته هنارمی و شرد )پس از و صل  ته  سر آن برابر وتورژ و شده و وتورژ دو  شر ژ  شرد اه خرزن 

گردد. د  این مدا  بر تغییر رزن  و  مقروموی اه ترستتط انورات برز  ته به دو ستتر خرزن وصتتل می شتترد( تخلیه می ذخیره شتتده د  خ

 تران تریمر  ا تنظیم نمرد.  ظرفیت خرزن می

اوه آهنی می      وماتیک:تایمر پن -3 سیم پیچ( بر ه ارل هرا و یک بربین ) ش   این تریمر دا ا  یک اپ شد. وقوی اه بربین تحریک  ، ردبر

اوه موحرک  ا جذب می  اوه موحرک، اهر  برز  آن قطعه ه شر  خراهد داد و     نمرید، د  اثر جذب ه ست ف شرل د  آهنار  ا ا   ا اه ب

اند. د  از طریق ستترپرپ  شتترد. وقوی اه بربین از تحریک خر ج شتترد، فنر د   ا منباتتط میهرا  داخل د  از طریق ستترپرپ خر ج می
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ت اه برشتتد بر این تفرواند. ار  این تریمر شتتبیه تریمر مرتر   میفرق می انباتترط د  د   ابطه بر پیچ تنظیم شتترد.تنظیم، از هرا پر می

س  اند. وتی تریمر پنیرمرتیک پتریمر مرتر   پس از وصل مرتر  آن به وتورژ، شروع برر  ارده و بعد از زمرن تعیین شده برا  آن عمل می

 اند.ه ار  ارده و بعد از زمرن تعیین شده برا  آن عمل میاز قطع بربین آن از وتورژ، شروع ب

شد و زمرنیره جریرن وا د آن می این تریمر دا ا  بیمورل می تایمر حرارتی )رله زمانی حرارتی(: -4 شده و پس از مدتی     بر شرد گر  

صل  ا انجر  می  سرمر و گرمر  محیط  و  آن   عمل قطع یر و ات )  اثر می گذا د( به همین جهت از آن د   دهد. دقت این تریمر زیرد نی

 گیرد.  انند. وتی بصر ت  ته زمرنی و  اه پله د  سیم اشی سرخومرن مر د اسوفرده قرا  میبرق صنعوی اسوفرده نمی

 جر  الید اسوفرده نمرد.هتریمر  ا همرا ه بریاوی همراه انوراور  برر  برد و هیچ وقت نبرید از آن ب نکته:

 شرو آزمایش 3-2
قاتتمت اول این آزمریش د  نظر دا یم مدا  ترخیر د  قطع انوراور   ا به امک تریمر، بر ستتی انید. بدین منظر  زز  استتت قبل از  د  

شر ه نمرییم. این تریمر دا ا       سوفرده از تریمر د  مدا  ا شد اه د  جدول زیر  حرتت عملررد  می 5بیرن نقشه فنی آزمریش به تنظیم و ا بر

 شرد.ر  ترضیح داده میهر حرتت به اخوص

 تنظیم حالت عمجکردی تایمر 1-3جدول 

 نرع عملررد فرمت نمریش محدوده زمرنی حرتت
F=1 99.99 sec ss.** ترخیر د  وصل 
F=2 999.9 sec sss.* ترخیر د  وصل 
F=3 99min.59 sec mm.ss ترخیر د  وصل 
F=4 99h.59 min hh.mm ترخیر د  وصل 
F=5 99min.59 sec mm.ss (تررا  انندهON-OFF) 
F=6 99h.59 min hh.mm (تررا  انندهON-OFF) 

هر  تررا اننده برید  برید عالوه بر مرد یر حرتت مر د نظر زمرن تریمر نیز تنظیم شرد. د  حرتت    تنظیم تریمر بدین صر ت است اهنحره

شرند. بر ناه  ON Timeو   OFF Timeهر دو زمرن  شون الید  تنظیم  صر ت     R/Sدا شده و به  به مدت یک ثرنیه، مرد مر د نظر تنظیم 

، زمرن تنظیمی R/Sالید  زمرن قربل تنظیم مجدد خراهد برد و بر فشر  دادن مجدد  DOWNو  UPهر  شرد. بر الید زن ظرهر میچشمک 

  دائمی منوقل خراهد طر  اترمرتیک به حرفظهثرنیه به 6برشتتد اه بعد از قربل تنطیم مجدد می DOWNو  UPهر  ظرهر شتتده بر الید

 ا دوبر ه فشتتر  دهید. د  هر حرل بعد از تنظیم تریمر،   R/S  شتتد. برا  انوقرل ستتریع اطالعرت به حرفظه دائمی ارفی استتت اه دامه  

 دهد.دسواره پیغر  زیر  ا نمریش می

 * ****SET F END    

  OFF Timeهر     دستتتواره د  زمرن  قربل تنظیم برده و د  این دو حرتت  ته      ON TIMEو  OFF TIMEدو عدد   6و  5هر   د  حرتت  

 فعرل برده و این امر دائمر تررا  خراهد شد.   ON TIMEهر  خرمرش و د  زمرن

صرل انورات نحره ست.     2-3شرل  هر  این تریمر د    ات شده ا شرن داده  صرل وتورژ تغذیه به پریه    ن شرل بر ات  7و  2هر  بر ترجه به این 

  شده و تریمر تنظیم  R/Sداشون الید  تریمر  وشن شده و برا  تنظیم آمرده است پس از انوخرب حرتت عملررد  و زمرن مر د نظر بر ناه   

تریمر  ا به دو طرف  3و  2  شمر ه  تران پریهشرد تذا بر ترجه به مطرتب فرق می اسوفرده می  3به  2انداز  دسواره از اتصرل پریه   برا   اه

 الید وصل نمرد تر د صر تی اه الید تحریک شرد تریمر شروع به شمر ش اند. NOانورات 
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1 8

3

7

Source
 

 MDT-104مدل  Micro Electronicهای تایمری اتصال کنتاکتنحوه 2-3شکل 

بینید بر فشردن شاوی اسور ت مدا  وصل قربل مالحظه است. همرنطر  اه د  شرل می 3-3شرل نقشه فنی مدا  فرمرن و مدا  قد ت د  

شمر ه و از آنجریی اه پریه شمر ش می          NOتریمر به خروجی انورات  3     شروع به  ست، تریمر  صل ا اوی مو شت  ش اند. پس از گذ

دهد و از آنجریی اه این انورات به صر ت سر  بر انوراور  اصلی قرا   تریمر تغییر وضعیت می  NCزمرنی مشخص انورات امری  ترخیر 

تران بر فشردن شاوی اسورپ تریمر  ا غیر     گردد. د  این مدا  د  هر تحظه میگرفوه، تغییر وضعیت آن منجر به قطع فرمرن انوراور  می 

 گردد.منظر  حفرظت از مرتر  د  مقربل اضرفه جریرن اسوفرده می  بیمورل بهنیز از  تهفعرل نمرد. د  این مدا  

 

 نقشه فنی مدار فرمان و قدرت برای تاخیر در قطع مدار به کمک تایمر 3-3شکل 

شمر  فنی مدا  فرمرن و قد ت این           سی قرا  دهیم.  صل به امک تریمر  ا مر د بر  صد دا یم مدا  ترخیر د  و امت دو  آزمریش ق د  ق

 انیدمالحظه می 4-3شرل حرتت از آزمریش  ا د  

امری   ، تریمر فعرل شده و پس از گذشت مدت زمرن مشخصی انورات    S3انید بر تحریک الید فرمرن طر  اه د  شرل مالحظه می همرن

NO تران د  وصتتل شتتدن مدا  ترخیر زمرنی  دهد. بر قرا  دادن این انورات به صتتر ت ستتر  بر بربین انوراور  میآن تغییر وضتتعیت می

 ایجرد نمرد.
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 فنی مدار فرمان و قدرت برای تاخیر در وصل مدار به کمک تایمر نقشه 4-3شکل 

 سواالت آزمایش 3-3

 چند فرآیند صنعوی اه نیرز به ایجرد ترخیر د  وصل شدن مدا  دا ند بیرن انید -1

 

 

 

تران به چنین مدا   به امک تریمر دست دا ند. چارنه میهر  صنعوی، نیرز به تررا  د  عمل قطع و وصل مدا  برخی از فرآیند -2

 یرفت.
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 سه فاز ACاستفاده از رله کنترل فاز به منظور حفاظت موتور  4

 مقدمه 4-1
ژ  وتور افزایشارهش یر و  عد  تقر ن وتورژهر  ستته فرز، جربجر شتتدن فرزهر، قطع یک یر دو فرزظر  حفرظت د  مقربل  ته انورل فرز به من

سوفرده می  فرزهر صر تی     د  مدا هر  انورل مرتر  ا سی انیم. این تجهیز د   صد دا یم عملررد این تجهیز  ا بر  گردند. د  این آزمریش ق

 اند. اه یری از خطرهر  ذار شده اتفرق افود فرمرن قطع  ا به انوراور  اعمرل و از آسیب  سیدن به مرتر  جلرگیر  می

 شرو آزمایش 4-2
  1-4رل شتتتانداز  مرتر  به امک انوراور ، مطربق شتتترل زیر عمل انید. همرنطر  اه د  ه منظر  اتصتتترل  ته انورل فرز د  مدا   اهب

آن خرمرش استتت.  16برشتتد و چراغ ستتیانرل موصتتل به پریه دا  می ته انورل فرز برق 18انید د  حرتت عرد  پریه شتتمر ه مالحظه می

شروع به ار  می       اوی انوراور  عمل ارده و مرتر   ش شرایط بر تحریک  این حرتت چنرنچه خطریی اتفرق بیفود  ته انورل اند. د  د این 

شرد و منجر به قطع انوراور  و  وشن شدن چراغ سیانرل موصل به        وصل می  16قطع و به پریه  18  فرز عمل ارد و اتصرل فرز از پریه 

 شرد. ته می 16پریه 

 

 مان و قدرت راه اندازی موتور در حالت دائم کار با وجود رله کنترل فازنقشه فنی مدار فر 1-4کل ش

 سواالت آزمایش 4-3

 به منظر  مشرهده عملررد  ته انورل فرز یک یر دوفرز  ا به امک فیرز قطع انید و  فور  مرتر   ا شرح دهید؟ -1

 

 

  ا تررا  انید؟ 1تغییر و مجددا سرال هر  تعبیه شده  و   ته انورل فرز زمرن ترخیر د  قطع مدا   ا به امک وتر   -2
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 اندازی دو موتور سه فاز به صورت یکی پ  از دیگریبررسی مدار راه 5

 مقدمه 5-1
سه  صنعوی گرهی اوقرت،  اه د  یک پرو شروط به  اه    سه   انداز  یک مدا  م ست. د  چنین پرو ست تر د   انداز  مدا  دیار  ا هریی نیرز ا

سور ت   سه  اه     صر ت ا اوه، این پرو سه واب ایر    انداز  ناردد. وجرد انوراتاردن پرو سویربی به این عمل  ا ب هر  امری د  انوراور  د

 سرده نمرده است.

 شرو آزمایش 5-2
 S2شتتاتتوی استتورپ انید. همرنطر  اه د  شتترل قربل مالحظه استتت از این آزمریش  ا مشتترهده می مدا  فرمرن و قد ت 1-5شتترل د  

این انوراور اه  NOوصل و انورات امری  K1M، انوراور   S2اسور ت گردد. بعد از تحریک شاوی   منظر  قطع ال مدا  اسوفرده می به

ضعیت می     شده، تغییر و سر   اوی      دهد د  چنین بر مدا  انوراور  دو   ش شردن  صل   K2Mتران انوراور  می  S1شرایطی بر ف  ا نیز و

شاوی      K1Mنمرد. د  این مدا  اگر ابودا به انوراور   شردن  شرد بر ف شد. د  این مدا  از     K2Mانوراور   S1فرمرن داده ن صل نخراهد  و

رز   ستتم. مدا  شتترل زیر  ا به طر  عملی پیردهانیهر استتوفرده میمنظر  حفرظت د  مقربل اضتترفه بر  یری از مرتر   بیمورل بهیک  ته

 نمریید و مشرهدات خرد  ا بر سی انید.
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 مدار راه اندازی یکی پ  از دیگری 1-5شکل 

 سواالت آزمایش 5-3

 ه صر ت خردار  انجر  پذیرد، به چه صر ت عمل انیم؟ انداز  یری پس از دیار  بد  صر تی اه بخراهیم  اه -1

 

 انداز  شرد؟ نقشه فنی آن  ا ترسیم نمریید؟ اه 1ثرنیه از زمرن اسور ت مرتر   5پس از  2مدا  فرمرنی طراحی انید اه مرتر  شمر ه   -2
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 از دیگری صورت یکی پ  ه دو موتور سه فاز ب اتوماتیک مدار راه اندازی 6

 مقدمه 6-1
انداز  مرتر  دیار  است اه بریاوی د  فرصله زمرنی مشخص پس از     انداز  یک مرتر  مشروط به  اه هر  صنعوی  اه د  برخی از پروسه 

شرایطی تریمرهر می   شرد. د  چنین  صله زمرنی مشخص از      ترانند به مر امک انند و به گرنهآن آغرز  شرند تر پس از گذشت فر ا  تنظیم 

 انداز  مرتر  دو  اقدا  شرد.هر  آن نابت به  اهانداز  مرتر  اول، سر یز شده و بر تغییر وضعیت انوراته ا

 شرو آزمایش 6-2
تریمر نیز وا د مدا   اند. د  همین حینفعرل شده و مرتر  شمر ه یک شروع به چرخش می    K1Mانوراور   Start ،S2شاوی    بر فشردن 

آن تغییر وضعیت داده و مایر عبر  جریرن برا     NOو پس از  سیدن به زمرن تعیین شده، انورات    نداسنجی می ه و شروع به زمرن شد 

شمر ه  و  اه K2Mتحریک بربین  شرایط      2انداز  مرتر   شد. بنربراین د  این  اوه خراهد  شدن  هر دو مرتر  بر هم ار  میب انند. بر فعرل 

 د.  نگردهر دو مرتر  خرمرش می Start ،S1شاوی فشردن  برگردد.. تریمر از مدا  خر ج می K2Mانوراور  
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 مدار راه اندازی یکی پ  از دیگری به صورت اتوماتیک 1-6شکل 

 سواالت آزمایش 6-3

 انید و نویجه د  االس بر سی گرددد  مر د ار برد این نرع مدا  د  صنریع مخولف تحقیق  -1
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 مدار راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز بصورت یکی به جای دیگری 7

 مقدمه 7-1
شرایط چنرنچه عملار هر فرآیند        سر هم انجر  پذیرد. د  این  شت  ست دو فرآیند به طر  موراتی و پ فرض انید د  یک خط ترتید زز  ا

انداز  شرد و مرتر  شمر ه یک پس از  وشن شدن مرتر       اه 1بالفرصله پس از مرتر  شمر ه    2برشد؛ زز  مرتر  شمر ه   یک مرتر  سه فرز  

صرفه   2شمر ه   صرف انرژ   ست. یر د  مثرل دیار     ، خرمرش گردد تر د  م سویربی ا جریی گردد. چنین مدا   به امک انوراور  قربل د

شد تر    ست نیرز بر امه نقرته   ،یدد  یک خط ترت ممرن ا شد؛  هر  مخولفی سرعت  دا ا ت صرد    بر سیدن به این مق  اه هر  مخولفی برا   

 هر  موفروت.مرتر  اتقریی بر تعداد قطب چند، اسوفرده از د ایر برا  تغییر فرارنس یر اسوفرده از DCوجرد دا د مرنند اسوفرده از مرشین

سوفرده از مرتر  اتقریی و عد   سوقبرل قرا  می گیرد.   FACTS نیرز به ادوات گزینه آخر به دتیل ا شور مر د ا مدا  قد ت و فرمرنی اه د   بی

ست برا   اه انداز      د  این آزمریش شده ا ست.    دوآو ده  صر ت یری بجر  دیار  ا د  ادامه نحره عملررد این نرع  اه  مرتر  اتقریی به 

 انداز  گفوه خراهد شد

 شرو آزمایش 7-2

شردن   اوی    بر ف ایر عبر  جریرن برا  تحریک بربین انوراور    Start، S2ش اوی     K1Mم ش اوه  S2از طریق   K2M انوراور  و تیغه ب

ضرفه جریرن این مرتر  بهره         شد. از یک  ته بیمورل برا  حفرظت د  برابر ا اوه خراهد شد و مرتر  شمر ه یک  وشن خراهد  گیر  شده   ب

شاوی       شردن  ست. به محض ف شاوی و تیغه      K2Mانوراور   ، جریرن برا  تحریک بربینS3ا ایر این  جر    K1Mانوراور   NOاز م

شدن     شد و به محض فعرل  ضعیت داده و انوراور    NCتیغه  K2Mخراهد  شد.  K1Mاین انوراور  تغییر و شردن  غیر فعرل خراهد   بر ف

 مرتر  دو  وا د مدا  نخراهد شد.فشرده شرد  S3د. د  این مدا  اگر ابودا اسور ت نگردمرتر  خرمرش میهر دو   Stop، S1 الید

  

 جای دیگری اندازی دو موتور به صورت یکی بهنقشه فنی مدار فرمان و قدرت راه 1-7شکل 

 سواالت آزمایش 7-3
 د  مر د سریر ار بردهر  این مدا  د  صنریع مخولف تحقیق و بر سی نمریید؟ -1
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 جای دیگری صورت یکی بهموتور سه فاز به مدار راه اندازی اتوماتیک دو 8

 مقدمه 8-1
آیند به صر ت موراتی انجر  شرند. حرل اگر عملار این دو    گفوه شد، د  یک خط ترتید گرهی زز  است دو فر   7مشربه آنچه برا  آزمریش  

پس از  2انداز  گردد. د  برخی اوقرت زز  است مرتر  شمر ه   جر  مرتر  دیار  اهفرآیند مرتر  سه فرز برشد پس زز  است یک مرتر  به   

مرتر ، مرتر  شمر ه یک خرمرش شرد.    انداز  مرتر  شمر ه یک،  وشن شرد و پس از  وشن شدن این     گذشت مدت زمرن مشخصی از  اه   

 تران اسوفرده نمرد.  د  این شرایط از تریمر برا  شمر ش زمرن می

 شرو آزمایش 8-2
شردن   اوی    بر ف ایر عبر  جریرن برا  تحریک بربین انوراور    Start ،S1ش اوه انوراور       K1Mم اوی و تیغه ب ش  K2Mاز طریق این 

اند. بر گذشتتت مدت زمرن تعیین شتتده د  تریمر،  وا د مدا  شتتده و شتتروع به شتتمر ش می شتترد و د  این شتترایط تریمر نیز باتتوه می

آن اه به صتر ت   NCتحریک شتده و بر فعرل شتدن این انوراور  تیغه    K2Mهر  آن تغییر وضتعیت داده و تذا بربین انوراور   انورات

شده و مایر عبر  جریر    قرا  گرفوه K1Mسر  بر بربین انوراور    ست، برز  شد و تذا انوراور   ا و تریمر از مدا  خر ج  K1Mن قطع خراهد 

 گردد.انداز  میشرند. د  نویجه مرتر  دو  به جر  مرتر  اول  اهمی

  

 جای دیگری اندازی اتوماتیک دو موتور به صورت یکی بهنقشه فنی مدار فرمان و قدرت راه 1-8شکل 

 سواالت ازمایش 8-3

 د  مر د ار برداین مدا  د  صنریع مخولف تحقیق و بر سی انید؟ -1
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 و پ  از توقف کامل موتور مدار تغییر در جهت چرخش موتور به کمک کنتاکتور 9

 مقدمه 9-1
بدین منظر  زز  استتتت جر  دو فرز تغذیه مرتر  بر        د  این آزمریش قصتتتد دا یم جهت چرخش مرتر   ا به امک انوراور  تغییر دهیم      

فرمرن دادن به انوراور  عرض شترد؛ د  این صتر ت جهت چرخش میدان دوا  داخلی مرتر  برعرس شتده و گشتورو  اترورومغنرطیاتی      

قف ارمل د  جهت گردد. مرتر  پس از ترشرد و سبب ترقف سریع مرتر  می   بایر  بز گی د  خالف جهت چرخش مرتر  به محر  وا د می 

شت اه پس از جربه       شروع به چرخش خراهد ارد. برید دقت دا ای وا ده به محر (  شورو  اترورومغنرطی جریی فرزهر،  عرس )یر د  جهت گ

است و تذا جریرن بایر  زیرد  د  مرتر  جر   شده و به تبع آن گشورو  بایر  بز گی  ا د  خالف جهت چرخش  2تغزش مرتر  د  حدود 

 گردد اه به آن ترمز پالگینگاند. از این  وش به عنران  وشتتی برا  ترقف یر ترمز ستتریع مرتر  اتقریی نیز استتوفرده می یجرد میمرتر  ا

(Pluggingگفوه می ).شرد اتبوه برید ترجه شرد اه برزفرصله پس از ترقف مرتر ، تغذیه قطع گردد تر مرتر  شروع به چرخش نرند 

گردد و حوی د  گردد؛ استوفرده از این  وش ترصتیه نمی  جریی دو فرز د  مرتر  ایحرد میزیرد  اه د  زمرن جربهبر ترجه به جریرن باتیر   

 انداز  گردد.شرد ابودا سیاوم  ا به طر  ارمل مورقف و سپس د  جهت عرس  اهآزمریشاره نیز ترصیه می

 شرو آزمایش  9-2
ا  طراحی شتتده اه برا  تغییر جهت مرتر  گرنهشتترد. این مدا  بهنمریش داده می 1-9شتترل مدا  فرمرن و مدا  قد ت این آزمریش د  

انجر   S2طر  ارمل بر تحریک شاوی اسورپ زز  است سیاوم به طر  ارمل قطع و پس از آن شاوی دیار تحریک شرد. قطع سیاوم به

سور ت        می شاوی ا شده بر تحریک  ضیحرت داده  شروع به چرخش می     K1M، انوراور  S2پذیرد. بر ترجه به تر شده و مرتر   صل  اند.  و

قبل شروع   ، مرتر  د  خالف جهت حرتتS1برا  تغییر جهت چرخش مرتر  ابودا مدا  به طر  ارمل قطع و پس از آن  بر تحریک شاوی   
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 فرمان و قدرت تغییر جهت چرخش موتور به صورت چ گرد و راستگرد مدار 1-9شکل 

 سواالت آزمایش 9-3

است؟ 2جریی دوفرز تغزش د  حدود چرا د  زمرن جربه -1
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 اندازی موتور با اتصال ستاره و تغییر سربندی موتور به مثجثراه 10

 مقدمه 10-1
یچ برابر پبرشد این د  حرتی است اه د  اتصرل مثلث وتورژ هر سیم    افود برابر وتورژ فرز میپیچ مید  اتصرل سور ه وتورژ  اه  و  هر سیم   

شد اه  وتورژ خط می شور ا  3بر ضرع جریرن  اه   ز وتورژ فرز میبرابر بی شد. بر ترجه به این مر صرل مثلث  بر شور از   3انداز  د  ات برابر بی

برابر بیشور از جریرن   4یر  3انداز  مرتر  د  سربند  سور ه حدودا   انداز  مرتر  د  اتصرل سور ه است. از آنجریی اه جریرن  اه   جریرن  اه

ه شد اه ممرن است ب  افت وتورژ خراهد  ست تذا د  صر ت سربند  مرتر  به صر ت مثلث این مائله شدت یرفوه و منجر به      نرمی مرتر  ا

ث مثل -ز  مرتر  به صر ت سور ه   هر  حل این مشرل  اه اندا . یری از  وشهر  مراز  بر آن آسیب برسرند  انندهمرتر  و یر سریر مصرف  

 گیرد.  دا ند مر د اسوفرده قرا  می KW 3انداز  برا  مرتر هر  سه فرز  اه ترانی بیش از این  وش  اهبرشد. می

اتصتترل مرتر   ا به مثلث تغییر انداز  شتتده و پس از اینره مرتر  به دو  نرمی خرد  ستتید ش ابودا مرتر  به صتتر ت ستتور ه  اهد  این  و

 مثلث  عریت نررت زیر ضرو   می برشد:   -هر به  وش سور هد   اه انداز  اترورومرتر زز  به ذار است دهیم. می

 مثلث  اه انداز  نمرد.  - تران به  وش سور ههر اترورومرتر  سه فرز  ا نمی -1

تورژ ر ت دیار وهر  آن برا  وتورژ خط طراحی شده برشند یر به عب  پیچپالک مرتر  ترجه نمرد اه سیم قبل از  اه انداز  برید به  -2

مثلث  اه انداز  شرند    –ترانند به صر ت سور ه   می   ∆660𝜆/380وتورژ خط شبره ایران مرتر هریی بر پالک  بر حرتت مثلث برا

 فقط برید به صر ت سور ه به شبره اتصرل یربند.    ∆380𝜆/220و مرتر هریی بر پالک 

 نروه مهم دیار این است اه دو  مرتر  د  اتصرل سور ه و مثلث برابر است.  -3

 هیچ گره نبرید د  اتصرل سور ه زیر بر  قرا  گیرد. شردمثلث  اه انداز  می - به صر ت سور ه مرتر   اه -4

 شرو آزمایش 10-2

انید بر تحریک شاوی   نشرن داده شده است. همرنطر  اه د  این شرل مالحظه می     1-10شرل  مدا  فرمرن و مدا  قد ت این آزمریش د 

مر گردد. بعد از اینره تریانداز  میشرد و مرتر  بر اتصرل سور ه  اه   نیز وصل می  K3Mو  K1M، تریمر  وشن شده و انوراور    S2اسور ت  

گردد و بدین ترتیب سربند  مرتر  از سور ه به مثلث وصل می K2Mقطع شده و  K1Mهر  آن تغییر وضعیت دادند، فعرل شد و انورات

 اند.تغییر می

 

 اندازی ستاره و تغییر سربندی به مثجثمدار فرمان و قدرت راه 1-10شکل 
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 آزمایشسواالت  10-3

 انداز  و سپس سربند  به مثلث تغییر اند؟طر  دسوی مرتر  ابودا به صر ت سور ه  اهمدا  فرمرنی طراحی انید اه به -1

 

 

 تران مررنیری ترتید  ترسط مرتر  د  ادا  حرتت بیشور است و چرا؟ -2



 

 

 

 اتروریری ارتیتأسهر  آزمریشاره

 

30 

 انواع کجید

 :های سادهانواع کجید
 :شرندالی به دو دسوه تقایم بند  میر  هر  سرده به طالید

 :کجید های دایمی 

 :شردد  مر د هرادا  ترضیحرتی داده میشرند اه ا  سرخوه میاهرمی و غلطری و زبرنههر  از نظر سرخومرن به صر ت معمرز 

 :کجید اهرمی ساده 

د.  نمریاند ا تبرط برقرا  میهر  الید نیرو وا د میرده و به وستتتیله اهرمی اه به تیغههر بترین الیدالید اهرمی ستتترده از جمله ستتترده

رن ردن مدا هر  جریجدا اهر  اهرمی بیشور برا   از الید معمرز  .شرد هر  ثربت وصل می وراتان به هر  الید به صر ت یرنراخت تیغه

دهر  جریرن امور بر استتوفرده از دو  . د  الیگریندمی« الید ار د »یر « الید چرقریی»شتترد. د  صتتنعت اغلب به آن  ام استتوفرده می

د  الیدهر  قد ت  برزتر از دهند و فیرز  ا برا  هر تیغه انجر  می انورات اه بر فرصتتله قرا  دا ند بر باتتون  شتتوه ستتیم  نرزای عمل  

 .انندهر  ار د  د  زیر تیغه اسوفرده میفیرز

 :کجید غجطکی 

شتتریل شتتده استتت. د   و  استتورانه د  اند تصتتر ت غلطک حرات میهمحر   بهر از یک استتورانه عریق اه حرل ستترخومرن این الید

اه بر حرات اسورانه حرل فر  اسورانه و قطعرت هرد  به صر تی است  نرا   قرا  داده شده است.  هر  زز  قطعرت هرد  به صر ت قامت 

 هر  ثربوی  ا به هم وصل یر از هم جدا اند.تراند انوراتمحر ش می

 ای کجید زبانه   

شتترد. به همین آید از عمر الید ارستتوه میهر  ثربت برجرد مید  الید غلطری به علت تمرس و ستترئیدگی اه بین نرا  هرد  و انورات

سوفرده می  سوفرده می آن از الید زبرنه ر جشرد و به  خرطر از الید غلطری امور ا را  دادن نرا  هرد   د  این الید  به جر  قشرد.  ا  ا

 حرل محر  خرد حراتبرشد اه این اسورانه   هریی میهر و فرو فوایانند اه دا ا  برجاوای طراحی می ، اسورانه  ا  طر   نه و  اسورا 

اند. این ربت وصتتتل یر آنهر  ا از هم جدا می  هر  ث  هر  موحرک  ا به انورات    برد. زبرنه مزبر  انورات    پریین می  و ی  ا برز هری ارده و زبرنه  

 . ودو ار  یر ترار  به ار  میالید به صر ت  

 ها(ای )شستیهای لحظهکجید 

  شستی استوب:

 .مدا  وصل خراهد شد شاوی، مدا  قطع شده و بر  هر اردن بر فشر  دادن شاوی

 

  شستی استارت:

 .مدا  قطع خراهد شد شاوی، مدا  وصل شده و بر  هر اردن بر فشر  دادن شاوی
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 شستی استارت استوپ دوبل:

شده و مدا  دیار        بر صل  شاوی به طر  همزمرن یک مدا  و شر  دادن  شد و بر   ف   قطع خراهد 

 .گردد، مدا  به حرتت اول خرد برمی هر اردن آن

 

  :کنتاکتور 

رن  هر  امری جهت مدا  فرمانوراور  نیز یک  ته است اه مرنند الید سرده سه فرز دا ا  سه انورات برا  وصل مدا  قد ت و انورات     

 برشد و اسرس ار ش بر مبنر  بربین سیم پیچی بر هاوه آهنی است.می

وتت و ... و بر جریرن ام تحریک  110،  127،  220،  330ستتیم پیچ انوراور  ممرن استتت بر جریرن ماتتوقیم یر مونروب و یر وتورژهر   

   آهنی از دو قامت اه یری ثربت و دیار  موحرک است سرخوه شده است.شرد. هاوه

 

 

 ب الف

 الف( کنتاکتور؛ ب( نمای داخل کنتاکتور 1 -شکل پ

اموی اه د  زیر قرا  گرفوه ب( 1 -شرل پ مطربق  سط    ق ست و تر امت برزئی موحرک ا صله می    ، ثربت و ق امت ثربت فر .  یردگفنر از ق

موحرک  هاوه، بخش ربت . زمرنی اه این بربین تحریک شرد بخش ث گیردقرقره پیچیده د  وسط هاوه جر  می  سیم پیچ انوراور   و   

گردانند. برو  به جر  خرد بر می  قامت موحرک  ا مجددا  اه بریین از منبع انرژ  قطع شرد فنرهر اشد و هنارمی  ا به سمت خرد می 

امت موحرک، انورات  ست      ق شده ا صب  اوه برز و پریین می هر  انوراور  ن راف هر  ثربوی اه د  اط وند و بر انوراتاه بر حرات ه

ی باتتوه و ، د  اثر جذب هاتتوه برزیرز بردندهریی اه از نظر اتروریری ب. بدین ترتیب اه انوراتانندوراور  قرا  دا د تمرس برقرا  مینا

 .شرندهر  باوه برز میانورات

 شوند:های یک کنتاکتور به دو  دسته اصجی و فرعی تقسیم میکنتاکت

.  ننداهر  فرعی به عنران انورل د  مدا  فرمرن عمل میاننده و انوراتاز شبره به مصرف  ود جریرن سه فرز  هر  اصلی برا  و  انورات

  .دهندهر  اصلی از خرد عبر  میند امور از جریرنی است اه انوراتترانند از خرد عبر  دههر  فرعی میجریرنی اه انورات معمرز 



 

 

 

 اتروریری ارتیتأسهر  آزمریشاره

 

32 

 
 )اتف(

 
 

 )ب(

 های اصجیهای فرعی، )ب( کنتاکت)الف( کنتاکت  2 -شکل پ

 ها:مزایای کنتاکتور 

 .شرداننده از  اه دو  انورل میمصرف -1

 .اننده  ا انورل اردتران مصرفاز چند نقطه می -2

 .اننده وجرد دا دا  مراحل مخولف ار  مصرفامررن طراحی مدا  فرمرن اترمرتیک بر -3

 .اسوهالک آن ام استوراور  زیرد و سرعت قطع و وصل ان -4

 .تر دا ندند و حفرظت مطمئن و ارملتراز نظر حفرظوی مطمئن -5

 .عمر مرثر آنهر بیشور است -6

ره ت وصل نرگهرنی دسوا، د  نویجه از خطرااندد و به اسور ت مجدد نیرز پیدا میشربرق مدا  مصرف اننده نیز قطع می هنار  قطع -7

 .گرددجلرگیر  می

 :رله کنترل فاز 

آشنر هاویم و خطرات آن   بر اصطالحرتی مرنند برق دو فرز شده است و یر سیم نرل قطع شده و یر تقر ن فرزهر به هم خر ده است       همه مر 

  آز   فعرل  هرگردید و چراغ هر و زنگیرب مشتتخص مید  گذشتتوه د  مدا ات حاتترس بصتتر ت انوراور   برخی ع  .دانیم ا نیز می

لیه ا از طرف دیار قربل استتوفرده د  ،تراناتتت الیه عیرب  ا تشتتخیص دهدنمی وتی این مدا  اوز  شتتد.گردید و برق شتتبره قطع میمی

 .امران و تربلرهر  برق نبرد

سوا     سی قرا  گرفت و د  نهریت د شرفت علم اترورونیک این عیرب مر د بر  سب ب    یهررهبر پی شد اه مونر سرخوه    ری به نر   ته انورل فرز 

 فرز برید عیرب زیر  ا تشخیص دهد. برشد وتی د  ال یک  ته انورلجهز به امررنرت امور یر بیشور میشرات سرزنده م رانرییت

 قطع شدن فرزهر )یک فرز ، دو فرز و یر سه فرز( یر سیم نرل -1

 تغییر تراتی فرزهر -2

 افزایش یر ارهش بیش از حد مجرز وتورژ -3

 عد  تقر ن بیش از حد وتورژ سه فرز -4

 وصل برقهر  نرشی از قطع و شرک -5
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 رله کنترل فاز  3 -شکل پ

ه برید  ، د نویجه این تیغدندبن  برز خرد  ا میر ت الیه شرایط عمل نمرده و تیغه برشند اه د  ص  هر  انورل فرز دا ا  یک بربین می ته

 .قرا  گیردد  مایر مدا  فرمرن 

سه فرز و        شبره برید هر  ضعیت برق  شخیص  ته از و  5اقل انورل فرز حد ، د  نویجه به یک  تهسیم نرل وا د  ته انورل فرز گردد برا  ت

 .سیم موصل است

 انورل فرز شرات میررو میپردازیم.قامت به تشریح  ته د  این 

 :برشد اه به ترتیب عبر تندازپیچ اتصرل می 7این  ته دا ا  

1- 1L  2وL  3وL شردرز موراتی شبره موصل میاه به ترتیب به سه ف. 

2- MP  شد اه برید به سیم نرل موصل گرددبرترمینرل سیم نرل می. 

 .برشدهر د  مدا  فرمرن میاه پیچ انورات 18و  16،  15مر ه ترمینرل ش -3

 :قرمز اه به ترتیب عبر تند از LEDسبز و سه  LED. دو برشدمی LED 5این  ته دا ا  

1- LED  سبز بر عالمتU شردسیم نرل به  ته این چراغ  وشن می: د  صر ت اتصرل سه فرز و. 

2- LED  سبز بر عالمتRشرد: د  صر ت عملررد صحیح  ته، این چراغ  وشن می. 

3- LED  قرمز بر عالمتPاین چراغ  تهو یر پریین بردن د جه حارسیت هر هر و قطع سیم نرل یر جربجریی فرز: د  صر ت قطع فرز یر فرز ،

 شرد.شن می و

4- LED  قرمز بر عالمتU< شردچراغ به عنران چراغ خطر  وشن می : د  صر ت خطر  ارهش وتورژ شبره این. 

5- LED  قرمز بر عالمتU> شردچراغ به عنران چراغ خطر  وشن می : د  صر ت خطر  افزایش وتورژ شبره این. 

 یتب عبارتند از:باشد که به تراین رله دارای سه رنج تنظیم می

، د  صر ت صحت الیه مرا د بعد و بر  و  هر زمرنی اه تنظیم شرد ثرنیه قربل تنظیم است 30: اه از یک تر زمان تاخیر در وصل -1

 .شرد وشن می  Rاز زمرن انوظر  )زمرن تنظیم شده(  ته عمل خراهد ارد و چراغ 
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رن تنظیم شده ترسط این  نج تنظیم، مشخص مرا د بروز عیب بر اسرس زم: زمرن عرس اتعمل  ته )قطع  ته( د  زمان تاخیر در قطع -2

 .شردثرنیه تنظیم می 15تر  1ل  ته از . این زمرن د  این مدشردمی

 ،شت  ا جهت قطع خروجی انوخرب نمرد. د  این مدل  تهموقر نی و وتورژ برگتران نر: بر این د جه تنظیم میحساسیت قطع فاز -3

 .برشدقربل تنظیم می 30تر  3حارسیت از 

 %5تران از حارسیت   د  مرتر هریی اه وتورژ برگشت زیرد  دا ند می  .برشد د صد منرسب می   20تر  15رسیت بین  د  ااثریت مرا د حا 

ه اسوفرد %30تر  %20هر  حارسیت تران ازمی مزاحم عمل عرد   ته برشد د  شبره   مرجرد و د  صر تی اه عد  تقر ن وتورژ اسوفرده ارد  

 . نمرد

 نحوه عمجکرد رله و تست رله:

، صحیح بردن تراتی فرزهر و  د و د  صر ت موقر ن بردن وتورژهر شر  وشن می  Uد  صر ت اتصرل صحیح فرزهر و سیم نرل ابودا چراغ سبز     

معرف عملررد شرد اه   وشن می   Rچراغ سبز  ON DELAYتنظیم بردن حارسیت مونرسب بر مرتر  اتروریری بعد از طی زمرن تنظیم    

 .  دهدجرزه عمل به انوراور  اصلی  ا میوصل شده و ا 18قطع و به انورات  16 ته از  15. د همین زمرن انورات برشده می ت

د  مدا  فرمرن   هر  برزانورات 16و  15هر  رن و ترمینرلهر  باتتوه د  مدا  فرمانورات 18و  15لررد  ته ترمینرل د  نویجه بعد از عم

 .بردخراهند 

 

 نحوه عمجکرد رله  4 -شکل پ
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 جداول راهنما 

 ع ئم استاندارد الکتریکی: 1 -جدول پ
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 ع ئم استاندارد الکتریکی: ادامه 2 -جدول پ
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 : جدول شمای حقیقی انواع کجید3 -جدول پ

 شمای حقیقی نام تجهیز  شمای حقیقی نام تجهیز 

 
 پل کجیدتک

 

 
 کجید دوپل

  

 1خروجی     2خروجی
 

پجه   شستی راه  

 یا شستی زنگ
 

 
 کجید تبدیل

 

 رهمشورک ریغ

 
 شورکم

 
ید صددجیبی    کج

 )کراک (
 

 
 مرید
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 درجه  20درجه و دمای محیو  70با حداکثر دمای هادی مسی کشیهای سیمهای عایقدار و کابلجریان مجاز سیم :4 -جدول پ

 

 درجه  25دمای محیو از  کشی در صورت تغییرهای سیمها و کابل)به درصد( جریان مجاز برای سیم یریب تصحیح  :5 -جدول پ
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 از جن  ورقه آهن EI: مشخصات فیزیکی انواع هسته 6 -جدول پ
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  VDE ع مت کابل ها در استاندارد قدیم:  7 -جدول پ

 

 :مثرل

 مشخصرت اربل هر  زیر  ا بنریاید؟

1-NYY 3× 35 + 16 rm 0.6/1 KV 

صلی بر مقطع       :پاسخ  و یک  شوه هرد  سیم صفر    mm 352اربل نر  شده مای بر عریق پروتردو  و  واش پروتردو  بر سه  شوه هرد  ا

 (وتورژ فرز به فرز) 1KV)فرز زمین( و وتورژ خط  0.6kvشوه ا  برا  وتورژ فرز  به صر ت گرد  mm 162)نرل( بر سطح مقطع 

2-NYCYffGbY 3×120sm 3.5/6KV 

اه بر  و  مجمرعه سه سیم یک غالف مای       PVCبه شرل مثلثی و چند  شوه، بر عریق  mm 1202اربل سه  شوه بر سطح مقطع    سخ: پا

ای زیه عریق          شرد، و  و  غالف م سوفرده می  سیم نرل ا شده اه به عنران  شیده  ضربرت مررنیری، از دو    PVCا برا  حفرظت د  برابر 

 . دیف ز ه فرزد  به صر ت نرا هر  تخت اسوفرده می شرد و برنداژ فرزد  نیز بر  و  آن هر قرا  می گیرد

https://electronics98.com/wp-content/uploads/91-001.jpg
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 اتروریری ارتیتأسهر  آزمریشاره

 

 VDEنحوه کدگذاری کابجهای فشار متوسو مطابق استاندارد :  8 -جدول پ

 


