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 سخنی با هنرآموزان گرامی

کتاب درسی وکتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنماي هنرآموز ازجمله اجزاي بسته آموزشی 
تلقی می شوند که این بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و ... کامل می کند. کتاب 
راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنر آموز در نظام 

راحی و تدوین شده است. این کتاب که براساس کتاب هاي درسی ملوانی پایه یازدهم آموزشی ط
حرفه اي الکترونیک ومخابرات دریایی دریایی تنظیم شده  ،داراي پودمان  –رشته تحصیلی 

راه اندازي -4کاربري اجزاي شبکه هاي سه فاز -3هاي الکتریکی ماشین-2سیم کشی -1  هاي:
 سیستم هاي برق شناوراست. -5فاز موتورهاي الکتریکی سه 

 هنرآموزان گرامی در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:
در کتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبیل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعالیت هاي  -1

 ریادگیري و تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردي و محیطی، نکات آموزشی شایستگی هاي غی
فنی، اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیري هنرجویان، منابع یادگیري، نکات مهم هنرآموزان 
در اجراء، فرآیند اجراء و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زمانی و صالحیت هاي حرفه 

 اي و تخصصی هنرآموزان و دیگر مواردآورده شده است.
اي الکتریکی بر اساس ارزشیابی مبتنی بر درس طراحی سیم کشی وماشینه ارزشیابی در -2

پودمان است و براي هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو  5شایستگی است، این درس شامل 
همچنین یک نمره مستقل براي هر پودمان ثبت خواهدشد. این نمره شامل  صورت می گیرد.

 یک نمره مستمر ویک  نمره شایستگی است.
اي این دروس مطابق با جداول استانداردهاي ارزشیابی پیشرفت هارزشیابی از پودمان -3

تحصیلی تهیه شده توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي و کاردانش سازمان 
 پژوهش وبرنامه ریزي آموزشی صورت می گیرد.

زمانی هنرجو در این دروس، قبول اعالم می گردد که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره  -4
را کسب نماید. در این صورت میانگین نمره هاي پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس  12

 در کارنامۀ تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.
ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده  -5

رجو به هر دلیلی تا پایان خرداد است با برنامه ریزي هر هنرستان، انجام می شود و چنانچه هن
ماه شایستگی الزم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید، می تواند تا پایان سال تحصیلی براي 

 ارزشیابی مجدد درارزشیابی مبتنی بر شایستگی شرکت نماید.

 اي و کاردانشهاي درسی فنی و حرفهلیف کتابأدفتر ت
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 کشیسیم و سیم
 1 پودمان

 سه فاز، سیکل 50، ولت 380سه فاز یا برق متناوب ، سیکل 60، ولت 440ها از برق متناوب در اکثر قریب به اتفاق کشتی
شامل ، ها وجود داردخدمات برقی عمومی که در تمام کشتی. شودهاي برقی استفاده میبراي تأمین نیروي مورد نیاز دستگاه

، روشنایی، تجهیزات آشپزخانه، تبرید وتهویه مطبوع، موتورسکان، هاجرثقیل، هاي عرشهدواره، هاهواکش، هاانداري پمپ راه
ه با و سونار دارند ک سیستم هدایت تیر، هاي جنگی تجهیزات پیشرفته اي مانند رادار هواییکشتی. جایر و رادار سطحی است

 کنندبرق کار می
وي برق به تابلوي نیر. شودمی...  فیوزها و، هاي مداري کلیدها، کانورتورها، قطع کنندهتابلوها، هاي برقشبکه برق شامل مولد

 شودهاي مختلف توزیع میرسد و از آن جا به بخشاصلی کلیدها می
د به سه الی چهار مول ،هاي مسافربري بزرگکشتی. شودمورد نیاز شبکه برق کشی تعیین میقدرت مولدها با توجه به قدرت 

ی یک کشت. برآیند ،شوداهی کشتی، که خدمات هتل نامیده میخدمات وسیع رف وات یا بیشتر دارند تا از عهدة مگا 2قدرت 
این مقدار برق . کنندکیلو وات برق تولید  1000الی  350 تاتجاري باربري ممکن است داراي دو دستگاه مولد اصلی باشدکه 

ممکن است در این . ها و ماشین آالت عرشه در بنادر کافی استهاي موتورخانه در دریانوردي و جرثقیلبراي مصارف دستگاه
 .گونه مواقع بسیاري از خدمات رفاهی قابل بهره برداري نباشند
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 عملکرد استاندارد 
 مفتولی هايسیم انواع شوندمیقادر هنرجویان ،یادگیري واحد این ازاتمام پس

 انواع با را همگی و) تشخیص دهند. آنها مقطع سطح شناسایی(ضمن  را وافشان
 ابلک انواع همچنین ورا محاسبه کنند. آنها مقطع سطح و. دنکن سربندي هاسرسیم

 و دنهد تشخیص را هاکابل دیگر با دریایی هايکابل وتفاوت کشی کابل برايرا 
 و طراحی شوندمی قادر وهمچنین. اجرا کنند شو باکابلرا  مختلف اتصاالت انواع
 در چه ساختمان داخل در چهرا،  روشنایی مدارات و پریزها ،کلیدها انواع نصب
 شوندمی قادر ،نقشه اجزاي برتشخیص عالوه ،پایان در و دنده انجام، شناور روي

وانی خشناور را نقشه و مسکونی واحد وپریزیک روشنایی پالن مختلف هايقسمت
 کنند.

 نهاديپیش تاالؤس
 .بنویسد را کدام هر کاربرد و نیدک تعریف را هاکابل و هاسیم انواع -1
 دارد؟ تفاوتی چه افشان سیم با مفتولی سیم -2
 د؟نشومی به یکدیگر متصل چگونه یکدیگر به هاکابل و هاسیم -3
 برداريروکش هنگام به افشان سیم هايرشته از تعدادي شدن قطع -4

 داشت؟ خواهد عواقبی چه غیرمعمولی
 ؟ کرد دقت باید نکاتی چه به سیم انتخاب هنگام -5
 ورتیص چه در. بنویسید را کشی درسیم افشان سیم از استفاده منع دالیل -6

 است؟ مجاز آن از استفاده
 ست؟ا مؤثر شناورها کشیسیم کیفیت درچه اندازه  ابزار از صحیح استفاده -7
 چه مراحلی دارند؟ تابلو و کابل به گلند نصب -8
 ؟ دارد ساختمان برق کشیسیم در نقشی چه ارت سیم -9

 شود؟می انجام چگونه الکتریکی مدارهاي طراحی -10
 کنید اجرا را آنها مدارات و شناسایی را الکتریکی مدارات انواع -11
 شود؟می انجام چگونه کشیسیم تجهیزات نصب -12
 ؟ دیکن مقایسه یکدیگر با را هاالمپ انواع -13
 شود؟می انجام صورت چه به پالن یک خوانی نقشه -14
 چیست؟ روشنایی نقشه کاربرد -15
 کند؟می برقکار به کمکی چه ساختمان شناورو روشنایی پالن -16
 وضیحت و یدربب نام را شناور و مسکونی واحد یک برق توزیع تابلو ياجزا -17
 .دیده
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 کابل و سیم بررسی
 :مقدمه

 شناخت، حاضر عصر در واطالعات هاداده مبادله و انرژي انتقال اهمیت به توجه با
  نیز بسیار اهمیت دارد. انرژي و داده انتقال براي مختلف هايمحیط
 ايهکابل و نوري هايکابل، مایکروویو رادیویی امواج قبیل از گوناگونی هايمحیط

 .هاستهایی براي انتقال دادهزمینه...  و کواکسیکال
 یزیردریای نوري هايکابل از یکدیگر به نقاط اتصال ايبر اوقات گاهی میان دراین

 .شودمی استفاده
هاي زیر دریا (زیر آب) براي انتقال انرژي به شرح زیر، از کابل خاصی موارد در

 شود:الکتریکی استفاده می
 ؛کشور برق شبکه به جزیره یک تصالا -1
 

 
 ؛مجاور جزیره دو اتصال -2
 

 
 هم به چندجزیره اتصال _1 شکل
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 ؛دریایی بادي هاينیروگاه از حاصل تولیدي برق انتقال -3
 

 
 ؛خشکی به یا همدیگر به دریا در مستقل حفاري و نفتی سکوهاي اتصال -4

 

 
 خشکی از دریایی سکوهاي برق تامین _4 شکل

 
 ؛آب زیر نورپردازي و آبی زیر هاي ربات مصارف براي برق انتقال -5
 در ايمحفظه رد مستقر ژنراتورهاي داراي که آبی هاينیروگاه در برق انتقال -6
 .هستند آب زیر

 نشان خاورمیانه منطقه دررا  نوري فیبر دریایی زیر هايکابل از نمایی 5 شکل
 دهد.می

 
 خاورمیانه منطقه در نوري فیبر دریایی زیر هايکابل از نمایی -5 شکل



 کشیسیم و سیم

 5 

 یالکتریک تجهیزات بین الکتریکی ارتباط شناورها و ساختمان کشیسیم در سیم
 در هاسیم. است مربوطه جداول و استاندارد مطابق سیم انتخاب. سازد می برقرار را

 گیرد.مورد استفاده قرار می ايرشته سیم و افشان سیم، مفتولی سیم انواع
 

 . کنید تحقیق افشان و مفتولی هايسیم کاربردي تفاوت مورد در  کنید تحقیق

 

 مفتولی هايسیم
. است سی وي پی ماده ار پوششی با شده استاندارد مس از هاسیم نوع این هادي
  سطح با، مختلف هايجریان ايبر و است ولت 750/450، سیم اسمی ولتاژ
 هايتابلو در مصرف براياین سیم . شود می ساخته 2mm 240تا 5/1 هايمقطع
، هلول داخل در ،خشک نقاط در ،شوندمی نصب ثابت طور به که سیساتیأت و برق
 استفاده برد دارد وکار )مقره از استفاده با( آن از خارج و دیوار داخل ،دیوار روي
 هايسیم مشخصات زیر جدول در. نیست مجاز مستقیم طور به دیوار داخل درآن از

 .است شده داده نشان مفتولی
 

 مقطع سطح
 هادي نامی

 گروه
هادي

 ضخامت
 عایق

 قطر میانگین
 خارجی

 دماي حداقل
 عایقی مقاومت
 c° 70 در

 حداکثرمقاومت
 در هادي

c ° 20 

 وزن
تقریبی

2mm  mm پایین حد
mm 

 باال حد
mm MΩ/km Ω/km Kg/km

5/0 1 6/0 9/1 3/2 0150/0 36 8 
75/0 1 6/0 1/2 5/2 0120/0 5/24 11 
1 1 6/0 2/2 7/2 0110/0 1/12 14 
5/1 1 7/0 6/2 2/3 0110/0 1/12 20 
5/1 2 7/0 8/2 4/3 0100/0 41/7 22 
5/2 1 8/0 2/3 9/3 0100/0 41/7 31 
5/2 2 8/0 3/3 0/4 0090/0 41/7 33 

4 1 8/0 6/3 4/4 0085/0 61/4 46 
4 2 8/0 8/3 6/4 0077/0 61/4 48 
6 1 8/0 1/4 0/5 0070/0 08/3 66 
6 2 8/0 3/4 2/5 0065/0 08/3 69 
10 1 0/1 3/5 4/6 0070/0 83/1 105 
10 2 0/1 7/5 8/6 0065/0 83/1 110 
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 افشان هايسیم
 آن یاسم ولتاژ .است افشان نیمه و مفتولی هايسیم مانند سیم نوع این ساختمان

 در. ستا تربیش افشان نیمه هايسیم به نسبت شانعطاف قابلیت و ولت500/300
 .است شده داده نشان افشان هايسیم مشخصات زیر جدول

 
 افشان هايسیم مشخصات

 سطح
 نامی مقطع

 هادي

 ضخامت
 عایق

 میانگین
 قطرخارجی

 مقاومت حداقل
 در عایقی

70 

 مقاومت حداکثر
 در هادي

20 

 وزن
 تقریبی

2mm mm حدپایین
mm 

 حدباال
mm MΩ/km Ω/km KG/KM

5/0 6/0 1/2 5/2 0130/0 39 9 
75/0 6/0 2/2 7/2 0110/0 26 11 
1 6/0 4/2 8/2 0100/0 5/19 14 
5/1 7/0 8/2 4/3 0100/0 3/13 20 
5/2 8/0 4/3 1/4 0090/0 98/7 32 

4 8/0 9/3 8/4 0070/0 95/4 47 
6 8/0 4/4 3/5 0060/0 30/3 67 
10 0/1 7/5 8/6 0056/0 91/1 113 

 

 سیم مقطع سطح تعیین
 واحد به دیگر هادي با هادي یک فیزیکی اندازه و مقاومت مقدار مقایسه براي

 متر نآ طول براي و مترمیلی سیم یک قطر گیري اندازه براي. استاندارد نیاز است
 .است واحدمناسبی

 گذاريشماره براي ازآن و است مربع مترمیلی به ها سیم مقطع سطح استاندارد
 آن معنی به نیم و یک شماره سیم مثال. شودمی استفاده ار د روکش هايسیم
 .است مربع مترمیلی 5/1 سیم مقطع سطح که است

 
کالسی پرسش  جریانی چه حداکثرm 200طول به2mm 25 مقطع سطح با سیم ،3 جدول به توجه با 

 دهد؟ می عبور خود از را
 

 :پاسخ
 .دهدمی عبور خود از را آمپر 62 جریان حداکثر
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 سیم هايعایق رنگ
 کابل و سیم هايعایق رنگ

 مشخص بیآ رنگ با باید نآ عایق،  باشد نول شامل مداري اگر): n( نول هادي -1
 هايهادي از یک هیچ براي نباید روشن بیآ رنگاز  و) روشن بیآ (ترجیحاً شود
 .گردد استفاده دیگر

 به حفاظتی هادي شناسایی براي همواره سبز / زرد رنگ): pe( حفاظتی هادي -2
 .رودمی کار
 زمین(_pe هادي عملکرد دو داراي هادياین ): penخنثی( حفاظتی هادي -3

 است. دارا را) (نولn و) protective Earth حفاظتی
 استفاده برق انشعابات تا توزیع هاي پست بین مسافت در هادي ایناز  معموالً

 .)tn-c-s (سیستم دنشومی جدا هم از ان nوpe هايهادي نجاآ در .شودمی
 در بیآ هايعالمت همراه به نهاآ امتداد در زرد/سبز هايبارنگ یاpen هادي عایق
 از انتها دو در و کنندمی مشخص روشن بیآ با را نهاآ یا، شودمی مشخص انتها دو
 .شودمی استفاده زرد/سبزمت عال

 :است زیر شرح به نیرو توزیع مدارهاي هايهادي عایق رنگ ،13 مبحث مطابق
 یک و اي قهوه دو فاز 3 (در هاکابل در فازها تشخیص براي سیاه و اي قهوه 
 ؛)اي قهوه یک و سیاه دو یا سیاه
 تک هايهادي از متشکل مدارهاي (در فازها تشخیص براي قرمز و زرد، سیاه 
 ؛)ايرشته
 ؛موارد درهمه) n( خنثی هادي تشخیص براي رنگ کم بیآ 
 .موارد همه در) pe( حفاظتی هادي تشخیص براي) راه (راه زرد و سبز 

 استاندارد سسهؤم و VDE استاندارد با مطابق را هاسیم عایق بندي زیررنگ جدول
 .دهدمی نشان ایران صنعتی تحقیقات و

 گذاريعالمت از سازي هماهنگ جهت ،کابل هايسیم عایق رنگ شناسائی براي
. )است آمده کدها این زیر هايجدول در( کنندمی استفاده هاکابل روي جدید
 ارههمو باید زرد_سبزاز . قرار گیرد استفادهمورد  زیر صورت به باید رنگی هايهسته

 نباید دیگري کاربرد هیچ در هسته ایناز . شود استفاده حفاظتی هادي عنوان به
 هسته این از. شودمی استفاده خنثی هادي عنوان به آبی هستهاز . گردد استفاده

 همربوط کابل اگر. حفاظتی هادي عنوان به نه اما، نمود استفاده نیاز مطابق توانمی
 خصمش طور به باید زرد_سبز هسته از باشد مخابراتی هايسیستم تغذیه منبع به
 .شود استفاده حفاظتی هادي عنوان به
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هاهسته تعداد  - سبز هسته بدون هاییکابل زرد - سبز هسته با هایی کابل
 زرد

 ثابت تاسیسات براي هاییکابل
 سیاه زرد – سبز 1
 آبی، سیاه سیاه، زرد – سبز 2
 اي قهوه، آبی، سیاه آبی، سیاه، زرد – سبز 3
 سیاه، اي قهوه، آبی، سیاه اي قهوه، آبی، سیاه، زرد – سبز 4
 سیاه، سیاه، اي قهوه، آبی، سیاه سیاه، اي قهوه، آبی، سیاه، زرد – سبز 5
دار شماره و سیاه اضافی هاي هسته، زرد – سبز باالتر و 6  دار شماره و سیاه

 انعطاف قابل هايکابل
 سیاه - 1
 آبی، سیاه - 2
 اي قهوه، آبی، سیاه آبی، سیاه، زرد – سبز 3
 سیاه، اي قهوه، آبی، سیاه اي قهوه، آبی، سیاه، زرد – سبز 4
 سیاه، سیاه، اي قهوه، آبی، سیاه سیاه، اي قهوه، آبی، سیاه، زرد – سبز 5
 دار شماره و سیاه دار شماره و سیاه اضافی هايهسته، زرد – سبز باالتر و 6

 

 قدیمی گذاري عالمت رنگ
DIN 47 002 

 جدید گذاري عالمت
DIN VDE 0293 

 سیاه
 اي قهوه

 قرمز

Sw 
br 
rt 

BK 
BN 
RD 

 نارنجی
 زرد
 سبز

Or 
ge 
gn 

OG 
YE 
GN 

 آبی
 بنفش

 خاکستري

Bl 
vi 
gr 

BU 
BT 
GY 

 سفید
 صورتی
 اي فیروزه

Ws 
rs 
tk 

WH 
PK 
TQ 
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 )Cable( کابل
 :شودمی انجام زیر هايروش به الکتریکی انرژي انتقال

 )باسبار(شینه -4 )Bus Duct( باسداکت -3 )Cable( کابل -2 )Wire( سیم -1
 بدون یا روکش باباشد ( رشته تک که شودمی اطالق ايهادي به) Wire( سیم

 .)روکش
 اطالق "سیم" واژه مربع مترمیلی10 مقطع با رشته تک دار روکش هادي هب معموالً

 عایق تحمل. شودمی گفته "کابل" باال به مربع مترمیلی16 مقطع از و. شودمی
 .است بیشتر سیم از کابل
 نمره سیم(مثالً. دارد نام سیم مقطعی هر در روکش بدون رشته تک هايهادي 

 .)مربع مترمیلی120نمره هوائی سیم یا4
 مبحث طبق. باشد) PEاتیلن( پلی یا PVC نوع از تواندمی هاسیم بندي عایق 
 .باشد PVC نوع از دبای هایمس عایق13

 .است ومعمولی افشان عون از برق هايوکابل سیم در استفاده مورد هادي 
 (طبق. است) AL( لومینیومآ یا) CU( مساز  هاکابل و هاسیم هادي جنس 

 .)باشد مسی نوع از دبای ها سیم هادي13 مبحث

 

 کابل و سیم انتخاب در ثرؤم عوامل
 مکانیکی فشار تحمل 5 ولتاژنامی 1

 و... )  و رطوبت-محیطی(دما شرایط 6 ولتازمجاز افت حداکثر 2
 همجواري

 ) نصب نصب(نحوع شرایط 7 يهاد دهی جریان ظرفیت 3

 صالات از ناشی الکترومکانیکی هاي تنش 8 کوتاه اتصال جریان تحمل 4
 کوتاه

 
 :است زیر شرح به مربع مترمیلی حسب بر کابل و سیم هادي استاندارد مقاطع

 و مفتولی(سیم نوع و رنگ و مقطع سطح نظر از را هاسیم انواع گروه هر ،کارگاه در کارگاهی فعالیت
 . کنید شناسایی) ايرشته و افشان
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500-400-300-240-185-150-120-95-70-50-35-25-16-10-6-4-5/2-
5/1-1-75/0-5/0 

 .شوندمی ساخته سفارشی صورتهب مترمربعمیلی 300 از تربزرگ مقاطع معموالً
 

 ساختمان برقی سیساتأت در استفاده مورد هايسیم

 کاربرد سیم نوعردیف

1 
NYA 
) (مفتولی
 :سیم

 از مفتولی هادي داراي ولت 750/450 نامی ولتاژ با سیم نوع این
 هايرنگ به "سی وي پی" ماده با که است شده نرم مس جنس
 سیساتتأ و برق تابلوهاي در هاسیم گونهاین. شودمی پوشیده مختلف
 داخل یا دیوار روي، لوله داخل در ،خشک هايمحیط در ثابت نصب

 داخل در مستقیم طوربه سیم نوع این از استفاده. رودمی کارهب نآ
 نیست مجاز دیوار

2 
 سیم

NYAF 
 ):(افشان

 مس از افشان هادي داراي ولت 750/450 نامی ولتاژ با سیم نوع این
 در و است مختلف هايرنگ به سی وي پی پوشش با شده نرم
 صورتهب لوله داخل در خشک هايمحیط در ثابت نصب سیساتأت

 قیممست طورهب سیم نوع این از استفاده. رودمی کاربه توکار یا روکار
 .نیست مجاز دیوار داخل در

3 

 سیم
NYAB 
 (نیمه
 )افشان

 (نیمه اي رشته هادي داراي ولت 750/450 نامی ولتاژ با سیم نوع این
 مختلف هايرنگ به "سی وي پی" پوشش با شده نرم مس از) افشان
 لوله داخل در خشک هايمحیط در ثابت نصب سیساتأت در و است
 طورهب سیم نوع این از استفاده. رودمی کاربه توکار یا روکار صورت به

 نوع به نسبت NYAB نوع سیم. نیست مجاز دیوار داخل در مستقیم
NYA است بیشتري نرمش داراي 

 

 هوایی هايکابل
 ،شوندمی نصب کار سینی یا سقف،  دیوار روي کار رو صورت به که هاییکابل

 ايبر کنندهپررنگ ماده، اتیلن پلی و سی وي پی عایق، مسی هادي اند از:عبارت
 و سربی غالف،  گالوانیزه زره غالف یا سی وي پی نهایی غالف ، کابل دهی شکل
 .سیمی غالف
، سیم هادي اند از:عبارت شوند می نصب دوتیر بین هوایی صورت به که هاییکابل
 یمس و سی وي پی نهایی غالف و کننده پر ماده ،اتیلن پلی و سی وي پی عایق
 .کابل نگهداري براي گالوانیزه فوالد از) (بکسل مهار
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 هوایی هايکابل نصب هايروش و اصول
 رد مجاور تر ضخیم کابل قطر اندازه به باید ولتاژ هم هايکابل بین فاصله اقلحد
 هفاصل حداقل باشد متفاوت موازي هايکابل ولتاژ که صورتی در. شود فتهگر نظر
 تنش کابل کشیدن یا نصب موقع در .باشد مترسانتی30 باید مجاور کابل دو بین
 یک نصب براي .نآ خارجی پوشش بر نه شود وارد هاهادي ويربر باید کشش و

 کابل مخصوص ايدوتکه وچوییکائ هايبست از باید سقف دیواریا در کار رشته
 اصلهف. شود گرفته نظر در رمتسانتی دو دیوار از کابل فاصله حداقل و شود استفاده
 .باشد کابل قطر برابر دو حداقل دیگر یک از هاکابل

 نصب ساختمان اصلی سقف زیر باید و نیست مجاز کاذب سقف روي کابل صبن
 .گردد
 مترمیلی 5/1 حداقل ضخامت به مشبک گالوانیزه هنیآ ورق از باید کابل سینی
 .شود ساخته
 :گردد بیشتر زیر مقادیر از نباید افقی هايکابل صبن براي هابست فاصله

 D20 فلزي زره بدون هايکابل رايب
 D35 فلزي زره با هايکابل رايب

D  شوند نصب مقائ صورت به هاکابل که صورتی در. است کابل خارجی قطراندازه ،
 .نمود اضافه 50/0 تا توانمی مقادیر این با

 زمینی هايکابل نصب اصول
 مینیز زیر ضعیف جریان یا قوي فشار یا، ضعیف فشار کابل بین فاصله حداقل -1
 .است مترسانتی 30 سوخت و بآ، بخار،  گاز هايلوله از
 از باید غیر آنها، و بآ و گاز هايلوله یا دیگر هايکابل با کابل تقاطع صورت در -2

 زا کابل و گردد استفاده متر یک حداقل طول و متناسب قطر با محافظ لوله یک
 .نماید عبور محافظ لوله این داخل

 خالی اضافی محافظ لوله یک باید کندمی عبور جاده زیر از کابل که مواردي در -3
 وانیزهگال مفتول، لوله این وسط در و شود بینی پیش ندهآی کشی کابل منظور به

 .شود داده قرار ،باشد لوله طول از بیش متر یک طرف هر در نآ طول که ،4 نمره
 یدهکش نآ تحتالزم است  کابل که حرارتی درجه میزان از باید کشی کابل براي -4

 :به شرح زیر عمل کرد توانمی کابل کردن گرم براي. نمود حاصل اطمینان ،شود
 20 حداقل نآ دماي که انباري یا اقات در را کابل قرقره، ساعت 72 مدت به لف)ا

 .دهید قرار است گرادسانتی درجه
 .دکنی اجرا سرعت به سپس و گرمرا  کابل، مخصوص وسایل از استفاده با ب)
 .دکنی اجرا سپس و گرمرا  کابل ،حرارت ایجاد و برق جریان به کابل اتصال با پ)

  دسته یا کابل قطر برابر 3/1 حداقل لوله یا کانال، مجرا داخلی قطر -5
 .باشد نآ داخل در شده کشیده هايکابل
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 مترسانتی 10 امتضخ به ابتدا،  حفاري از پس کانال داخل در کابل نصب براي -6
آن  نرم ماسه مترسانتی 10 با نآ رويبر  هاکابل دادن قرار از بعد کنید. ریزيماسه

 کابل اظتحف برايبکشید.  نآ رويرب دهنده خبر پالستیکی نوار یک و را بپوشانید
 خطر نوار روي سیمانی بلوك ردیف یک یا مترسانتی 22 عرض به جرآ ردیف یک
 .کنید ریزي خاك آن را روي سپس و دهید قرار

 70رو پیاده در،  زمین سطح از زیرزمینی ضعیف فشار کابل عمق حداقل -7
 .است متر یک خیابان در و مترسانتی

 و مترسانتی 10برابر دیگر یک از ولتاژ هم زمینی زیر هايکابل فاصله حداقل -8
 گرفته نظر در مترسانتی 30 ضعیف جریان کابل یا) Lv-mv( ولتاژ براي غیر آنها

 .شود
 یزمین زیر یکانال در متوسط فشار کابل و ضعیف فشار کابل که مواردي در -9

 تربس در متوسط فشار کابل و حفر اي پله صورت به کانال باید،  شودمی نصب
 .شود داده قرار باالیی بستر در ضعیف فشار کابل و پایینی

 رابرب شیبی باید، احتمالی هايبآ هدایت براي ساخته پیش هايکانال کف در -10
 .شود بینی پیش ها شوره کف جهت در درصد یک الی نیم
 در یدبا ساخته پیش کانال کف با هاکابل مستقیم تماس از پرهیز منظور به -11
 زهگالوانی لوله از هاییگاه تکیه، مترسانتی 60 با برابر حداکثر فواصل در و کانال کف
 بینی پیش کانال کف از مترسانتی 10 ارتفاع به فشرده چوب یا ناودانی پروفیل یا
 .گیرد قرار اتکاها روي بر هاکابل سپس و گردد نصب و

 

 کرد؟ توجه نکاتی چه به باید شیلد از استفاده در  کنید تحقیق

 
 :پاسخ

 :کرد توجه زیر نکات به باید شیلد از استفاده در
 دوجو گسستگی آن جاي هیچ در و بپوشاند را عایق سراسر باید شیلد -1

 .باشد نداشته
 که يطور ،مناسب شیوه با باید مفصل به آن اتصال نقطه و شیلد انتهاي -2

 .شود نصب دنباش فشار تحت
 راسرس در ولتاژ اتصال که شود نصب طوري شیلد باید عایق هايمفصل در -3

 .باشد برقرار فلزي شیلد
 به) باشد پذیر امکان که هرجا( نقطه چند یا یک در باید کابل روي شیلد -4

 به مک مقاومت با زنجیر یا زمین پذیرانعطاف سیم اتصال. باشد متصل زمین
 .کندمی تضمین را آن کارایی، شیلد

 .رودمی کاربه نیز غالف صورت به تواندمی شیلد -5
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 . بنویسید را هاکابل در شیلد کاربرد اهداف  کنید تحقیق

 :پاسخ
 هاکابل در شیلد کاربرد اهداف

 ؛خطر کاهش و شدید هايتکان مقابل در هاکابل از محافظت -1
 ؛زمین به کابل غالف پوستی جهش از جلوگیري و الکتریکدي مقاومت حفظ -2
 متراژ در فشار کاهش و عایق سراسر در الکتریکی فشارهاي یکنواخت توزیع -3

 ؛زیاد
 ؛هاکابل الکتریکی میدان با ولتاژ محدوده مطابقت -4
 عوامل مقابل در یا اند شده نصب مرتفع هايمکان در که یهایکابل از محافظت -5

 هستند؛ القایی
 ؛رادیویی هايتداخل کردن محدود -6
 رخط باشند نشده متصل زمین به هاکابل که صورتی در( شوك خطر کردن کم -7

 .)کندمی پیدا افزایش شوك
 وجود خشکی و دریا در استفاده مورد هايکابل بین هاییتفاوت چه کنید تحقیق  کنید تحقیق

 . دارد

 :پاسخ
 ،اشدب داشته باید لیکاب هر که یخصوصیات داشتن بر عالوه دریایی زیر هايکابل

 :دارند نیز به شرح زیر دیگري هايویژگی
 ؛آب فشار تحمل قدرت -1
 اً احیان و دریا کف تیز هايسنگ و هاکشتی لنگر با برخورد برابر در استقامت -2

 ؛دریا در شده غرق اجسام
 ؛رطوبت نفوذ مقابل در مناسب پایداري -3
 هب کابل عایق روي مدتی از بعد که هاییجلبک مقابل در سازي پاك قابلیت -4

 ؛آید می وجود
 و هاماهی کوسه قبیل از دریایی جوندگان انواع برابر در عایقی ستقامتا -5

 از استفاده مورد هايکابل عایقی ساختار در منظور این آنها(براي دفع همچنین
 نوع این شدن نزدیک از عنما که طوري به .شودمی استفاده شیمیایی خاص مواد

 ؛)گردد کابل به دریایی جانوران
 ؛دریاها در آلودگی منتشر نشدن -6
 از ناشی خوردگی قبیل از هاخوردگی انواع برابر در کابل بودن مقاوم -7

 ویژه قیر نوعی با کابل روي منظور این اسیدي(براي خوردگی و اکسیداسیون
 ؛)کند محافظت خوردگی مقابل در را کابل تا شودمی پوشانده
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 هايدما در انعطاف قابلیت همچنین و بآ زونا مقابل در کابل بودن مقاوم -8
 در اوممق پروتون مصنوعی الستیک یک شامل کابل عایق منظور این رايبپایین(
 رايب سرما برابر در مقاوم کلروپرن الستیک یک از همچنین و است آب اوزون برابر

 درجه -35 دماي تا را خود انعطاف قابلیت کابل تا شودمی استفاده کابل پوشش
 ؛)ندهد دست از گرادسانتی

 ونهگ به کابل باید شودمی داده قرار مصرفی آب درون کابل که مواردي در -9
 ؛ندهد ستد از را خود شرب قابلیت آب که شود طراحی اي
 نصب هااقیانوس و عمیق دریاهاي در اغلب دریایی زیر هايکابل که آنجایی از

. نندک تحمل را آب باالي حجم از ناشی زیاد العاده فوق فشار بتوانند باید، شوندمی
هز مج محکم فوالدي و سیمی هايزره به را دریا زیر هايکابل مشکل این رفع براي
 طور به که( مترمیلی 6/0 تا 3/0 قطر با فوالدي هايمفتول از هازره این. سازندمی

 .است شده تشکیل، )شده پیچیده کابل دور مارپیچ
 ارزشیابی

 مراحلردیف
 کاري

، مواد، (ابزارکار شرایط
 )مکان، زمان، تجهیزات

 نتایج
نمره )دهی نمره، داوري، ها(شاخص استاندارد ممکن

2 
 بررسی
 سیم
 وکابل

 و ابزار: تجهیزات
 تجهیزات

هنرآموز اختیار در: زمان
 کارگاه و کالس: مکان

 از باالتر
 سطح
 انتظار

 .کند هاراشناساییکشی سیم انواع -1
 .بداند هاراسیم انواع کاربرد -2
 .کند می شناسایی را هاکابل انواع -3
 .بداند را هاکابل انواع مختلف هايقسمت -4
 .بداند را هاکابل دریایی کاربرد -5
 هاییکابل چه از شناور مختلف هايقسمت در -6

 .کنند می استفاده
 .بداند را هاکابل بین تفاوت -7

3  

 قابلِ
 قبول

 .کند شناسایی را هاکشی سیم انواع -1
 .کند شناسایی هاراکابل انواع -2
 .بداند را دریایی هايکابل کاربرد -3
 هاییکابل چه از شناور مختلف هايدرقسمت -4

 ؟کنند می استفاده
 . بداند را هاکابل بین تفاوت -5

2  

 قابلِ غیرِ
 قبول

 .کند راشناسایی هاسیم انواع -1
 .بشناسد را هاکابل انواع مختلف هايقسمت -2
 . بداند را هاکابل بین تفاوت- -3

1  
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 کشیسیم اتصاالت و ابزار
ن ای کار طرز شناسایی با .دارند را خود خاص کاربرد هریک برق کشیسیم ابزارهاي
 .برد کارهب را آنها درستی به توانمی ابزارها

 
 کمک به را 8 درجدول موجود کشیسیم ابزارهاي از یک هر انگلیسی اصطالحات  کنید تحقیق

 . بیابید واینترنت برق تخصصی هاينامه لغت

 :پاسخ
 

 Cutting Pilers چین سیم
 Phase xndcator Screwdriver فازمتر
 Combination Pliers انبردست

 Long nose (Needle nose) Pliers باریک دم
 Round nose pliers گرد مدُ
 Wire Stipper کن لخت سیم
 Slotted Screwdriver تخت گوشتی پیچ
 Phillips Screwdriver چهارسو گوشتی پیچ

 
 چه تفاوتی معمولی هايگوشتی پیج با خور ضربه هايگوشتی پیچ بین کنید تحقیق  کنید تحقیق

 ؟دارد وجود

 

 :پاسخ
 نوعدو .دارد مختلف انواع و است کشیسیم ابزارهاي ترین پرمصرف از گوشتی پیچ
 گوشتی پیچ دسته چه هر داراست را کاربرد بیشترین ي آنسو دو و سو چهار

 .ودشمی باز کمتري نیروي با کند و پیچمی ترایجادبزرگ گشتاور باشد قطورتر
 نیستند ایمن برقی کارهاي براي دارند فلزي انتهاي که خور ضربه هايگوشتی پیچ
 .دارند همراه به گرفتگی برق خطر و

 
 معمولی غیر برداري روکش هنگام به افشان سیم هايرشته از تعدادي شدن قطع  کنید تحقیق

 داشت؟ خواهد عواقبی چه
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 :پاسخ
 نای در معموالً زیرا. نکنید استفاده سیم برداري روکش براي چین سیم از هرگز
 ضعیف ومکانیکی الکتریکی نظر از اتصال و سیم و بیندمی سیبآ سیم هادي حالت
 .شوندمی

 
کارگاهی فعالیت  . دهید انجام را تابلو و کابل به گلند نصب مراحل کارگاه در 

 
 :پاسخ
 کابل و تابلو به گلند نصب حل راه
 نتخابیا گلند هاي رزوه با متناسب باید دستگاه بدنه داخل به کابل عبور محل .1

 مناسب ابزار با را آن سوراخ ،بودن کوچک ونداشتن  مطابقت صورت در .باشد
 مناسب ربُگرد یا بزرگ مته از ،کار شرایط به توجه با ،منظور این براي .ترکنیدبزرگ

 .کنید استفاده
 از عدب. دهید عبور چنگالی بدنه و واشر، بیرونی درپوش از ترتیب به را کابل .2
 ،سوراخ بودن مناسب صورت در. نمایید دستگاه بدنه سوراخ داخل را کابل سرِ آن
 اندازه باید قسمت این در. خواهدشد مستقر سوراخ در هم چنگالی بدنه هايرزوه
 .شود مشخص دستگاه بدنه داخل اتصال جهت نیاز مورد کابل

 اشرو. دهید عبور کابل از ترتیب به دستگاه بدنه داخل از را مهره و واشر اکنون .3
 مهره و دهید قرار است، زده بیرون سوراخ از که ،چنگالی هاي رزوه محل در را

 .کنید محکم کامالً را آن و راببندید
  هب آنرا فشار با و کنید نزدیک چنگالی و بدنه سمت به را بیرونی درپوش .4

 ممحک از پیش .ببندید دارد قرار دستگاه بیرونی سمت در که چنگالی هايرزوه
 در .کنید بررسی را دستگاه داخل در کابل مناسب اندازه دیگر بار ،درپوش کردن
 وسطت آن بودن محکم از و بکشید را دستگاه بیرونی کابل ،دست کمک به پایان
 .شوید مطمئن گلند

 سرسیم وکنید  برداري روکش را کابل هايسیم ،مراحل این اجراي از پس .5
 .نمایید راروشن دستگاه و دهید اتصال خود محل در زده

 کابلشو
 کابل دازهان با متناسب و شودمی استفاده پیچ زیر به کابل بستن براي کابلشو از

 .)10شکل. شود(می تولید

 
 کابلشو-10 شکل
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 انجام را آن پرس همچنین و کابل به شو کابل اتصال دادن انجام مراحلِ کارگاه در کارگاهی فعالیت
 . دهید

 

 :پاسخ
 کابل به کابلشو اتصالدادن  انجام مراحلِ

 .بردارید را سیم روکش بري کابل چاقوي توسط -1
 .کنید انتخاب شده برداري روکش سیم با مناسب يکابلشو یک -2
 .دهید انجام را پرس و کنید وارد فشار مناسب محل در کابلشو پرس توسط -3
 ایداتصال ب .بماند بیرون کابلشو اتصال از پس نباید سیم هادي از بخشی هیچ -4

 .شود انجام رو روبه شکل مطابق
. نمایید محکم مهره و پیچ توسط، نظر مورد محل در را کابلشو آخر مرحله در -5

 رد و نول شین به نول هايسیم اتصال جهت برق تابلوهاي در مهره و پیچ اتصاالت
 .دارد کاربرد نیز لکتروموتورها ا ترمینال جعبه

 
 هاسیم اتصال

 دو ایدب یکدیگر به آنها اتصال یا الکتریکی تجهیزات به هاسیم اتصال کلی طورهب
 .دباش داشته را مکانیکی استحکام و الکتریکی هدایت ویژگی

 
 را میسی سر اتصال و انشعابی اتصال ،انتهایی اتصال ،سر به سر اتصال کارگاه در کارگاهی فعالیت

 . دهید انجام

 :پاسخ
 :سر به سر اتصال

متر میلی20 اندازه به را سیم عایق کن لخت سیم از اسـتفاده با اتصال این در
 لحیم سر به سر اتصال نیز مواردي در. تابانندمی یکدیگر به را سیم دو و دارندبرمی
 شود تتقوی نیز مکانیکی استحکام، الکتریکی هدایت بهبود ضمن تا شودمی کاري

 .شودمی کاريعایق صنعتی سشوار حرارتی وارنیش با کاري لحیم اتصال محل و
 :انتهایی اتصال

 سیارب مکانیکی استحکام از انتهایی اتصال. نامندمی نیز طولی اتصال را اتصال این
 پنج چهار اندازه به سیم هر ازمترمیلی40 انتهایی اتصال در. است برخوردار خوبی
 .شودمی پیچیده مقابل سیم روي بر فاصله بدون دور
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 :انشعابی اتصال
 توسط فرعی سیم ازمتر میلی40 و اصلی سیم ازمتر میلی20 انشعابی اتصال در

 اصلی سیم روي بر فرعی سیم سپس و شودمی برداري روکش کن لخت سیم
 نیز یگره انشعاب، اتصال این به .کنید دقت اتصال گره حالت به. شودمی پیچیده

 ستفادها اصلی سیم به نازك فرعی سیم اتصال براي انشعابی اتصال از. گویندمی
 ندکنمی خم نازك سیم روي را اصلی سیم، مسیر انتهاي در صورت این در. شودمی
 اتصال .شودمی نامیده نیز ثابت ،اتصال نوع این. پیچانندمی آن روي را نازك سیم و

 .دارد حرارتی وارنیش و کاريلحیم به احتیاج ثابت
 :سرسیمی اتصال
 اتصاالت از. گیردمی صورت سرسیم نام به تجهیزاتی توسط سرسیمی اتصال

 .شودمی استفاده انشعاب گرفتن یا ارتباط برقراري براي سرسیم
 

کارگاهی فعالیت  -ايتیغه -کشویی (نوع زدن سیم سر اتصالدادن  انجام مراحلِ کارگاه در 
 . دهید انجام را )ايحلقه

 
 :پاسخ

 نوع هس. کنید انتخاب را اصلی سیم اندازه با متناسب انشعابی سرسیم -1
 .تاس هم مشابه آنها عایق زیرین پایه که کنیدمی مشاهده را سرسیم متداول

 یمس سر روي از را عایق ابتدا .بود خواهد یکسان آنها پرس نوع سبب همین به
 یحصح طرز به اید کرده برداري روکش کافی اندازه به که را سیمی و بردارید
 .کنید رد آن ازدرون

 روکش باید، هاسرسیم دراست،  شده داده نشان شکل در که طور همان -2
 قرار رجلوت کمی نیز سیم هادي پرس قسمت و شود پرس سرسیم به نیز سیم
 .ردگی
 .نمایید پرس سیم سر به را عایق ،پرس دستگاه از استفاده با -3
 .نمایید پرس سیم سر به را هادي ،پرس دستگاه از استفاده با -4
 تیصور در. بکشید سیم سر روي به سیم روي از را سیم سر عایق پسس -5
 وارنیش زا توانید می، است نشده گرفته نظر در سیم سر براي عایقی ابتدا از که

 .کنید کاريعایق را قسمت این و استفاده مناسب حرارتی
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 . دهید انجام را) پوتینی بند-(سوزنی سیم سر اجراي مراحل کارگاه در کارگاهی فعالیت

 :پاسخ
 )پوتینی بند ـ سوزنی( سیم سر اجراي مراحل

 مسی توسط گاه. آنکنید انتخاب را مناسب سیم سر ،سیم اندازه با متناسب -1
 .نمایید برداري روکش سیم سر اندازه به را سیم کن لخت

 سر سپس و انتخاب را پرس دستگاه مناسب شیارسیم سر اندازه با متناسب -2
  .کنید پرس را سیم

 .شود دیده نباید سیم هادي، آن عایق و سیم سر پرس از بعد -3
 .دهید فشار را آن ،زن سیم سر داخل در سیم سر فلزي نوكبا قراردادن  -4
 اتصال و کندمیایجاد  هاییدندانه سیم سر روي زن سیم سر دستگاه فلزي نوك -5
 .شودمی ترمحکم ترمینال پیچ زیر
 .کنید محکم را ترمینال هايپیچ و دهید قرار ترمینال در را سیم سر -6
 

 انجام پیچی بلوکی ترمینال رابا وافشان مفتولی سیم دو ایجاد چگونگی کارگاه در کارگاهی فعالیت
 . دهید

 :پاسخ
 :پیچی بلوکی ترمینال با مفتولی سیم دو اتصال ایجاد

 .کنیمیم انتخاب مفتولی سیم با متناسب را پالستیکی پیچی بلوکی ترمینال -1
 ترمینال فلزي بخش نصف اندازه به کن لخت سیم توسط را هاسیم روکش -2

 .بردارید
 ترمینال هايپیچو  دهید قرار ترمینال فلزي بخش در داخل را ها سیم هادي -3
 .کنید محکم گوشتی پیچ توسط را

 :پیچی بلوکی ترمینال با افشان سیم دو اتصال ایجاد
 .نیدک انتخابرا  افشان سیم اندازه با متناسب تابلویی پیچی بلوکی لاترمین -1
 بر ترمینال فلزي بخش نصف اندازه به کن لخت سیم توسط را هاسیم روکش -2

 .دارید
 .کنید پرس افشان سیم اندازه با متناسب را سوزنی سیم سر -3
 طتوس را ترمینال هاي پیچگاه آن. دهید قرار ترمینال فلزي بخش در را سرسیم -4

 .کنید محکم گوشتی پیچ
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کارگاهی فعالیت  یکانکتورپیچ توسط را مفتولی و افشان سیم دو اتصال ایجاد چگونگی کارگاه در 
 . دهید انجام

 
 :جواب

 کنید انتخاب را افشان سیم اندازه با متناسب پیچی کانکتور -1
 مسی دو و بردارید کن لخت سیم توسطمتر میلی 20 اندازه به را هاسیم روکش -2
 .دهید اتصال یکدیگر به سر سربه اتصال با را

 .بپیچانید اتصال محل روي بر ساعت هايعقربه حرکت جهت در را کانکتورپیچی

 )روانساز(کاري لحیم
 ،کنید اكپ کامالً را اتصال سطوح قبالً است الزم یکدیگر به فلز دو کردن لحیم براي

 رجهد در فلزات اکثر که جانآ از. باشد نداشته وجود نهاآ روي فلز اکسید که طوري
 جودو نهاآ سطح بر اکسید از نازکی بسیار الیه همواره شوندمی اکسید عادي حرارت
 ندهکن پاك مواد توسط را اتصال سطوح کاري لحیم از قبلالزم است  رو این از .دارد

 روغن« رودمی کاربه حوسط این کردن پاك براي که اي کننده پاك ماده. تمیزکنید
 روغن توسط شده اکسـید الیه کردن پاك نحوه 24 شکل. دارد نام »کاريلحیم
 لحیم روغن به هویه حرارت که هنگامی. دهدمی نشان را کار سطح از کاري لحیم
 حیمل روغن که هنگامی. شودمی تبخیر و داغ سرعت به لحیم روغن ،شودمی منتقل
 .شودمی پاك اکسید ازنیز  فلز ود،تبخیرش فلز روي اکسید ذرات

 

 
 کار سطح از اکسیدها کردن پاك در لحیم روغن عملکرد _24 شکل

 

 کاري لحیم در اتصال عملی بررسی
 مزوجم فلز دو هر با باید دهد ارتباط یکدیگر به را فلز قطعه دو لحیم که این براي
 هک گیردمی انجام صورت ینه اب عمل این. نماید آلیاژ تولید امتزاج محل در و شود
 و شودمی زیاد اتصال محل در فلز قطعه دو هايمولکول بین فاصله گرما اثر در

 مرکب جدیدي آلیاژ و کندمی نفوذ نهاآ داخل در لحیم آلیاژ هايمولکول از تعدادي
 .نمایدمیایجاد  شده لحیم فلز و لحیم ازآلیاژ
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 کاري لحیم وسایل
 .ردک لحیم سپس و گرم را انها باید ابتدا ،یکدیگر به قطعه چند کاري لحیم براي
 هک هویه نوك. شودمی استفاده "هویه" نام به اي وسیله از الزم حرارت مینتأ براي

 بهتر را حرارت مس زیرا. است مس جنس از معموالً رساندمی اتصال به را حرارت
 گوناگون هايهـویه از هاکاري لـحیمانواع  براي. کندمی دیگرمنتقل فلزات از

 تقسیم دسته دو به شدن گـرم نحوه نظـر از را هاهـویه مـعموالً .شودمی استفاده
 .دکننمی
 و شوندمی گرم گازي گوناگون هايمشعل یا موسیپر چراغ با که هاییهویه) الف

 .شده است داده نمایش 25 درشکل
 دو در هاهویه نوع این. شوندمی گرم الکتریکی جریان وسیلهبه که هاییهویه) ب
 .دنشومی ساخته ترانسفورماتوري و مقاومتی نوع

 

 
 آن کننده گرم دستگاه و ساده هویه -25 شکل

 کاري لحیم نحوه
 :بگیرید نظر در را زیر نکات باید ،دشو انجام خوبی به کاري لحیم که آن براي

 .یدماین پاك و تمیز کامالً کنید کاري لحیم خواهیدمی که را نقاطی -1
 .کنید تمیز کامالً را هویه نوك -2
 را لحیم سیم سپس و، دهید حرارت را اتصال محل ابتدا کاري لحیم مواقع در -3

 .شود ذوب تا بگذارید نآ روي
 حرارت با را نهاآ سپس، )اندود قلع( کنید غشتهآ لحیم به قبل از را قطعه دو -4

 .گیرد انجام بهتر کاري لحیم تا کنید وصل هم به دادن
 اتصال به موجب زیاد لحیم بردن کار به .کنید استفاده الزم اندازه به لحیم از -5

 .شودنمی مستحکم و کامل
 نظرهب درخشان اتصال محل، کاري لحیم از پس که استمطلوب آن  کاري لحیم -6

 .آید
 را هویه نوك ،)هاالمان( الکترونیکی اجزاي کاري لحیم موقع در کنید سعی -7
 هايالمان سوختن به اضافی حرارت زیرا ندهید قرار اتصال محل در زیادمدت به

 .شودمیمنجر  الکترونیکی
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 کاري لحیم جهت تبحرکافی شخص که مواردي در خصوص به ،احتیاط براي -8
 است الزم ،ندارد را) ترانزیستورها و دیودها مانند( الکترونیکی حساس هايالمان
 تا ریمبگی فلزي گیره یا باریک دم با کنیم لحیم خواهیممی که را المان از اي پایه

 نصرع به کمتري حرارت و ودش منتقل گیره یا باریک دم طریق از حرارت از قسمتی
 .)26شکل( برسد حساس

 
 باریک دم یا گیره با حرارت دفع نحوه _26 شکل

 
 تعل به که "هاسی اي" مانند بسیارحساس هايالمان هايپایه کاري لحیم براي -9

 ،ردک استفاده حرارت انتقال جهت گیره یا باریک ازدم تواننمی پایه بودن کوتاه
 کی در سپس ،کنیم ذوب پایه به نزدیک اي نقطه در را لحیم نخست توانیممی

 .شود لحیم پایه تا کنیم هدایت »سی اي« پایه طرف به را مذاب لحیم لحظه
 را یمس سر ابتدا، مفتولی ای افشان سیم نوع از سیم سر کردن اندود قلع براي -10

 نوك روي نه ،دهید قرار سیم روي را لحیم سیم سپس. کنید گرم هویه توسط
 ).27 شکل( شود ذوب سیم سر گرماي با لحیم تا ،هویه

 

 
 سرسیم کاري لحیم حوه _27 شکل

 
 مخصوص کابل سر مانند ،کوچک کابل سر به افشان سیم یک اتصال براي -11

 وجهت. بریزید آن داخل در را لحیم سپس .کنید گرم را کابل سر ابتدا، میکروفن
 ستقیمم حرارت با نباید و شود ذوب کابل سر گرماي با باید لحیم که باشید داشته
 با هایتن در. کنید اندود قلع را میکروفن سیم سر سپس. برسد ذوب نقطه به هویه

 کابل سر داخلدر  را میکروفن شده اندود قلع سیم، کابل سر مجدد دادن حرارت
 شود انجام دقت با لحیم عمل تا دهیدمی قرار
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 قلع حمام
 قلع باحمام. شودمی استفاده قلع ازحمام افشان هايسیم سر کردن اندود قلع براي
 اهدستگ حرارت. کرد اندود قلع را سیم سر بیشتري تعداد کمتري زمان در توانمی

 ).13 شکل( است تنظیم و کنترل قابل ،قلع حمام حوضچه
 

 
 قلع حمام _13شکل

 

 . کنید بررسی را قلع حوضچه دستگاه کار طرز کارگاهی فعالیت

 :پاسخ
 قلع حمام
 با. شودمی استفاده قلع حمام از افشان سیم هايسیم سر کردن اندود قلع براي
 تحرار. کرد اندود قلع کمتري زمان در را سیم سر بیشتري تعداد توانمی قلع حمام

 .است تنظیم و کنترل قابل ،قلع حمام حوضچه دستگاه
 

 . دهید انجام را افشان و مفتولی هايسیم سر کردن اندود قلع ،کارگاه در کارگاهی فعالیت

 :پاسخ
 .بگیرید تحویل را نیاز مورد وسایل -1
 15 قطعه 5 مفتول سیم از و متريسانتی 15 قطعه پنج5/1 نمره افشان سیم از -2

 .)متريسانتی 15 سیم قطعه 10 جمعاً(کنید جدا متريسانتی
را  متريسانتی یک قطعات از یک هر ،طرف هر از کن لخت سیم کمک به -3

 .کنید اندود قلع را هاسیم سر تمامی سپس ،برداري روپوش
 ود هر مغزي و بردارید را تلویزیون نتنآ کابل سر دو روپوش از مترسانتی یک -4
 .کنید اندود قلع را سر
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 . کنید تحقیق تفنگی و قلمی هویه کار طرز مورد در  کنید تحقیق

 
 :پاسخ
 قلمی هویهالف) 

 هویه .شودمی استفاده لحیم کردن ذوب الزم حرارت تأمین براي برقی هویه از
 والنیط هايکاري لحیم براي قلمی هویه. است وتفنگی قلمی شکل دو داراي برقی
 .است مناسب ،قطعات زیاد تعدادبا  و مدت
  تیري هفت هايهویه) ب
 هايهویه. شود می استفاده) متقابل (القاي مغناطیسی اصول ازهویه  نوع این در

 ،کم هثانوی هايحلقه تعداد و زیاد دور بااست  اولیه پیچ سیم داراي ترانسفورماتوري
نظر به . است حلقه سه یا دو هم مواردي در و حلقه یک تنهاداراي  موارد بیشتر و

 حرارت و شودمی زیاد ثانویه در جریان شدت ،است کاهنده ترانسفورماتورکه این
 نهایی حرارت درجه به رسیدن براي هویه نوع این. کندمی تولید مالحظه قابل

 اجزاي 28شکل. شودمی مادهآ کار براي و گرم فوراً  و ندارد زیاد زمان به احتیاج
 لشک چون. دهدمی نشان را ترانسفورماتوري نوع از هویه الکتریکی مدار و داخلی
 هفت هویه« نهاآ به رو این از است تیر هفت به شبیه هاهویه نوع این ظاهري
 120 تا 80 برابر قدرتی داراي و ولت 220 ها هویه این کار ولتاژ. گویندمی »تیري
  .است ولت
 براي آنها نوك طرفی از و است زیاد تیري هفت هايهویه حرارتی قدرت چون

 رد (خصوصاً تردقیق و ترظریف کارهاي براي ،نیست مناسب دقیق خیلی کارهاي
 .شودمی استفاده قلمی هايهویه از ، اغلب)چاپی مدارهاي کاري لحیم

 

 
 آن اجزاي و تیري هفت هویه _28 شکل

 
کارگاهی فعالیت  کرد؟ توجه باید نکاتی چه به دشو انجام خوبی به کاري لحیم که آن براي 
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 پاسخ:
متري درست سانتی 5/12به طول  5/1چند نکته سیم افشان و مفتولی نمره  -1

 کنید.
متر سانتی 5/1متري را حدوداً سانتی 5/12هاي دو طرف هر یک از سیم -2

 د.برداري کنیروپوش
 ها را به یکدیگر بتابانید سپس محل تابانیده را لحیم کنید.سیم -3

 

کاري متر) را به کمک لحیم(سانتی 8×8×8در کارگاه یک مکعب سیمی به ابعاد  فعالیت کارگاهی
 بسازید.

 :پاسخ
 چین سیم کمک به را متريسانتی 8 سیم رشته 12 مانده باقی مفتولی سیم از -1

 .ببرید
 .کنید برداري روپوش مترسانتی یک اندازه به را قطعه 12هر طرف دو -2
 مکعب یک شده مادهآ سیم قطعه با. کنید اندود قلع را قطعه هر طرف دو هر -3

 .شود کاريلحیم باید مکعب رئوس .بسازید
 ارزشیابی

ردیف
 مراحل
 کاري

، مواد، (ابزارکار شرایط
 )مکان، زمان، تجهیزات

 نتایج
نمره )دهی نمره، داوري، ها(شاخص استاندارد ممکن

2 
 و ابزار

 اتصاالت
 سیم
 کشی

 و ابزار: تجهیزات
 تجهیزات

 اختیار در: زمان
 هنرآموز

کارگاه و کالس: مکان

 از باالتر
 سطح
 انتظار

 .رابشناسد آنها وکاربرد کشی سیم هاي ابزا انواع -1
 .بشناسد را اتصاالت وسایل انواع -2
.ندک شناساییطور کامل به را کاري لحیم وسایل بتواند -3
.دهد انجام طور کاملرا به استاندارد کاري لحیم بتواند -4
 .دهد انجام را لحیمی غیر اتصاالت انواع -5
 .باشد کسب کرده را زدن سیم سر در مهارت -6
 .باشد کسب کرده را پیچی کانکتور در مهارت -7

3  

 قابلِ
 قبول

 .رابشناسد آنها وکاربرد کشی سیم ابزارهاي انواع -1
 .بشناسد را اتصاالت وسایل انواع -2
 .دهد انجام طور کاملبه استاندارد کاري لحیم بتواند -3
 .دهد انجام را لحیمی غیر اتصاالت انواع -4
 .باشد کسب کرده را پیچی کانکتور در مهارت -5

2  

 قابلِ غیرِ
 قبول

 .رابشناسد آنها وکاربرد کشی سیم هاي ابزار انواع -1
.ندک شناساییطور کامل به را کاري لحیم وسایل بتواند -2
 .دهد انجام را لحیمی غیر اتصاالت انواع -3

1  
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 تجهیزات نصب و کشیسیم
 کشیسیم تجهیزات نصب

 .است قبر تابلوهاي و پریز، کلید شامل، شناور یا ساختمانیا  کشیسیم تجهیزات
 هاترمینال زیرپیچ، سیم کردن خم
 سیم اهترمینال پیچ زیر سیم کردن خم با، کشی سیم در اتصاالت از دیگر یکی

 دم هب احتیاج کردن الیسؤ براي. گویند »کردن الیؤس« آن به که ،است مفتولی
 اشدب اي گونه به باید کردن الیسؤ. بگیرد شکل 30 شکل مطابقتا سیم  است گرد
 ).31شکل( شود محکم ترمینال پیچ چرخش با که

 

 
 30شکل

 المپ
 .کندمی تبدیل نورانی انرژي به را الکتریکی انرژي المپ

 
کالسی پرسش  ترجمه را آن انگلیسی اصطالحات .دهدمی رانشان هاالمپ انواع مقایسه 18 شکل 

 .کنید
  

 :پاسخ

 
 هاالمپ مقایسه _18 شکل
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 هاالمپ
 یرز هايجدول در. کندمی تبدیل نورانی انرژي رابه الکتریکی انرژي که اي وسیله
 اند.مقایسه شده با یکدیگر هاالمپ

 مقایسه انواع المپ -3جدول 

 بهره حداکثر المپ نوعردیف
عمر طول رنگ )IM/W( نوري

)(ساعت
تغییرات اثر

خیرگیتجهیزاتولتاژالمپ

 به مایل 20 اي رشته 1
 زیاد کم زیاد 1000 قرمز

 و سفید انواع 70 فلورسنت 2
 زیادنسبتاًزیاد نسبتاًکم10000دلخواه هايرنگ

با اي جیوه 3
 سفیدمایل 60 زیاد فشار

بسیارزیاد معمولی کم 5000 آبی به 

با اي جیوه 4
 به مایل سفید 45 کم فشار 

 بسیار معمولی کم 5000 آبی
 زیاد

 اي جیوه 5
 به سفیدمایل 60 دوبل

 زیاد معمولی متوسط 2000 قرمز

 با سدیم 6
 به قرمزمایل 85 کم فشار

بسیارزیاد زیاد کم 4000 زرد 

 با سدیم 7
 به قرمزمایل 100 زیاد فشار

 بسیار زیاد کم 6000 زرد
 زیاد

 متال 8
 سفیدکمی 70 هالید

 زیاد معمولی کم 4000 قرمز به مایل

 انواع 10 نئون 9
 کمزیاد بسیار نسبتاًکم10000 هارنگ

 مایل قرمز 25 هالوژن 10
 زیاد معمولی زیاد 1000 زرد به
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 المپ نام
 هالید متال

Lamp)MH( 
پرفشار بخارسدیم

Lamp )HPSV( 
 بخارسدیم

 Lamp )R-SV( 
 بخارجیوه

Lamp)HPMV( 

 هالوژن
 تنگستن
 قلمی

Lineur 

 خاص هالوژن
) (تزیینی
 دي بارفلکتور
 کروئیک

 خصوصیات

 مزایا
 باال نوري بهره
 عمرزیاد طول

باال بسیار نوري بازده
 زیاد عمر طول

 زیاد شارنوري

 بسیار نوري بازده
 باال

 زیاد عمر طول
 زیاد شارنوري

 اهر بهنداشتن  نیاز
 انداز

 باال نوري راندمان
 طوالنی عمر طول
 زیاد نوري شار

زاندا راه به نداشتننیاز
 مناسب قیمت

 راه به نیاز
 اندازندارد

 انداز راه نیازبه
 ندارد

 کاربرد

  پروژکتورها
، سینما هايسالن

 تئاترواستادیوم
، ورزشی هاي

 و نورپردازي
 زیباسازي

 خیابان روشنایی
 هاههاوبزرگرا

 عمومی اماکن زیبایی
 وتفریحی

 عمومی روشنایی

 خیابان روشنایی
 هاهاوبزرگراه

 اماکن زیبایی
وتفریحی عمومی
 عمومی روشنایی
 جاي به جایگزینی
 بخار هايالمپ

 جیوه

 ها هاوجاده خیابان
-معابر روشنایی

 روشنایی
 عمومی

 محیط-ها فروشگاه
 صنعتی هاي

 مغازه ویترین
 ها موزه-ها

 هايگالري
کارهاي-هنري

 تبلیغاتی
منزل روشنایی

 تزیینی کارهاي
 وتبلیغاتی

هايمشخصه
 چند فنی

 نمونه

 توان شارنوري
Lm W 

 توان شارنوري
Lm W 

 توان شارنوري
Lm W 

 توان شارنوري
Lm W 

توان شارنوري
Lm W 

 توان شارنوري
Lm W 

19000 250 
35000 200 

2300 35 
5900 70 
14500 150 
34000 250 

400 
600 

2300 35 
5900 70 
12500 150 
34000 250 

300 
600 

6500-6300 125 
3100 160 
8500 175 

14000-5500 250
23000-22000 

400 

9500 500
22000 
1000 
33000 
1500 

23000-21000
800 

26000-20500 
1000 

33500 1250 
52000-50000

2000 

 )طالیی(زرد سفید سفیددرخشانالمپ نور رنگ
-سفید و سفید

 طالیی
 سفید

 و سفید نور
 درخشنده

 و نورسفید
 درخشنده

حرارت درجه
)رنگ(کلوین

5900-4300 2050-2000 2050-2000 4000-3600 3200  

 حباب شکل
ارد بوشش بیضوي

 )(مات

 ششپو بیضی
 داروشفاف

 شفاف اي استوانه

 ارد ششپو بیضوي
 )(مات

 ششپو بیضوي
 )دار(مات

شفاف اي لوله
 هلول شفاف استوانه

 اي
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 فلورسنت المپ
 از فلورسنت المپ الکتریکی مدار. است فشار کم گازي هايالمپ جزو المپ این

 :است شده تشکیل زیر اجزاي
 ؛باالست یا مغناطیسی چوك -1
 ؛مهتابی المپ -2
 استارت -3

. 

 . کنید کامل را زیر جدول کالسی پرسش

 فلورسنت المپ ياجزا _11 جدول

 اجزا کاربرد شکل
 ردمو زیاد سطح اختالف ابتدا ،گازي هايالمپ در الکتریکی تخلیه ایجاد براي

 فسل. کرد کم را سطح اختالف باید ،المپ در جریان ایجاد از پس و است احتیاج
 به چک یعنی. کندمی مینتأ را ولتاژ اضافه این استارتر در جریان قطع موقع در

 دش روشن المپ آنکه از پس وکند می زیاد را ولتاژ اول لحظه در استارتر کمک
 ردا عهده رانیز المپ سر دو ولتاژ کردن محدود چک یعنی ،آوردمی پایین ولتاژرا
 وسیلههب و شودمی تولید اي لحظه صورتهب نیاز مورد زیاد ولتاژ است گفتنی .است

 شد روشن المپ آنکه از پس .نیست یتؤر قابل معمولی گیري اندازه هايدستگاه
 جریان نتیجه در شود،کم می یونیزاسیون اثر در آن داخل جیوه بخارمقاومت 

 .کندمی جلوگیري جریان رفتن باال از چک بنابراین رود می باال المپ

 چوك
مغناطی
 سی

 افزایش ياتازه شیوه به نورش که است گازي الکتریکی تخلیه لوله، مهتابی مپال
 جدار داخلی سطح. نمود استفاده منازل روشنایی براي آن از توانمی و شده داده
 سولفید، مکلسی تنگستات مانند( فسفرسنت یا فلورنست فلزي هاينمک با المپ
 مک خیلی فشار با جیوه بخار از المپ و شده پوشیده )... و، روي سیلیکات، روي
 . است شده پر

 المپ
 مهتابی

 

 مپال شدن روشن در تا باشد همراه) پیچ سیم( القا خود یک با دبای مهتابی المپ
) نز جرقه کوچک المپ( زن استارت یک از المپ شدن روشن براي. کند کمک

 مدار در اصلی المپ با موازي طور به و دارد حرارتی اتصال که شودمی استفاده
 تارتاس( الکتریکی المپ ابتدا ،گرددمی برقرار جریان که هنگامی. گیردمی قرار
 برقرار را اتصال و گرددمی دوفلزي نوار شدن گرم موجب و شودمی روشن) زن
 مپال کاتدهاي از و کندمی کوتاه اتصال الکتریکی المپ این، نتیجه در. سازدمی

 کاتدها حرارت اثر در شودمی موجب که. کندمی عبور الکتریکی جریان اصلی
 . دگردمی قطع مدار الکتریکی نوار شدن سرد با و دشو گداخته

 راستارت
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 الکتریکی مدارات
. است آنتن و تلفن، برق پریزهاي مدار، روشنایی مدار شامل الکتریکی مدارهاي
 نداعبارت آنها ترینمهم. کنندمی رسم مختلفی هايصورت به را الکتریکی مدارهاي

 :از
 قی؛حقی نقشه
 ؛فنی نقشه
 .گسترده نقشه
 شانن باهم ،وتبدیل صلیبی کلید وگسترده وفنی حقیقی مدار زیر هايشکل در

 .است شده داده
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 ارزشیابی

 مراحلردیف
 کاري

 ،(ابزارکار شرایط
، تجهیزات، مواد

 )مکان، زمان

 نتایج
نمره )دهی نمره، داوري، ها(شاخص استاندارد ممکن

 سیم 3
 کشی

 و ابزار: تجهیزات
 تجهیزات

 اختیار در: زمان
 هنرآموز

 و کالس: مکان
 کارگاه

 از باالتر
 سطح
 انتظار

 یکدیگر با را آنها و شناسایی را هاالمپ انواع -1
 .کند مقایسه

 هاينقشه مختلف الکتریکی مدارهاي رايب -2
 .نماید ترسیم را گسترده و فنی و حقیقی

 یک نقطه یک از که کند اجرا و طراحی مداري -3
 را کننده مصرف یک برق و نماید کنترل را المپ

 .کند مینتأ
 عدد دو نقطه یک از که کند اجرا و طراحی مداري -4

 را کننده مصرف یک برق و نماید کنترل را المپ
 .کند مینأت

 یک نقطه دو از که کند اجرا و طراحی مداري -5
 . نماید کنترل را المپ

3  

قبول قابلِ

 یکدیگر با را آنها و شناسایی را هاالمپ انواع -1
 .کند مقایسه

 هاينقشه مختلف الکتریکی مدارهاي براي -2
 .نماید ترسیم را گسترده و فنی و حقیقی

 یک نقطه یک از که کند اجرا و طراحی مداري -3
 را کننده مصرف یک برق و نماید کنترل را المپ

 .کند مینتأ

2  

 قابلِ غیرِ
 قبول

 یکدیگر با را آنها و شناسایی را هاالمپ انواع -1
 .کند مقایسه

 یک نقطه یک از که کند اجرا و طراحی مداري -2
 را کننده مصرف یک برق و نماید کنترل را المپ

 .کند مینتأ

1  
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 خوانی نقشه
 هدف
 و ملی مقررات توسط( ساختمان برق هاينقشه در، شده تعریف هايحداقل رعایت

 ).سازمان مصوبات
 

 برق هاينقشه کننده کنترل و طراح وظایف
 . نیست طرح هايمسئولیت نافی، سازمان در هانقشه کنترل 1

 تاس هایینقشه ارائه طریق از فوق شده تعریف هدف نمودن برآورده طراح وظیفه 2
 . گردد رعایت آن در مقررات کلیه و باشد اجرا قابل که

 هدف هب رسیدن براي، مقررات اساس بر هانقشه فنی بررسی، کننده کنترل وظیفه 3
 . است فوق شده تعریف

 تمسئولی موضوع این ولی شوندمی کنترل شده تعریف و معین هايآیتم فقط 4
 . کندنمی منقضی خود وظایف اجراي دررا  طراح

5 
 با ،مربوطه مقررات به اشاره و مختصر راهنمایی ضمن اقدام به کنندگان کنترل

 ،دانش سطح يارتقا جهت فنی و منطقی هاياستدالل ارائه نشانی آن و با
 . کنندتالش می عیب کردنبرطرف در طراح به کمک و سازيفرهنگ

 
 :شودمی کنترل زیر موارد ساختمان یک در

 :از اندعبارت تفکیک به که ،الزم هاينقشه همهاطمینان از وجود داشتن 
 ؛روشنایی هايپالن -1
 ؛پریز هايپالن -2
 ؛تلویزیون و تلفن هايپالن -3
 ؛دربازکن و آیفون هايپالن -4
 ؛اخبار زنگِ هايپالن -5
 ؛کننده خنک هايسیستم تغذیه -6
 ؛اِرت چاهِ جزئیات -7
 ؛حریق اعالم هايپالن -8
 ؛)نیاز صورت (در ساختمان گیربرق شبکه -9

 ؛)نیاز صورت (در دزدگیر سیستم هايپالن -10
 ؛)نیاز صورت (در دیتا سیستم هايپالن -11
 ؛)نیاز صورت (در تصویري و صوتی سیستم هايپالن -12
 .فوق هايسیستم دیاگرام) RAZOR( رایزر -13
 نقشه همان ذیل در نقشه هر به مربوط توضیحات و عالئم درج
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 ؛استاندارد عالئم از استفاده -1
 (مثل شودمی نصب مرطوب هايمکان در که ايوسیله هر )IP( پیآي درج -2
 ؛کندمی کفایت دارحباب چراغ از استفاده، روشنایی براي البته .)حمام در فن

 ؛مکانیک و برق سیساتتأ و معماري هاينقشه کلیه تطبیق
 تعادل حفظ، ولتاژ افت، خط مجاز بار نظر از مدارات صحیح بنديترکیب -3
 فضاهاي در متعدد تغذیه خطوط استفاده از خودداري، فازسه مدارات در بار

 ضربدري تغذیه مثالً( متداخل تغذیه خطوط از استفاده از خودداري، کوچک
 )؛هاچراغ

 خط هر آدرس. پالن هاينقشه همه در دهیآدرس تغذیه خطوطوجود  -4
 )؛GDB/L2 مثالً( است کنندهتغذیه خط نام و تابلو نام شامل

 لمق از آن تغذیه یا نشود تغذیه فیدر دو با اشتباها، خط یک که شود توجه -5
 ؛باشد نشده رینگ ؛نظر مورد خط یا باشد نیفتاده

 ستا الزم، مختلف هايفضا کاربري به برق سیساتتأ وابستگی به توجهبا -6
 بزرگ هايساختمان نقشه در (گاهی. دگرد معلوم و مشخص فضا هر کاربرد تا

 بودن نامشخص...  و درمانی، اداري هايساختمان اغلب در نیز و مسکونی
 ؛)شودمشکل آفرین می فضاها کاربري

 بتوان که طوريبه( رفته کاربه تجهیزات هايمشخصهضرورت درج شدن  -7
 ؛)نمود خریداري و انتخاب، ابهام بدون را اجرا براي نظر مورد تجهیز

 یدکل مثالً. شده انتخاب تجهیزات کلیه بین وجود تطابق منطقی و فنی -8
 ؛باشد نشده استفاده فازسه تجهیز براي فازتک وصل و قطع

 طراحی گاهی مثالً. ساختمان تمامی براي الزم هاينقشهوجود داشتن  -9
 .افتدمی قلم از تراسبراي  یا ساختمان حیاط براي پریز و روشنایی
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 گیرد قرار نظر مورد باید ساختمانی هايپالن در که برقی نکاتی

 . باشد نواختیک، نور توزیع و ودش انتخاب مناسب هايچراغ 1
 . باشدآمپر10 برابر روشنایی خطوط براي قبول قابل فیدر ترینکوچک 2
 . شود منظور هاچراغ تمام براي ارت سیم 3

 یک ولی. است عدد 12 برابر متعدد فضاهاي در خط هر) روشنایی (نقطه چراغ تعداد حداکثر 4
 . است خط مجاز بار به محدود طفق و ندارد تعداد محدودیت واحد فضاي

 تلقی اشکال) استاندارد مقدار نصف (مثالً باشد پایین خیلی شده طراحی روشنایی سطح اگر 5
  کند.کفایت می تذکر نداد نبود زیاد تفاوت اگر ولی. شودمی

 ستا ممنوع دیگر وسیله هر یا چراغ کردن روشن و خاموش براي مینیاتوري کلید از استفاده 6
  .)گیردمی صورت اشتباه کار این، بزرگ فضاهاي روشنایی کنترل براي (گاهی

 و ددی زاویه ،)نصب نحوه نظر (از چشم نوع است الزم، الکترونیک چشم از استفاده صورت در 7
 . گردد ذکر چشم ردبُ

8 
، دارد وجود چراغ به آب پاشیدن خطر که هرجا و حیاط، بامپشت، حمام قبیل از هاییمکان در
 . شود استفاده آبضد دارحباب چراغ از باید

9 

 است روشنایی خط انتهاي تا کنتور يتابلو از %3 برابر روشنایی خطوط در ولتاژ ازجم حداکثر
 ای هامجموعه باز فضاي، هامجتمع پارکینگ مانند وسیع هايمحوطه روشنایی در مشکل (این
 بارِ عنو از ،پریز برخالفِ روشنایی ربا که شود توجه .)آیدمی پیش بلند هايساختمان پلهراه

 . است گسترده

 ندشو انماییج مناسب و صحیح جاي در و انتخاب مناسب نوع از، کاربرد به باتوجه باید هاکلید 10
 .) نشود استفاده پلهراه براي پلتک کلید از (مثالً

11 

 است روشنایی خط انتهاي تا کنتور يتابلو از %3 برابر روشنایی خطوط در ولتاژ مجاز حداکثر
 و هامجموعه باز فضاي، هامجتمع پارکینگ مانند وسیع هايمحوطه روشنایی در مشکل (این
، بارِ نوع از پریز برخالفِ روشنایی با که شود توجه) آیدمی پیش بلند هايساختمان يپلهراه یا

 . است گسترده
 . گردد خودداري پریز خط توسط هايچراغ تغذیه از 12

 ورودي، هاپلهراه، خروج هايراه قبیل از ساختمان مشاعات براي) (اضطراري ایمنی روشنایی 13
 . شود مشخصنیز  آن انرژي تامین منبع و باشد شده منظور...  و البی، هاساختمان

 چراغ! به نه ،شود داده کلید به تغذیه الزم است 14
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 هايقسمت و فضاها، هاپله، ها پنجره، درها، دیوارها تمام موقعیت ساختمان پالن

 مبلمان آن در که پالنی به. دهدمی نشان خورده برش طبقه در را ساختمان مختلف
 تجهیزات پالن، باشد شده داده نمایش الف 29شکل مانند خانه مختلف وسایل و

، باشد ب 29 شکل مانند خانه وسایل و مبلمان بدون که پالنی به و گویند) (مبلمان
 . گویند) (خام معماري پالن

 
 ساختمان پالن -29 شکل

 
 . بنویسید را شده مشخص فضاهاي کاربري) (ب 29 شکل به توجه با کالسی پرسش

 
 فضا کاربري فضا شماره
 اتاق پذیرایی 1
 آشبز خانه 2
 راه پله 3
 اتاق خواب 4
 راهرو 5
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کالسی پرسش  

 

 

 
 

 80/9 مسکونی واحد طول
 90/7 مسکونی واحد عرض

 100 آشپزخانه پنجره انداز دست
 80 خواب اتاق پنجرة انداز دست

 130 ورودي لنگه دو در عرض
 220 ورودي لنگه دو در ارتفاع

 30 اصلی دیوارهاي عرض

 12 خواب اتاق مساحت
 

 روشنایی نقشۀ خواندن
 ریزهايپ، روشنایی قبیل از کشی سیم مختلف مسیرهاي تمام ترسیم که آنجایی از

، شودیم خوانی نقشه در واشتباه شلوغی باعث پالن یک روي بر وآنتن تلفن، برق
 ناییروش پالن در .کنندمی ترسیم ايجداگانه پالن روي رابر هاکشی سیم از هریک
 خصمش )هاوچراغ کلیدها مانند( الکتریکی ووسایل تجهیزات گیري قرار محل ابتدا
 .دش خواهد معین تقسیم تابلوي وبا هم با تجهیزات این ارتباط آن از پس. شود می
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 دهد؟می برق ناظر و برقکار به اطالعاتی چه روشنایی پالن نقشه  کنید تحقیق
 

 

 پریزها نقشه خواندن
 

 پریز هايپالن به مربوط نکات
 . شود استفاده دارارت پریز از ساختمان تمام در 1

 دداريوخ) متر 3 – 2 از ترکم طولِ (با معمولی کوچک هايحمام در پریز نصب از 2
 . شود

 . شود خودداري وان و دوش نزدیکی در پریز نصب از بزرگ هايحمام در 3

 از ... ) پاسیو، بامپشت، تراس، شوییدست، حیاط، (پارکینگ مرطوب هايمکان در 4
 .شود استفاده داردر و دارارت پریز

5 
 مانند فضاهایی در اغلب. است عدد 12 برابر خط هر روي پریز تعداد حداکثر
 . شویممی مواجه مشکل این با هامجتمع انباري و بزرگ هايپارکینگ

6 

 پریز آخرین تا کنتور يتابلو از 5 % برابر پریز خطوط در ولتاژ افت مجاز حداکثر
 پیش هامجتمع پارکینگ مانند وسیع هايمحوطه در مشکل (این است خط هر روي
 در، مربوطه خط در پریز آخرین روي آمپر 16 بارِ یک، آن محاسبه براي .)آیدمی
 . آوریممی دستبه راآن افت و گیریممی نظر

 در ودموج پریز تعداد اگر و باشد نیاز پریز تعدادي به است ممکن، فضا هر اساسِ بر 7
 . شودمی گرفته نظر در اشکال یک، باشد کم فضا یک

8 

 روي پریز آخرین تا کنتور تابلو از %5 برابر پریز خطوط در ولتاژ افت مجاز حداکثر
 پیش هامجتمع پارکینگ مانند وسیع هايمحوطه در مشکل (این. است خط هر
 در، مربوطه خط در پریز آخرین روي آمپر 16 بارِ یک، آن يمحاسبه براي) آیدمی
 . آوریممی دستبه راآن افت و گرفته نظر

9 

. ردک خواهد کمک ما به نقشه در پریزها گرفتن قرار محل انتخاب در تجهیزات پالن
 رقرا محل به توجه با باید آشبزخانه پریزهاي وتعداد محل هاآشبزخانه در خصوصاً
 ازگ واجاق شوییلباس ماشین، یخچال، شویی ظرف سینک مانند تجهیزات گیري
 از و دهندمیتشکیل  را مدار یک باهم پریز عدد 12 هر حداکثر. شود انتخاب
 پریزهاي. دشومی متصل مینیاتوري تابلوي داخل به فلش عالمت با پریز تریننزدیک
 .دهندمیتشکیل  را مدار یک آشپزخانه داخل
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 آنتن و تلفن پریزهاي خوانی نقشه
 محسوب شناور و ساختمان در ضعیف جریان هايسیستم جزء تلفن پریز پالن
 شوند اجرا برق مدار از مستقل باید هاسیستم این از یک هر مدارهاي و شودمی

 .)32 شکل(
 

 اخبار زنگ و آیفون هايپالن به مربوط نکات

اجباري اخبار زنگ ولی. گردد تعبیه اخبار زنگ یک آپارتمان هر ورود در براي است الزم 1
 . نیست

2 
یندر ع .شود استفاده آمپر 4 فیدر با مستقل خط یک از است بهتر اخبار زنگ تغذیه براي
(تغذیه شودنمی هم توصیه گرچه، ندارد مانعی نیز آمپر 10 روشنایی خطوط از استفاده حال
  .)است ممنوع پریز خط از اخبار زنگ

 . شود جانمایی مناسب محل در، آیفون گوشی یک آپارتمان واحد هر در الزم است 3
 . کرد استفاده اخبار زنگ فیدر همان از توانمی تصویري آیفون گوشی تغذیه براي 4

جانمایی، در مجاور آیفون کلید صفحه و ورودي در پشتِ، کفهم طبقه بازکُنِ در استالزم  5
 . شود

 
 وساختمان شناور برق توزیع يتابلو به مربوط نکاتی

1 

 تهداش اصلی وصل و قطع کلید یک در ورودي خود باید ساختمان فرعی هاي تابلو کلیه
 حفاظت وجود صورت در اینکه ویژههب ،نیست الزم، حفاظت وجود اوقات اغلب ولی. باشند
 این ،ساختمان در موجود هايمحدودیت علتهب و است نیاز سلکتیویته ایجاد به، ورودي

 . دشواراست کار

راي تمام ب، مطمئن سلکتیویته یک یمنتوان که شود می باعث ساختمان در موجود مشکالت 2
  حاالت ایجاد کنیم.

3 
 5/4 تا 5/3 حدود اغلب، معمولی آپارتمان یک براي که یونیت اسپلیت از استفاده صورت در

 از لزوم صورت در و دگرد کنترل آپارتمان نیاز مورد دیماند باید، دارد الزم قدرت کیلووات
 . شود استفاده ساختمان براي فاز سه ابعشان

 همواره لوکاب سیم نحوي که به. باشد متناسب بافیدر وکابل سیم ها تابلو همه درالزم است  4
 . باشند داشته تناسب مربوطه بار با باید آنها دوي هر همچنین و گردد حفاظت

 مصرف و پالن هاينقشه با متناسب ها، خروجی تعداد، برق هاي تابلو تمام در است الزم 5
 . باشد موجود هايکننده

 . باشند شده گذارينام باید برق هاي تابلو کلیه 6
 . باشد شده نوشته تابلو نامی کل جریان و توان الزم است 7

 خطوط در ،... و نشانی آتش و آب هايپمپ قبیل از، هاکننده مصرف نامی توان ضرورت دارد 8
. ستنی الزم پریز و روشنایی خطوط براي کار این معموالً. باشد شده نوشته مربوطه خروجی
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  مکانیک تجهیزات تغذیه هايپالن به مربوط نکاتی

 رشته وتعداد کننده تغذیه خط آدرس کولرو کلید نصب محل الزم است، آبی کولر براي1
 . شود مشخص) 2/5*5کولر( سمت به کلید خروجی هايسیم مقطع سطح و سیم

 . دارد نیاز 5/2 سیم رشته سه و آمپر 16 فیدر یک به کولرآبی تغذیه خط2

3
 وردد گ ترسیم آنها وارتباط جانمایی وترموستات رادیاتور باید، کوئل فن تغذیه براي

 لکوئ فن رادیاتور یک برق مصرف: توجه. شود درج ترموستات برق تغذیه خط آدرس
 . است وات 150 وحداکثر 100 حدود

 با اعارتف وهم رادیاتور درکنار شده نصب پریز ازیک کوئل فن برق تغذیه براي گاهی4
  .شودمی متصل رادیاتور به مستقیماً برق سیم نیز گاهی و شودمی استفاده آن

 وبه ندارد خاص قاعده، گیرد قرار رادیاتور یاراست چپ سمت در برق سیم اینکه5
 . دارد بستگی وبرق مکانیک طراح ونظر ساخت سفارش

6

. شوندمی محسوب اي عمده هايکننده مصرف، هاساختمان در مرکزي هايخانه موتور
 زنی هاییبخش ولی گیردمی قرار موتورخانه اتاق در آنها تجهیزات عمده بخش معموالً
 روي اغلب ،کننده خنک برج مثالً( باشند شده جانمایی دیگر جاي در است ممکن
 ).قراردارد بام پشت

 

 برق توزیع دیاگرام
 

 گیرد قرار نظر مورد باید وشناورکه ساختمان برق تابلوهاي دیاگرام رایزر به مربوط نکاتی

 . شود داده نشان برق تابلوهاي تمام دبای برق هايتابلو دیاگرام رایزر در 1
 . باشد شده درج هاتابلو کلیه نام 2
 . دارد قرار طبقه کدام در تابلو هر که باشد مشخص 3
 . باشد داشته کامل تطابق پالن با رایزر 4
 . شود داده نمایش هاتابلو بین ارتباط 5

 پتی، ها رشته تعداد، مقطع سطح قبیل از، هاتابلو بین رابط هايهادي مشخصات 6
 . باشد شده درج...  و کابل و سیم

 . شود داده نشان) Pull Box( عبورکابل هايجعبه 7

8 
 قدرت، شده برده کارهب کابل نوع قبیل از ،اجزا کلیه فنی مشخصات

 رجد...  و پریزها افت، هااسپیلتر افت و مشخصات ،هاخروجی تعداد، هاکننده تقویت
 . باشد شده
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 ارزشیابی

 مراحلردیف
 کاري

، مواد، (ابزارکار شرایط
 )مکان، زمان، تجهیزات

 نتایج
نمره )دهی نمره، داوري، ها(شاخص استاندارد ممکن

 نقشه 4
 خوانی

 و ابزار: تجهیزات
 تجهیزات

 اختیار در: زمان
 هنرآموز

 کارگاه و کالس: مکان

 از باالتر
 سطح
 انتظار

 را ساختمان یک پالن در موجود عالیم -1
 .کند شناسایی

 تشخیص را پالن روي گیري اندازه -2
 .دهد

 کامل طورهب را پالن یک کشی سیم -3
 .نماید ترسیم را آن روشنایی و طراحی

 را پالن یک آنتن و برق هايپریز نقشه -4
.نماید ترسیم را آنها و طراحیطور کامل هب

 رقب تقسیم تابلوهاي خطی تک شماي -5
 مترسی را شناور یک یا مسکونی واحد یک
 کند

3  

 قبول قابلِ

 را ساختمان یک پالن در موجود عالیم -1
 .کند شناسایی

 تشخیص را پالن روي گیري اندازه -2
 .دهد

 کامل طورهب را پالن یک کشی سیم -3
 . نماید ترسیم را آن روشنایی و طراحی

2  

 قابلِ غیرِ
 قبول

 را ساختمان یک پالن در موجود عالیم -1
 .کند شناسایی

 تشخیص را پالن روي گیري اندازه -2
 . دهد

1  
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 کشیسیم و سیم شایستگی ارزشیابی
 :کار شرح

 اهمیت شناسایی سیم و کابل 
 هاها و کابلکاربرد سیم

 کشی و انجام اتصاالت آن شناسایی ابزارهاي سیم
 مدارهاي روشناییطراحی و نصب تجهیزات 

 هاشناسایی پالن
 استانداردعملکرد:

هاي مختلف سر سیم و کشی بشناسد و انواع اتصالکشی و کابلهنرجو انواع سیم و کابل را براي سیم
چنین قادر به طراحی و نصب انواع کلیدها، پریزها و مدارهاي روشنایی باشد و در شو را انجام دهد. همکابل

هاي مختلف پالن یک واحد مسکونی و خوانی قسمتتشخیص اجزاي نقشه، قادر به نقشهپایان عالوه بر 
  باشد.شناور 

 :هاشاخص
 برقی تجهیزات کامل شناخت
 کار، ابزار و تجهیزات: اجرايشرایط 
 : کارگاه مجهز به لوازم ایمنی باشدشرایط

 کشیکلیۀ ابزارآالت سیم و سیم :زاتیو تجهابزار 

 :شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره 3 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف
  1 کابل و سیم بررسی 1
  2 کشیسیم هايابزار و اتصال 2
  1 کشیسیم 3
  1 خوانینقشه 4

، بهداشت، ایمنی، فنی غیر هايشایستگی
   2 ...  و، محیطیزیست توجهات

 * نمرات میانگین
 

 
 .باشدمی 2، شایستگی کسب و قبولی براي هنرجو نمرات میانگین حداقل *
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 هاي الکتریکیماشین
 2 پودمان

 این یاصل هدف. کنندمی ایفا اي ارزنده نفش صنعت چرخ وگرداندن بشر زندگی در الکتریکی هايماشین
 هايروش و فیزیکی واعدق بر مبتنی مستقیم جریان هايماشین بنیادي اصول در قوي اي پایه ایجاد پودمان
 .است ماشین الکتریکی مدار تحلیل
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 عملکرد استاندارد 
 انواع شناخت ضمن ،بود خواهند قادر هنرجویان، واحدیادگیري این اتمام از سپ

 انواع اجزاي و ساختار، عملکرد نحوه، داخلی ساختمان با، الکتریکی هايماشین
 نجاما را هاماشین انواع پالك خواندن چگونگی و شوند آشنا الکتریکی هايماشین
 .دهد

 االت پیشنهاديؤس
 .دببر نام را مستقیم جریان هايماشین ساکن قسمت اجزاي -1
 شود؟می طراحی چگونه ،زیاد هايجریان براي میدان پیچی سیم -2
 .دببر نام را مستقیم جریان هايماشین متحرك قسمت اجزاي -3
 .دهید توضیح را مستقیم جریان هايماشین رتور تهویه هايروش -4
 گویند؟می »آرمیچر«، مستقیم جریان هايماشین رتور به چرا -5
 .بنویسد را کننده خنک پروانه وظیفه -6
  صورت چگونه زیاد و کم قدرت با مستقیم جریان هايماشین تهویه -7
 ؟پذیردمی
 :دکن تعریف را آرمیچر پیچی سیم به مربوط مفاهیم -8
 پیچی سیم)پ   کالف)ب   حلقه)الف -9

 .دببر نام را آرمیچر پیچی سیم ترسیمی هايروش -10
 .دببر نام را آرمیچر پیچی سیم هايگام -11
 .بنویسید را آن رابطه و دکن تعریف را قطبی گام -12
 .دکن تعریف را برگشت گام -13
 .دکن تعریف را کموتاتور گام -14
 را پیچی سیم شکل نظر از موجی و حلقوي هايپیچی سیم تفاوت -15

 .دبنویس
 و دکن رسم را ساده حلقوي پیچی سیم از کالف دو گسترده دیاگرام -16
 .دده نشان آن روي بر را پیچی سیم هايگام
 .دکن تعیین را پیچی سیم هايگام -17
 .کند استخراج الکتریکی موتورهاي مشخصات پالك از را اطالعات -18
 .دهد تشخیص را موتور هايکالف بودن سالم چگونگی -19
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 هاي الکتریکیبررسی قوانین حاکم بر ماشین
 

که دو سر آن به یک گالوانومتر  ،متشکل از یک حلقه هادي ،زیرمداري مطابق شکل پرسش کالسی
تصل شود) مکمترین جریان الکتریکی منحرف می(یک آمپرمتر بسیار دقیق که با 

جدول را تکمیل ، طبق مراحل داده شده ،ایجاد و با حرکت یک آهنرباي دائم، است
 . کنید

 
 تصویر شرح آزمایش مراحل کاري

1 

 )N(اگر یک آهنرباي دائم از طرف قطب شمال 
عقربه ، داخل حلقه شود ،مطابق شکل ،آن

انحراف عقربه . دگردگالوانومتر منحرف می
.از گالوانومتر است.............. گالوانومتر به معناي

  عبور جریان ج)

2 
 ،در صورتی که آهنرباي دائم نسبت به حلقه

عقربه ، حرکتی نداشته باشد ،مطابق شکل
 ...........گالوانومتر

 منحرف نخواهد شد ج)
 

3 

دور  )مطابق شکل(اگر آهنرباي دائم از حلقه 
منحرف . .......عقربه گالوانومتر در جهت، شود
در حلقه تغییر کرده  ............یعنی ،شودمی
 .است

 جهت جریان -عکس حالت قبل ج)

4 

مطابق  ،آهنرباي دائم )S(اگر قطب جنوب 
عقربه گالوانومتر بر ، شکل داخل حلقه شود
، وارد حلقه شد. ........خالف حالتی که قطب

 .شودمنحرف می
 Nشمال  ج)
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 قانون لنز
پرسش کالسی ن و آه کنیدمقطع یک حلقه هادي و یک آهن ربا تهیه  ،مطابق شکل کار در کالس: 

به حلقه نزدیک و سپس دور کنید و با توجه به  ،مطابق مراحل گفته شده ،ربا را
  . نماییدجدول را تکمیل ، نتایج به دست آمده

 
مراحل 
 تصویر شرح آزمایش کاري

1 

طرف حلقه آهنربا به  )N( شمال هنگامی که قطب
جریان ، مطابق آزمایش فاراده، شودحرکت داده می

 میدان، این جریان. شودالکتریکی در حلقه جاري می
طبق . مغناطیسی در اطراف حلقه تولید خواهد نمود

قانون لنز جهت جریان القایی به گونه اي است که با 
ین ه اکند؛ بعامل به وجودآورنده اش مخالفت می

 ....مغناطیسی ناشی از جریان القایی بامعنی که میدان 
یعنی . به سمت حلقه مخالفت خواهد کرد .... .... ....

آهن ربا قرار  میدان حلقه مقابل قطب شمالقطب 
مانع حرکت آهن ربا به  .... .... ....گیرد تا با ایجادمی

 .سمت حلقه شود
 نیروي دافعه –حرکت آهن ربا  ج)

2 

 ،به عقب حرکت داده شود )مطابق شکل(اگر آهن ربا 
 زنی مطابق آزمایش فاراده جریان القاییدر این حالت 

میدان ، شود و طبق قانون لنزدر حلقه جاري می
عامل به وجود  نیز با. ........... مغناطیسی ناشی از این

، است، که همان حرکت رو به عقب آهن ربآورنده اش
خود  Sقطب ، یعنی میدان حلقه. مخالفت خواهد کرد
دهد تا با ایجاد آهن ربا قرار می Nرا در مقابل قطب 

 .مانع حرکت آهنربا شود..........  نیروي
 جاذبه –جریان القایی ج) 
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 ارزشیابی

مراحل کاريردیف
، (ابزارشرایط کار

، زمان، تجهیزات، مواد
 مکان)

نتایج 
 ممکن

نمره ، داوري، هااستاندارد (شاخص
نمره دهی)

1 
قوانین بررسی 

حاکم بر 
هاي ماشین

 الکتریکی

تجهیزات: ابزار و 
 تجهیزات

زمان: در اختیار 
 هنرآموز

مکان: کالس و 
 کارگاه

باالتر از 
سطح 
 انتظار

ا هاي الکتریکی رتقسیم بندي ماشین -1
 .بشناسد

قوانین القاي الکترو مغناطیسی فاراده  -2
 را بشناسد

 .قانون لنز را بررسی کند -3
دست چپ و راست را در وانین ق -4

 .هاي الکتریکی اجرا نمایدماشین

3 

 قابلِ قبول

ا هاي الکتریکی رتقسیم بندي ماشین -1
 .بشناسد

قوانین القاي الکترو مغناطیسی فاراده  -2
 .را بشناسد

 . قانون لنز را بررسی کند -3

2 

غیرِ قابلِ 
 قبول

ا هاي الکتریکی رتقسیم بندي ماشین -1
 .بشناسد

قوانین القاي الکترو مغناطیسی فاراده  -2
 . را بشناسد

1 

 

 میمستق انیجر يهانیماش ساختمان
توان به صورت زیر دسته هاي جریان مستقیم را میتشکیل دهنده ماشین ياجزا

 :بندي کرد
 ؛ها و بدنهقسمت ساکن شامل قطب
 ؛)قسمت گردان (آرمیچر

 .مجموعه جاروبک و جاروبک نگهدارها
 هاي جریان مستقیمساکن ماشین ياجزا

 :ندزیر يهاي ساکن جریان مستقیم شامل اجزاقسمت
 ؛هاي اصلیقطب )الف
 ؛هاي کمکیقطب )ب

 .بدنه پ)
مین میدان مغناطیسی مورد نیاز ماشین أوظیفه این قسمت ت ی:هاي اصلقطب
 است.هاي زیر شامل قسمت ،هاي اصلی خودقطب. است
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تا  5/0هاي فوالد الکتریکی به ضخامت حدود ز ورقین هسته اا: هسته قطب
 .شودصیت مغناطیسی قابل قبول تشکیل میمتر با خامیلی 65/0

به نحوي است که سطح مقطع کوچکتر براي سیم  ،شکل قطب :کفشک قطب
میدان  ،شود و قسمت بزرگتر که کفشک قطب نام داردپیچ اختصاص داده می

ل تسهیبه فاصله هوایی  را ن مغناطیسیو هدایت فورا دهدرا شکل می مغناطیسی
 .کندمی

، ودشکه دور هسته قطب پیچیده می ،یا سیم پیچ قطب اصلی :سیم پیچ تحریک
یاد باشد و سطح مقطع آن هاي کم باید تعداد دور سیم پیچ تحریک زبراي جریان

هاي زیاد تعداد دور کم براي سیم پیچ الزم است و با سطح مقطع ي جریانکم و برا
 .یادز

از هسته و  ،هاي جریان مستقیمهاي کمکی در ماشینقطب :هاي کمکیقطب
هاي کمکی را معموٌال از فوالد یکپارچه هسته قطب، شوندسیم پیچ تشکیل می

هاي کمکی نیز با تعداد دور کم و سطح مقطع زیاد سیم پیچی قطب. سازندمی
 .شوندپیچیده می

 .وندشنگهدارها روي بدنه ماشین محکم میجاروبک و کمکی، هاي اصلیقطب ه:بدن
ل ی از بدنه را هسته آهنی تشکیقسمت. گرددوسیله ماشین روي پایه اش نصب میهب

. رودکار میههاي اصلی و کمکی بدهد که براي هدایت فوران مغناطیسی قطبمی
 .رودکار میهقسمت طوق ب در این

 

 اجراي قسمت متحرك
 یک ماشین جریان مستقیم اجزاي قسمت متحرك یا رتور

 هسته رتور 1
 سیم پیچی رتور 2
 کموتاتور 3
 محور 4
 پروانه خنک کننده 5

 

نشان داده شده  1 قسمت متحرك یا رتور یک ماشین جریان مستقیم در شکل
 .است

 
 1شکل 
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 هسته رتور
 انده با یک الیه نازك ازهم عایق شدهک ،دارهاي فوالدي سلیسته رتور از ورقههس

برروي هسته رتور شیارهایی تعبیه شده است تا سیم پیچ ها در  .شودساخته می
 .این شیارها ممکن است به صورت باز یا نیمه باز باشند. گیرند داخل آنها قرار

براي خنک . شودهسته رتور گرم می ،هاي جریان مستقیمدر هنگام کار ماشین
 » تهویه شعاعی«یا» ه محوريتهوی«رتورها را به صورت  معموالً ،شدن هسته

کنند اخ هایی در امتداد هسته ایجاد میسور، در رتورهاي با تهویه محوري .سازندمی
 .)2(شکل  ها خنک شوداثر نفوذ جریان هوا به این سوراخدر هسته تا 
 

 
 2شکل 

 
 ،مترسانتی 10تا  4در رتورهاي با تهویه شعاعی هسته از چند دسته ورق با طول 

 .)3(شکل  گرددتشکیل می ،متر فاصله دارندمیلی 10تا  8که با یکدیگر 
 

 
 

 
 3شکل 
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 سیم پیچی رتور
ی این سیم پیچی مبتن. هاي مشابهی تشکیل شده استسیم پیچی رتور از کالف

از . کندهاي جریان مستقیم تبعیت میماشین و از طراحی استبر اصول فنی 
 ،شودالقا می »سیم پیچی رتور«مستقیم ولتاژاصلی درهاي جریان آنجایی که ماشین

هاي جریان ماشین »رتور«. شودنیز به آن اطالق می»پیچی آرمیچر سیم«اصطالح
 .است معروف آرمیچر مستقیم نیز به

 کموتاتور
ین ومحورماشکه توسط عایق میکا نسبت به یک دیگر ،هاي مسیکموتاتوراز تیغه

ط توس هاي سیم پیچی رتورانتهاي کالف و ابتدا. شودعایق شده اندتشکیل می
 .وصل می شود پرس کردن به تیغه کموتاتور یا لحیم

 

 
 4شکل 

 محور
 تکیه گاهی براي سایراجزاي رتوربه منزله هاي جریان مستقیم محور رتور ماشین

ل مقاب اما در، فوالدي تهیه شود که خاصیت مغناطیسی آن کم از باید محور. است
 .باشدته شرا دا استحکام مکانیکی کافی کششی وپیچشی، خمشی، برشیهاي تنش

 پروانه خنک کننده
گرماي ایجاد شده ، با ایجاد جریان هوا درداخل ماشین»فن«پروانه خنک کننده یا

کار ماشین دریک حد لذا دماي . دهدانتقال میبه خارج از ماشین تر را سریع
پروانه  .داشتخواهد را در پی شین شود و ازدیاد عمرمفید مامشخص محدود می
، ودشروي محور رتور نصب می ،هاي جریان مستقیم باقدرت کمخنک کننده ماشین
هاي با قدرت اما ماشین. آوردوجود میگردد وجریان هوا بهوباگردش رتورمی

وتهویه ماشین هستند  فاقد پروانه خنک کننده روي محور رتور ،زیاد متوسط و
ر داراي فیلتبه منظورجذب ذرات گرد وغبار شود کهانجام میاي  توسط فن جداگانه

ویر یک ماشین جریان تص .آیدوسط یک موتورسه فاز به گردش درمیوتهواست 
 کنید.مالحظه می 5 در شکل را فن جداگانه به مستقیم مجهز
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 5شکل 

 

آمده  6 تصویر برش خورده یک ماشین جریان مستقیم با فن جداگانه در شکل
 .فیلتر و فن را مشاهده کنید ،در این شکل است.

 

 
 6شکل 

 

 جاروبک و جاروبک نگهدارها -3
 .هاي کلکتور استقرار دادن صحیح جاروبک روي تیغه وظیفه جاروبک نگهدار

براي گرفتن جریان از از آنها که  اندها قطعاتی از جنس زغال یا گرافیتجاروبک
هاي جریان در قسمت ساکن ماشین. شودیا دادن جریان به آن استفاده می کلکتور

 ؛اردوظیفه جاروبک نگه. دارنصب شده استتقیم وسیله اي به نام جاروبک نگهمس
ها درجاروبک جاروبک. ها روي تیغه هاي کموتاتور استقرار دادن صحیح جاروبک

اده یم بر روي کموتاتور فشار دتوسط فنري با فشار قابل تنظ گیرند ودار قرار مینگه
 .)7(شکل شوندمی

 

 
 7شکل 



 52

 ، تکمیل نمایید.است )DCسی (ديجدول زیر را که مربوط به اجزاي ماشین   کار در کالس

 
 

 نام انگلیسی نام فارسی ردیف
 Stator ستاتورا 1
 Rotor رتور 2
 Yoke بدنه 3
 Field Winding سیم پیچی میدان 4
 Brush Holder دارنگهجاروبک  5
 Slot شیار 6
 Commutator کموتاتور 7
 Shaft محور 8
 Fan پروانه خنک کننده 9
 Commutation کموتاسیون 10

 

 سیم پیچی آرمیچر ماشین هاي جریان مستقیم
م پیچی هاي سینحوه سري و موازي کردن کالف، هاي جریان مستقیمدر ماشین

یم س«به طور کلی اصطالح. شودمطرح می »آرمیچرپیچی سیم«رتور تحت عنوان 
 نشود که نیروي محرکه اصلی در آهایی اطالق میبه سیم پیچی» پیچی آرمیچر

ها وهثیر این شیبه تأ»ترسیم سیم پیچی آرمیچر«هاي با معرفی روش .شودالقا می
د ههاي جریان مستقیم اشاره خواماشینجریان و گشتاور ، بر نیروي محرکه القایی

  .شد
 :به شرح زیرندهاي مربوط به سیم پیچی هبرخی از واژ

 گیردتی از حلقه که درون شیار قرار میقسم. شامل یک دور هادي است »حلقه«
 .شودینامیده م» پیشانی«گیرد قسمتی که در بیرون شیار قرار می نام دارد و» بازو«

نشان  »F«را با حرف  و ته ان »S«سر حلقه را با حرف . دارندسر و ته  هاحلقه
 .)8(شکل  دهندمی

 
 8شکل 
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توان براي کالف نیز می. کالف از اتصال سري چندین حلقه تشکیل شده است
 .)9(شکل  پیشانی و سر و ته در نظرگرفت، بازو، همانند حلقه

 

 
 9شکل 

 

ورت تواند به صمی این اتصال. از اتصال چندین کالف تشکیل شده است سیم پیچی
 .)10(شکل  یا ترکیب سري و موازي باشد موازيسري یا 

 

 

 
 10شکل 
 



 54

 هاي ترسیم سیم پیچی آرمیچرروش
براي قابل استفاده وکاربردي شدن ژنراتور وموتور  ،هاي قبل مشاهده شددر قسمت

 11. در شکل شودهاي آنها افزایش داده میتعداد حلقه ،ساده جریان مستقیم
  .نظر است موردهشت تیغه کموتاتور  حلقه و چهار ماشین جریان مستقیمی با

 

 
 11شکل 

 

هاي شوند وحلقهشود در هر لحظه فقط یک یا دوحلقه داراي جریان میمشاهده می
فا ثري در ماشین ایو در تمام لحظات نقش مؤ دیگر فاقد جریان الکتریکی هستند

شتر ش بیها افزایتباط الکتریکی بین این حلقهار نبودندر واقع به دلیل . کنندنمی
 .ثیر چندانی در کارایی ماشین نگذاشته استها با این شیوه تأتعداد حلقه

د که شوکار گرفته میهایی بهها روشرقراري ارتباط الکتریکی بین حلقهبراي ب
هاي کموتاتور به یکدیگر متصل به صورت سري وموازي از طریق تیغهها راحلقه
با این عمل در موتورها تغییرات . آنها عبور کندکنند تا جریان الکتریکی از می

رسد وگشتاور یکنواخت خواهد شد ودر ژنراتورها گشتاور به حداقل مقدار ممکن می
مقدار متوسط آن  رسد وضربان نیروي محرکه القایی نیز به حداقل ممکن می

 .یابدافزایش می
 .ددهمینشان  را هاشدن حلقه نمونه اي از سري وموازي 12شکل 

 

 
 12شکل 
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این شکل یک ماشین جریان مستقیم دو قطب با چهار کالف وچهار تیغه کموتاتور 
ها به صورت حلقه کالف ،به منظور پرهیز از شلوغ شدن شکل. دهدرا نشان می

و دو حلقه قهوه اي از  ""Dدو حلقه مشکی از طریق تیغه . نشان داده شده اند
هاي مشکی وقهوه اي از هر یک از حلقه .با هم سري شده اند "B"طریق تیغه 

ین ترتیب جریان الکتریکی از ه اب. هم موازي خواهد شد با Cو Aهاي غه یتطریق 
هاي مشکی وقهوه اي شود وپس از عبور از حلقهوارد می Aطریق جاروبک به تیغه

ریان الکتریکی از تمام لذا ج. شودرسد و از طریق جاروبک خارج میمی Cبه تیغه 
 .ثر خواهند شدآنها در کار ماشین مؤ گذرد وها میهحلق

هاي لذا روش. بسیار دشوار است 12 ترسیم سیم پیچی آرمیچر مطابق شکل
 ها عبارت است از:این روش. رودکار میترسیمی دیگري به

 دیاگرام دایره اي(مقطعی) -1
 دیاگرام خطی(راه جریان) -2
 دیاگرام گسترده(باز) -3
 سریع(دندانه اره اي)دیاگرام  -4

 دیاگرام دایره اي
 هاي سیم پیچیسربندي کالف ،در این دیاگرام. روي رتور وکموتاتور استهنماي روب
 جهت شود وهاي کموتاتور مشخص مییعنی اتصال سر وته کالف به تیغه ،آرمیچر

. شودجریان هر یک از بازوهاي کالف در هر یک از شیارهاي رتور نشان داده می
 .نشان داده شده است 13 در شکل 12 هاي رتور و کموتاتور شکلفکال

 

 
 13شکل 
 اتصال سر وته آنها به  ها به یکدیگر ودر دیاگرام خطی چگونگی ارتباط کالف

 .شودهاي کموتاتور به صورت دیگري ترسیم میتیغه
ها مسیرهاي موازي براي دن کالفدهد چگونه با موازي شاین دیاگرام نشان می

ند گیرهایی که در این مسیرها قرار میشود وکالفعبور جریان الکتریکی ایجاد می
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از  یک هر. شوند تا نیروي محرکه القایی آنها با هم جمع شودبا یکدیگر سري می
 .نام دارد »راه جریان«این مسیرهاي موازي
نشان داده شده  14 در شکل 12 هاي سیم پیچی آرمیچر شکلدیاگرام خطی کالف

 .ستا

 
 14شکل 

 

ند اکموتاتور در تماس Cو  Aدر این شکل لحظه اي که جاروبک ها با تیغه هاي 
ر بین دو راه جریان که کموتاتو Aطریقاز  جریان آرمیچر . شودمشاهده می
 شود و هاي قهوه اي و مشکی ایجاد شده است تقسیم میتوسط کالف

 .کند می را در هر مسیر جاري و هايجریان
کموتاتور سري شده  CوBهاي از این راه هاي جریان توسط تیغه هاي هر یککالف

 Aهاي را بین تیغه 2e شود و ولتاژآنها باهم جمع می eاند و نیروي محرکه القایی
دهند لذا در نشان می a هاي جریان را باتعداد راه( آورندوجود میکموتاتور به cو

 .)است a=2این دیاگرام
 دیاگرام گسترده

اي رتور و نحوه اتصال سر و ته آنها را دیاگرام گسترده موقعیت هر کالف در شیاره
با توجه به جهت جریان در  ،در این دیاگرام. دهدنشان می هاي کموتاتوربه تیغه
 از. شودمحل قطب هاي مغناطیسی سیم پیچی آرمیچر نیز مشخص می ،هاکالف

چی هاي سیم پیبوط به سیم پیچی و سربندي کالفمراطالعات  ،گسترده دیاگرام
 .تر استبراي سیم پیچی عملی آرمیچر مناسبآید و دست میهآرمیچر ب

رتور و کموتاتور را که استوانه اي هستند در امتداد  ،در ترسیم دیاگرام گسترده
به . کنندصفحه اي ترسیم می دهند وآن ها را به صورتمیبرش طولی شیارها 
در صورتی که در هر . شودرتور خطوطی به طور عمودي رسم می ارهايتعداد شی

یرد گکه در باالي شیار قرار میرا شیار دو بازو از دو کالف مختلف قرار گرفت بازویی 
. هنددبا خط چین نشان می ،گیردکه در پایین شیار قرار میرا با خط پر و بازویی 

ترسیم  15دیاگرام گسترده آن مطابق شکل  12در شکل  با ایجاد یک برش فرضی
 .شودمی
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 15شکل 

 پیچی وارد به سیم، جریان آرمیچر از طریق جاروبک متصل به تیغه کموتاتور
 مشاهده . گرددمتصل میکموتاتور  شود و از طریق جاروبک متصل به تیغهمی
 .اندهاي با جهت جریان یکسان در کنار هم قرار گرفته شود بازوي کالفمی
C آیدوجود میدر رتور بههاي مغناطیسی طور مشترك قطبو به 

 دیاگرام سریع
 معموالً . دهددر شیارهاي رتور نشان می را دیاگرام سریع موقعیت هر بازوي کالف

با توجه به دیاگرام گسترده . شودبعد از دیاگرام گسترده ترسیم می دیاگرام سریع
رتور قرار دارد بازوي  1 زوهاي آن در شیارشود کالفی که یکی از بامشاهده می

 صورت شکلیند در دیاگرام سریع بهاین فرا. قرار گرفته است 5دیگر آن در شیار 
 .شودنشان داده می 16

 
 16شکل 

صورت . لذا دیاگرام سریع بهقرار گفته است 7و2بازوي کالف بعدي در شیارهاي 
 .آیددر می 17 شکل

 
 17شکل 

 .شودتکمیل می 18صورت شکل دیاگرام سریع به ،روندبا ادامه این 

 
 18شکل 



 58

ه بازویی را ک ،در صورتی که در شیارهاي رتور دو بازو از دو کالف قرار داشته باشند
 .دهندگیرد با اعداد پریم دار نشان میدر زیر قرارمی

 

 گام هاي سیم پیچی آرمیچر

 گام قطبی 1
 گام رفت (گام جلو) 2
 (گام عقب ) گام برگشت 3
 گام سیم پیچی 4
 گام کموتاتور 5

 گام قطبی
هاي قطب ،با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچی آرمیچر در اطراف رتور آن

 فاصله بین مرکز تا مرکز دو قطب غیر همنام مجاور. شودمغناطیسی تشکیل می
 :ر استزیصورت هآن ب رابطه و گویند »گام قطبی«یکدیگر بر حسب شیار رتور را 

p
s

y
p

 

 دراین رابطه:
S؛: تعداد شیار رتور 
P؛هاي رتور: تعداد قطب  
Py: گام قطبی بر حسب شیار رتور 

 گام رفت
 »رفت گام« آرمیچر بر حسب شیار رتور را صله بین بازوهاي یک کالف سیم پیچفا

 .)19شکل  ( گویند
s

y
p

1 

 :رابطهر این د
S هاي رتور : تعداد شیار 
P هاي رتور: تعداد قطب 
Ɛ کند ترین عددي که کسر را گویا می: کوچک 

 اگر :این خصوص در : گام رفت
0=Ɛ لگام کام« سیم پیچی را با باشد گام رفت برابر با گام قطبی خواهد شد و« 

 .گویند
0 ≤ Ɛ سیم پیچی را با  وشود طبی میتر از گام قمنفی باشد گام رفت کوچک
 .گویند »گام کوتاه«
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0 ≥ Ɛ گام «شود و سیم پیچی را با تر از گام قطبی میمثبت باشد گام رفت بزرگ
 .گویند »بلند

 

  
 19شکل 

 

 گام برگشت
بین بازوي دوم از کالف تا بازوي اول ازکالف دوم سیم پیچی آرمیچر برحسب  فاصله

 .)20شکل( دهندنشان می2را با گویند وآنمی گام برگشتا شیار رتور ر
 

  
 20شکل 

 

 گام سیم پیچی
فاصله بین دوبازوي اول کالف متوالی سیم پیچی آرمیچر بر حسب شیار رتور راگام 

 .)21شکل( دهندنمایش میYگویند وآن را با  سیم پیچی
 گام کموتاتور

اي هعایق بین تیغه فاصله بین سروته یک کالف روي کموتاتور بر حسب تعداد
 .)21شکل( دهندنشان می آن را با و. گویندمی گام کموتاتور کموتاتور را

 
 

  
 21شکل 
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هاي سیم پیچی بهراجع، جو در اینترنتوهاي مرجع و جستبا مراجعه به کتاب  تحقیق کنید
  .و نتیجه را در کالس به صورت پرده نگار ارائه نمایید کنیدتحقیق  حلقوي وموجی

 
 

 هاي سیم پیچی آرمیچرروش
یان هاي جرهاي کموتاتور ماشینهاي سیم پیچی آرمیچر به تیغهبراي اتصال کالف

و موجی  حلقويو روش آن به نام داما . هاي گوناگونی وجود داردروش ،مستقیم
به ترتیب باعث ایجاد در رتور،هر یک از این اتصاالت  دادن انجام. تر استمشهور

 .شودمی و سیم پیچی موجی سیم پیچی حلقوي
ا به هشکل سیم پیچی و نحوه اتصال کالف هاي حلقوي و موجی از نظرسیم پیچی

ریان جهاي تعداد راه ناشی از این تفاوت. اندهاي کموتاتور با یک دیگر متفاوتتیغه
 .استهاي کموتاتور ها به تیغهته کالفو ترتیب اتصال سر و

 .شودبه دو صورت ساده و مرکب اجرا می هاي حلقوي و موجیسیم پیچی
 سیم پیچی حلقوي ساده

 یم پیچی حلقويبه صورت سرا هاي کموتاتور سربندي دو کالف در تیغه 22شکل 
 .دهدمیگسترده نشان  هاي آن در دیاگرامساده به همراه گام

 

 
 22شکل 

 یابد و این تیغه محل اتصالکالف به تیغه کموتاتور اتصال می این شکل ته هر در
ه هابه ترتیب بته کالفیابد تا تمام سر و شود و این ادامه میمیسر کالف بعدي 

دارد، زیرا  این نوع سیم پیچی اسم حقیقی خود را. مجاور آن متصل شود تیغه
 .دهندمیتشکیل هاي پشت سر هم را هاز اتصال به تیغه کموتاتور حلق ها پسکالف

ا ی »چپ گرد«و  »پیش رونده«یا  »راست گرد«سیم پیچی حلقوي به دو صورت 
 23سر بندي کالف از نوع راست گرد در شکل . شودسربندي می »پس رونده«

 .نشان داده شده است

 
 23شکل 
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سر در سیم پیچی راست گرد ته کالف به تیغه کموتاتوري که در سمت راست 
 .شوداتصال داده می ،کالف قرار دارد

در سیم پیچی چپ . نشان داده شده است24سربندي کالف از نوع چپ در شکل 
 اتصال داده ،گرد ته کالف به تیغه کموتاتوري که در سمت چپ سر کالف قرار دارد

 .شودمی

 
 24شکل 

تیغه  12شیار با 12دیاگرام دایره اي سیم پیچی حلقوي ساده چهار قطب رتور 
 .نشان داده شده است 25کموتاتور در شکل 

 
 25شکل 

 :آید دست میهب زیر از رابطهگام قطبی و  قطب دارد 4شیار و  12رتور 

p
S

Y
P

12 3
4 

آن را کالف اول ا پر رنگ تر نمایش داده شده است. هدر این شکل یکی از کالف
رتور قرار دارد و بازوي دوم آن در شیار  1بازوي اول این کالف در شیار . نامیممی
شیار فاصله است و طبق  3بین بازوي اول و دوم این کالف . رتور قرار گرفته است 4

چون گام رفت با گام قطبی برابر است سیم پیچی . شودمی رفت تعریف گام
 شود.نامیده می »گام کامل«

یري راست کالف در طی مساین . کموتاتور اتصال دارد 1سر کالف اول به تیغه 
بین . کموتاتور متصل شده است 2ته آن به تیغه  4و1هاي گرد پس از عبور از شیار
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ام گ، بنابراین طبق تعریف. سر و ته این کالف یک عایق از کموتاتور قرار دارد
 .می شود و سیم پیچی راست گرد است  کموتاتور

و بازوي دوم  2اول آن در شیار شود که بازوي کالف بعدي کالف دوم نامیده می
که ته  ،کموتاتور 2سر کالف دوم به تیغه . گیردرتور قرار می 5این کالف در شیار 

کموتاتور متصل  3ه آن به تیغه یابد و تاتصال می، کالف اول به آن متصل شده بود
هاي بعدي در شیار هاي رتور و اتصال سر و این روند در جایگذاري کالف. شودمی
یابد تا آن که انتهاي آخرین کالف به ابتداي هاي کموتاتور ادامه میا به تیغهنهآ

ین ترتیب سیم پیچی رتور به صورت حلقوي ه اب. وصل شود 1 شیار کالف اول در
 .شودساده تکمیل می

رتور قرار  2رتور و بازوي اول کالف دوم در شیار  4بازوي دوم کالف اول در شیار 
 .شودمی گام برگشت ، بازو شیار فاصله است که طبق تعریفبین این دو . دارد

رتور قرار  2کالف دوم در شیار  رتور و بازوي اول 1بازوي اول کالف اول در شیار 
 Y=1 گام سیم پیچ، له است و طبق تعریفک شیار فاصی بین این دو بازو. دارد
، تسهاتعداد قطب ها برابرد جاروبکتعداسیم پیچی حلقوي ساده است و ( شودمی

 .) شودرض تیغه کموتاتور استفاده میجاروبک با پهنایی برابر با ع چهارلذا از 
ا به هشود که جریان کالفوتاتور قرار داده میمها بر روي تیغه هایی از کجاروبک

 7و  1هاي شماره جریان از تیغه ،مطابق شکل. شودآن وارد یا از آنها خارج می
لذا چهار  شود؛وارد می 10و  4 هاي شمارهشود و به تیغهارج میکموتاتور خ

بدیهی است پالریته ولتاژ . گیرندها قرار میبه روي تیغه DوA ،B ،Cجاروبک 
 .یکی است D و Bهاي و جاروبک Cو Aهاي جاروبک

در شکل  25دیاگرام خطی سیم پیچی حلقوي ساده مربوط به دیاگرام دایره شکل 
 .نشان داده شده است 26

 
 26شکل 

 

شود میان دو تیغه مجاور کموتاتور یک مشاهده می 26 در دیاگرام خطی شکل
 هم سري شده هاي کموتاتور بهها از طریق تیغهکالف قرار گرفته است این کالف

 .است
به یکدیگر ارتباط  CوAهاي هم پالریته و جاروبک DوBهاي هم پالریته جاروبک

هاي آرمیچر در این گیرد و کالفین ترتیب چهار مسیر شکل میه اب. داده شده اند



 هاي الکتریکیماشین

 63

در چهار مسیر  CوAهاي جریان پس از عبور از جاروبک .شودمسیر ها توزیع می
ها راهی براي عبور جریان است لذا چهار ((راه هر یک از این مسیر. شودتقسیم می

 .است =4aیعنی  ،تجریان)) ایجاد شده اس
ها هاي جریان با تعداد قطبداد راهعشود در سیم پیچ حلقوي ساده تمشاهده می
 بنابراین؛. برابر است

 
ر هر راه جریان با ها دشود کالفمشاهده می 26با توجه به دیاگرام خطی شکل 

روي نیاگر . شودالقایی آنها با هم جمع می لذا نیروي محرکه، شوندیکدیگر سري می
کالف قرار  سهولت باشد از آنجایی که در هر راه جریان  e القایی هر کالف محرکه
ولتاژ بین دو . ولت خواهد شد e3نیروي محرکه القایی در هر راه جریان ، دارد

ولت  e3 یعنیبا نیروي محرکه القایی در هر راه جریان  DوCیا  BوAجاروبک 
سري  هاي جریان پس از این که با یکدیگرهاي هر یک از این راهکالف. برابر است
 هب. شوندیهاي کموتاتور با هم موازي مها به تیغهوسیله اتصال جاروبکشدند به

ر مسیاگر جریان هر . شودهاي جریان مستقیم میین ترتیب جریان آرمیچر بین راها
AI جریان  لذا جریان آرمیچر ،راه جریان دارد چهارآمپر باشد ازآنجایی که آرمیچر  1

AI  بنابراین بین جریان آرمیچر و جریان هر راه جریان رابطه. آمپر خواهد شد 14
 :برقرار است زیر

A
A

II
a1 

AI :در این رابطه جریان  AI، هاي جریانتعداد راه a، جریان هر راه جریان1
شود از هاي جریان در سیم پیچی حلقوي باعث میتقسیم جریان بین راه. آرمیچر
هاي کمتري عبور کند و سطح مقطع هادي جریان ˛هاي آرمیچر در هر راهکالف

دیاگرام گسترده سیم پیچی حلقوي ساده مربوط به دیاگرام دایره . آنها کاهش یابد
از آن جایی که در هر شیار روتور دو بازو از دو کالف قرار . نشان داده شده است ،اي

 طخبا  گیرد،که در شیار زیر قرار می را بازویی ،گرفته است در دیاگرام گسترده
 .دهدچین نشان می

در  25دیاگرام سریع سیم پیچی حلقوي ساده مربوط به دیاگرام دایره اي شکل 
بازویی که در شیار زیر قرار  ،در دیاگرام سریع. نشان داده شده است 27شکل 
 .شودگیرد با اعداد پریم دار نشان داده میمی

 

 
 27شکل 
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 سیم پیچی حلقوي ساده با خصوصیات زیر شناسایی خواهد شد:
باشد سیم پیچ حلقوي  در صورتی که . است تورگام کموتا

باشد سیم پیچی را حلقوي ساده  در صورتی که . ساده راست گرد است
 .نامندگرد میچپ
 .هاستها برابر تعداد قطبداد جاروبکتع

 .استپهناي هر جاروبک با عرض تیغه کموتاتور برابر 
 .ستهاقطب هاي جریان برابر تعدادهتعداد را
 .حاکم است و روابط 

 سیم پیچی حلقوي مرکب
سیم پیچی حلقوي ساده مستقل از یکدیگر تشکیل  mسیم پیچی حلقوي مرکب از 

ر د. گویندشود که با هم موازي شده اند و به همین دلیل نیز به آن مرکب میمی
 نشان m. نامیده اند» درجه ترکیب«را  m ˛بین اصطالحات سیم پیچی آرمیچر

یعنی  m=1. دهد سیم پیچی مرکب از چند سیم پیچی ساده تشکیل شده استمی
یعنی رتور داراي دو سیم m =2و  استرتور داراي یک سیم پیچی حلقوي ساده 

 »سیم پیچی حلقوي مرکب دوگانه«پیچی حلقوي ساده است که در اصطالح آن را 
 .تواند ادامه یابدنام گذاري میاین روند . می نامند

هاي حلقوي هاي هر یک از سیم پیچیم پیچی حلقوي مرکب سر و ته کالفدر س
جاروبک نیز با پهناي خود . شوندمتصل می  هاي کموتاتور به فاصلهبه تیغه ساده
بدیهی است پهناي . دهدهاي کموتاتور مجاور یکدیگر را به هم ارتباط میتیغه

سیم پیچی حلقوي  mشود تا برابر عرض تیغه کموتاتور انتخاب می mجاروبک 
 .ساده را با هم موازي کند

قطب در  4شیار  20سیم پیچی حلقوي مرکب دوگانه یک رتور  دیاگرام گسترده
 .نشان داده شده است 28شکل 

 

 
 28شکل 



 هاي الکتریکیماشین

 65

چهار قطب است که مستقل ی حلقوي ساده چاین سیم پیچی شامل دوسیم پی
پهناي . را مرکب دوگانه نامیده اند به همین دلیل آن. است  M=2لذارند ازیکدیگ

برابر عرض یک تیغه کموتاتور انتخاب شده است تا دو تیغه مجاور یک  دوجاروبک 
ین ترتیب دو سیم پیچی حلقوي ساده با یکدیگر ه اب. دیگر را باهم ارتباط دهد

شود تعداد مشاهده می. شودراه جریان می هشت و آرمیچر داراي شوندموازي می
بنابراین در حالت کلی تعداد . ها افزایش یافته استبرابر تعداد قطب دوبه  هاراه
 :یدآدست میبه زیرهاي جریان ازرابطه راه

ma
p

 

 در این رابطه :
P = تعداد قطب 
 m  = ترکیب درجه 
 a = تعداد راه جریان 

توان لذا در حالت کلی می. برابر شده است mکه با درجه ترکیباست 2گام کموتاتور 
 :وردآدست بهرا از رابطه زیر گام کموتاتور سیم پیچی حلقوي 

cy m  
 در این رابطه:

M = درجه ترکیب 
+m = براي سیم پیچی راست گرد 
_m = گرد براي سیم پیچی چپ 
 گام کموتاتور = 

ي هاه داراي تعداد راهحلقوي مرکب نسبت به سیم پیچی حلقوي سادسیم پیچی 
ود شهایی استفاده میاز ان در سیم پیچی آرمیچر ماشین لذا .تري استجریان بیش

 .که براي جریان خیلی زیاد طراحی شده اند
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 درباره سیم پیچی حلقوينکات مهم 

 امکان استفاده ازسیم پیچی آرمیچر در ،با استفاده ازسیم پیچی حلقوي مرکب 1
 . شودجریان هاي بیشتر فراهم می

دهد که سیم پیچی آرمیچر از چند سیم پیچی ساده نشان می mدرجه ترکیب  2
 . تشکیل شده است

cyگام کموتاتور  3 m عالمت مثبت براي سیم پیچی راست گرد و . است)
 .شود)پیچی چپ گرد منظور میی براي سیم عالمت منف

 . ستهابرابر تعداد قطب mتعداد جاروبک ها  4
 . استبرابر عرض تیغه کموتاتور  mپهناي هر جاروبک  5
  =a ست یعنیهابرابر تعداد قطب mاي جریان هتعداد راه 6
 =yگام سیم پیچی برابر است با  7

 .همواره حاکم است  - رابطه 

 سیم پیچی موجی ساده
رت سیم پیچی موجی ساده همراه هاي کموتاتور به صوسر بندي دو کالف به تیغه

 ).29شکل ( هاي آن نشان داده شده استگام
 

 
 29شکل 

 

به دو تیغه کموتاتور  شود سر وته هر کالف با فاصله اي زیاد به اندازه مشاهده می
و این روند ادامه  شودمیو ته هر کالف محل اتصال سر کالف بعدي  شودمتصل می

 .ها به تیغه هاي کموتاتور متصل شوندد تا این که سر و ته همه کالفیابمی
 »چپ گرد«و » پیش رونده«یا  »راست گرد«سیم پیچی موجی نیز به دو صورت 

 گرد نشانسربندي دو کالف به صورت راست . شودسر بندي می »س روندهپ«یا 
در سیم پیچی راست گرد ته کالف دوم به تیغه کموتاتور سمت . داده شده است

 .)30شکل ( راست سر کالف اول اتصال داده شده است
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 30شکل 

 

در سیم . نشان داده شده است 31سربند دو کالف به صورت چپ گرد در شکل 
ول اتصال پیچی چپ گرد ته کالف دوم به تیغه کموتاتور سمت چپ سر کالف ا

 .داده شده است

 
 31شکل 

 

تیغه  11شیار با  11موجی ساده چهار قطب روتور  دیاگرام دایره اي سیم پیچی
 .نشان داده شده است 32کموتاتور در شکل 

 :آیدبه دست می زیراز رابطه  گام قطبی قطب دارد و 4شیار و  11روتور 

/py
s
p

11 2 75
4

 

کالف اول  . آن راها پر رنگ تر نشان داده شده استدر این شکل یکی از کالف
رتور قرار دارد و بازوي دوم آن در شیار  1بازوي اول این کالف در شیار . نامیممی
شیار فاصله است و  سهبین بازوي اول و دوم این کالف . رتور قرار گرفته است 4

چون گام رفت بزرگ تر از گام قطبی است . شودمی 1y= 3 گام رفت، طبق تعریف
 است.سیم پیچی از نوع ((گام بلند)) 

این کالف در طی مسیري راست  .کموتاتور اتصال دارد 1سر کالف اول به تیغه 
کموتاتور متصل شده  6ته آن به تیغه ، رتور 4و  1هاي پس از عبور از شیار ،گرد
م گا، طبق تعریف .ور قرار داردعایق از کموتات پنجبین سر و ته این کالف . است

 .شود و سیم پیچی راست گرد استمی cy+=5کموتاتور 
و بازوي دوم  6که بازوي اول آن در شیار  دشوکالف بعدي کالف دوم نامیده می

کموتاتور که ته  5سر کالف دوم به تیغه . گیردرتور قرار می 9این کالف در شیار 
کموتاتور متصل  11ابد و ته آن به تیغه یمی اتصال، کالف اول به آن متصل شده بود

ور و اتصال سر و تهاي ردر شیار هاي بعديشود این روند در جاي گذاري کالفمی
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ابد تا آن که انتهاي آخرین کالف به ابتداي یهاي کموتاتور ادامه میته آنها به تیغه
 ت موجیین ترتیب سیم پیچی روتور به صوره اب. وصل شود 1کالف اول در تیغه 
 .شودساده تکمیل می

. رتور قرار دارد 6و بازوي اول کالف دوم در شیار  4بازوي دوم کالف اول در شیار 
 .شودمی 2y= 2گام برداشت ، بین این دو بازو دو شیار فاصله است که طبق تعریف

رتور قرار دارد  6و بازوي اول کالف دوم در شیار  1بازوي اول کالف اول در شیار 
 .شودمی =5yشیار فاصله است و طبق تعریف گام سیم پیچی  پنجبین این دو بازو 

این سیم پیچی موجی دوعدد جارو بک دارد که پهناي هریک برابر  ،مطابق شکل
یرند گهایی از کموتاتور قرار میي تیغهها برروجاروبک .با عرض تیغه کاموتاتور است

ه کموتاتور خارج و ب 1شمار جریان از تیغه. شودآنها خارج میاز ها که جریان کالف
و  1به روي تیغه شماره  Aلذا جاروبک . شودکموتاتور وارد می 4تیغه شماره 

 .گیرندکموتاتور قرار می 4وي تیغه شمارهبه ر Bجاروبک 

 
 32شکل 

 

در  32اي شکل خطی سیم پیچی موجی ساده مربوط به دیاگرام دایرهدیاگرام 
 .نشان داده شده است 33شکل 

 

 

 
  33شکل 
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ا قرار ب. تاتور با یک دیگر سري شده اندهاي کموها از طریق تیغهکل کالفاین ش در
 ياهگیرند وکالفهاي کموتاتور دو مسیر شکل میها به روي تیغهگرفتن جاروبک

جریان ورودي به آرمیچر پس از عبور از  .شونداین دو مسیر توزیع می آرمیچر در
ها راهی براي عبور شود هر یک از این مسیرجاروبک بین این دو مسیر تقسیم می

 یعنی:. ایجاد شده است» راه جریان«جریان است لذا دو 
2  

هاي جریان مستقل از تعداد راهدر سیم پیچی موجی ساده تعداد شود مشاهده می
 33با توجه به دیاگرام خطی شکل . هیچ ارتباطی با یک دیگر ندارند وهاست قطب

. جریان توزیع شده اند راه 2هاي سیم پیچی آرمیچر در  شود کالفمشاهده می
ها با شوند ونیروي محرکه القایی آنهر راه جریان با یکدیگر سري می ها درکالف

هاي جریان پس از این که با ههاي هریک از این راکالف. شودمییکدیگر جمع 
هاي کموتاتور با هم موازي ها به تیغهوسیله اتصال جاروبکهیکدیگر سري شدند ب

 .شوندمی
 اگر جریان هر مسیر. شودمی ترتیب جریان آرمیچر بین دو راه جریان تقسیم به این
AI جریان  راه جریان دارد لذا جریان آرمیچر 2اشد از آن جایی که آرمیچر آمپر ب 1

AI  10 جریان هر راه جریان همان رابطه بنابراین بین آرمیچر و. آمپر خواهد شد12
 :برقرار است

A
A

II
a1  

 وجریان نسبتاً هاي ولتاژزیاد ناسبی براي آرمیچرسیم پیچی موجی ساده انتخاب م
ها با تري از کالفموجی در هر راه جریان تعداد بیش زیرا در سیم پیچی. استکم 

تعداد کم  .تري خواهد داشتبیش شوند وسیم پیچی آرمیچر ولتاژهم سري می
 دستهب هاي زیاد از سیم پیچی موجی ساده راهاي جریان امکان تحمل جریانراه
 .دهدمی
در  32 موجی ساده مربوط به دیاگرام دایره اي شکل گرام گسترده سیم پیچیادی

 .نشان داده شده است 34شکل 
 

 
 34 شکل
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در  32 دیاگرام سریع سیم پیچی موجی ساده مربوط به دیاگرام دایره اي شکل
 .نشان داده شده است 35شکل 

 
 35شکل 

 

با اعداد پریم دار نشان داده  ،گیردرار میکه در شیار زیر ق ،دیاگرام سریع بازویی
 .شودمی

 :سیم پیچی موجی ساده با خصوصیات زیر شناسایی خواهد شد
 .استعدد  دوها تعداد جاروبک

 .پهناي هر جاروبک برابر عرض تیغه کموتا تور است
 .است 2هاي جریان برابر هتعداد را
 .حاکم است cy=y و y1y=y+2روابط

 سیم پیچی موجی مرکب
ی ساده مستقل از یکدیگر تشکیل سیم پیچی موج mسیم پیچی موجی مرکب از 

در . گویندبه همین دلیل نیز به آن مرکب می. شود که با هم موازي شده اندمی
دهد سیم پیچی مرکب از چند سیم پیچی ساده نشان می m این سیم پیچی نیز
ست که در اصطالح یعنی رتور داراي دو سیم پیچی ساده ا =1m. تشکیل شده است

تواند گذاري میاین روند نام. نامندمی »سیم پیچی موجی مرکب دوگانه« راآن 
اي ههاي هر یک از سیم پیچیوته کالف در سیم پیچی موجی مرکب سر. ادامه یابد

m هاي کموتاتور به فاصلهموجی ساده به تیغه جاروبک نیز با . شوندمتصل می 2
 بدیهی است. دهدمجاور یکدیگر را به هم ارتباط میهاي کموتاتور پهناي خود تیغه
سیم پیچی  mشود تا ابر عرض تیغه کموتاتور انتخاب میبر mپهناي جاروبک 

 .موجی ساده را با هم موازي کند
قطب در  4شیار  18دیاگرام گسترده سیم پیچی موجی مرکب دو گانه یک رتور 

 .شده استنشان داده  36شکل 
 

 
 36شکل 

چهار قطب است که مستقل از این سیم پیچی شامل دو سیم پیچی موجی ساده 
هر یک . اندبه همین دلیل آن را مرکب دو گانه نامیده .است =2mلذا  ،یکدیگرند
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برابر  دوپهناي جاروبک . اندراه جریان دوهاي موجی ساده داراي از این سیم پیچی
عرض یک تیغه کموتاتور انتخاب شده است تا دو تیغه مجاور یکدیگر را به هم 

ند شوی موجی ساده با یک دیگر موازي میین ترتیب دو سیم پیچه اارتباط دهد ب
هاي شود تعداد راهمشاهده می. شودراه جریان می چهارسیم پیچی آرمیچر داراي  و

 .سیم پیچی موجی ساده افزایش یافته است یانهاي جربرابر تعداد راه دوجریان به 
 :آیددست میبهزیراز رابطه  هاجریان نابراین در حالت کلی تعداد را هب

m2  
 تعداد راه جریان  درجه ترکیب m در این رابطه:

محاسبه  زیراز رابطه  ،اعم از ساده یا مرکب ،هاي موجیگام کلکتور در سیم پیچی
 :شودمی

c
c m

Y
P

2 

براي سیم پیچی  m+، درجه ترکیب m، هاي کموتاتورتعداد تیغه C در این رابطه :
 .گام کموتاتورYc، تعداد قطب P، گردبراي سیم پیچی چپ m-، راست گرد

پیچی موجی مرکب نسبت به موجی ساده داراي تعداد راه جریان بیشتري سیم
ه در کضمن این. داشته باشد تريتواند جریان بیشپیچی آرمیچر می سیملذا . است

غییري ت ،نسبت به موجی ساده ،ولتاژ سیم پیچی آرمیچر با سیم پیچی موجی مرکب
 :شودنمی ایجاد

 

 نکات مهم درباره سیم پیچی موجی

با استفاده از سیم پیچی موجی مرکب امکان استفاده از سیم پیچی آزمیچر  1
 . شودهاي بیشتري فراهم میجریاندر 

پیچی د که سیم پیچی آرمیچر از چند سیمدهنشان می m درجه ترکیب 2
 . ساده تشکیل شده است

3 
c گام کموتاتور

c mY
P

عالمت مثبت براي سیم پیچی . است 2

 . شودی براي سیم پیچی چپ گرد منظور میعالمت منف راست گرد و

 .دو عدد استبه طور ثابت  ها بستگی دارد وها به تعداد قطبجاروبکتعداد  4
 . هاي کموتاتور استعرض تیغه برابر mپهناي هر جاروبک  5
 y=ycگام سیم پیچی برابر با . است m2 هاتعداد راه جریان 6
 . همواره حاکم است y=y1+y2 رابطه 7

A برابر با جریان هر راه جریان 8
AII

a1 
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 زیر شرحهب که دهندمی نشان a2تعداد مسیرهاي جریان را با طور کلی هپس ب
 :است

p2 a=2 ساده حلقوي 
pm2 a=2مرکب حلقوي 

2= a2 ساده موجی 
m2 a=2 مرکب موجی 
p2: آرمیچر هايقطب تعداد 

m: درجه مرکب بودن آرمیچر 

 جریان مستقیم هايفرایند عملکرد ماشین
 مولدهاي جریان مستقیم

 

مدار الکتریکی معادل هریک ، جو در اینترنتوهاي مرجع و جستبا مراجعه به کتاب  تحقیق کنید
  .نگار ارائه نماییدهو نتیجه را در کالس به صورت پرد کنیداز مولدها را ترسیم 

 
 

 :اند) واقعی داراي دو دسته سیم پیچDC( سیدي هايماشین
 هاي تحریکسیم پیچ -2سیم پیچ آرمیچر 

ارتباط الکترونیکی سیم پیچ تحریک  توان با توجه به نحوهرا می سیديمولد هاي 
 مولد تحریک مستقل -1بندي کرد : رمیچر به چهار دسته تقسیمآم پیچ و سی

. ط (کمپوند)مولد سري موازي یا مختل -4لد سري مو-3مولد شنت یا موازي -2
 :کنندمین جریان تحریک به دو دسته تقسیم میا را از نظر چگونگی تأهمولد

 هاي خود تحریکمولد -2مولدهاي تحریک مستقل      -1
 مولد تحریک مستقل -1
 »یسدي« ها سیم پیچ تحریک از طریق یک منبع تغذیه جریانر این گونه مولدد

 .آرمیچر نداردشود و ارتباطی با سیم پیچ خارجی به نام اکسایتر تغذیه می
اي ههاي قسمتها و جریانمولد تحریک مستقل همراه با ولتامدار الکتریکی معادل 

 .داده شده است نشان 37آن و روابط بین آنها، در شکل  مختلف
 

 
 37شکل 
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 = ،= ، =  ، = -  
IAجریان ارمیچر= ،LIجریان بار= ،FI جریان تحریک= ،A Rمقاومت اهمی آرمیچر = ،

FRمقاومت تحریک= ،F Lاندوکتانس مدار تحریک = ،AE  نیرو محرکه تولیدي =
(اپسیلون) = افت ولتاژ ناشی ε، = ولتاژ تحریکF V، = ولتاژ خروجی مولد TV، مولد

 از عکس العمل آرمیچر 
 کاربرد مولد تحریک مستقل

هاي ولت یا در مولد 24تا  4مولدهاي در تنظیم ولتاز در حدود وسیع (درصد باال)  1
  ؛ولت 600با ولتاژ بیش از 

  ؛هاي بزرگ نیرو گاهیمولدتحریک  2
 .هاظیم دور موتورتن 3

 
 هاي خود تحریکمولد -2

هاي خود تحریک بر حسب اتصال سیم پیچ تحریک با سیم پیچ آرمیچر مولد
 اند از :عبارت
 مولد موازي یا شنتالف) 

از  گیرد ودر این مولد سیم پیچ تحریک با سیم پیچ آرمیچر به طور موازي قرار می
 .کنددرصد جریان تولیدي آرمیچر براي تغذیه خود استفاده می 3تا  2

 ،مپر دور الزمآبراي ایجاد  استدر این مولد جریان سیم پیچ تحریک کم  :1نکته 
 است.بنابراین مقاومت تحریک زیاد  استن کم آقطر  ن زیاد اماآتعداد دور 

پیچ تحریک سري  تاز خروجی مولد توسط یک مقاومت متغیر که با سیمل:و 2نکته 
در  ،هاي مربوطهمراه با فرمول ،مدار الکتریکی این مولد .گرددشود تنظیم میمی

 است: مدهآ 38شکل 

 
 38شکل 

 
و و و
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 :شودریک یا راه اندازي مولد شنت میتح مانع ازعواملی که 

 ؛ناچیز یا صفر باشد ،پس ماند مغناطیسی  1
؛فوران پسماند را خنثی کند، جهت جریان تحریک طوري باشد که فوران ناشی از آن  2
 ؛مقاومت مدار تحریک از حد معینی بیشتر باشد   3

ریان تحریک که سبب عکس شدن جهت ج(برعکس باشد  جهت گردش آرمیچر  4
  )؛شودمی

 .دور محور از حد معینی کمتر باشد  5
 

 مولد سريب) 
 .کندرمیچر اتصال پیدا مین مولد سیم پیچ تحریک با سیم پیچ آدر ای

ریک تحاز سیم پیچ نیز هست، زیاد  هک ؛رمیچرآنکته:در این مولد چون تمام جریان 
 .کنندن را زیاد انتخاب میآتعداد دور سیم پیچ تحریک را کم اما قطر  ،گذردمی
 .شوداین مقاومت تحریک کم میبنابر

 :استده مآ 39هاي مربوط در شکل اه با فرمولمدار الکتریکی این مولد همر

 
 39شکل 

 

و  
 

Rs  مقاومت تحریک سري و =Ls  جریان  = اندوکتانس سیم پیچی سري و
 تحریک سري

 مولد مختلط یا کمپوندپ) 
یکی به طور سري و  ،مدار تحریک این مولد از دو سیم پیچ تشکیل شده است

شکل مدار . شوندتغذیه میبه دو صورت ها این سیم پیچ .دیگري به طور موازي
 ده است:مآ 40و41شکل هاي الکتریکی هر دو مولد در 

 ت بلند)نمولد کمپوند با انشعاب بلند (ش -1
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 40شکل 

 

 مولد کمپوند با انشعاب کوتاه(شنت کوتاه) -2
 

 
 41شکل 

 

اختالف بین این دونوع اتصال ، دلیل کوچک بودن افت ولتاژ در سیم پیچ سريهب
 :رودکار میدونوع به ابط مربوطه زیر براي هررو ،لذا با تقریب مناسب .ناچیز است

 ،=  ،=  ،  
 

 هاي کمپوند کاربرد مولد

 . ثري دارددر تحریک مولدهاي نیروگاهی نقش مؤمولد کمپوند اضافی  1
اشد ب می شود که نیاز به ولتاژ ثابت جاهایی استفادهدر از مولدهاي کمپوند تخت  2

 . کم باشدنیز و فاصله بین مولد و مصرف کننده 
شود که فوق کمپوند در مواردي استفاده میاز مولدهاي کمپوند اضافی در حالت  3

در  .بار نیاز به ولتاژ ثابت دارد ولی فاصله بین مولد و مصرف کننده زیاد باشد
 . شوداژ خط میجبران افت ولت صرفصورت ولتاژ اضافی تولید این

 . شودانی بیشتر در جوشکاري استفاده میاز مولد کمپوند نقص 4
 . ثري داردؤمولد کمپوند اضافی در تحریک مولدهاي نیروگاهی نقش م 1
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 هاي جریان مستقیممشخصات اصلی مولد
ل تحلیکیفیت و خواص مولدهاي جریان مستقیم را به کمک مشخصات آنها مورد 

ار که بین ک ،دهند این مشخصات روابط بین مقادیر اصلی زیر رایو بررسی قرار م
 مشخصات مولدها را در دور ثابت  معموالً. دهدنشان می ،هاستمولد

 . آورنددست میهب
و و و و و  

 
 مشخصات اصلی مولد هاي جریان مستقیم

 مشخصه بی باري 1

 تغییرات ينیروي محرکه مولد را به ازااین منحنی تغییرات 
 دهدجریان تحریک نشان می

و و  
 

مشخصه خارجی مولد: 2

تغییرات بازنشان  ياین مشخصه ولتاژ خروجی مولد را به ازا
 :دهدمی

و و  
 

 مشخصه تنظیم مولد 3

 تغییرات بار يتغییرات جریان تحریک را به ازا این مشخصه
 :دهدنشان می

و و  
 

 
 درصد تنظیم ولتاژ

 :ویندگ »درصد تنطیم ولتاژ«نسبت تغییرات ولتاژ خروجی را نسبت به ولتاز بار 
 

ان امک. تر باشدولتاژ در بار نامی کوچکدر یک مولد هر قدر درصد تنظیم  نکته:
 .تر استتنظیم ولتاژ خروجی ساده
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 . اشاره دارد تکمیل کنید )DC( سیدي جدول زیر را که به انواع مولدهاي  پرسش کالسی

 
 کاربرد شرح عنوانردیف

1 

با  سیدي مولد
 مستقلتحریک 

Separately( 
Excited DC 

Generator( 

پیچ میدان این ژنراتور به وسیله سیم
ایناز . شودتحریک می... ................

که حوزه وسیعی از هنگامی در ژنراتور
،تغییرات ولتاژ خروجی مورد نیاز باشد

 .شوداستفاده می
 یک منبع ولتاژ مستقل ج)

دلیل قابلیت تنظیمه باین مولد 
ولتاژ در محدوده وسیع در تنظیم

تحریک مولدهاي دور موتورها و
ها مورد استفادهدر نیروگاه، بزرگ

 . گیردقرار می

2 
شنتبا تحریک  مولد

Shunt Field DC( 
Generator( 

پیچ آرمیچرپیچ میدان با سیمسیم
و به همین دلیل به شودموازي بسته می

.گویندآن سیم پیچ شنت یا موازي می
......... هاي سیم پیچ شنتتعداد حلقه

 .است. .... جریان این سیم پیچاست و 
 کم -بسیار زیاد ج)

ها وريتاز این مولد در شارژ با
مین برق روشنایی اضطراري وأت

هاي نیروگاهیتغذیه سیم پیچ مولد
 .شوداستفاده می

3 
سري با تحریک مولد

Series Field DC( 
Generator( 

سیم پیچ میدان (سیم پیچ سري
تهبس .... ....تحریک) با سیم پیچ آرمیچر

هايسیم پیچ سري حلقه. می شود
ولی جریان عبوري آن ي داردکمتر

(زیرا جریان آن همان نسبتاُ زیاد است
 .جریان اصلی است)

 سري ج)

اندازيداشتن گشتاور راه دلیله ب
نقلودر وسایل حمل ، از آنزیاد

هاي برقیمانند مترو و جرثقیل
 .شوداستفاده می

4 

با تحریک مولد 
 کمپوند

Compounded( 
Field DC 
Generator( 

سري از هر دو سیم پیچ شنت و اگر
کمپوند مولد، استفاده شود. ........جهت

داراي دو نوع این مولد .شودنامیده می
 .استکمپوند اضافی و نقصانی 

 یک مولدرتح ج)

با توجه به اینکه ،این نوع مولداز 
ترکیبی از دو مولد سري و شنت

جاهایی رد توانمیهم ، است
که مصرف کننده در کرداستفاده 

نزدیکی ژنراتور قرار دارد (افت ولتاژ
کم است) و هم در جاهایی استفاده

د که مصرف کننده در فاصلهکر
دورتري از ژنراتور قرار دارد (افت

 . ولتاژ زیاد است)
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 هاي جریان مستقیمموتور
را  ،هاي مختلفدر حالترا هاي الکتریکی امکان دسترسی به انرژي مکانیکی موتور

هاي برداري ساده و کم سر و صدا و روشبهر، طول عمر زیاد، کم نسبتاً با هزینه
 .فراهم ساخته اند، متنوع و کارآمد کنترل

براي استفاده در  هاي بسیار کوچکاز قدرت هاي الکتریکیر موتورضدر حال حا
 ها کیلو وات ) برايهاي بسیار باال (صدتا قدرتاز  قیق و مهندسی پزشکی وابزار د

 .وندشساخته میها نجات نورد فوالد و پاالیشگاهاستفاده در صنایع سیمان و کارخا
هنوز از آنها  است که باعث شده ،هاي جریان مستقیمدو ویژگی برجسته موتور

 ند از :اعبارت ،استفاده شود
 گشتاور راه اندازي بسیار خوب-2، دور دقیق و وسیعامکان کنترل  -1

نسبت به  )DC( سیدي نظر داشت که موتور با داشتن چنین مزیتی باید در
 برداري و تعمیرات آن نیز غالباً  هبهر تر و هزینهبه مراتب گران ،ACمشابه 

)، ACاز نوع آسی( بر این که شبکه هاي صنعتی معموالً مضافاً. بیشتر است
هاي جریان مستقیم باید یک منبع در صورت استفاده از موتور نابرایناست. ب

ها نهاین خود بر گرانی هزی تغذیه اختصاصی نیز براي موتور تدارك ببینیم که
 .افزایدمی

 هاي اصلی در موتور مستقیمکمیت
 ها عبارت اند از :همانند مولد

نیروي محرکه القایی ، (n)سرعت با دور ، ( جریان تحریک، (جریان آرمیچر
 (و ولتاژ ترمینال ها (

کمیت دیگر  چهارر ثابت است و تغییرات وها فرض بر این بود که ددر مولد 
 .گیرندرا ثابت می ها رفت اما در موتورمورد مطالعه قرار می 

رار ق دور و گشتاور بیشتر مورد توجه هاي مکانیکی خصوصاًدر موتورها کمیت 
ان ولتاژ و جری هاي الکتریکی خصوصاًکمیتبه بحث اصلی  ها، اما در مولددگیرمی

 .شودمربوط می
 گشتاور در سیستم هاي دوار

 .شودفاصله به عنوان گشتاور تعریف می هاي نیرو وحاصل ضرب داخلی بردار
T= F x r 

=T) بردار گشتاور بر حسب نیوتن متر(     = 
 = F) بردار بر حسب نیوتنN( ،r بردار فاصله بر حسب متر = ،α  زاویه بین بردار =

 .است نیرو و فاصله
و به صورت  شودمیاگر امتداد نیرو و فاصله بر هم عمود باشند رابطه باال مهار  _

 .آیددرمی 
یر زت زاویه اي به صورت و سرع رابطه بین گشتاور با توان ،هاي دواردر سیستم _

 .شودتعریف می
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T=  ،W=  ،T=     
Pقدرت مکانیکی محور دوار بر حسب وات = ،=W  سرعت زاویه اي بر حسب

 رادیان بر ثانیه
=T گشتاور محور بر حسب نیوتن 
 

 »سیدي«انواع گشتاور در موتور هاي 

گشتاور  1
الکترومغناطیسی

رعت مغناطیس) به سنسبت قدرت تبدیل یافته (قدرت الکترو 
ا آن رنامند و زاویه اي محور را گشتاور الکترومغناطیسی می

 :دهندنماش می با 
= 

 گشتاور مفید 2

ه اي محور نسبت قدرت خروجی (قدرت مفید) به سرعت زاوی
نمایش  یا  با آن را شود و گشتاور مفید نامیده می

 :دهندمی
 . =  =  

 

 
 هاي جریان مستقیمانواع تحریک موتور

 موتور تحریک مستقل -1
 .کنیدمشاهده می 42در شکل را موتور تحریک مستقلمدار الکتریکی وروابط 

 
 42شکل 

 = ،= ، =  ، =  +  

مدار الکتریکی معادل ، جو در اینترنتوهاي مرجع و جستبا مراجعه به کتاب  تحقیق کنید
نگار ارائه هو نتیجه را در کالس به صورت پرد کنیدهریک از موتورها را ترسیم 

 . نمایید
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 موتور شنت -2
 .کنیدمشاهده می 43در شکل را مدار الکتریکی وروابط موتور شنت 

 

 
 43شکل 
 

 =  ،=  ،= -  ، =  +  . 
اوم گشتاور مق محور موتور به دلیل افزایش ،هنگام افزایش بار مکانیکیدر _1نکته

یا جریان  (هاي جریان آرمیچریکی از کمیت . T= K باید مطابق رابطه
)تحریک  یا هر دو به گونه اي افزایش یابند که گشتاور محرك موتور برابر  (

 .گشتاور مقاوم بار گردد
با کاهش دور موتور  با تغییر در رئوستاي تحریک کنترل کرد اما توان میرا  

می (خاصیت خود تنظی شودمیکنترل  ،و بدون نیاز به اعمال کنترل از بیرون موتور
 .موتور شنت)

در مدار شنت و تحریک مستقل اگر تغییرات جریان تحریک موتور نداشته  _2نکته
را ثابت فرض نمود و از رابطه زیر  φهاي مختلف مقدار فوران در بار توان، میباشیم

 .دست آوردهطور کلی بهنسبت ولتاژالقایی آرمیچر و سرعت را ب
  

 موتور سري -3
 .کنیدمشاهده می 44در شکل  را سريموتور ط مدار الکتریکی ورواب

 

 
 44 شکل

و  
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هاي با گشتاور راه اندازي زیاد (مانند وسایل حمل و نقل و موتور سري براي بار
ه چرا ک ،اما به هیچ وجه نباید بی بار شود. هاي برقی) بسیار مناسب استجرثقیل
ماشین آسیب  هاي گردانندهقسمت شود و میآن بسیار زیاد صورت دور در این

 .خواهند دید
 موتور مختلط (کمپوند) -4

 .کنیدمشاهده می 45در شکل را کمپوند موتور مدار الکتریکی وروابط 
 

 

 
 45شکل

 
 :استروابط ولتاژ و جریان براي هر دو شکل به صورت زیر 

   ، . =  -  و
 

ي ترداراي گشتاور راه اندازي بزرگ ،نسبت به موتور شنت مشابه خود ،موتور سري
و تغییرات دور آن محدودتر  دارداست اما در مقابل موتور شنت تحمل بی باري 

 یعنی دارد.را هاي بین موتور سري و شنت بنابر این موتور کمپوند ویژگی .است
گشتاور راه اندازي موتور کمپوند بیشتر از موتور شنت و کمتر از موتور سري است 
 .و تغییرات دور آن نیز در زیر بار حد وسطی بین موتور شنت و موتور سري است

که اثر سیم پیچی تحریک سري در  ،هاي کمر موتور کمپوند در بی باري و بارد
توسط سیم  میدان مغناطیسی ماشین کم است و ایجاد میدان مغناطیسی عمدتاً

ش اما با افزای است،رفتار آن شبیه موتور شنت  ،پذیردشنت انجام می پیچ تحریک
موتور کمپوند رفتاري شبیه  شود،میبار که جریان سیم پیچ تحریک سري زیاد 

 .کندموتور سري پیدا می
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شود که نیاز به گشتاور راه اندازي تور کمپوند در جاهایی استفاده میاین از موبنابر
زیاد و در عین حال با تغییرات گسترده بار از حوالی بی باري تا بار کامل مورد نظر 

 .باشد
 هاي جریان مستقیمهاي موتورمشخصه

 
 مشخصه اصلی موتورهاي جریان مستقیم

سی : مشخصه الکترومغناطی 1
T=f( ) 

توان نتیجه گرفت که براي تأمین صه میاز این مشخ
الکترو موتور چه مقدار جریان  هاي مختلف به وسیلهگشتاور

 .شودوسط آرمیچر آن از شبکه دریافت میت

الکترومکانیکی :  مشخصه 2
)n=f( 

مختلف دور موتور هاي راه، توان فهمیدمیاز این مشخصه 
 . خواهد کردچگونه تغییر 

 مشخصه گشتاور دور: 3
n = f(T)  یاW = f(T) 

یرات غیو بیان کننده ت استالکترو موتور  ترین مشخصهمهم
 . هاي مختلفدور در گشتاور

 
 »سیدي«هاي درصد تنظیم سرعت در موتور

د درص«، تغییرات سرعت از بی باري تا بار کامل را نسبت به سرعت در بار کامل
 :گویند »تنظیم سرعت

    X 100 X 100  ،% = % 
 = سرعت در بار کامل n، سرعت در بی باري ، درصد تنظیم سرعت =%

 .ان تنظیم دور در موتور بیشتر استتر باشد امکهر قدر درصد تنظیم سرعت کوچک
 

پرسش کالسی  . اشاره دارد تکمیل کنید )DC( سیدي جدول زیر را که به انواع موتورهاي 

 
 

 کاربرد شرح عنوانردیف

1 

با  »سیدي«موتور 
آهن رباي دائم 

PMDC( 
Permanent Magnet 

DC )Motor 

یچیر این نوع موتور به جاي سیم د
شود واستفاده می .............. از، تحریک

به تحریک خارجی براينداشتن نیاز 
نیز کتلفات تحری نو نبود .............تولید

 از مزایاي آنها به شمار 
 .آیدمی
میدان مغناطیسی –آهن رباي دائم  ج)

این موتورها با حجم کوچک و توان کم داراي
ا وهور مناسبی هستند و در اسباب بازيگشتا

،موتور برف پاك کن صورتدر خودروها به
باالبر شیشه و هم شوي و پایین وپمپ شیشه

 . روندکار میها بهچنین در مسواك
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 کاربرد شرح عنوانردیف

2 
با  سیديموتور 

 تحریک مستقل
)Separately 

Excited DC Motor(

ارتباط الکتریکی بین، در این نوع موتور
.مدار آرمیچر و مدار تحریک وجود ندارد

ايبر. ......سیم پیچی تحریک با تعداد دور
.شودها پیچیده میجریان کم به دور قطب
جریان تحریک ازبراي تغییر و تنظیم 

با سیم پیچی تحریک.. ......مقاومت متغیر
 .شوداستفاده می

 سري –زیاد  ج)

ثابت از بی این نوع موتورها داراي سرعت تقریباً
.و گشتاور آنها کم است اندباري تا بار کامل

همچنین داراي بازه وسیع کنترل سرعت از صفر
یکتحرتورهاي بنابراین مو. هستندتا سرعت نامی 

رود که نیاز به سرعتکار میمستقل در جاهایی به
 . ثابت و کنترل سرعت در بازه وسیعی باشد

3 
با  سیديموتور 

 تحریک شنت
Shunt Field DC( 

)Motor 

مدار تحریک با مدار، در این نوع موتور
.کندارتباط پیدا می.......... آرمیچر به صورت

براي. ...... سیم پیچی تحریک با تعداد دور
.شود ها پیچیده مجریان کم به دور قطب

از ،براي تغییر و تنظیم جریان تحریک
زي با سیم پیچی تحریکمقاومت متغیر موا

 .شوداستفاده می
  زیاد -موازي  )ج

هاي موتوره منحنی مشخصهبا توجه به اینک
،استه موتورهاي تحریک مستقل شنت مشاب

تحریک مستقل موتورلذا کاربردهایی که براي 
  .کندئه شد براي موتور شنت نیز صدق میارا

4 
با  سیديموتور 

 تحریک سري
Series Field DC( 

)Motor 

مدار تحریک با مدار، در این نوع موتور
-ارتباط پیدا می.......... آرمیچر به صورت

سیم پیچی تحریک با تعداد دورکم. کند
پیچیدهها به دور قطب. ......براي جریان

 .شودمی
 زیاد –سري  ج)

از موتورها داراي تغییرات سرعت زیاد،این نوع 
ندازياهستند و گشتاور راه ،بی باري تا بار کامل
يي سربنابراین موتورها. آنها بسیار زیاد است

شوند که نیاز بهکار گرفته میدر جاهایی به
اندازي زیاد باشد و تغییرات سرعتگشتاور راه

،یک نمونه کاربرد موتور سري. نباشدمهم 
 . انداز موتور خودروهاي سواري استراه

5 
با  سیديموتور 

 تحریک کمپوند
Compounded( 

)Field DC Motor 

ترکیبی، هافوران قطب، در این نوع موتور
..............از فوران دو سیم پیچی تحریک

که داراي دو نوع کمپوند اضافی واست 
اگر، در موتورهاي کمپوند. استنقصانی 

هاي تحریک موازي یا سري بهسیم پیچی
رمیچر ارتباط دادهگونه اي با سیم پیچی آ

،هاي آنها هم جهت شوندشوند تا فوران
شود ونامیده می» کمپوند اضافی«موتور 

در صورتی که فوران سیم پیچی تحریک
کمپوند«، سري و موازي هم جهت نباشد

 .شودینامیده م» نقصانی
 سري و موازي ج)

موتورهاي کمپوند اضافی داراي تغییرات سرعتی
، ازکمتر از موتور سري و بیشتر از موتور شنت

گشتاور موتور کمپوند. است ،باري تا بار کاملبی
اضافی از موتور سري کمتر و از موتور شنت بیشتر

 .است
وندشکار گرفته میموتورهاي کمپوند در جایی به

ابتث اندازي زیاد و سرعت تقریباًگشتاور راهکه به 
 .نیاز داشته باشند

موتورهاي کمپوند نقصانی موارد استفاده چندانی
از موتور کمپوند نقصانی در ماشین برش. ندارند

  .شودکارخانجات لوله سازي استفاده می
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 هاي جریان مستقیمهاي راه اندازي موتورروش
برابر جریان نامی (و حتی  ده اندازي تا حوالی جریان راچون در موتورهاي صنعتی 

 :زیر در بر خواهد داشت ی به شرحمشکالت ،بیشتر )خواهد شد
 ؛ها و اتصاالت با جریان خیلی باالتر از جریان نامینیاز به کلید .1
 ؛هایچ آرمیچر و زغالآسیب دیدن سیم پ .2
 اور ز حد گشتهاي مکانیکی رتور به دلیل بزرگی بیش اآسیب دیدن قسمت .3

 ؛ًراه اندازي
 ؛افت ولتاژ زیاد در منبع تغذیه .4
هاي پر قدرت از مقاومت هاي صنعتی معموالًي حل مشکالت راه اندازي در موتوربرا

شوند طوري انتخاب می ها عمالً. این مقاومتشوداستفاده می »راه انداز«به عنوان 
 .یشتر نشودکه جریان راه اندازي از حدود دو برابر جریان نامی ب

ل ن راه اندازي آنها به دلیکه جریا ،هاي الکتریکی کم قدرت زیر یک کیلو واتموتور
 توانند مسقیماً یم هستندبرابر جریان نامی سه تا دو ودن مقاومت آمیچر بزرگ ب

 .بدون مقاومت راه انداز به شبکه متصل شوند
 

 هاي جریان مستقیمراه اندازي دستی موتور
 ايسه نقطهراه اندازي الف) 

و به همین دلیل سه نقطه  است »F ،A ،L«این نوع راه اندازي داراي سه ترمینال 
 .شودنامیده می

یب ه ترتدر ابتداي راه اندازي ب را، راه اندازین صورت است که دسته ه اعملکرد آن ب
 .دهیمییر میتغ ،متناسب با افزایش دور موتور ،5تا 1شماره 

 کم اندازيراه وجریان گیرندمی قرار آرمیچر راه برسر هامقاومت تمام اول مرحله در
 هايمقاومت تمام رسد،می خود نامی حد به موتور سرعت که پنجم مرحله در .است
 یمغناطیس بوبین توسط اندازراه دسته و اند شده برداشته آرمیچر ازسرراه اندازراه

 .شودمی داشته نگه و جذب
 :شوندمی موتور شدن خاموش و انداز راه دسته قطع سبب که عواملی

 U هسته مغناطیسی خاصیت رفتن بین از موجب که: اصلی برق قطع -1
 .رددگمی بر خود اول وضعیت به فنر وسیلههب اندازراه دسته و شودمی شکل

 قطع برابر در موتور حفاظت واقع در خاصیت این: تحریک جریان قطع -2
 .) دور شدید افزایش( است تحریک
 اينقطه سه انداز راه عیب
 ،یادز دورهاي به مندنیاز و وسیع دور تنظیم با موتورهاي براي اي نقطه سه انداز راه

 صورت این در .کنیم کم را تحریک جریان باید دور افزایش براي زیرا نیست مناسب
 .شود شکل U ازهسته انداز راه دسته شدن جدا باعث است ممکن
 .شودنمی استفاده سري موتور براي اي نقطه سه انداز راهاز : نکته
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 اي نقطه چهار اندازي راهب) 
 قطع اما. دارد وجود تريوسیع محدوده در دور افزایش امکان اندازي راه نوع این در

 قطع برابر در موتور حفاظت براي شدو نخواهد انداز راه قطع موجب تحریک مدار
 .نمود استفاده دور تابع کلیدهاياز  باید دور افزایش و تحریک

 اتوماتیک اندازي راه
 طراحی مداري توانمی تایمر و کنتاکتور چند از استفاده با اندازي راه نوع این در
 شکل مانند ،کنند خارج مدار از را انداز راه هايمتمقاو دیگري از پس یکی که کرد
 :زیر

 تنظیم جریان تحریک در زمان راه اندازي
 و راه اندازي اندازي براي بهبود گشتاورمحددویت جریان راهبه علت 
. اندازندآنها را با حداکثر جریان تحریک مجاز راه می ،هاي جریان مستقیمموتور

 با تحریک ،عالوه بر جریان آرمیچراندازي این راهزیرا طبق رابطه گشتاور تولیدي 
 .نیز متناسب است

مدار ، ت و کمپوند مقاومت متغیرشن ،این در موتور هاي تحریک مستقلبنابر
در حالتی که رئوستاي راه انداز مدار ، گیردتحریک در حداقل مجاز خود قرار می

 .آرمیچر حداکثر است
 هاي کنترل دور موتورهاي جریان مستقیمروش

 ؛از طریق کنترل فوران -1
 ؛از طریق کنترل ولتاژ آرمیچر -2
 ؛از طریق کنترل مقاومت مدار آرمیچر -3
 .شوداستفاده نمی ،به دلیل زیاد بودن تلفات ،از روش سوم -4

 سرعت از طریق تغییر فوران کنترل
سرعت کاهش و با  ،یعنی با افزایش فوران ،رابطه عکس دارد رمقدار فوران با دو

 .یابدسرعت افزایش می ،کاهش فوران
تغییر فوران توسط مقاومت متغیر  ،ت و کمپونددر موتورهاي تحریک مستقل شن

 .مدار تحریک به سادگی امکان پذیر است
یر براي تغی ،که مدار مستقلی براي سیم پیچی تحریک وجود ندارد ،در موتور سري

 نیاز استر پرقدرت با سیم پیچی تحریک موازي یبه یک مقاومت متغ فوران عمالً
 .گویندمی (Diverter)که به آن 

، هاي تحریک مستقلران در موتورش کنترل دور از طریق تغییر فوبا به کارگیري رو
توان به دورهاي باالتر از حالتی که رئوستار در مدار تحریک ت و کمپوند فقط میشن

توان دور موتور را بین حد کمتر را از بین حد کمتر قرار ندارد دست یافت و نمی
 .نمود

 کنترل سرعت موتور از طریق کنترل ولتاژ آرمیچر
در این . ها تناسب مستقیم داردسی با ولتاژ دو سر آرمیچر آنديهاي سرعت موتور

در هر دو کاهش (ها به راحتی و با دقت زیاد روش براي همه انواع موتورها دور موتور
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توجه نمود که ولتاژ از حد مجاز ماشین  البته باید. قابل تنظیم است )یا افزایش
 .فراتر نرود

 لئونارد-ستم واردکنترل دور به روش سی
 از جریان مستقیم که براي چرخاندن مولد است،که به شکل زیر ،در این سیستم

ه جریان مستقیم ب ،ن مستقیم موتوراز ولتاژ تولید مولد جریا. استفاده شده است
 در. آوردآید و موتور جریان مستقیم بار مورد نظر را به حرکت در میت در میکرح

جریان تحریک  -1 :شودبه دو صورت تغییر داده می سیدياین روش سرعت موتور 
جریان تحریک مولد که منجر به تغییر ولتاژ موتور  -2، خود موتور جریان مستقیم

عت سر ،نترل فوران و هم تغییر کنترل ولتاژکیعنی همزمان هم از طریق . گرددمی
 .شودموتور کنترل می

اما به دلیل امکان کنترل دور . مفصل و گران قیمت خواهد بود ،این مجموعه -1
ده برابر آن ساده موتور در یک محدوده وسیع (از یک حداقل دور تا بیش از 

 .هاي پرقدرت داردمتعددي در موتورهاي کاربرد
 نیازي به، به دلیل امکان تنظیم ولتاژ ورودي موتور ،در این روش کنترل دور -2

 .خواهد بودمقاومت راه انداز در مدار آرمیچر موتور نیز ن
 تغییرجهت گردش موتورجریان مستقیم

براي تغییرجهت گردش موتورهاي جریان مستقیم باید یکی از دو کمیت جریان 
عنی دریکی از دوسیم پیچی آرمیچر ی .تغییرجهت بدهند حریکتآرمیچر وجریان 

 جاهبسرسیم پیچی جا سیم پیچی عوض شود یابه اصطالح دو پالریته و تحریک یا
 .گردد

 موتورهاي جریان مستقیم دو سرمدار آرمیچر را براي تغییرجهت گردش عموالًم
مشکالتی ، جهت جریان تحریک راعوض کنیم زیرا اگر بخواهیم. کنندجا میهبجا

جهت القاي ولتاژهاي  ،همچون قطع مدار تحریک در لحظه تغییردرمدارآرمیچر 
 .پیش خواهدآمد ناخواسته

ر هنگام تغیی، در سیم پیچی جبرانگر هم باشد یاآرمیچر داراي قطب کمکی  اگر
شود که جهت  جاهبآرمیچرطوري جا ورودي وخروجی مدار پالریته آرمیچرباید

 .نیز تغییرکند هاي جبرانگرهاي کمکی وسیم پیچیجریان درقطب
که د به شبت و کمپونشن، ک موازي موتورهاي تحریک مستقلسیم پیچی تحری

را براي رفتار مولدي  اند تا میدان مغناطیسی الزممقبلی خود متصل باقی می
مدار تحریک نیز از شبکه جدا ، تأمین نماید و پس از توقف کامل محور آرمیچر

 .گرددمی
مز همچنان با اما در موتور سري و کمپوند سیم پیچ تحریک سري در حالت تر

 ترمزيبا این تفاوت که دو سرپیچی سري در حالت ، ماندآرمیچر سري باقی می
شود تا جهت آن مانند حالت موتوري باقی بماند و پسماند هسته از بین جا میهبجا

 .نرود
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 هاي ترمزموتورهاي جریان مستقیمروش
اساس کارترمز موتورهاي الکتریکی براین مبنا استوار است که انرژي جنبشی 

 ات، مستهلک شود سریعاً یاداده شود  برگشت هبه شبک قسمت درحال شرکت یا
 اند از:این ترمزها عبارت.محورموتور بایستد

 ؛ترمز دینامیکی .1
 ؛ترمزباجریان مخالف .2
 .ترمزمولدي .3

 ترمز دینامیکی
 آن به یک مقاومت متغیر سر دو شود ومیدراین روش مدار آرمیچر ازشبکه جدا

ابتداتبدیل به انرژي ، وسیله آرمیچرهجنبشی محور ب گردد تا انرژيوصل می
 الً مع یعنی. شود سپس در داخل مقاومت متغیرتبدیل به گرما، الکتریکی گردد

 .دهدبروز مییک مولد را از خود  رفتار آرمیچر
 ترمز با جریان مخالف

لحظه جاي دو سرآرمیچر را عوض  در این روش براي ایجاد گشتاور ترمزي در یک
توقف  بهشود. موتور سریعاً رو کار جهت گشتاور تولیدي برعکس می با این. کنندمی
. دآیوجود میهرود و نیروي ترمز کننده اي به مراتب بیش از حالت دینامیکی بمی

اً دا شود تا مجددالبته در این روش موتور پس از ایست کامل باید سریعاً از شبکه ج
 .راه اندازي نشود در جهت معکوس

 ترمز مولدي
خود ( مانند وسایل  ثیر شتاب حاصل از نیروي وزنکه بار موتور تحت تأدر مواردي

 ها و آسانسورها ) بتواند به بیشنقلیه در سرپائینی یا حرکت رو به پایین جراثقال
 .توان از روش ترمز مولدي استفاده نمودخود برسد، میاز سرعت بی باري 

که شب و به گرددمیدر این حالت انرژي جنبشی محور به انرژي الکتریکی تبدیل 
 ها یا روشنایی سیستم یا صرف شارژ باتري شودمیجریان مستقیم برگردانده 

 .گرددمی
د توانمیچر آن نمیزیرا ولتاژ در آر ،دروکار نمیه: در موتور سري روشن ترمز بنکته

 .از ولتاژ شبکه بیشتر شود
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 ارزشیابی

(ابزار، مواد، شرایط کارمراحل کاريردیف
تجهیزات، زمان، مکان)

نتایج 
 ممکن

نمره ، داوري، ها(شاخصاستاندارد 
نمره دهی)

2 
هاي ماشین

جریان 
  مستقیم

) DC سی(دي

تجهیزات: ابزار و 
 تجهیزات

زمان: در اختیار 
 هنرآموز

مکان: کالس و کارگاه

باالتر از 
سطح 
 انتظار

هاي جریان مستقیم ساختمان ماشین -1
 را بشناسد.

هاي جریان مستقیم را انواع ماشین -2
 بررسی کند.

طرز کار مولدهاي جریان مستقیم را  -3
 بیان کند.

چگونگی ایجاد نیرو و گشتاور در یک  -4
 موتور ساده را بررسی کند.

طرز کار موتورهاي جریان مستقیم را  -5
 بیان کند.

هاي جریان توان و راندمان در ماشین -6
 مستقیم را بررسی کند. 

3 

قابلِ قبول

مستقیم هاي جریان ساختمان ماشین -1
 را بشناسد.

طرز کار مولدهاي جریان مستقیم را  -2
 بیان کند.

طرز کار موتورهاي جریان مستقیم را  -3
 بیان کند.

هاي جریان توان و راندمان در ماشین -4
 مستقیم را بررسی کند. 

2 

غیرِ قابلِ 
 قبول

هاي جریان مستقیم ساختمان ماشین -1
 را بشناسد.

هاي جریان توان و راندمان در ماشین -2
 مستقیم را بررسی کند. 

1 
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 . تکمیل کنید، ساختمان موتور القایی سه فاز يجدول زیر را با توجه به اجزا پرسش کالسی

 
 تصویر شرح و کاربردنوع جزءردیف

استاتور 1

ادهسته استاتور از تعد. ستکن مدار الکترومغناطیسی موتورهاستاتور قسمت ساا
زیادي ورقه نازك فلزي که بر روي هم پرچ شده اند تشکیل شده است که

............این ورقه ورقه ساختن هسته کمک می کند که. شودنامیده می »لمینیشن«
هايرقهو. کاهش یابد، در مقایسه با حالتی که از یک هسته یکپارچه استفاده شود

رحاصل آن یک سیلند که ،شوندپرچ می، یکدیگر ن روي، پس از جمع شداستاتور
شده در شیارهاي استاتور قرار هاي عایقبوبین سیم پیچ. سازدتوخالی را می

دههنگامی که موتور مونتاژ ش. دهندو سیم پیچی استاتور را تشکیل می گیرندمی
متصل. .......طور مستقیم بهههاي استاتور بسیم پیچ، در حال کارکرد است

،همراه با هسته آهنی که در مجاور آن قرار دارد، هاهر گروه از کالف. گردندمی
.ندکک میدان الکترومغناطیسی ایجاد میشود یهنگامی که جریان برقرار میدر 
 منبع توان - تلفات هسته ج)

 

 

 

 رتور 2

وعن رایج ترین. گردان مدار الکترومغناطیسی موتورهاي القایی است ءرتور جز
.تاسرتورهاي قفس سنجابی ، رتور مورد استفاده در موتورهاي القایی سه فاز

وسیله تجمیع کردن ورقه هاي نازك آهن ایجادههسته رتور قفس سنجابی ب
در رتور موتور القایی قفس. دهدمیتشکیل یک سیلندر فلزي را و  شودمی

در شیارهاي رتور که به...... ....سنجابی سیم پیچی وجود ندارد و در عوض
هاي هاديمیله. تزریق شده است، صورت یکنواخت در محیط آن قرار گرفته 

گاهنآ. شوندمتصل می ............هاينظر الکتریکی و مکانیکی به حلقه رتور از
.تا رتور مونتاژ شده را تشکیل دهد شودمی رتور درون یک شفت استیل پرس

 نتهاییرینگ ا - هاي هاديمیله )ج

 

محفظه 3
موتور

ها) تشکیلمحفظه از یک بدنه (یا یوغ) و دو عدد درپوش (محفظه یاتاقان
رتور درون استاتور قرار گرفته. استاتور درون بدنه نصب شده است. شده است
هیچ تماس و اتصال. خیلی کوچک از استاتور جدا شده است.. ..........و با یک

اجزاي داخلی، محفظه. استاتور و رتور وجود نداردفیزیکی مستقیمی بین 
 درجه حفاظت موتور. کندبقیه عوامل محیطی محافظت می از موتور را از آب و

ها بر روي شفت نصب یاتافان. بستگی به نوع محفظه و آب بندي آن دارد
دهند کهو به رتور اجازه میکنند میرتور عمل . .......به عنوان و شوندمی

بر روي شفت کهدر برخی از موتورها از یک فن استفاده کرده اند  .بچرخد
و باعث خنک شدن چرخدپره فن نیز می، با چرخش رتور .نصب شده است
  .شودالکتروموتور می

 تکیه گاه - فاصله هوایی ج)
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 ارزشیابی

مراحل ردیف
 کاري

 ،(ابزارشرایط کار
، تجهیزات، مواد

 مکان)، زمان
نتایج 
نمره نمره دهی)، داوري، هااستاندارد (شاخص ممکن

2 

هاي ماشین
الکتریکی 
جریان 
 متناوب

تجهیزات: ابزار و 
 تجهیزات

زمان: در اختیار 
 هنرآموز

مکان: کالس و 
 کارگاه

باالتر از 
سطح 
 انتظار

هاي الکتریکی سه فاز را تقسیم بندي ماشین -1
 .انجام دهد

 .بررسی کنداساس کار موتور القایی سه فاز را  -2
 .هاي القایی سه فاز را شناسایی کندانواع موتور -3
.هاي القایی سه فاز را بررسی کندساختمان موتور -4
 . هاي سنکرون را بداندطرز کار موتور -5

3  

قابلِ 
 قبول

هاي الکتریکی سه فاز را تقسیم بندي ماشین -1
 .انجام دهد

 .شناسایی کندهاي القایی سه فاز را انواع موتور -2
 . هاي سنکرون را بداندطرز کار موتور -3

2  

غیرِ قابلِ 
 قبول

هاي الکتریکی سه فاز را تقسیم بندي ماشین -1
 .انجام دهد

.هاي القایی سه فاز را بررسی کندساختمان موتور -2
1  

 

 پالك خوانی
 نگامهنویسند براي استفاده بهینه درموتور میمشخصاتی که روي پالك الکترو

 هب توجهی بی گاهی که شود می نکاتی شامل و استصحیح راه اندازي طراحی و 
 ).46شکل ( گرددباعث بهره وري کمتر و خسارت به تجهیزات الکتریکی می هاآن

 

 
 اجزاء الکتروموتور_ 46شکل 

 پالك مشخصات
براي طراحی مدار مربوطه و انتخاب  ،پالك خوانی الکترو موتورها به طراح و راه انداز

 کند.بسیار کمک می ،قطعات کنترل وراه اندازيصحیح 
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 والً معم ،دشوها نوشته میمشخصاتی که روي پالكترین مهم ادر اکثر الکتروموتوره
 موارد زیر است:

»No «؛شماره ساخته شده توسط کارخانه 
»Type«الوگ کارخانه موجود شامل کلیه مشخصات فنی الکترو موتور که در کات

 .و یا در مکاتبه با کارخانه باید به آن اشاره شود است
»A «میزان جریان نباید بیشتر  .دهدحداکثر جریان مجاز الکترو موتور را نشان می

طوري انتخاب شود که زیر مقدار فوق  همیشه باید الکترو موتور باشدمقدار این از 
 .کار کند

»V«  اي هیا کمتر به سیم پیچ نباید ولتاژ بیشتر است.ولتاژ کاري الکترو موتور
 .الکترو موتور اعمال گردد

»50HZ « هرتز کار کند (برق ایران 50الکترو موتور باید در فرکانس(. 
»60HZ«  شناورها)هرتز کار کند (فرکانس برق  60الکترو موتور باید در فرکانس. 

لذا الکتروموتوري که در فرکانس  .با فرکانس ارتباط دارد هانکته: دور الکترو موتور
دورش دیگر  ،60همین الکترو موتور در فرکانس  است،دور  1500 هرتز مثالً 50

 .نیست 1500
»R. P. M« ت خروجی فنشان دهنده دور الکترو موتور در یک دقیقه در روي ش

 .است
»H. P«  دهدنشان می ب بخار)(برحسب اسرا  الکترو موتورخروجی مقدار توان. 
 

 
 پالك مشخصات الکتروموتور _47شکل 

 شرح تکمیلی برخی از عالئم روي پالك
بودن ماشین به طور نسبی  نوع کار و مدت زمان روشن ،در ردیف یازدهم جدول زیر

تعریف شده است که با حروف ، طبق استاندارد، هشت حالت کاري. شودبیان می
0S  5تاS شوندنشان داده می، 
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 هاار ماشینجدول انواع ک
  

 کار پیوسته
S1 

کار ماشین می تواند بدون . ماشین تحت بار نامی به درجه حرارت پایدار و ثابت می رسد
 .بدون این که از دماي مجاز تجاوز کند، وقفه اجرا شود

 مثال: پمپ فاضالب

 کار کوتاه مدت
S2 

کار با بار نامی فقط در زمان داده شده . کوتاه است ،زمان کار در مقایسه با وقفه بعداز آن
 .دقیقه 90 و 60، 30 ، 10هاي بارگذاري استاندارد؛زمان. مجاز به اجراست

 مثال: موتور محرکه سیرن (آویر)

 کار موقت
S3 
 
S4 
 
 
S5 

، 15هاي استاندارد:  ED. فقط بخشی از مدت زمان سیکل است EDزمان روشن بودن 
دقیقه در نظر  10آن را ، زمان سیکل معلوم نباشداگر مدت است.  %60و  40، 25
 .گذاردهیچ اثري بر روي دماي ماشین نمی راه اندازي مرحله S3در نوع کار . گیرندمی

 : موتور باالبر (روتور با حلقه لغزان)S3مثال براي 
ماشین را بیشتر گرم ، جریان راه اندازيتوضیح که با این ، است S3کار شبیه  S4در 
 .کندمی

 .S4 ED 25%، 500راه اندازي  hاطالعات مثالً: 
 : موتور محرك براي باالبر کوچک (روتور قفسه اي)S4مثال براي 

 ،با این در این جا یک ترمز الکتریکی (ترمز جریان مستقیم، است S4کار شبیه  S5در 
 .ترمز جریان معکوس) در نظر گرفته شده که در گرم شدن نیز سهیم است

 .S4 ED 25%جریان معکوس ، 500راه اندازي  h: مثالً اطالعات
 .: موتور محرك براي تفاله هاS5مثال براي 

کار پیوسته با بار 
 S6موقت 

الت بی باري با این این ماشین به هنگام وقفه در ح. است S3این نوع کار شبیه نوع کار 
 .شودمی ماند و خاموش نمی

 S6 ED 25% 40minیا بهتر  S6 10mn/60minاطالعات مثالً: 

 کار بدون وقفه
S7 

ازي مداوم و ترمز دین جهت از طریق راه انه ااین ماشین در کار بدون وقفه است و ب
 .شودالکتریکی بیش از حد معمول گرم می

 .S7ترمز با جریان مستقیم ، 100راه اندازي  h: اطالعات مثالً
 (ماشین ابزار خودکار) هاي تراش مرکزيمثال: موتور محرك براي ماشین

S8 

ه ب، یا تغییر دور توضیح که به جاي راه اندازي و ترمزبا این . است S7این نوع کار شبیه 
 .بردکار را پیش می، هاطور مثال از طریق تغییر قطب

 10min1-Smin/1500min1-300min. S8اطالعات: 
 کاربرد: خط تولید خودکار

 
که نوع محافظت (ایمنی) به کار رفته در مقابل  ،در ردیف بیست و یکم جدول

 IP« )International«از دو حروف، شودو نفوذ اجسام خارجی و آب بیان میتماس 
Protection  هدرج، اولین رقم. شودو دو رقم کد استفاده می )حفاظت بین المللی 
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قابل منی در مای درجه، ایمنی در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و دومین رقم
شود که یک سه رقمی استفاده میگاهی اوقات نیز از کد . دهدنفوذ آب را نشان می

 .رقم آن مربوط به شرایط محیطی است
 پالك اتصاالت موتور(تخته کلم)

ه محفظها از داخل پوسته به یک سر سیم، هاي موتور سه فازبراي اتصال سیم پیچ
 .گویندمی »تخته کلم«شوند که اصطالحاً به آن یا ترمینال موتور هدایت می

 
 .هاي یک موتور سه فاز را بررسی کنیددر کارگاه چگونگی تشخبص سالم بودن کالف فعالیت کارگاهی

 کار اجرايمراحل 
ز کنید و محل اتصال سر و ته اب 48شکل تخته کلم موتور سه فازي را مطابق  -1

 .مشخصه یادداشت کنیدها را به همراه حروف کالف

 
 48شکل 

 .در کارگاه را در حالت اهم متري قرار دهید آوومتر موجود -2
هاي مربوط به کالف اول در به پیچ، 49مطابق شکل ، و سر سیم اهم متر راد -3

در این صورت الزم است عقربه اهم متر تا انتهاي صفحه . تخته کلم وصل کنید
 .منحرف شود

 
 49شکل 

. (دو سر کالف دوم) تغییر دهید، 50مطابق شکل، هاي اهم متر راسیممحل سر  -4
 .در این حالت نیز الزم است عقربه اهم متر تا انتهاي صفحه منحرف شود



 94

 
 50شکل 

 

هاي اهم متر را محل قرار گرفتن سر سیم، 51شکل مانند ، در مرحله سوم نیز -5
است عقربه تا انتهاي صفحه  در این شرایط نیز الزم .دو سر کالف سوم قرار دهید

 .منحرف شود
 

 
 51شکل 

 

بدنه ا بهاي نشان داده شده در تصاویر با یکدیگر یا صورتی که سیم پیچتذکر:در 
 .باشند موتور سالم نیست و نباید آن را در مدار قرار داد مرتبطموتور 

به همراه مهره و  ،را هاي مسی مربوط به اتصاالت تخته کلمتسمه، 52شکل  -6
 .آنها را از انبار تحویل بگیرید، براي ایجاد اتصاالت. دهدنشان می ،واشر

 

 
 52 شکل

مربوط به اتصاالت تخته هاي مسی و مهره تسمه، گیري آچار مخصوصکاربا به -7
 .)53شکل (ها را به یکدیگر وصل کنید انتهاي کالف، کلم
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 53شکل 

 

، که به حالت ستاره وصل شده است، موتور راتخته کلم یک  54در شکل  -8
هاي هر فاز مقدار مقاومت سر و ته کالف، با استفاده از اهم متر. کنیدمشاهده می

 .موتور را اندازه گیري کنید
 

 
 55شکل 

هر گاه یک سیم اهم متر به بدنه  ،در این شرایط و در صورت سالم بودن موتور -9
رف عقربه نباید منح، چ هاي تخته کلم وصل شودو سرسیم دیگربه هر یک از سیم پی

نباید هیچ ارتباط الکتریکی بین کالف هاي موتور با بدنه  ،به عبارت دیگر. شود
، هاي باالالمپ تست یا اهم متر در رنج، براي اطمینان از میگر. وجود داشته باشد

 .الزم است نداشتن اتصال بدنه را آزمایش کنیم
 .ستاره را باز کنید اتصال ،با کمک آچار -10
 هاي مسی و مهره مربوط به تسمه، کار گیري آچار مخصوصبا به -11

 .)56(شکل  ها را به یکدیگر وصل کنید، کالفکلمتخته

 
 57شکل 
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، که به حالت مثلث وصل شده است، تخته کلم یک موتور را 58، در شکل -12
هاي هر فاز مقاومت سر و ته کالفمقدار ، با استفاده از اهم متر. کنیدمشاهده می

 .موتور را اندازه گیري کنید

 
 59شکل 

 ید هیچ ارتباط الکتریکی بیندر این شرایط و در صورت سالم بودن موتور نبا -13
توان از میگر یا اهم براي اطمینان می. هاي موتور با بدنه وجود داشته باشدکالف

 .ها با بدنه را آزمایش کرداتصال داشتن سیم، هاي کیلو اهممتر در رنج
 تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

 دستگاه کربارلدر پایان این مرحله هنرجویان می بایست درك صحیحی از اهمیت 
 .و مراحل مختلف عملیات مغزه گیري داشته باشند، و نحوه عملکرد آن

 اصول چیدن مغزه ها در جعبه مغزه
 مالحظات اجرا:
حفاري ها بر اساس متراژ چیدن نمونه، کردن نمونه ها از کربارل بیان نحوه خارج

) و نحوه Dividerمعرفی جداکننده (، (با توجه به تصاویر ارائه شده)مغزه در جعبه 
 نوشتن مشخصات بر روي آن
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 ارزشیابی

مراحل ردیف
 کاري

، شرایط کار(ابزار
، تجهیزات، مواد

 مکان)، زمان
نتایج 
نمره نمره دهی)، داوري، ها(شاخصاستاندارد  ممکن

2 
موتورهاي 
الکتریکی 
 تکفاز

تجهیزات: ابزار و 
 تجهیزات

زمان: در اختیار 
 هنرآموز

مکان: کالس و کارگاه

باالتر از 
سطح 
 انتظار

.هاي الکتریکی تکفاز را بداندطرز کار موتور -1
هاي الکتریکی تکفاز را شناسایی انواع موتور -2

 .کند
را بتواند انجام  ع موتورهااانو پالك خوانی -3

 .دهد
 .کاربرد تخته کلم را بداند -4
هاي موتور را هاي ترمینالانواع سربندي -5

کانکتور پیچی را داشته باشد. بتواند انجام دهد

3

 

 قابلِ قبول

.هاي الکتریکی تکفاز را بداندطرز کار موتور -1
انجام را بتواند  هااع موتورپالك خوانی انو -2

 .دهد
 .کاربرد تخته کلم را بداند -3

2

 

غیرِ قابلِ 
 قبول

.هاي الکتریکی تکفاز را بداندطرز کار موتور -1
را بتواند انجام  هااع موتورپالك خوانی انو -2

 .دهد
1
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 هاي اکتریکیماشین یستگیشاارزشیابی 
 

 شرح کار:
 هاي الکتریکیشناخت قوانین حاکم بر ماشین

 )DC( هاي جریان مستقیمماشین
 هاي الکتریکی جریان متناوبماشین

 موتورهاي الکتریکی تکفاز
 استاندارد عملکرد:

الکتریکی، با ساختمان داخلی، نحوه عملکرد، ساختار و هاي هنرجویان قادر خواهند بود ضمن شناخت انواع ماشین
 ها را انجام دهد.هاي الکتریکی آشنا می شوند و چگونگی خواندن پالك هاي انواع ماشیناجزاي انواع ماشین

 شاخص ها:
 هاي الکتریکیشناخت کامل از ماشین

 ابزار و تجهیزات:، کار اجرايشرایط 
 .باشدبه لوازم ایمنی مجهز کارگاه شرایط: 

 هاي الکتریکیانواع ماشین: زاتیو تجهابزار 

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  2 هاي الکتریکیقوانین حاکم بر ماشین بررسی 1
  DC( 1( هاي جریان مستقیمماشین 2
  1 هاي الکتریکی جریان متناوبماشین 3
  1 موتورهاي الکتریکی تکفاز 4

توجهات ، بهداشت، ایمنی، فنیهاي غیرشایستگی
   2 ... و، محیطیزیست

 * میانگین نمرات
 
 . باشدمی 2، حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی* 
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 3 پودمان هاي سه فازکارگیري اجزاي شبکههنحوه ب

. در این استدریک شناور  (Main Seitchboard) تصویر فوق مربوط به سوییچ برد اصلی
بسیاري از اجزاي  شود،دیده میتصویر،ضمن اینکه قسمت اصلی سیستم برق در شناورها 

ود مشه گیري و ...هاي اندازهدستگاه ،کلید و بریکرها ،شبکه سه فاز، از جمله انواع نشانگر ها
 است.
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  عملکرد استاندارد
 آشنا فاز سه هايشبکه در استفاده مورد قطعات و زااج با هنرجو ،فصل این در

 و برديرکا شناخت ،نسبت به این اجزا جو هنر که است شده تالش شد. خواهد
 رودیم انتظار کتاب، در مندرج موارد از غیر به کند. پیدامحاسباتی  نه و عملکردي

 ختیارا در را بیشتري دانش و فعالیت خود، تجربیات و امکانات به توجه با آموز هنر
  دهد. قرار هنرجو

 

 پیشنهادي يهاالؤس
 کنبد؟ شناسایی و ببرید نام را توزیع هايشبکه اجزاي -1
 و آن انواع و کنید بیان فاز سه هايشبکه در را آن کاربري و تعریف را کلید -2

 برشمارید. را کدام هر کاربري
وضیح ت فاز سه هايشبکه در را فیوزها و تنوع و کاربري و کنید تعریف را فیوز -3

 دهید.
 واعان و دهید شرح توزیع هاي شبکه درو چرایی استفاده از آنها را  هارله کاربرد -4
 کنید. بیان را آن
 اهشینه انواع و دارند مزایایی چه و شوندمی نصب تابلو در چگونه هاشینه -5

 ند؟اکدام
 دهید؟ شرح را یک هر کاربري و ترانس انواع -6
 هامقره انواعو ، شود می نصب تابلو در چگونه آن خاص نوع و چیست مقره -7

 ؟نداکدام
 در )و... متر وات متر، ولت (آمپرمتر، گیرياندازه هايسیستم انواع کاربري -8

 است؟ چگونه توزیع هايشبکه
 است؟ چگونه ،کاربري نوع به توجه با هاآن بنديتقسیم و توزیع تابلوهاي انواع -9
 

 توزیع شبکه در کنندهقطع اجزاي کارگیريهب
 ارکردک منظور به و ،)تکنولوژي( فناوري پیشرفت با و مرور به فاز سه هايشبکه
 وند.ش، هر روزه به عناصر و قطعات جدیدي تجهیز میها شبکه این تر ایمن و بهتر
 داراتم نندةک قطع نقش که قطعاتیچنین  کاربرينوع  و معرفی به بخش این در
   پردازیم.می ،دارند عهده بر را فاز سه
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 بحث ،فاز تک به نسبت ،فاز سه هايشبکه مزایاي مورد در هنرآموز ريهمکا با  کالسی بحث
  کنید.

 

  فاز تک هايسیستم به فاز سه هايسیستم مزایاي
 رسد. می صفر به اي لحظه قدرت مقدار که دارد وجود لحظاتی فاز تک جریان در
 مقدار قدرت وقتی زیرا شود.نمی فرص اي لحظه توان گاههیچ فازه سه جریان در اما

از قدرت را  مقادیري لحظه همان در دیگر هايفاز برسد صفر به فازها از یکی
 .دارند.
 هب نیاز آسنکرون) القایی (موتور متناوب جریان موتورهاي الکترو اندازيراه براي
 ازهف یک جریان با دوار میدان این که است. گردان مغناطیسی ۀمحرک نیروي تولید

 روش به باید را فاز یک القایی موتورهاي جهت همین به شود.نمی ساخته
 ندازا راه یا کمکی فاز پیچ سیم به یعنی ؛کرد پیچی سیم فاز دو جریان موتورهاي

 .نیاز است پیچ سیم دو بین دیگر عوامل و خازن از استفاده با فاز اختالف ایجاد و
 سه جریان در اما .نیاز داریم مدار انداز راه پیچ سیم نمودن خارج به آن از ترمهم
 ایجاد راحتی به ،فازها بین ۀدرج 120 فاز اختالف علت به ،دوار میدان ،فازه
 گردد.می
 موتورهاي الکترو در شده تولید مغناطیسی محرکه نیروي ،فازه سه سیستم در

 ،فازه یک سیستم در ولی است گردش حال در ثابت مقدار با لحظه هر در القایی
 هر رد القایی فاز تک موتور الکترو در شده تولید مغناطیسی محرکه نیروي مقدار
 به نسبت ،فاز تک موتور صداي و سر باالبودن باعث مسئله این متغیراست. لحظه
 .کند می کار فاز تک موتور از تر نرم ،فاز سه موتور لذا گردد.می ،فاز سه موتور
 از یکسان توان در کنند می کار فازه سه جریان با که موتورهایی الکترو حجم

 .تر استکوچک کنند، می کار فازه یک جریان با که موتورهایی
 ،فازه هس سیستم در شده سو یک ولتاژ دامنه مستقیم، به متناوب جریان تبدیل در

ر ریپل (ضربان) کمت فازه یک متناوب جریان توسط شده سو یک جریان به نسبت
 .و راندمان بیشتري دارد

 

  
 1 شکل
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 :گرفت نظر در باید را زیر متعدد عوامل فاز سه اجزاي انتخاب در
 ؛اطمینان قابلیت 
 ،بودن اقتصادي 
 ؛فیزیکی شرایط و هامحدودیت با انطباق 
 کارکنان؛ براي ایمنی و نگهداري و تعمیرات و برداري بهره سهولت و سادگی 

 کلیدها
 

کارگاهی فعالیت  رتصوهب را يفاز سه موتور اهرمی، کلید یک وسیلههب ،شکل مطابق کالسی: کار 
 نمایید. اندازي راه ساده

 
 

 را فاز هس الکتریکی موتور یک ساده فاز سه کلید یک توسط ، ابتداکالسی کار در
 م.کنیمی اندازي راه ساده الکام طورهب دستی غیر کنترل یا حفاظت هیچ بدون
  .است ساده فاز سه کلید یک عملکرد با آشنایی ،فعالیت این از هدف

 

 
 2 شکل

 

کارگاهی فعالیت  ماه کمک به و کنید تهیه دلخواه به را گردان هايکلید از نمونه یک کالسی: کار 
 .نمایید بررسی مختلف هايوضعیت در را آن اتصاالت متر

 
 

 سمتق در گردان کلید نوع یک تاتصاال تغییر با فراگیران کالسی، کار این در
 ای (باز وضعیت تغییر این و شد دنخواه آشنا کلید گرداندن با خروجی، و ورودي
 سرهاي اتصال وضعیت .کرد دنخواه مشاهده متر اهم با را مسیر) شدن بسته

 .نمایید بررسی مختلف هايوضعیت در را کلید خروجی و ورودي
 

کارگاهی فعالیت  ار ساده موتور یک فاز جاییهبجا ،کلید یک وسیلههب ،شکل مطابق کالسی: کار 
 مشاهده تفاوتی چه دهید. تغییر را کلید وضعیت سپس و نمایید اندازيراه
  کنید؟می
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 جهت که شودمی مالحظه فاز، دو جاییبهجا ،کلید یک توسط قسمت این در
  آشنا مطلب دو با فراگیران اینجا در شود.می عوض الکتروموتورها چرخش

 گونهچ آنکه دیگر و ،دهدمی رخ اتفاقی چه فاز دو جاییهبجا با اینکه یکی ؛شوندمی
  گردد.می فعال گرد راست و گرد چپ صورتبه موتو یک

 

 تابلو يرو ولتاژ گیري اندازه براي را وخط فاز انتخاب کلید ،شکل مطابق کالسی: کار کارگاهی فعالیت
 .کنید گیري اندازه و نصب

 

 براي را خطوط انتخاب گردان، کلید یک وسیلهبه ، هنرجوبعد کالسی کار در
  استفاده بسیار برق هايتابلو در کلید این از آموزد.می آنها ولتاژ گیرياندازه
 شود.می

 
 3 شکل

 و هافیوز کلید بهراجع اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 نمایید. تحقیق آنها کاربري

  فیوزها کلید
 یاصل فیدر از که صورتی در ،کندمی تغییر شبکه مقطع سطح که هاییمحل در

 حفاظت براي ،باشد شده گرفته آمپر) 100 از (باالتر زیاد بار با و طوالنی انشعاباتی
 دهفااست انشعاب بار با متناسب فیوز کلید از انشعاب ابتداي در ،مربوطه انشعاب

، الزم است کلید مناسب و سلکتیو حفاظت براي ،طوالنی هايشبکه در و شودمی
 .ودش نصب خط وسط در مناسبی مکان در فیوز

  اتوماتیک کلیدهاي و فیوزها کلید مزایاي و معایب
 فاظتح توانایی ،ومغناطیسی حرارتی رله دو بودن دارا دلیل به ،اتوماتیک کلید -1
 دارم قادرند تنها فیوزها کلید ولی دارد را کوتاه اتصال و بار اضافه برابر در مدار از
 کنند. حفاظت کوتاه اتصال برابر در را
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 را فاز سه هر فازها از یکی در خطا دادن رخ هنگام در اتوماتیک هاي کلید -2
 اندازي راه مدارات در آنها از شودتوصیه می دلیل همین به و کنندمی قطع باهم

 فاز هس الکتروموتور از حفاظت سبب زیرا استفاده کنند، فاز سه الکتروموتورهاي
 زا یکی در خطا بروز هنگام در فیوزها کلید ولی شوندمی فاز یک قطع هنگام در

 در هاکلید این از استفاده دلیل همین هب کنند،می قطع را فاز همان تنها فازها
 شود.می توصیه ساختمان برق مدارات

 لیو هستند برداري بهره آماده بالفاصله مدار قطع از پس اتوماتیک هايکلید -3
 .اندسوخته فیوز تعویض مدارنیازمند قطع از پس فیوزها کلید

 لوص و قطع ولی نیست صحیح بار زیر در اتوماتیک هايکلید وصل و قطع -4
 .است مجاز بار زیر فیوزها کلید

 

  
 4 شکل

 

 را هاآن استفاده قابلیت و استارت استپ هاي کلید انواع اینترنت، در جووجست با  کنید تحقیق
 بیابید.

 
 

  )استارت-استپ( وصلوقطع کلیدهاي
 جامان دست وسیلهبه آنها تحریک که هستنند یفرمان وسایل جمله از هاشستی

  شوند.می طراحی متفاوت کاربردهاي براي و مختلف انواع در و گیردمی
 و ع)استاپ(قط کنندمی قطع را وصل کنتاکت ود تحریک، از پس که هاییشستی
 ستارتا شستی کنندمی وصل را قطع کنتاکت، دو تحریک از پس که هاییشستی
 دهند،می انجام زمان یک در را عمل دو هر که هايشستی د.شومی نامیده (وصل)

 بسته ،ازب کنتاکت دو کلید فشار با یعنی اند؛معروف دوبل یا وصلوقطع شستی به
  شود.می باز ،بسته کنتاکت دوبا  و

 شستی ،)ES( مدل شستی ،)ES / AC( مدل شستی اند:عبارت کلیدها این انواع
 ،)PL / PU( مدل فشاري دکمه هايشستی ،)PE( مدل اضطراري فشاري دکمه

 .... و )PT / PD( مدل 3 و 2 فشاري دکمه هاشستی
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 سیلهوهب را هاآن هايکنتاکت و نمایید تهیه را استارت استپ کلیدهاي از نمونه چند کارگاهی فعالیت
 کنید. تست کالس در متر اهم

 

 ،مختلف عانوا از )استارت-استاپ( وصلوقطع کلید چند تهیه با فعالیت، این در
  و تست را هاکلید این انواع خروجی و يدورو متر اهم یک وسیلههب فراگیران

  کنند. بررسی آن ساختن رها و شستی فشردن با را آن هايتیغه
 

 ستارتا کلید یک با کنید و آن را متصل المپ سه سر یک به را فاز سه ،شکل مطابق کارگاهی فعالیت
 اشم کنید؟می مشاهده چیزي چه استارت کلید فشردن با نمایید. متصل ارت به

 وجود شناورها برخی برق يتابلو در که ،ساده ارت خطاي شناسایی سیستم یک
 .اید، ساختهدارد

 
 

 )ارتاست استاپ( وصلوقطع کلید با ساده کار نمونه یک فعالیت این در فراگیران
 سوییچ يتابلو در سنجی ارت خطاي براي مدار ایناز  کنند.می مشاهده را ساده
 نور شود اتصالی دچار ها فاز از یک هر اگر یعنی شود؛می استفاده شناورها برد

 ژولتا سطح یک تقریباً آن طرف دو زیرا ،شودمی خاموش یا کم آن به مربوط المپ
 تريدقیق مدارات از شناور در سنجی ارت براي الزم موارد در البته داشت. خواهد

 گردد.می استفاده نیز
 

 مزایاي خصوص در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به هعمراج با  کنید تحقیق
 کنید. تحقیق کار خود هايکلید

 خودکار کلید مزایاي
 بالفاصله ،دیگري عامل هر یا زیاد جریان اثر در مدار قطع از پس خودکار کلید -

 .شودمجدد می برداري بهره آماده
 دکلی وضعیت توانمی است، شده تعبیه آن در که فرعی هايکنتاکت کمک با -
 فرمان اتاق در و تعیین ،سیگنال توسط خطا) وقوع یا وصل (قطع، حالت هر در را

 نمود. منعکس
 اتصال مدار یک روي بر را کلید اگر که است ايگونههب کلیدها این ساختمان-

 تسرع به کلید جریان اضافه رله شدن، بسته عمل ضمن در ببندیم، شده کوتاه
 کند.می قطع را مدار و دوشمی عمل وارد

 

 متر، مطابق شکلمینیاتوري را تهیه کنید و ضمن تست با اهمیک نمونه از کلید  فعالیت کارگاهی
 فوق مشخصات آن را بخوانید.
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اي هچه در کتاب اصلی نشان داده شده است، هنرجو نوشتهدر این فعالیت طبق آن
متر اتصال ورودي و خروجی آن اهم وسیلۀخواند و بهروي کلید مینیاتوري را می

هاي این فیوز و بررسی آن از آن شناسایی اولیۀ اندازه کند. هدف ازرا بررسی می
 نظر اتصال است.

 

کارگاهی فعالیت  یا ابلوت یک تغذیه آن با و بخوانید را آن مشخصات و کنید تهیه کامپکت کلید یک 
 کنید. اندازيراه را ساده موتور یک

 
 

 ولتاژ و آمپر (مقدار یدخوانب را کامپکت کلید یک اصلی مشخصات فعالیت، این در
 د.یکن الفع را تابلو یا موتور یک ساده فاز سه کلید یک شبیه سپس و )غیر آنها و

 است. کلید این دستی وصل و قطع و کردن نصب نحوة با آشنایی هدف
 

 عملکرد مکانیزم مورد در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به هعمراج با  کنید تحقیق
 .کنید تحقیق هوایی کلید

 
 

  هوایی کلید کاروساز
 زا استفاده با را آن توانمی که است شده استفاده يفنر از معموالً کاروساز این در

 براي .نمود برداري بهره آماده و شارژ ،کوچک الکتریکی موتور یک یا کلید اهرم
 ،لیدک آنها دادن فشار با که اند شده تعبیه آن روي هاییدکمه ،کلید وصل و قطع
 ستا شده تعبیه نشانگرهایی همچنین کلیدها این روي بر شود.می وصل یا قطع
 دهند.می نشان را کلید بودن وصل یا قطع وضعیت و کلید فنر شارژ وضعیت که

 راه از یا کلید نصب محل از و دستی صورتبه تواندمی کلیدها این وصل و قطع
 کلید عنو ترین کامل کلید این کلی طوربه گیرد. صورت کنترل اتاق محل از و دور

 وردم فشارضعیف هايشبکه در اصلی کلید عنوان به معموالً و است فشارضعیف
 همست،زیرا تابلوها ورودي در اغلب کلیدها این کاربرد گیرد.می قرار استفاده
 ورودي کلیدهاي بین کامل )Selectivity( برقراري براي هم و دارد باالیی جریان

 کلیدهاي شود.می برده کارهب ،اندکمپکت نوع از معموأل که ،خروجی کلیدهاي و
 .(Built-in)اندشده جاسازي ،کلید خود داخل در که هستند هاییرله داراي هوایی
 در اصلی عنصر و آنهاست )Time Delay( یا خیريأت خاصیت هارله این ویژگی

 )Selectivity( است. خیرأت با قطع فرمان صدور طریق از )Selectivity( مینأت
 راگ که معنی این به هاست.ورودي به نسبت هاخروجی در قطع تقدم پدیده همان

 در تنها و شود قطع خروجی کلید ابتدا داد، رخ خروجی فیدر یک در خطایی
 خیرأت با ورودي کلید خروجی، کلید نکردن عمل و مدار روي خطا تداوم صورت
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 وقوع صورت در که است این در موضوع این اهمیت کند.می برق بی را تابلو کل
 .شودمین برق بی تابلو کل هاخروجی از یکی در خطا

 

 بریکر وصل و قطع کار(مکانیزم)وساز انواع
 فنري الف)
 شارژ را آن شارژ موتور وسیلههب که شودمی استفاده يفنر از کلید قطع براي
 :از نداعبارت کاروساز این مزایاي کنند.می
  ؛وصل عمل از پس قطع عمل براي شده ذخیره انرژي وجود از اطمینان -1
 ؛طرح بودن ساده -2
 ؛بودن ارزان -3
 ؛پایین هايحرارت درجه در بخش رضایت کارکرد -4
 ؛آسان تعمیرات و اندازي راه و نصب -5
 ؛فنر دستی شارژ امکان -6
 ؛زیاد نظارت به نداشتن احتیاج -7

 یک و وصل و قطع عمل یک براي ،باشد کرده شارژ را فنر وقت هر شارژ موتور
 است. کافی نیز دیگر قطع عمل

 

 

 
 5 شکل
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 در که است شده تعبیه یهندل یک ،جعبه در کنار در ،)مکانیزم( کاروساز این در
 کرد. شارژ آن با را فنر توانمی ،شارژ موتور )سی)(دي( برق قطع صورت
 است: زیر شرح به نیر آن معایب

 کلیدهاي در قطع عمل دادن انجام براي ذخیره قابل انرژي میزان بودن محدود -1
 ؛باال جریان و ولتاژ با
 ؛وصل آخر لحظات در حرکت سرعت شدن ندکُ -2
 .فنر مجدد شارژ بدون عملکرد تعداد محدودیت -3

 هیدرولیک ب)
 شود.می استفاده روغن حرکت از کلید وصل و قطع براي

 :است زیر موارد شامل آن مزایاي
 اتصال جریان و ولتاژ با ))SF6(( کلیدهاي در عملکرد براي باال انرژي داراي -1

 ؛کوتاه
 حجم افزایش با وصل و قطع عمل بیشتر تعداد براي انرژي خیرهذ قابلیت -2

  ؛نیتروژن گاز مخزن
 ؛دستی پمپ توسط شارژ امکان -3
 ؛عملکرد صداي و اینرسی وکار وساز حجم بودن کم -4

 است: گونهاین نیز آن معایب
  ؛اطمینان کاهش و فشار تحت روغن نشتی امکان -1
 کار؛ونحوة ساز بر سرد هواي بد تأثیر -2
 ؛تعمیرات و اندازي راه و نصب براي باال خیلی تخصصی به داشتن نیاز -3
 ؛نسبی بودن گران -4
 .زیاد نسبتاً نظارت به داشتن نیاز -5
 

 
 6شکل 
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 پنوماتیک ج)
 کنند. می استفاده فشرده هواي از کلید وصل و قطع براي

 :شرح زیرندبه آن مزایاي
 اتصال جریان و ولتاژ با ))SF6(( کلیدهاي عملکرد براي کافی انرژي داشتن -1

 ؛باال کوتاه
 جمح افزایش با ،صل و قطع عمل تعدادبیشتر شدن  براي انرژي ذخیره قابلیت -2

  ؛فشرده هواي مخزن
 است؛ دسترس در فشرده هواي منبع که هاییپست در بودن صرفه به مقرون -3
 آن؛ متحرك قطعات و اهرم بودن کم و ساده نسبتاً ساختمانداشتن  -4

 است: زیر معایب داراي
  ؛اطمینان قابلیت کاهش و فشرده هواي نشتی امکان -1
 بنص مانند( مطمئن فشرده هواي تأمین جهت اضافی هاي بینی پیشنیاز به  -2

  )؛رزرو مخزن یا کمپرسور
 ؛عملکرد هنگام در شدید صدايهمراخ بودن با  -3
 کار؛ونحوة ساز بر سردسیر هواي منفی تأثیر -4
  ؛تعمیرات و اندازي راه و نصب جهت باال تخصص به احتیاجداشتن  -5
 .زیاد نسبتاً نظارت به احتیاجداشتن  -6
 

 کلیدهاي کار اساس بهراجع اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 نمایید. تحقیق آن اجزاي و جان از حفاظت

 

 جان از حفاظت کلیدهاي
 انجری با ورودي جریان مقایسه، گرفتگی برق خطر از حفاظت کلیدهاي کار اساس

 واقع آن در کلید که مداري در نشتی جریان اگر که طوريبه است کلید خروجی
 تیجهن در و ورودي جریان و کندمی عمل کلید ،باشد کلید حساسیت از بیشتر شده
 برق خطر از حفاظت کلیدهاي از استفاده دیگر مزایاي از. نمایدمی قطع را مدار

 هب باتوجه. است نشتی جریان وجود اثر در سوزي آتش بروز از جلوگیري گرفتگی
 تحفاظ کلید، شود سوزي آتش بروز باعث تواندمی آمپري نیم جریان یک اینکه

 وزبر از مانع، ورودي جریان قطع و نشتی جریان تشخیص با گرفتگی برق خط از
 بدنه در نشتی جریان وجود صورت در که آنجا از همچنین. گرددمی سوزي آتش

 برقی وسایل سوختن احتمال و شودمی زیاد زمان مرور به جریان این، برقی وسائل
کامالً  گرفتگی برق خطر از حفاظت کلیدهاي از استفاده ،آوردمی وجودبه را

 ،یمصرف برق و الکتریکی انرژي رفتن هدر میزان کاهش به توجه با و است ضروري
 .داشت خواهد پی در نیز را ملی هايثروت حفظ و اقتصادي ییجوصرفه
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 مالحظه را فازسه ))RCD(( عملکرد از شدهپویانمایی شماي اینترنت، به مراجعه با  کنید تحقیق
 تحقیق جان از حفاظت هاي کلید نصب روش و مشخصات مورد در همچنین نمایید.
 نمایید.

 
 

 

 گرفتگیبرق خطر از حفاظت کلیدهاي مشخصات
 درجه -40 تا -25 از متناوب نشتی جریان قطع جهت کلیدها کاري دماي -1

 .است آمپر کیلو 25 تا 6 کوتاه اتصال قدرت با و سیلسیوس
 اضافه و کوتاه اتصال مـقـابـل در مصرفی مـدار و کـلـیـدهـا حفاظت جهت -2
 جریان به توجه بانصب گردد ( (Back-Up Fuse) پشتیبان فیوز الزم است بار

 .)کاتالوگ در شده ارائه مشخصات و کلید نامی
 شوند.می تولید آمپر 16-125 نامی جریان با کلیدها -3
 + ازفـ( پـل دو صورتبـه )خـانـگی( فازتک مشترکین استفاده جهت کلیدها -4

 ستمسی در تواندمی که(، پل چهار صورت به )صنعتی( فـاز سه مشترکین و )نـول
 .رود کاربهباشد)  نول بدون یا نول با همراه سیمه سه هاي

 و، آمپر 51.تا آمپر میلی 10 از )حساسیت( کلیدها خودکار قطع جریان میزان -5
 است. ثانیهمیلی 200 حداکثر ،قطع زمان مدت

 به پائین یا باال از توانمی خروجی و ورودي هايسیم، نصب موقعیت به باتوجه -6
 داشت. نخواهد اثري کلید کارکرد در نمود، با این توضیح که متصل کلید

 طرق باالترین براي ،کلید آمپر به باتوجه ،کلیدها خروجی و ورودي هايترمینال -7
 ت.داش نخواهد وجود مشکلی نظر این از و است شده گرفته نظر در سیم یا کابل

 دارد. وجود نیز کمکی کنتاکت از استفاده امکان کلید با همراه -8
 

کارگاهی فعالیت  .یدکن وصل شبکه یک در و و آن را تهیه  جان از محافظت کلید کی 

 
 
 دارم در )اصلی کتاب(در  شکل مطابق ،جان از حفاظت کلید یک فعالیت، این در

 اب آشنایی هدف با فقط لذا .است همراه خطر با اجراي این فعالیت د.شومی نصب
 انجام شود. مدار یک در نصب
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 اصول و دهنده تشکیل اجزاي خصوص اینترنت،در و مرجع هايتابک به مراجعه با  کنید تحقیق
 .کنید کنتاکتورتحقیق کار

 

 کنتاکتور
 توان در کتاب و منابع فراوان و شرح آن را می کنتاکتور اجزاي و ساختمان

 تاس موجود آن از يمتعدد هايفیلم نیز آپارات اینترنتی سایت در جو کرد.وجست
 .خواهند بود کننده کمک و
 

 
  8 شکل
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  هاکنتاکت گذاريشماره
 5 و 3 و 1 رقمی، یک اعداد با را اصلی هايکنتاکت استاندارد، کنتاکتورهاي رد

 .دهندمی نشان فازها خروجی 6 و 4 و 2 و فازها ورودي
 استاندارد در 3T و 2T و 1T (با خروجی و  ) 3L و 2L و 1L (با فازها ورودي همچنین

IEC)( حروف با و) R و S و T (و ورودي) U و V و (W استاندارد در خروجی 
(VDE) روي را مشخصه سه هر سازنده، هايشرکت از بعضی .دنشومی داده نشان 
 خروجی و )3L T/5/،2L S/3/،1L /1/1R ( با را ورودي یعنی نویسند.می کنتاکتور

 .دهندمی نشان ) /T W ،2T V/4/ ،1T U/2/3/6 (با را
 جریان و رود می کار به فرمان مدار طراحی براي که کمکی یا فرعی هايکنتاکت

 دو در دوم رقم د.نشومی داده نشان رقمی دو اعداد با نمایدمی عبور آنها از کمی
 و ازب دهنده نشان اول رقم و کنتاکت یا تیغه شماره دهنده نشان روهبرو ترمینال

 باشد 2 و 1 اول رقم اگر .است (قطع) نرمال حالت در هاکنتاکت بودن بسته یا
 .است (N.O) باز کنتاکت باشد 4 و 3 اول رقم اگر و )(N.C بسته کنتاکت
منظور  به ،کنتاکتورها روي دهند.می نشان )1A , 2A (حروف با را کنتاکتور بوبین
 )1A (براي ترمینال یک ،(ترمینال) پیچ سه ترآسان اتصاالت و کمتر سیم مصرف

 .گیرندمی نظر دربراي بویین  کنتاکتور طرف دو در ،)2A (براي ترمینال دو و
 

 
 9 شکل

 

کارگاهی فعالیت  .نمایید شناسایی و مشاهده را آن داخلی اجزاي و کنید باز را کنتاکتور یک 

 
 

 آن از هدف و شوداجرا می برق آموزشی هايدوره و هاشاخه همه در فعالیت این
 نتاکتورک اجزاي ،زیر شکل یا فوق شکل مطابق کنتاکتورهاست. قطعات شناسایی

 .دهندمی داده نشان فراگیران بهسازي را پس از جدا
 



 نحوه بکار گیري اجزاي شبکه هاي سه فاز 

 113

 
 10 شکل

 
 ررسیب متر اهم یک وسیلههب راهاي آن کنتاکت ،کنتاکتور یکپس از تهیه کردن  کارگاهی فعالیت

 اهکنتاکت همان و فشار دهید را آن متحرك قسمت دستی صورتهب سپس .کنید
 نمایید. بررسی را

 

 
 واهندخ آشنا آنها وضعیت تغییر و بسته و باز هايتیغه با فراگیران، فعالیت این در
 نند.کمی تغییر اتصاالت این بوبین شستی فشردن با که شوندمی متوجه و شد
 

 هاينتاکتک و کنید متصل را کنتاکتور بوبین الکتریکی تغذیه آموز، هنر کمک به  کارگاهی فعالیت
 نمایید. متربررسی اهم با را آن

  

 انجام کنتاکتور بوبین کردن فعال با و الکتریکی صورتهب ،فوق فعالیت اینجا در
 شود.

 
 کنید وصل فاز یک کنتاکتور )NC و NO (هايکنتاکت هايورودي به شکل، مطابق کارگاهی فعالیت

 سپس نمایید. وصل نول به را هاچراغ دیگر طرف و چراغ دو بهنیز  را آنها خروجی و
 در اربردک این شما نظر به کنید. مالحظه را آن تغییرات و فعال را کنتاکتور بوبین
 ؟گیردقرار می استفادهمورد  کجا

 

 

 بستۀ و باز هايیغهت سادة کاربري و عملکرد ةنحو با جویان هنر فعالیت، این در
 و روشن هايچراغ گفت، توانمی ااینج در مثالً  شوند.می آشنا کنتاکتور یک

 چراغاز  و است موجود تابلو در برقاین است که نشان دهند  براي شونده خاموش
 شود.می استفاده مدار نشان دادن فعال براي دیگر
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کارگاهی فعالیت پس کنید. س کنتاکتور اصلی هايتیغه وارد را فاز سه این فعالیت، در کالسی: کار  
 مشاهده .بسازید فعال شکل مانند و نمایید وصل موتور کلم تخته روي آن را
 خاموش موتور ،)استارت( وصل شستی روي از دست برداشتن از پس که کنیدمی
 رسد؟می ذهنتان به راهی چه مشکل این حل براي چیست؟ آن دلیل شود،می

 

 

 
 این اما ند.کمی تغذیه کنتاکتور طریق از را موتور یک ندهفراگیر نیز فعالیت این در

 ندکمی ایجاد دانشجو ذهن در را یالسؤ و نیست فعال دائمی صورت به کنتاکتور
 شود.می داده جواب آن به بعد فصل در که
 

 تنسب را کنتاکتور مزایاي اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با   کنید تحقیق
 .بیابید ،دستی کلیدهاي سایر به

 
 

  دستی کلیدهاي سایر به نسبت ،کنتاکتور مزایاي
 و رتاقتصادي کنتاکتور توسط الکتریکی هايماشین دور راه از فرمان و کنترل
 .است ترایمن

 کهشب برق ناگهانی قطع اثر در که هاییماشین مجدد اندازي راه از ناشی خطرات از
 کند.می جلوگیري ،افتدمی کار از

 .پذیر استامکان محل چندین از کننده مصرف وصل و قطع کنتاکتور، توسط
 کار مختلف مراحل براي کنتاکتور توسط اتوماتیک، فرمان مدار طراحی امکان
 .دارد وجود کننده مصرف

 .است بیشتر بسیار کلیدها، سایر به نسبت کنتاکتور مکانیکی عمر
 ورکنتاکت توسط را مدار وصل و قطع سرعت توانمی مناسب، فرمان مدار طراحی با

 .برد باال
 .است ترمطمئن و ترمناسب کنتاکتور، توسط هادستگاه حفاظت

 .است )PLC( به وصل قابل
 ، کمتر است.قدرت و فرمان مدار بودن جدا دلیلبه ،گرفتگی برق احتمال

 
 موارد از یک هر خصوص در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق

 ی،نام هايجریان پالك، پارامترهاي اکتورها،کنت نامی مقادیر نمایید. تحقیق زیر
.ورکنتاکت انتخاب نحوه قطع، قدرت نامی، ولتاژهاي نامی، کار جریان دائمی، جریان
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 :از نداعبارت کنتاکتور پالك پارامترهاي مفهوم
 

 
 11 شکل

 

HL: است سازنده شرکت به مربوط که کنتاکتور تیپ. 
 هايکنتاکت مجموع یعنی 8 عدد و اصلی کنتاکت بدون یعنی صفر عدد :08

 .هشت است بسته و باز فرعی
-کنتاکت تعداد و عدد )5( تعداد ،(N.O) باز کمکی هايکنتاکت تعداد یعنی :53

 است. )3( ،(N.C) بسته کمکی هاي
VDE0660: استاندارد. شماره و نوع 

E3: وصل و قطع بار 3×107 است یعنی کنتاکتور عمر طول به مربوط. 
AC11: است. کمکی کنتاکتور ، یعنیکنتاکتور نوع 

Ith2=16A: نامی جریان 
Ie=10: کاري شیفت یک روز شبانه هر که صورتی در ساعتی هشت نامی جریان 
 .نماید تحمل تواندمی را آمپر 10 شود.می وصل

i:U است. ولت 500 هاکنتاکت بین عایقی ولتاژ 
:Ue است ولت 220 که هاکنتاکت بین ولتاژهاي. 

 نامی هايجریان
 پیدا اتصال ثابت هايکنتاکت روي بر فشار با متحرك هايکنتاکتنظر به این که 

 قطهن یک آنها تماس سطح لذا نیست، صاف کامالً نیز هاکنتاکت سطح و کنندمی
 سطح بودن کم علت به کنتاکت، در تماس محل در بنابراین بود. خواهد کوچک
 کنتاکت، شدن گرم باعث جریان عبور و دارد وجود الکتریکی مقاومت تماس،
 باشد، بیشتر هاکنتاکت از جریان عبور زمان هرچه که است واضح شد. خواهد

 بودن وصل براي الزم زمان به توجه با لذا شود.می گرم بیشتر آن هايکنتاکت
 .شوندمی تعریف زیر هايجریان کنتاکتور،
  )Ith2( دائمی جریان
 زمان در و )نرمال( طبیعی کار شرایط در تواند می کنتاکتور که است جریانی
 و یندبب اي صدمه هیچ که این بدون ،نماید تحمل شدن، قطع بدون و نامحدود
 تعمیر گونههیچموجب  و نکند تجاوز مجاز حد از ها،کنتاکت در شده ایجاد حرارت

 .نشود )آنها تعویض یا هاکنتاکت کردن تمیز مانند( سرویس و
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 )Ith1( هفتگی جریان
 زا تواند می اتصال، بار کی اي هفته با و نرمال کار شرایط در که است جریانی
 تغییري هگون هیچ کنتاکتور کار خصوصیات در و کند عبور کنتاکتور هايکنتاکت

 .نیاورد پیش
  )Ith( ساعتی هشت جریان
 رایطش در کاري) شیفت یک( ساعت هشت هر در یکبار اتصال با که است جریانی
 رد تغییري گونه هیچ و کند عبور کنتاکتور هايکنتاکت از تواند می نرمال،

 .نیاورد پیش کنتاکتور کار خصوصیات
 )Ie( نامی کار جریان
 بیان ار کنتاکتور از استفاده شرط که است جریانی کنتاکتور، یک نامی کار جریان

 یک براي کنتاکتور اگر مثالً در ارتباط است. بار جریان مقدار و نوع با و کند می
 از یکی .بود خواهد )Ie= Ith( صورت این در گیرد می قرار مدار در کار، شیفت

 .است )Ie( جریان شود، می نوشته کنتاکتورها تمام پالك روي بر که مشخصاتی
 ازب کنتاکتور هايکنتاکت و شود می داده دائم کار تحال براي )Ith2( جریان زیرا
 فرسودگی و جرقه ایجاد شکلم هاهنگام قطع کنتاکتدر  و شود نمی بسته و

 دیگر هايجریان از بیشتر معموالً )Ith2( مقدار لذا ندارد. وجود آن در هاکنتاکت
 .است

 )SI( اي ضربه کوتاه اتصال جریان
 در ات شود استفاده حفاظتی وسایل از باید کنتاکتور، قدرت مدار و فرمان مدار در

 الاتص حالت زمانی فاصله در زیرا شود. قطع مدار فاصلهبال کوتاه اتصال صورت
 ریانج ،نیز کنتاکتور هايکنتاکت در حفاظتی وسایل توسط دارم قطع تا کوتاه
 مانز این در را جریان این تحمل ها،کنتاکت باید لذا کند.می عبور اهکوت اتصال
 نیکیالکترومکا نیروي اثر در یا و دننخور جوش یکدیگر به و دنباش داشته کوتاه
 به کوتاه اتصال لحظه در را جریان ماکزیمم مقدار .ندهند فرم تغییر شده ایجاد

)SI( و دهند می نشان ) همچنین نامند. می )اي ضربه کوتاه اتصال جریانآن را 
 یم کوتاه اتصال حالت در و ثانیه یک زمان براي کلید، که را جریانی ثرؤم مقدار
 یانجر یا کم زمان نامی جریان ،ببیند اي صدمه که این بدون ،نماید تحمل تواند
 .دهند می نمایش ISthI). با نامند و آن رامی ثانیه یک
  )Ue( نامی کار ولتاژ
 که تسا ولتاژي مقدار وست هاکنتاکت دهنده اتصالوعض به مربوط نامی کار ولتاژ

 از .دهند قرار استفاده مورد ولتاژ این در نامی، کار جریان با توانند می هاکنتاکت
 را ورکنتاکت استفاده محل و نوع وصل، و قطع توانایی توان می نامی کار ولتاژ روي
 سه مسیست در و نول و فاز بین ولتاژ فاز یک سیستم در ولتاژ این آورد. دست به

 .است فاز دو بین ولتاژ فاز،
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  )Ui( نامی عایقی ولتاژ
 رامشخص ها)(کنتاکت اتصالی عضوهاي بین عایقی استحکام نامی، عایق ولتاژ
 .دهند می نشان )Ui( با کنتاکتورها روي در را ولتاژ این کند.می

 )Uc( نامی تغذیه ولتاژ
 یابد. اتصال کنتاکتور بوبین به باید که است ولتاژي کنتاکتور یک نامی تغذیه ولتاژ
 و ردندا نامی کار ولتاژ با ارتباطی گونههیچ و دهندمی نشان )Uc( با را ولتاژ این

 هتغذی ولتاژهاي شود. می نوشته کنتاکتور بوبین روي در آن نوع و مقدار معموالً
 ولتاژ در و ولت 220 و 110 و 48 و 24 و 12 در ،)DC( ولتاژ در معموالً نامی

)AC(کنتاکتورهاي ولتاژ تغییرات حداکثر .است ولت 380 و 220 و 110 ،در 
 جریان افزایش باعث نامی ولتاژ %10 از بیش افزایش .است -%10 و +%10 معمولی

 از بیش کاهش صورت در و شود. می ان سوختن و بوبین پیچ سیم شدن گرم و
 کنتاکتور شدن وصل براي را الزم مغناطیس نیروي تواند نمی ولتاژ مجاز حد

 حالتی در و %20 بوبین بودن گرم حالت در ولتاژ کاهش حداکثر البته نماید. مینأت
 .است %40 است سرد کنتاکتور بوبین که

  کنتاکتور انتخاب طرز
 وابطض رعایت با و کننده مصرف جریان محاسبه با مناسب، کنتاکتور انتخاب براي
 جدول از یا و سازنده شرکت هايکاتالوگ و جداول از توان می باال در شده ذکر
 جداول از و القایی فاز سه موتورهاي مستقیم غیر و مستقیم اندازي راه براي زیر

 .نمود استفاده القایی فاز تک موتورهاي اندازيراه براي دیگر
 چیست؟ هاآن مفهوم است شده نوشته کنتاکتور روي در زیر عالئم :الؤس
 

690 550 440 240 V(ac) 

7.5 7.5 7.5 4.5 KW 

9 13 18 18 A 

 
IEC60947 , EN60947 , B55424 , VDE06060 

HL35/32 
AC3,E3 

AC1       I(th)=40A     U(i)=690V 
 پاسخ:
 :است زیر شرح به کنتاکتور روي شده نوشته پارامترهاي و عالئم مفهوم

HL35/32 
: HL است سازنده کارخانه به مربوط که کنتاکتور تیپ. 
 .فرعی کنتاکت عدد 5 و اصلی کنتاکت عدد سه35 :
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 بسته کنتاکت عدد دو و (N.O) باز کنتاکت عدد 3 ،فرعی کنتاکت عدد 5 از32 :
 .(N.L)است 

VDE0660 و IEC60947 و EN60947 و BS5024 نام و استاندارد شماره 
 .است شده ساخته استاندارد

: AC3ولتاژ با قفسی روتور آسنکرون موتورهاي اندازي راه جهت AC، 240 ولت 
 .نماید تحمل را آمپر 18 جریان و وات کیلو 4/5 توان قادر است

 تحمل را آمپر 18 جریان و کیلووات 7/5 توان قادر است ولت 440 و AC ولتاژ با
 .نماید

 تحمل را آمپر 13 جریان و کیلووات 7/5 توان قادر است ولت 550 و AC ولتاژ با
 .نماید

 تحمل را آمپر 9 جریان و کیلووات 7/5 توان قادر است ولت 690 و AC ولتاژ با
 .نماید
 تواندمی ،شود استفاده اهمی) بارهاي براي 1AC( صورت بهاز آن  اگر کنتاکتور این

 )عایقی (ولتاژ نماید. تحمل ولت 690 ولتاژ در را آمپر 40 جریان
3E :کنتاکتور عمر طول 
  )وصل و قطع (تعداد بار 3710× 

 
 دکلی استانداردهاي مورد در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق

 نمایید. تحقیق قدرت
  

 

 قدرت کلید هاياستاندارد
 شرایط تحت بار 2000 تا عملکردبا  یا سال 5 مدت براي باید قدرت کلیدهاي

 باشد. نداشته احتیاج نگهداري و تعمیر به ،نامی
 هب دسترسی ،نگهداري و تعمیر ،بازرسی براي که شوند تعیین طوري وسایل

 .آسانی میسر باشدبه کننده قطع هاي مجموعهبه  یا هاکنتاکت
 وندش تعویض سریعاً و سهولت به باید کننده قطع هايمجموعه و هاکنتاکت تمام

 نداشته وجود طغل صورتهب کنندهقطع و کنتاکت مجموعه تعویض امکان و
 نجاما باید قدرت کلیدهاي صحیح عملکرد براي الزم هايکشی سیم باشد.کلیه

 دبای شدن بسته و باز هنگام در قدرت کلید توسط شده ایجاد سروصداي شود.
 دکلی که ساختارهاي، کشویی تابلوهاي مورد در باشد. حداقل شرایطی هر تحت
 احتیر به را کلیدزنی وسیله، اپراتور که باشد طوري باید، کند می حمل را قدرت

 تا باشد ابعادي داراي باید قدرت هاي کلید کند. داخل یا خارج امن صورتهوب
 نیروي .2 وتاهک اتصال نیروي .1 کند. تحمل را موارد این از حاصل نیروي بتوان
 ).ارتعاشات و لرزه زمین مثل( ها لرزش از ناشی
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 روغنی هاي کلید مورد در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 کنید. تحقیق بیشتر آنها کارکرد و

 

  روغنی کلیدهاي عملکرد
 ،جرقه ایجاد و ثابت کنتاکت از متحرك کنتاکت شدن جدا با ،کلید نوع این در

 به روغن تجزیه (میزانگردد می تولید وگاز شودمی تجزیه جرقه اطراف روغن
 ریانج به نسبت نامی، جریان قطع در و رددا بستگی کلید قطع جریان شدت مقدار

 فظهمح داخل در که شود می باعث گاز تولید گردد). می تولید کمتري گاز اتصالی،
 راD 2/3 مسافت متحرك کنتاکت که قطع محفظه داخل در اي محفظه( کوچک

 از متحرك کنتاکت شدن خارج لحظه در و ودر باال فشار کند) می طی آن در
 خاموش را قوس وشود می اعمال شده نازك قوس به فشار با روغن کوچک، محفظه

 جایگزین تمیز روغن قوس، شدن خاموش بر عالوه ،عمل این با (البته کند می
 ).گردد می استقرار، ولتاژ اثر در قوس، برگشت از مانع و شود می شده تجزیه روغن

 وجود روغن شدن جاري میزان و قطع جریان بین الزم هماهنگی کلید نوع این در
 .است )Restrict-Free( کلید و رددا
 

 
 12 شکل

 

 سوپاپ با و شده جمع محفظه باالي در شودمی تولید گازهاي کلیدها نوع این در
 کندمی رسوب غنرو تجزیه از ناشی هايکربن همچنین گردد می هدایت خارج به
 .شود می تخلیه کلید از لجن صورت به و
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 کلیدها انواع
1- bulk oil circuit breaker (bocb) 
2- Single Break Bulk Oil Circuit Breaker 
3-Double Break Bulk Oil Circuit Breaker 
4- minimum oil circuit breaker (mocb) 
 

 عملکرد و اجزا مورد در اینترنت، در جستجو و مرجع هايکتاب به مراجعهبا    کنید تحقیق
 کنید. تحقیق خأل کلیدهاي

 
 

  خأل کلید
 است: شده تشکیل زیر اصلی قسمت سه از کلی طورهب خأل کلید

 ؛کنتاکتورها با نیکل کرم، فوالد، از خأل کپسول -1
 ؛ایزوالتورها و کنتاکتورها نگهدارنده -2
 .وصل و قطع فرمان رساناي مکانیکی وسایل -3
 قطع تحال در خأل کلید کنتاکت دو فاصله ،کپسول داخل کم خیلی فشار علت به

 به نتیجه در است مترمیلی 20 حدود در و کم خیلی کیلوولت 30 تا ولتاژ براي
 ،جرقه زمان بودن کوتاه و متر)میلی 20 حدود (در جرقه طول بودن کوچک علت
 لیدک این در الکتریکی قوس انرژي کند، نمی تجاوز ثانیه میلی 6 از ماکزیمم که

 قبل قوس اغلب اینکه به توجه با و است دیگر مشابه کلیدهاي از ترکوچک خیلی
 لوص و قطع وسیله با را کلید توان می شود، می قطع صفر به جریان رسیدن از

 زیاد، دوام قبیل از یمزایای دارابودنسبب به امروزه خأل کلید کرد. مجهز نیز سریع
 30 تا متوسط فشار هاي شبکه در مکرر، سریع وصل و قطع امکان کم، مراقبت

 اسبمن بسیار ،(خازنی) کاپاسیتیو هايشبکه وصل براي خصوصهب ،ولت کیلو
 .است

 

 فیوزها
 

کارگاهی فعالیت  شناسایی شده، ذکر موارد طبق را آن اجزاي و کنید تهیه را فشنگی فیوز یک 
 نمایید.

 
 
 و کنیممی باز هم از را آن و تهیه را فشنگی فیوز یک کالسی فعالیت این در

 به ،است شده داده نشان و ذکر کتاب در آنچه قمطاب را آن مختلف هايقسمت
 سازي کند.فیوز را باز خواهیم می وي از و دهیم می نشان هنرجو
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 فیوزهاي اجزاي مورد در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 کنید. یققتح مینیاتوري

 

  آن اجزاي و مینیاتوري هايزفیو انواع
 روشنایی )B( نوع مینیاتوري فیوز
 این د.دار کاربرد روشنایی و خانگی مصارف در عموماً )B( نوع مینیاتوري کلید

 مدار، مشخص زمان در نامی جریان برابر 5 تا 3 بین بار اضافه جریان در کلیدها
 این .مناسب است خانگی عادي کاربردهاي براي آنها حساسیت و کنند می قطع را

 .است معروف نیز تندکار مینیاتوري فیوز به کلید
 موتوري )C( نوع مینیاتوري فیوز
 اضافه جریان در کلیدها این د.دار صنعتی کاربرد بیشتر )C( نوع مینیاتوري کلید
 زمان و کنند می قطع را مدار، مشخص زمان در نامی جریان برابر 10 تا 5 بین بار

 عروفم نیز کندکار مینیاتوري فیوز به کلید این است. بیشتر )B( تیپ از قطعشان
 .است
 ترانسفورماتوري )D( نوع مینیاتوري فیوز

 اشعه هاي مولد مانند( خاص صنعتی مصارف براي )D( نوع مینیاتوري کلیداز 
 اضافه جریان در کلیدها این شوند.می استفاده )ترانسفورماتورها و X-Ray ایکس

 و کنند می قطع را مدار، مشخص زمان در نامی جریان برابر 20 تا 10 بین بار
 .است بیشتر هاتیپ تمامی از قطعشان زمان
 قدرت )K( نوع مینیاتوري فیوز

 موتور و ترانسفورماتور، قدرت مدارات در حفاظت براي )K( نوع مینیاتوري کلیداز 
 موارد در قطع براي جریان حد مینیاتوري کلید از نوع این در د.شو می فادهاست ها

 را مدار ،بار اضافه آمدن وجود به هنگامدر  و کلیدهاست سایر از کمتر بار اضافه
 اه کلید نوع این قطع منحنی کوتاه اتصال موارد در ولی کنند می قطع ترسریع
 .است )C و D( تیپ بین
 :حساس بسیار )Z( نوع مینیاتوري فیوز
 بیشتر نامی جریان از عبوري جریان که هنگامیدر  مینیاتوري کلید از نوع این
 منحنی طبق )است کمتر هاتیپ تمامی از که( خاص زمان تمد یک در ،شود
 مواقع در هم، کلیدها از نوع این حساسیت .کند می صادر را قطع فرمان، قطع
 صورت در و است بیشتر دیگر هايتیپ تمامی از کوتاه اتصال در هم و بار اضافه
 اتمدار در فیوزها نوع این کاربرد بنابراین کند. می قطع ترسریع را مدار خطا بروز
 یی برخوردار است.باال حساسیت از
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 13 شکل

 
کارگاهی فعالیت  را آن اياجز و کنید باز را مینیاتوري فیوز یک فوق، تحقیق به توجه با کالسی: کار 

 نمایید. شناسایی
 

 
 آن عاتقط ،فوق شکل مانند و کنیممی باز را مینیاتوري فیوز یک فعالیت این در
  دهیم. می نشان هنرجو به را
 

 و هاهمشخص مورد در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 نمایید. تحقیق فیوزها خواندن

 
 

  فیوزها مشخصات
 افظتمح .اندکوتاه اتصال جریان برابر در حفاظتی تجهیزات نوع ترینرایج فیوزها
 نسبت سیمی فیوزهاي آنجاکه از .است مطمئن و ارزان ساده، نسبتاً فیوز توسط

 اندازة دادن (قرار شودمی نادرست استفادة آنها از واست  کمتر فشنگی فیوزهاي به
 شناورها تجهیزات در کارگیريبه براي فیوز نوع این فیوز)، در سیم نادرست
 د.شونمی پیشنهاد
 اينمونه شود.می استفاده )HRC( فشنگی فیوزهاي از دریایی تجهیزات در معموالً

 است. شده داده نشان شکل در فیوزها نوع این ساختمان از
 فیوز .است کوچک اضافی جریان برابر در نداشتن حساسیت فیوز، معایب از یکی

)HRC( سوزد.می ،اضافی بار از %25 از کمتر به نسبت ،تحمل ساعت دو از بعد  
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 14شکل

 

 ناشی زیاد جریان برابر در ثانیه)میلی آن(چند عملکرد باالي سرعت ،فیوز فواید از
 جریان -زمان معکوس منحنی .)دیژنگتورها از حتی( است مدار کوتاه اتصال از

 است. شده داده نشان شکل در ،)HRC( آمپر 30 فیوز یک براي
 

 
 15 شکل

 

 چند نکته مهم
 آمدن وجود به علت فیوز، تعویض از قبل باید بسوزد، فیوزي کهصورتی در -1

  شود. تعمیر و مشخص ،مدار در اتصالی
 با نمونه سوخته فیوز نوع و ولتاژ جریان، مقدار نظر از باید جایگزین فیوز -2

 شده هسوخت فیوز مشابه باید جایگزین فیوز دیگر عبارت به باشد. داشته مطابقت
  باشد.

 همۀ ،باشد شده سوخته فیوزها از یکی فقط اتصالی اثر در فاز سه کهبش در اگر -3
به است ممکن دیگر فیوزهاي چراکه کنید. تعویض را فازسه تغذیۀ منبع فیوزهاي

 .هستند نامطمئن بعدي استفاده براي نتیجه در باشند، شده ضعیف جدي طور
 میزان این موارد است: شامل عالیم شامل )HRC( فیوزهاي در رفته کاربه مئعال

 و فیزیکی اندازة )... و دیود، موتور، از استفاده کارگیري(برايبه نوع ولتاژ، جریان،
 اند.شده مشخص برچسب صورت به هتولیدکنند توسط این عالئم .نصب روش
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 بیان و تعریف تولیدکننده هايکاتولوگ از استفاده با تنها توانمی را آنها از بعضی
 کرد.

 زنی جرقه زمان جریان/ مشخصه
 یوزها را نشان می دهدف عملکرد چگونگی که ،جرقه از پیش زمان جریان/ مشخصه

 ،مجاز زمان دهنده نمایش مشخصه این .است فیوز هايمشخصه ترینمهم از یکی
 .است زنی جرقه از پیش زمان یعنی کوتاه، اتصال جریان از تابعی عنوان به

  فیوز قطع قدرت
 ریانج در فیوز عملکرد مشخصه دهنده نشان فیوز، شکست ظرفیت یا قطع قدرت
 وتاهک اتصال جریان همان در فیوز پایه مشخصات که طوري به .است کوتاه اتصال
 دونب کوتاه اتصال هنگام در تواند می فیوز که جریانی حداکثر به نکند. تغییر
 گویند.می )فیوز قطع قدرت( کند حمل خود حامل و پایه به آسیب
  فیوز قطع جریان
 در ریکیالکت سیساتأت اطمینان قابل حفاظت براي باال، شکست ظرفیت بر عالوه
 طعق جریان نام به که جریان کنندهمحدود اثر باال، کوتاه اتصال هايجریان برابر
 فتهگ جریانی مقدار به فیوز قطع انیجر .است مهمی فاکتور شود می نامیده فیوز
 قطع جریان گردد. می فیوز انمِلِاِ ذوب باعث کوتاه اتصال حالت در که شود می
 .باشد آن قطع قدرت از کمتر باید فیوز

  کوتاه اتصال جریان کردن محدود
 ارمقد به کوتاه اتصال جریان که این از قبل کوتاه اتصال حالت در فیوزها تمام

 زمان زیر شکل نماید. محدود را جریان وکند  عمل باید برسد، نظر مورد جریان
 .دهد می نشان را کوتاه اتصال جریان شدن محدود طرز و فیوز عملکرد
 کوتاه اتصال حالت در که است جریانی :انتظار مورد کوتاه اتصال جریان مقدار

 .رسید خواهد مقدار نآ به جریان نشدن قطع صورت در
  عمل لحظه آن در فیوز که است جریانی :کوتاه اتصال جریان پیک مقدار

 سازد.می محدود را عبور جریان و کندمی

  فیوز تلفات
 ینب از فیوز در حرارت تولید و جریان عبور اثر در که الکتریکی انرژي مقدار به
 گویند.می )فیوز تلفات( رودمی

 انتو کاهش براي ولیاند اجتناب غیرقابل فیوزها در تلفات مقدار این که هرچند
 اتالف مقدار این باید وري بهره افزایش و ناخواسته حرارتی خیز کاهش مصرفی،

 حداقل برسد.به ممکن حد تا
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  سلکتویته
 قطهن یک در کوتاه اتصال بروز صورت در ،استاندارد الکتریکی سیساتأت یک در

 تا ددار قرار ،نقطه آن به تنسب ،فاصله تریننزدیک در که کند عمل فیوزي باید
 نامی مقادیر رعایت پس باشند، کار ادامه به قادر سیستم نقص بدون هايقسمت
 ملکردع نظر از فیوزها نوع همچنین و استاندارد مطابق کمتر به بیشترین از فیوزها

 اصطالحاً  .است الزامی گردند می سري باهم که مسیرهایی در کندکار) تندکار،(
 فقط طعق معناي به )سلکتویته( دیگر بیان به گویند. می )سلکتویته( مورد این به

  .است سیستم نقص محل به تر نزدیک فیوز یک
 

 را هانآ سالمت و بیابید را مختلف فیوز چند فوق، تحقیق به توجه با کالسی: کار کارگاهی فعالیت
 نمایید. تست

 

 نظر از و کنیم آوري جمع را مختلف فیوزهاي توانیم می ساده فعالیت این در
 نماییم. بررسی را هاآن سالمت اتصال،

 

 16 شکل

 رله
 

 تهیه در ثرؤم عوامل دربارة اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 .نمایید تحقیق هارله انتخاب و

 

 تهداش دقت متغیر چند به نسبت باید کنیدمی خریداري را هارله که وقتی
 :باشید

 است. الزم تیغه دادن حرکت براي که جریانی و ولتاژ -1
 آید. وجود به آن اتصاالت و تیغه در تواندمی که ايبیشینه جریان و ولتاژ -2
 )2 یا 1 کلی طور (به هاتیغه تعداد -3
 )2 یا1 کلی طور (به هاتیغه اتصاالت تعداد -4
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 عیطبی حالت از منظور .شوندمی بسته یا باز طبیعی طور به که هاکنتاکت -5
 تاس ممکن رله یک در نباشد. متصل ولتاژي رله پیچ سیم به که ستا زمانی

 ندازب طبیعی درحالت که هاییکنتاکتبه  باشد. داشته وجود کنتاکت چندین
Normally Open یا NO اند بسته طبیعی حالت در که هاییکنتاکتبه  و
Normally Close یا NC گویند.می 

 

کارگاهی فعالیت  داپی را آن هاي پایه متر اهم توسط،آموز هنر کمک با و نمایید تهیه ساده رله یک  
 آن را دوباره و ماییدن فعال الکتریکی تغذیه با را آن بوبین سر دو سپس و .کنید

 نمایید. اندازي راه رله این کمک به را یالمپ حال نمایید. بررسی
 

 

 
 ار آن مدار، کتاب شکل مانند وکنیم می تهیه را پایه)5 (مثالً رله یک کالسی: کار
 مدار یک با که بینیم می اینجا در .کنیممی فعال را آن هايکنتاکت و بندیممی

 .شودمی کنترل متفاوت ولتاژ سطح با چراغ یک گانه جدا ،بسته

 
 17 شکل

 

 ضرورت نمایید تحقیق اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 ايه شبکه از یئاجزا چه و چیست الکتریکی توزیع شبکه در حفاظتی تجهیزات

 شود؟شامل می را فاز سه
 

 

 
 الکتریکی توزیع شبکه در حفاظتی تجهیزات ضرورت

  از: نداعبارت توزیع شبکه در حفاظتی تجهیزات از استفاده اصلی دلیل سه
 از معیوب تجهیزات جداسازي و سالم مدارهاي در تغذیه منابع حفظ براي الف)
 ؛توزیع. شبکه

 ؛الکتریکی. تجهیزات دیگر به خرابی انتشار از جلوگیري براي ب)
 .گرفتگی برق از کارکنان حفاظت براي ج)

 تیحفاظ هايرلهو  فیوزها دیژنگتورها، از استفاده با توزیع شبکه در حفاظت طرح
 انجام )...و زیاد بار رلۀ و زیاد ولتاژ رلۀ کم، ولتاژ رلۀ زیاد، جریان رلۀ شامل( که
 گیرد.می
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 هايرله مزایاي بهراجع اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 نمایید. تحقیق دیجیتالی

 

 الکتریکی حفاظت در هاآن کاربرد و دیجیتال هايرله
 در توسعه استشده فزایشا باعث الکتریکی انرژي تقاضاي براي جهانی رشد

 گانکنند مصرف نیازهاي مینأت به گوییپاسخ منظوربه قدرت هايسیستم طراحی
قدام ا باال کیفیت با و ارزان، مطمئن الکتریکی انرژي مینأت برايافزایش یابد و 

 منابع و بارها تراکم افزایش و الکتریکی انرژي مصرف افزایش دلیل به .شود
، کنترل و حفاظت تجهیزات مطمئن و سریع عملکرد لزوم و تولیدالکتریسیته

 .است گرفته قرار توجه مورد دیجیتال حفاظت تجهیزات از استفاده
 دایشپی ابتداي از .است برق صنعت در مسائل ترینمهم از یکی الکتریکی حفاظت

 خطاهاي با همواره الکتریکی انرژي توزیع و انتقال تولید، لهئمس ،صنعت این
 گران تجهیزات که معنی این به .است بوده همراه یابیاطمینان نحوه و احتمالی
 نواعا مقابل در باید انتقال خطوط و قدرت ترانسفوماتورهاي ژنراتور، مانند قیمتی

 حفظ ارزش با هاي سرمایه این هم گیردتا قرار حفاظت مورد احتمالی خطاهاي
 رسد.ب کننده مصرف به بیشتري اطمینان قابلیت با الکتریکی انرژي هم و شوند
 اژ،ولت جریان، نظیر الکتریکی مختلف هايکمیت مورد در تواند می ها حفاظت این

 تکمی این بر نظارت وظیفه حفاظتی هايرله شود. انجام امپدانس و فرکانس توان،
 شوند. می حفاظت(تریپ) مورد دواح قطع باعث نیاز صورت در و دارند را ها
 ند.هست اي دافعه گروه از و الکترومغناطیسی نوع از بیشتر اولیه حفاظتی هايرله

 عنیی ،هستند الکتریکی کمیت یک مختص که است این ها رله این اصلی اشکال
 حفاظت براي دیگر ،دشو می استفاده جریان اضافه حفاظتمثالً از آنها براي  اگر

 بندي متقسی هم جریان اضافه هايرله حتی نیستند. استفاده قابل نسفرکا یا ولتاژ
 ،کل در .دارد وجود منظور این براي مختلفی استانداردهاي و دارند را خود خاص
 .ندارند دیگري انعطاف قابلیت ،جریانی وتنظیم زمانی تنظیم جز به هارله این
 تغییر با توان می نتیجه در و هستند دیجیتالی نوع از عمومی حفاظتی هايرله

 دیجیتالی از بعد کرد. تعیین را نیاز مورد حفاظت نوع ها آن افزاري نرم برنامه
 دیجیتالی قدرت، هاي ستمسی پایداري و بار پخش کوتاه، اتصال محاسبات شدن
 در مطرح و جالب موضوعات از یکی قدرت هايسیستم در حفاظتی هايرله کردن
 در .شد شروع1960 دهه اواخر در دیجیتال هايرله موضوع .است اخیر هايسال
 همچنین و پایین سرعت، دیجیتال هايسیستم هزینه بودن باال دلیل به لاوای

 هايرله جاي به تجهیزات این کاربرد تجه اي انگیزه آنها باالي مصرفی قدرت
 کاهش، دیجیتال هاي سیستم توجه قابل پیشرفت نداشت. وجود معمولی
 آنها محاسباتی قدرت و سرعت افزایش و آنها واندازه مصرفی قدرت کاهش،قیمت



 128

 تریننمطمئ همچنین و ترینتکنیکی و تریناقتصادي که را نشان داد واقعیت این
 رله نسل جدیدترین است، که دیجیتال هايرله حاضر، حال در حفاظتی هايرله
 به ،میکروپروسسورها از استفاده و دیجیتال پردازش کاربرد با رود.به شمار می ها،

 هاهلر قابلیت و کارایی بردن باال بر عالوه .ها رله گونه این در پردازش واحد عنوان
 .آیدپایین می ختسا و طراحی قیمت همچنین ویابد کاهش می رله وزن و حجم

 مطمئن و دقیق حفاظت جهت در بزرگی گام دیجیتال هايرله ساخت و طراحی
 اب دیجیتالی هاي رله تفاوت هعمد است. امروزي پیچیده و گسترده هايشبکه

 شپرداز واحد یا میکروپروسسور نام به اییتراشه کاربرد در استاتیکی هايرله
 الوهع آن در کهاست  میکروکنترلر نام به يمتمرکز تراشه همچنین است. مرکزي

 هاي پورت واسطه، مدارهاي ،)ROM( و )RAM( هاي حافظه ،)Cpu( بر
 در دارند، قرار (IC)مجتمع مدار تراشه یک در و... وقفه هاي مدار ورودي/خروجی،

 هايرله اصلی هاي مزیت از یکی .است یافته کاربرد دیجیتال هايرله برخی
 نوع توان می مختلف ریزي برنامه و رله افزار نرم تغییر با که است این دیجیتال
 .کرد تعیین را رله حفاظت

 

 
 18 شکل

 

 عملکرد خصوص در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 کنید. تحقیق متال بی

  
 

  فلزي) متال(دوبی هرل
 وارن شود.می متال)فلزي(بی دو نوار یک شدن گرم باعث جریان هارله گونه این در
 شده یلتشک چسبیده، هم به که ،مختلف طولی انبساط ضریب با فلز دو از متالبی

 تابع دستگاه این که آنجا از شود.می خمیده حرارت اثر درهمین جهت  به و است
 هزمج حرارتی کمپنزاسیون یک هب متالبی دستگاه هر است، محیط حرارت درجۀ
شود، الزم می ايرله چنین انداختن کارهب اصلی عامل زیاد حرارت چون و است
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 حالت به و دوش سرد رله تا کرد صبر ايلحظه چند رله کردن عمل از پس است
 سیم عنوان به توانمی متالبی نوار از د.شو مجدد کار آمادة و برگردد خود اولیه

 یچپسیم یک از و است مجزّا هرل این گرمکن معموالً ولی کرد. استفاده نیز حرارتی
 مگر فلزي دو نوار که است گرمکن این توسط .کندمی استفاده خود به مخصوص

 یالکتریک توان است، کم رله این حرارتی ذخیرة گنجایش که این به نظر شود.می
 قتطبی و هنگاهم شودمی حفاظت که دستگاهی حرارتی زمانی ثابت باباید  را آن

  نمود.
 موازي رتصو به که هاییمقاومت توسط گرمکن پیچسیم الکتریکی جریان تغییر با
 که را دستگاهی حرارت ازدیاد مجاز زمان حدودي تا توانمی گیرد،می قرار آن با

 کرد. کنترل شود، محافظت باید
 

 

 

 
  19 شکل
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 کنترل رله کاربرددربارة اینترنت، در جووجست و مرجع هاي کتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 نمایید. تحقیق آن تنظیمات و رله این عملکرد فاز،

 
 

  فاز کنترل هاي رله
 عقط را مدار کل هافاز از یکی قطع با که بودند شده ساخته نحوي به ها رله این
 مدار نیز ها فاز جاییهبجا یا و خطوط ولتاژ افت با ها رله این اخیراً البته .کردندمی
 نند.ک می قطع را
 

کارگاهی فعالیت  ارقر کننده مصرف یک فاز سه مسیر درآن را  و کنید تهیه را فاز کنترل رله یک 
 را فاز کنترل رله عملکرد و کنید جاهبجا فیوز، محل از را فاز دو سپس دهید،

 ببینید. را آن عملکرد و کنید قطع را ها فاز از یکی سپس نمایید. مشاهده
 

 

 
 و دببندی را فاز کنترل به مربوط مدار یک است، آمده کتاب شکل در آنچه مانند

 لکردعم فاز دو کردن جاهبجا با حالکنید. بررسی را آن عملکرد ،فاز دو جاییهبجا با
 کنید. مشاهده را آن
 

 
 20 شکل

 
 و )SSR( هايرله درمورد اینترنت، در جووجست و مرجع هايابکت به مراجعه با  کنید تحقیق

 کنید. تحقیق آن کاربرد
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  )SSR( یا جامد حالت رله

 
 21 شکل

 
 نوعی معناي به و (State Relay Solid)عبارت مخفف) SSR( رله حالت جامد

 الکترونیکی سوئیچینگ المان یک (SSR) جامد حالت رله .است الکترونیکی کلید
 عضو هیچ ولی دهد می انجام را الکترومکانیکی هاي رله شبیه کاري که است

 .است تريطوالنی عمر داراي و ندارد متحرکی
 مجموع کند. می افت کوچکی ولتاژ ،ترانزیستور هر روي رله حالت جامد داخل در
 هاي ترانزیستور با کند. می محدود را ،دهد می این رله که را جریانی ولتاژها این

-ریانج آنها قادرند یافت دست باال جریان هاياین نوع رله به توان می تر، پیشرفته
 قابل تجاري صورت بهنیز  اکنون هم و ندنک مینأت را آمپر 1200 تا 100 هاي

 .ندادسترس
 در که تفاوت این با است، الکترومکانیکی هايرله شبیه رله حالت جامد عملکرد

 تريکوچک ابعاد داراي آن به نسبت و ردندا وجود متحرکی قسمت هیچ المان این
 در و شده قطعه عمر افزایش موجب این رله در متحرك قسمتنبودن  .است

 دارد. کاربرد است، زیادآن  زدن کلید دفعات تعداد که مداراتی
 )SSRرله حالت جامد ( یک انتخاب مهم پارامترهاي

 این رله شامل وصل و قطع جهت کنترلی ولتاژ نوع و محدوده نوع و محدوده -1
 .است )AC Control Input( و )DC Control Input( حالت دو
 دوداراي  نیز سوئیچ) سر دو (به دشومی وصل خروجی سر دو به که ولتاژي -2

 .است )AC( یا )DC( حالت
 .است خروجی در الکترونیکی سوییچ از عبور قابل جریان حداکثر -3
 

 )تایمر( زمانی رله مورد در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 نمایید. تحقیق آن انواع و
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  )(تایمر زمانی رله
 تفاوت .دهد فرمان کنتاکتور به تواندمی میکروسوئیچ و شستی مانند نیز تایمر
 به ستیش که ترتیب این به ست.اآنه فرمان نوع در سویچ میکرو و شستی با تایمر
 گیرند یم فرمان دستگاه مکانیکی اعمال توسط میکروسوئیچ و انسان دست وسیله
 دهد.می فرمان خودکار طور به تایمر ولی
 نداز:اعبارت آنها ترینمتداول .دارند مختلفی انواع هارتایم

 موتوردار تایمر
 یک چرخدنده ازطریق، است شده تشکیل یکوچک موتور از ، کهتایمر نوع این

 .چرخاندمی میکروسویچ مقابل در را دیسک
  تایمرموتورى داخلى ساختمان

 نآ زمان تنظیم از پس و است تنظیم قابل کار، به شروع ۀلحظ در دیسک محل
 با و آیدمی در گردش به ثابت دور با موتور تایمر،ۀ تغذی و خارجى) ةزاید (توسط
 با برخورد بر اثر ازگردش، پس تایمر .شودمی شروع تایمر زمان موتور، گردش

 گاهآن دهد.می فرمان داخلى میکروسویچ به و شودمی متوقف دیسک، ةزاید
 .فتدامی کار از موتور و شودمی قطع اتوماتیک و کنندمی عمل تایمر هاىکنتاکت

  .است تنظیم قابل دایم طور به تا ثانیه دهم از هارله این وصل زمان

 
  22 شکل

 الکترونیکى زمانى رله
 نیهثا چندین تا ثانیه از کمتر هاىزمان تنظیم براى الکترونیکى تایمرهاى از

 استفاده الکترونیکى اجزاى و مدارها از تایمرها، این ساختمان در .شودمی استفاده
 یک بوبین خازن، یک شدن دشارژ و شارژ با تایمرها، ازاین نوعى در .است شده

 مبناي بر الکترونیکى تایمر ساختمان اصول شود.می تحریک کوچک ۀرل
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 نوع این تنظیم است. استوار زمانى ثابت برحسب و مقاومت و خازن )RCمدار(
 .دارد بستگى خازن راه سر مقاومت مقدار به تایمرها

 

 
 23 شکل

 هستند. تایمرها دیگر انواع از پنوماتیک تایمر و حرارتی تایمر
 

 عالف ساده کلید یک با را آن بوبین قسمت وکنید  تهیه تایمر یک شکل، مانند کارگاهی فعالیت
 ببینید. را نتیجه و کنید متصل المپ دو آن هايتیغه به نمایید.

 
 هاالمپ روي را نتیجه و نمایید فعال را تایمر یک هايتیغه کتاب، شکل مانند

  روشن خاموش، المپ و خاموش روشن، المپ که بینید می نمایید. مشاهده
 هدف قطف لیتفعا این درشود. می باز بسته، تیغه و بسته باز، تیغه یعنی شود:می
 دبع فصول در هاتیغه این از استفادهنحوه  است. تایمر يهاتیغه عملکرد دیدن ما

 شد. خواهد داده آموزش
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 یابیارزش

مراحل 
 کاري

شرایط کار(ابزار، مواد، 
تجهیزات، زمان، 

 مکان)
نتایج 
نمره ها، داوري، نمره دهی)(شاخصاستاندارد ممکن

کارگیري هب
 اجزاي 

کننده قطع
در شبکه 
 توزیع

تجهیزات: طبق نظر 
 هنرآموز

 زمان: طبق نظر هنرآموز
 مکان: طبق نظر هنرآموز

باالتر از 
سطح 
 انتظار

کاربري و تقسیم بندي کلیدها را بداند و بتواند از 
 آنها را وکند کلیدهاي مطرح شده در مدار استفاده 

 نماید.راه اندازي 
کاربري و تقسیم بندي وتست فیوزها را بداند و 

 قطعات و مشخصات آنها را بگوید.
ات مشخص و تقسیم بندي نماید ورله ها را شناسایی 

 و عملکردشان را بگوید.

2 

قابل 
 قبول

نتواند کاربري ها را انجام دهد و تقسیم بندي کامالً 
 کلید ها را بیان کند.

نتواند کاربري و تست و مشخصات فیوزها را کامالً 
 بیان نماید.

نتواند تقسیم بندي ها و کارکرد هاي رله را کامالً 
 بیان نماید.

2 

غیر 
قلبل 
 قبول

انواع و تقسیمات کلید ها را ناقص بیان کند و نتواند 
 مدارات مربوطه را فعال کند.

نها آ و نتواند مشخصات کندفیوزها را ناقص شناسایی 
 را بیان نماید.
ها و تقسیم بندي و کاربرد آنها را ناقص کاربري رله
 بیان نماید.

1 
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 هاي توزیعها و ترانستابلو
هایی غیر از قطع و هاي توزیع نقشفاز که در مدارهاي توزیع سهقسمتی از شبکه

این کنند. در این بخش مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در وصل کردن ایفا می
 جا با عملکرد آنها آشنا خواهیم شد.

 

 بندي شینه
  

 در ثرؤم عوامل مورد در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 نمایید. تحقیق شینه از حفاظت اهمیت همچنین و بندي شینه

 

 بندي شینه در ثرؤم عوامل
 ؛دهی سرویس تداوم و اطمینان قابلیت -1
 ؛شبکه در پست موقعیت -2
 ؛پست فیترظ و ولتاژ -3
 ؛کننده مصرف اهمیت -4
  ).Switching( شبکه عادي کار حالت تعمیردر و توسعۀ نظر از پست وضعیت -5
 :دارد اهمیت بسیار شینه حفاظت زیر دالیلهب

 است. زیاد بسیار ،قدرت انتقال پست هاي شینه در کوتاه اتصال سطح -1
 است. شینه درمحدوده خطا از ثرأمت اغلب قدرت سیستم .پایداري -2
گرم  تحمل حد از بیش هاشود هاديمی باعث هاشینه روي کوتاه اتصال دوام -3

 گردد. فعر مدت ترینکوتاه دراین اتصالی باید  لذا شوند و در نتیجه آسیب ببینند.
 ترانس

 

 مزایاي و معایب مورد در اینترنت، در جووجست و مرجع هايکتاب به مراجعه با  کنید تحقیق
 .کنید تحقیق فاز سه و تک هايترانس انواع

 

  نداعبارت فاز تک هايترانس انواع با مقایسه درفاز  سه ترانس یک عمده مزایاي
 :زا

 ريکمت وزن کند، می اشغال مساوي نسبی مقادیر داشتن عین در را کمتري فضاي
 یک فقط اتصال و اندازي راه براي هااین بر عالوه و است تر ارزان %15 حدود، دارد

 .شود می متصل یا جابهجا ،دستگاه
 

 را آن تبدیل نسبت جمله از ،اصلی مشخصات و کنید تهیه جریان ترانس یک کارگاهی فعالیت
 بخوانید.



 136

 

 صویرت خوانیم.می آن روي را ترانس تبدیل نسبت و ولتاژها و عالئم فعالیت این در
 کاهنده 5 به 100تبدیل نسبت با که ،است آمده کتاب در جریان ترانس یک نمونه
 است.

کارگاهی فعالیت  را آن خروجی و ورودي مقاومت و کنید تهیه را ولت 12 به ولت 220 ترانس یک  
 گیرید؟ می اي نتیجه چهاز این فعالیت  بگیرید. اندازه

 
 
 و ورودي امپدانس و کنیممی تهیه را ولتاژ کاهنده ترانس یک ،فعالیت این در
 هادي طول نتیجه در و کمتر دور تعداد به توجه با و گیریممی را آن جیوخر
 شویم. می مواجه خروجی در کمتري مقاومت به تر،کم
 

 
 24 شکل

 

 گیري اندازه هايدستگاه 
 

کارگاهی فعالیت  رد .است زیر صورت به برق تابلوي روي متر آمپر و جریان ترانس به مربوط مدار 
 کنید. سازي پیاده تابلو یک در را مدار این امکان صورت

 
 
 یک رد جریان ترانس از جریان گیرياندازه براي کتاب شکل مطابق فعالیت این در

 دارد. وسیعی کاربرد هادر تابلو مدار اینشود. می استفاده واقعی مدار
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 25 شکل

 مقره 
 

 برق ابلوت یک به ،زیر شکل مانند را مقره یک و کنید تهیه را شینه یک کالسی: کار کارگاهی فعالیت
 با کانام صورت (در بگیرید اندازه را تابلو بدنه و هشین بین مقاومت نمایید. محکم

 .کنید) گیري اندازه رمت
 

 
-اندازه مقره) مقاومت همان (یا بدنه و باسبارها بین عایقی مقاومت فعالیت این در

 بیشتر یا اهم مگا 2 حدود ولت380 تابلوهاي در باید اقل حد که ،شود می گیري
 .شد) خواهد مالحظه نهایت بی شود گیري اندازه متر اهم با اگر (البتهباشد 

 

 
 26 شکل
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 ارزشیابی

مراحل 
 کاري

شرایط کار(ابزار، مواد، 
تجهیزات، زمان، 

 مکان)
نتایج 
نمره ها، داوري، نمره دهی)استاندارد (شاخصممکن

و  تابلوها
هاي ترانس

 توزیع

تجهیزات: طبق نظر 
 هنرآموز

 زمان: طبق نظر هنرآموز
 نظر هنرآموزمکان: طبق 

 از باالتر
 سطح
 انتظار

 باسبار را بشناسد وکاربري و مزایاي آن را برشمرد.
تقسیم بندي  ، همانواع ترانس ها را از لحاظ مختلف

 وظایفشان را بیان کند.و هم 
هاي اندازه گیري را بداند و از کاربري و نصب دستگاه
 .کندبرخی از آنها استفاده 

و کاربري و وظایفشان  کندها را شناسایی انواع مقره
ري و کاربکند ها را شناسایی را بیان نماید. انواع مقره

 و وظایفشان را بیان نماید.
-برق ها و کاربردشان را از جنبه يانواع مختلف تابلو

 .هاي گوناگون بداند

2 

قابل 
 قبول

و مزایا و مشخصات  کند نتواند تقسیم بنديکامالً 
 نماید.بیان باسبار را 
طور کامل تقسیم بندي و کاربري ترانس ها هنتواند ب

 را بیان کند.
اي هکاربري و تعاریف و استفاده دستگاه قادر نباشد

 اندازه گیري را کامل بیان کند.
ها و وظایف و کاربري آنها را کامل نتواند تقسیم بندي

 بیان نماید.
ها و تقسیم بندي و کاربردشان انواع تابلو قادر نباشد

 طور کامل بگوید.هبرا 

2 

غیر 
قلبل 
 قبول

 یاربسها و مزایاي باسبار و نکات آن را تقسیم بندي
 ناقص بیان نماید.

یان ب بسیار ناقصها و وظایف ترانس ها را بنديتقسیم
 نماید.

د ها را شناسایی کند و کاربرنتواند به درستی دستگاه
 آنها را بگوید.

 ناقص بیان کند. ها و کاربرد آنها راانواع مقره
نجام ناقص ا بسیارتشخیص تقسیم بندي تابلوها را 

 دهد.

1 
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 فاز سه هايشبکه اجزاي يگیرکارنحوه بهشایستگی  ارزشیابی
 

 کار شرح
 آن؛ اجزاي اهمیت و توزیع شبکه

 ؛توزیع ۀشبک در کلیدها انواع کاربري
 ؛توزیع ۀشبک در مختلف هاي رله و هافیوز انواع کاربري

  ؛هامقره و بارهاباس انواع رگیريکا به
 قدرت؛ شبکه در ترانس انواع کاربري
 ؛توزیع سیستم در گیري اندازه هايدستگاه کاربري
 .توزیع ۀشبک در برق هايتابلو انواع کاربري

 عملکرد استاندارد
 .توزیع هايشبکه در مختلف قطعات و ااجز يگیر کار به و عملکرد ةنحو ریف،تع شناسایی،
 هاشاخص

 .شبکه اجزاي کاربري و عملکرد شرح و شناسایی توانمندي -

 تجهیزات: و ابزار کار، جرايا شرایط
 .شناورها در تجهیزات از بازدید فاز، سه اجزاي به مجهز سیساتتأ و برق کارگاه شرایط:

 .نیاز مورد مصرفی ابزار و بخش این متن در شده معرفی اجزاي انواع تجهیزات: و ابزار

  :شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره 3 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف
  1 شبکه در کننده قطع اجزاي کارگیريهب 1
  1 توزیع تابلوهاي بررسی 2

 توجهات بهداشت، ایمنی، فنی، غیر هايشایستگی
 2 و... محیطی،زیست

  

 * نمرات میانگین
 باشد.می 2 شایستگی، کسب و قبولی براي هنرجو نمرات میانگین حداقل *
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 عملکرد استاندارد
 هايمدار تحلیل در هنرجویان سازيتوانمند فصل، این هايآموزش اجراي از هدف
 طراحی در مهارت کسب و فازسه هايموتور براي شدهطراحی فرمان و قدرت
 کنترل و اندازيراه جهت آموزش این است. ساده فرمان و قدرت مدارات از برخی
 است.شده ظورمن فازسه هايموتور

 پیشنهادي االتسؤ
 است؟ رخوردارب اهمیتی چه از شناورها در القایی موتورهاي کنترل و اندازي راه

 نترلک و اندازي راه به نسبت اید، شناخته تاکنون که تجهیزاتی با توانمی چگونه
 نمود؟ اقدام القایی موتورهاي

 بروز از چگونه موتور الکترو هر استفادة محل با متناسب و صحیح يانداز راه
 کند؟می جلوگیري شناور برق توزیع سیستم و مولدها بر خسارت
 انواع در قابلیت این از و است تغییر قابل القایی الکتروموتورهاي چرخش آیاجهت
 برد؟ بهره توانمی شناورها
 پیچیده، هايطراحی از پرهیز و فرمان و قدرت يمدارها طراحی اصول آیارعایت
 شد؟ خواهد اشکال رفع و یابی عیب رد تسریع و نگهداري امر در سهولت موجب

 با زمان ترینکوتاه در را ما طراحی هايافزارنرم و هاروش آخرین از آگاهی ایا
 آشنا هاشناور انواع در موجود هايالکتروموتور فرمان و قدرت هايمدار عملکرد

 سازد.می

 متناسب کنتاکتور انتخاب
 هايهمشخص با کنتاکتورهایی توانمی کار، شرایط و کننده مصرف نوع به توجه با

 اب کنتاکتورها رو این از نمود. انتخاب متناسب و مشخص عبوري جریان و ولتاژ
 جدول شوند.می بندي طبقه ،استفاده موارد و ).D.C یا .A.C( تغذیه نوع به توجه
  .است رایج کنتاکتورهاي بندي طبقه ترینمعمول از یکی زیر
 مناسب صاتمشخ با کنتاکتوري یا کلید از باید شبکه به کننده مصرف اتصال براي

 داشته را دائمی جریان و اندازيراه جریان تحمل آن هايکنتاکت که کرد استفاده
 می عبور ازمدار که زیادي ايهلحظ جریان کوتاه، اتصال صورت در همچنین .باشد
 به .نزند کلید به اي صدمه شود، می یجادا مدار قطع هنگام که اي هجرق یا کند
 رايب را مناسب کنتاکتور مدار، طراحی از پس بتوانیم که این براي و منظور این

 کنتاکتور هب مربوط نامی مقادیر با باید کنیم، انتخاب شبکه به کننده مصرف اتصال
 .شویم آشنا

 درجرزی شکلهب کلید بدنۀ روي بر کنتاکتور یک هايمشخصه ترین مهم معموالً
  شود:می
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 موتور یک مستقیم اندازي راه فرمان و قدرت مدار
 قدرت و فرمان مدار عملکرد شرح

 متال بی ، F1 فیوز مسیر از الکتریسیته جریان I استارت شستی شدن فشرده با
F2، شستی بسته تیغه O کلید و Start کنتاکتور پیچ سیم به K1 Coil رسدمی 
 عمل به شد. خواهد قدرت مدار در K1 کنتاکتور کردن عمل موجب نتیجه در و

 شود.می گفته )Energize( اصطالحاً کنتاکتور، کردن
 از مستقیم صورتهب فاز سه جریان ، کنتاکتور هايتیغه شدن بسته با همزمان
 رسید. خواهد موتور به F2/Overload فیوز مسیر

 قطع K1 Coil کنتاکتور پیچ سیم جریان I شستی از دست برداشتن محضهب
 جریان صورتاین در آمد. درخواهد باز، حالت به K1 کنتاکتور هايتیغه و شودمی
 شد. خواهد متوقف نیز موتور و رسدنمی ورموت به فاز سه
 استفاده K1 کنتاکتور روي بر شده تعبیه کمکی کنتاکت از اشکال، این رفع براي
 قرار I شستی با موازي صورتهب K1 کمکی هاياکتتکن از باز تیغه کی شود.می
 کارهب فرمان مدار در صورتاین به که کنتاکتور کمکی کنتاکت به شود.می داده
 شود.می گفته )دار نگه خود( کنتاکت شود،می برده
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 مستقیم اندازي راه DOL (Direct Online) قدرت و فرمان مدار -2 شکل

 

  اولویت (رعایت موتور دو دیگري از پس یکی ازياندراه
  اندازي)راه
 قدرت و فرمان مدار عملکرد شرح
 در حرکت به از قبل M2 اصلی موتور که است شده طراحی ايگونههب فرمان مدار
 نکند. حرکت M1 موتور آمدن

 K1 کنتاکتور هايتیغه و رسدمی K1 پیچ سیم به جریان I شستی شدن فشرده با
 نظر در روغن پمپ براي که M1 موتور نتیجه در شود.می بسته قدرت، دارم در

 آید.می در گردش به است شده گرفته
 K2 Coil کنتاکتور پیچ سیم مسیر در که نیز K1 کمکی کنتاکت تیغه همزمان

 شود.می بسته است، گرفته قرار
 جریان ،شود فشرده است، اصلی موتور به علقمت که ،II شستی اگر حالت این در
 شودمی بسته K2 کنتاکتور هايتیغه نتیجه در و رسدمی K2 Coil پیچ سیم به
 .آمد خواهد در گردش به M2 اصلی موتور و
 



 ه فازاندازي موتورهاي الکتریکی سراه 

 145

 
 دیگري از پس یکی موتور، دو اندازي راه -2 شکل

 

 يتأخیر رله با دیگري، از پس یکی موتور الکترو دو اندازيراه
 قدرت و فرمان مدار دعملکر شرح

 K1T تایمر پیچ سیم به K1 کنتاکت مسیر از جریان ،S2 شدن وصل محض به
 K1T کنتاکت است) شده تنظیم ،تایمر روي بر (که ثانیه 15 از پس و رسدمی

 شد. خواهد بسته
 کردن عمل با رسید. خواهد K1 پیچ سیم به جریان ،K1T کنتاکت شدن بسته با

K1 باز تیغه K1 پیچ سیم دار نگه خود صورتبه و شودیم بسته K1 خواهد عمل 
 M1 موتور قدرت، مدار در K1 فاز سه کنتاکت کردن عمل با حالت این در کرد.
 نمود. خواهد کار به شروع
 قطع را تایمر و شودمی باز دارد، قرار K1T تایمر مسیر در که K1 بسته تیغه

 کنتاکت دیگر باز تیغه یک شود،می دیده فرمان مدار در که گونههمان کرد. خواهد
K1 تایمر جریان مسیر در نیز K2T کردن عمل با است. گرفته قرار K1 تایمر 

K2T ثانیه 30 تایمر این روي بر شده تنظیم زمان کرد. خواهد کار به شروع نیز 
 جریان و شودمی بسته K2T باز کنتاکت ثانیه، 30 گذشت از پس رو این از است.

 رسید. خواهد K2 پیچ سیم به
 شد. خواهد قطع K2T تایمر و شودمی باز K2 بسته تیغه K2 کردن عمل با
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 عمل K2 پیچ سیم دار نگه خود صورتبه و شودمی بسته K2 باز تیغه ،همزمان
 شروع M2 موتور قدرت، مدار در K2 فاز سه کنتاکت کردن عمل با و کرد خواهد

 نمود. خواهد کار به
 

 
 تأخیري رله با دیگري از پس یکی موتور، دو اندازي راه -3 شکل

 

 – گرد (چپ موتور چرخش جهت تغییر قدرت و فرمان مدار
  کامل) حفاظت با و سریع گردراست
 قدرت و فرمان مدار عملکرد شرح
 صورت در که است این کامل حفاظت با گرد راست – گرد چپ مدار از منظور
 و فرمان مدار فقط گرد، راست یا گرد چپ هايشستی از یک هر شدن فشرده
 مانهمز اتصال امکان ،طراحی به توجه با و ودش فعال مربوطه شستی جریان مسیر

 همچنین ندارد. وجود گرد) (چپ K2 کنتاکتور و گرد) (راست K1 کنتاکتور
 گونههیچ موتور گرد، راست و گرد چپ شستی دو همزمان شدن فشرده درصورت

 داشت. نخواهد تیحرک
 ورموت حرکت جهت تغییر براي که است آن سریع گرد راست – گرد چپ از منظور

 ردگ راست یا گرد چپ هايشستی از یکی مجدد انتخاب و استپ شستی زدن به
 .شود عوض حرکت جهت ها،شستی زدن محضهب و نباشد نیاز
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 گرد: راست شستی شده فشرده با
 :نباشد چرخش حال در موتور اگر الف)

 به گرد، چپ شستی بسته هايتیغه و Stop شستی فیوزها، :1 مسیر از جریان
 شدن بسته با شد. خواهد بسته قدرت مدار در K1 کنتاکتور و رسدمی K1 بوبین

 کرد. خواهد حرکت به شروع گرد راست صورتهب موتور K1 کنتاکتور
 قرار گرد راست ستیش با موازي طوربه دار نگه خود صورتهب که K1 باز تیغه
 گهن بسته را جریان مسیر شستی، روي از انگشت برداشتن از پس است، گرفته
 داشت. خواهد

 باشد: گرد چپ حال در موتور اگر )ب
 بوبین انجری مسیر ابتداي در گرد راست شستی از بسته تیغه یک اینکه به توجه با

K2 مسیر گرد، تراس شستی شدن فشرده صورت در است، گفته قرار )2(مسیر 
 خواهد جلوگیري K2 شدن فعال از نتیجه در و شودمی قطع K2 بوبین جریان

 شد.
 گرد: چپ شستی شدن فشرده با

 نباشد: چرخش حال در موتور اگر الف)
 و گرد راست شستی بسته هايتیغه و Stop شستی فیوزها، :2 مسیر از جریان
 شد. خواهد بسته قدرت دارم در K2 کنتاکتور و رسدمی K2 بوبین به گرد، راست

 کرد. خواهد حرکت به شروع گرد چپ بصورت موتور K2 کنتاکتور شدن بسته با
 گرد چپ شستی باز تیغه با موازي طورهب دار نگه خود صورتهب که K2 باز تیغه
 هبست را جریان مسیر شستی، روي از انگشت برداشتن از پس است، گرفته قرار
 داشت. خواهد نگه

 
 باشد: گرد راست حال در وتورم اگر )ب
 بوبین جریان مسیر ايدابت در گرد چپ شستی از بسته تیغه یک اینکه به توجه با

K1 مسیر از گرد، چپ شستی شدن فشرده صورت در است، گفته قرار )1 (مسیر 
 خواهد جلوگیري K1 شدن فعال از نتیجه در و شودمی قطع K1 بوبین جریان

 شد.
 گرد: چپ شستی ود همزمان شدن فشرده با

 K2 و K1 بوبین دو به جریان رسیدن از و است باز همواره 2 و 1 مسیرهاي
 شد. خواهد جلوگیري

 و ماند خواهد باقی حالت همان به باشد، ساکن حالت در موتور اگر صورتاین در
 شد. خواهد متوقف باشد، چرخش حال در راست یا چپ هايجهت از یکی در اگر
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  گرد راست – گرد چپ قدرت و فرمان مدار -4 شکل
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 مثلث – ستاره قدرت و فرمان مدار
 قدرت و فرمان مدار عملکرد شرح
 اندازي راه ) یا Y( ستاره حالت به را موتور ابتدا زیر، قدرت و فرمان مدار توسط
 سر یمر)تا در شده تنظیم زمان به (بسته ثانیه 7 الی 5 زمان از پس و کنیممی

 اکثر حد از و شودمی تبدیل )( مثلث حالت به خودکار، صورتهب موتور بندي
 کرد. خواهیم استفاده آن توان
 U1, V1, W1 هاي سر به اصلی اکتورتکن مسیر از فاز سه جریان قدرت، مدار در

 شود.می متصل موتور
 ستاره هايبصورت جداگانه کنتاکتور دو توسط موتور U2, V2 W2 هاي سیم سر
 د.نشومی متصل همدیگر به مثلث و
 ):Start( وصل شستی شدن فشرده با

 K1 بوبین مسیر در K2 باز تیغه شدن بسته با و رسدمی K2 بوبین به جریان
 شد. خواهد بسته اصلی کنتاکت

 فعال از و آیدمی در باز حالت به دارد، قرار K3 بوبین مسیر در که K2 بسته تیغه
 کرد. خواهد جلوگیري K3 و K2 هايبوبین همزمان شدن

 و استارت شستی مسیر از جریان K2 و K1 هايکنتاکت شدن بسته با همزمان
 توجه .گرددمی آن شدن فعال موجب و رسدمی تایمر بوبین به K3 بسته تیغه
 عالیتف تایمر، بوبین جریان قطع درصورت مرها،یتا خواص به توجه با باشید، داشته

 ،استارت شستی روي از گشتان برداشت از پس رو این از شد. اهدخو متوقف نیز آن
 K1 بسته هاي تیغه مسیر از جریان ، K2 و K1 هايبوبین شدن فعال محض به
 رسید. خواهد تایمر بوبین به K3 و K2 و

 ندخواه وضعیت تغییر تایمر، در شده تنظیم زمان پایان در تایمر، هاي تیغه تمام
 از پس است، گرفته قرار K2 بوبین مسیر در که K1T ستهب تیغه رو این از داد.

 که K2 جریان مسیر و آیدمی در باز حالت به تایمر، در شده تنظیم زمان گذشت
 شد. خواهد باز بود، شده تعبیه قدرت مدار در ستاره، بندي سر جهت
 .است فعال اصلی، بوبین یعنی ،K1 بوبین فقط حالت این در
  گشت. خواهند بر اول حالت به آن هايغهتی K2 شدن فعال غیر با

 به K2 و K1 بسته هاي کنتاکت و )Stop( قطع شستی فیوزها، مسیر، از جریان
 رسید. خواهد K3 بوبین
 حالت به قدرت مدار در K3 هايکنتاکت توسط موتور بندي سر حالت این در

 شد. خواهند تبدیل مثلث
 و K2 هايبوبین جریان مسیر در K3 بسته کنتاکت ، K3 بوبین کردن عمل با

 .رفت خواهد بین از بندي سر وضعیت تغییر گونه هر احتمال و شودمی باز تایمر
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 در چه و ستاره سربندي مرحله در مدار چه :)Stop( قطع شستی شدن فشرده با
 وقفمت موتور اصلی، بوبین جریان مسیر شدن قطع با ،باشد مثلث پایدار حالت
 شد. خواهد

 
 

 مثلث ستاره قدرت و فرمان مدار -5 شکل
 

 
 

 )Star Y( ستاره -6 شکل

 
 ) Delta( مثلت -8 شکل
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 چیست؟ )Soft Start( موتور نرم اندازي راه
  بسیار موتورها زیرا .کرد اندازيراه را موتورها همه نتوانمی استارتر سافت با

 موتورها این .است مناسب آنها از خاصی گونه براي استارتر سافت و اندمتنوع
 توانیممی ا. مندامعروف سنجابی قفس یا ییالقا فاز سه موتورهاي به درصنعت

 روش این به کنیم. اندازيراه را آن و بزنیم فاز سه برق به مستقیماً را فاز سه موتور
 .گویندمی )DOL( الاَ دي یا و )Online Direct( مستقیم اندازي راه اندازي، راه
 نآ اندازي راه در کنترلی هیچ ،کنید وصل فاز سه برق به را موتور مستقیماً اگر

 اندازي راه پریود کنترل امکان شما به استارتر سافت کهحالی در .داشت نخواهید
 موتور اندازي راه در کنترل و نظارت اعمال به ما اوقات از خیلی در .دده می را
 موارد هنوز اما .)پایین توان موتورهاي با ازکاربردهاي خیلی در مثالً( نداریم. ازنی

 .دبگیر صورت مناسب هايکنترل با آنها اندازي راه باید دکهدار وجود هم متعددي
 اتفاقات سري یک فاز سه موتور یک اندازي راه هنگام که کنیم توجه باید

 اهر از پس موتور دائم کار حالت از تمتفاو که دهدمی رخ مکانیکی و الکترویکی
 التح به نسبت بیشتري خیلی جریان ،موتور اندازيراه هنگام در مثالً .است اندازي
 شودنمی ایجاد خاصی اشکال باشد کوچک موتور اگر .دکشمی شبکه از آن دائم
 را زیاد جریان این نتواند کارخانه برق است، ممکن باشد بزرگ موتور اگر ولی
 ستا ممکن کارخانه برق از زیاد ناگهانی جریان کشیدن مثالً .کند تأمین حتیراهب

 تاللاخ الکترونیکی و برقی تجهیزات سایر کار در و گردد ايلحظه ولتاژ افت باعث
 .شود ایجاد

 

 
 مختلف اندازي راه هاي روش در تُرك و جریان میزان مقایسه -9 شکل

 

 کاهش را موتور اندازي راه یانجر که تاس اي وسیله موتور نرم انداز راه آیا
 دهد؟می
 به را موتور اندازي راه جریان )Starter Soft( استارتر سافت تنظیم با ما واقع در

 کارخانه برق از را زیاد هايیانجر کشیدن واجازه کنیم می محدود نیاز مورد میزان
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 کردن محدود ،ورموت نرم انداز راه اصلی هايقابلیت از یکی .دهیم نمی موتور به
 .دارد نیز دیگري هايقابلیت ،نرم انداز راه هنوز ولی .است اندازي راه جریان
 چیست؟ موتور نرم انداز راه در ”نرم“ مفهوم
 تمعناس این به نرم جمله از کند. می داللت متفاوتی هايویژگی به ”نرم“ مفهوم

 این به منر دیگر ازسوي .شودمی گرفته مکانیکی و الکتریکی هايتنش جلوي که
 صورت به .رسدمی خود اسمی دور به و ردیگمی دور تدریجاً موتور که معناست
 التح از بیشتر استارتر سافت از استفاده هنگام در اندازي راه زمان مدت طبیعی
 فشارهاي يجلو استارتر سافت دیگر عبارت به .است شبکه به موتور مستقیم اتصال
 لقبی از ییکارها استارتر سافت .گیرد می اندازي راه امهنگ در را موتور به وارده
 می نیز را بیشتري هاي حفاظت و دهد می انجام نیز را فاز کنترل و متـال بـی
 .کند اعمال تواند

 
 )Soft Starter( استارتر سافت از اينمونه -7 شکل

 ؟شود مـی استفاده نرم انداز راه یک از چگونه
 و شودمی وارد استارتر سافت به فاز سه برق نخست .کنید نگاه شکل این به

 با ساده کاربرد یک در .شودمی وصل موتور به استارتر سافت فاز سه خروجی
 از تتنظیما اساس بر موتور .شودمی استارت موتور ، دستگاه روي پانل از استفاده
  .رسدمی خود نامی دور به صمشخ زمان یک در و گیردمی دور گرفته انجام پیش

 موتور از حفاظت فقط آن وظیفه و شده تمام آن اصلی موریتأم که دراینجاست
 به گیبست دهدکه می انجام نیز را موتور ورودي کنتاکتور کار استارتر سافت. است
 دارد. استارتر سافت مدل
 :شوند می تقسیم مجهز و بیسیک نوع دو به طورکلیهب استارترها سافت

 شودیم پارالل استارتر سافت با پاس يبا کنتاکتور یک ،بیسیک هايمدل در -1
 و ردهک پس باي را استارتر سافت عمالً مذکور کنتاکور موتور اندازيراه از پس که
 .سازدمی مدارخارج از را آن و کندمی
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 .نیست نیاز مورد خارجی پس باي کنتاکتور ،مجهز هايمدل در اما -2

 
 

  8 شکل

 دارد؟ وجود اندازيراه جریان انتخاب براي ییمعیارها چه
 مترک حدي یک از را جریان این اگر ،بار و موتور به بسته که کنیم توجه باید اوالً

 اهشک با که شد، گفته قبالً نشود. اندازي راه اصالً موتور است ممکن کنیم، انتخاب
 راه جریان اگر حال شود.می کم نیز موتور اندازي اهر تاورگش اندازي، راه جریان
 اندازي راه از ،موتور اندازي راه گشتاور نتیجه در که دهیم کاهش قدرآن را اندازي

 انیدور اگرنیروي دیگر، عبارتبه( شد. نخواهد کنده جا از قطعاً بار ،بشود کمتر بار
 ،دباش کمتر بار کندن رايب نیاز مورد دورانی نیروي از موتور شفت در شده تولید
 به ار کامیونی سیکلت موتور یک که این مشابه دقیقاً .کرد نخواهد حرکت بار اصالً

 انجری گاه هر که ستا آن کنیم توجه آن به باید که دیگري نکته آورد. در حرکت
 لبهغ بار مقاوم گشتاور به بتوانیم کهاین فرض با ،کنیم انتخاب کم را اندازي راه

 سرعت تا کشید خواهد طول که زمانی مدت ،بیاوریم در حرکت به را آن و کنیم
 عبارت به بود. خواهد ما شده انتخاب جریان تابع ،برسد آن نامی سرعت به موتور
 طول کمتري زمان مدت ،بیشتر وجریان بیشتر زمان مدت ،کمتر جریان دیگر

 .برسد خود اسمی دور به موتور تا کشید، خواهد



 154

 صورتهب .بدهیم انجام مختلفی تنظیمات نیستیم ناگزیر ما ستارترا سافت یک در 
 ،است موتور جریان و استارت مشخصه که ،پارامتر چهار یا سه متنظی با کلی

 ندا استفاده کم یا که ددار وجود نیز دیگري اندازهاي راه .گردد می تنظیم براحتی
 .نیستند متداول زیاد و شوند می گرفته کارهب خاص موارد در یا و
 اآنه کار ولتاژ و است دسترس در مگاوات چند تا کیلووات چند از نرم اندازهاي راه

))380V(( تا ))11KV(( است. 
  ساخته استارتر سافت هم مگاواتی چند یا کیلووات صد چند موتورهاي براي
 ،مگاوات هايتوان براي جمله از ،ددار وجود سازنده محدودي تعداد تهالب .شودمی
  .آنهاست از کیی )Aucom( که سازندمی نرم انداز راه
 هايکننده کنترل توسط فاز سه وتورهايم کنترل و اندازي راه

  ریزي برنامه قابل منطقی
 ریزي برنامه قابل منطقی هايرله ساختمان

 :شوند می تشکیل زیر اجزاي از ریزي برنامه قابل منطقی هاي لهر
 الکترونیکی قطعات سري یک از هارله ینا داخلی اجزاي داخلی: جزايا الف)

 شودیم نصب )الکترونیکی برد( چاپی مدار صفحه روي بر که است شده تشکیل
 شکیلت زیر جزء سه از خود قسمت این. کند می کار منطقی توابع و اصول ۀپای بر و

 :است شده
 هايفعالیت گیري نتیجه و مقایسه و محاسباتی کارهاي اجراي :پردازشگر

 را ها ورودي پردازش، واحد دیگر عبارت به است. بخش این عهدة بر یمنطق
 به و کند پردازش را هاآن شده نوشته برنامه با متناسب سپس و کند می دریافت
 .نماید می ارسال خروجی
 .است اطالعات ذخیره و داري نگه قسمت این وظیفه :حافظه
 .است قسمت این عهدة بر هارله نیاز مورد ولتاژ تأمین :تغذیه منبع

 ند:زیر اجزاي داراي ریزي برنامه بلقا هاي رله ظاهري نظر از ظاهري: اجزاي ب)
 هاورودي تعداد شوند.می مشخص I (Input)فحر با هاورودي :ورودي هايترمینال
 وصل ورودي به هاحسگر و هاسویچ میکرو ها،شستی .است )12 یا 8 ،6 ،4( معموالً

 شوند.می
 هاخروجی تعداد شوند.می داده نشان Q فحر با ها خروجی خروجی: هايترمینال
 اه(سولونویید مغناطیسی شیرهاي و هارله پیچ سیم .است )12 یا 8 ،6 ،4( معموالً

 شوند.می وصل خروجی ترمینال به ها)والو
 زيریبرنامه قابل هايرله اندازي راه جهت نیاز مورد ولتاژ مقدار تغذیه: هايترمینال

DC 2V1 ، DC 24V یا AC 230V عدد دو تغذیه هايترمینال تعداد .است 
 براي – و + عالئم و AC تغذیه برايN  (Null) و L (line) حروف با که باشدمی

 شوند.می داده نشان DC تغذیه
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 تعبیه رله روي بر هاپیام نمایش منظورهب )LCD( نمایشگر صفحه یک نمایشگر:
 است. شده
 کارهب دستی ریزي برنامه و رله هاي منو در پیمایش منظورهب ار:د جهت هايکلید
 شوند.می برده
 رله روي بر رایانه از شده نوشته برنامه اريبارگذ جهت رایانه: به اتصال درگاه

(Upload) رایانه روي بر رله داخل از برنامه انتقال یا (Download) برده کارهب 
 شود.می

 SMA ورودي از توانمی را GPS هايداده :GPS آنتن اتصال جهت SMA درگاه
 کرد. استفاده برنامه در آن از و منتقل رله به

 و کاربري دستورالعمل ریزي، برنامه قابل هايرله مراههبه سازنده هاي کارخانه
 کنند.می عرضه نیز را رله مخصوص کاربري رابط افزارنرم

 

 
 ریزي برنامه قابل رله نمونه یک مختلف يها قسمت -9 شکل

 

 )PLC( سیالپی نویسی برنامه زبان
 این و دارند هم با گوناگونی هايتفاوت و هاشباهت PLC نویسی برنامه هايبانز

 جهانی است.کمسیون داشته همراه به مشکالتی کنندگان استفاده براي موضوع
 سازمان که Commission) alElectrotecnic International (The برق فناوري

 ارائه براي است، برق صنعت در جهانی هاي استاندارد ارائه براي المللی بین
 اقداماتی )سی)الپی(( نویسی برنامه هاي زبان زمینه در جهانی هاي استاندارد

 اشاره نویسی برنامه براي واحدي زبان ایجاد به توان می ازجمله که است، نموده
 .نمود

 تشویق خود محصوالت براي زبان این از اسنفاده به را مختلف ازندگانس سازمان،
 ارائه هاي زبان با (IEC) زبان این بین زیادي هايتفاوت هنوز همه این با کند. می
 .دارد وجود PLC سازندگان طرف از شده

 را نویسی برنامه زبان پنج کالً ها PLC نویسی برنامه براي IEC1131استاندارد
 :است زیر موارد شامل که است دهنمو معرفی
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 ):DIAGRAM LADER( نردبانی دیاگرام
 داده نمایش KOP با آلمانی سیستم در و LAD با انگلیسی سیستم در زبان این
 آن توان می که شده طراحی طوري و است نردبانی دیاگرام صورت به و شود می
 نواعا تمام در تقریباً نویسی برنامه زبان این .برد کار به FBD با مأتو صورت به را

 برق مدارات به که افرادي براي زبان این با کار و دارد کاربرد هانویسی برنامه
 .است تر درك قابل و تر ساده دارند آشنایی صنعتی

 

 
 

 Ladder نویسی برنامه زبان -10 شکل
 

 FBD: - Diagram Block Function زبان
 و CSF Flouchart) System (Control یا FBD با انگلیسی ستمسی در زبان این
 در و است گرافیکی صورت به روش این شود. می داده نمایش FUP با آلمانی در
 قرار هم کنار در که است پایه هايبلوك سري یک صورت به نویسی رنامهب آن
 برنامه ملع اکلیده از استفاده با که دارد کاریرد الکترونیک در بیشتر و گیرندمی

 گیرند می قرار چپ سمت در هاورودي سیستم این در گیرد، می ورتص نویسی
 .شوند می خارج راست سمت از هاخروجی و

 
 FBD نویسی برنامه زبان -11 شکل

 

 ST: - Text Structuredبیانی لیست
 داده نمایش AWL با آلمانی سیستم در و ST با انگلیسی سیستم در زبان این
 هامیتک دارد کاربرد کامپیوتر در تربیش که نویسی برنامه روش این در .شود می
 غییرت کار حسب بر پارامترها نای مقادیر و شوند می مشخص پارامترهایی حسب بر
 هايالگوریتم در نآ کاربرد و است کالپاس و C شبیه باال سطح زبان یک کند.می

 .است یعوس اي پروژه و پیچیده
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 SFC:- Control Function Sequential زبان
 دهد می نشان را لیکنتر هايالگوریتم ترتیب که مراحلی به امهبرن روش این در

 املش مدارات( ترتیبی هاي نویسی برنامه در بیشتر روش این از .گردد می تقسیم
 .شود می استفاده )هافالپ یپفل

 IL:- List Instruction زبان
 اسمبلی زبان با که افرادي يبرا و است متنی صورت به و پایین زبان این سطح
 .است ترمناسب دارند ییآشنا

 یزير برنامه قابل هايرله کارگیريهب و اندازي راه
 کشی سیم الف)
 ،نکات مهمترین از یکی کنید. دقت رله فنی مشخصات به کار، به شروع از قبل
 از باشد، AC رله (تغذیه) اندازي راه ولتاژ که درصورتی .است رله اندازي راه ولتاژ

 اینصورت در است. شده استفاده تغذیه هايترمینال قسمت در N و L حروف
 در که ،برق سیستم زمین به را N ترمنال و فاز خطوط از یکی به را L ترمینال

 )24 شکل( کنید متصل است شده مشخص تابلو
 هايترمینال قسمت در M و +L روفح از باشد، DC ولت 24 یا 12 رله تغذیه اگر

 والًمعم که ،مناسب کننده یکسو از باید صورت این در است. شده فادهاست تغذیه
 )25 شکل( نمود استفاده ،شودمی ارائه رله همراه به

 

  
  13شکل                         12شکل

 
 به و شودمی نوشته یرنامه مطابق اند،شده مشخص Q با که ،خروجی يهاکنتاکت
  کردن عمل صورت در است نیاز که آنجا از بود. خواهند بسته یا باز حالت

 کنترل جهت ولتاژ آن از و شود دیده خروجی در ولتاژي خروجی، هايکنتاکت
 رو نای از د،نمو استفاده کنتاکتورها بوبین مانند خروجی به شده متصل تجهیزات
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 شوند وصل تغذیه به 14 شکل صورتهب خروجی، هايترمینال سر یک است الزم
 آبی). (سیم

 

  
  14 شکل
 

 این توضیح شود.می متصل سیگنال یک فقط ریزي برنامه قابل رله ورودي هر به
 مستقل رسگرح یک یا کلید یک توانمی فقط ها،ورودي از یک هر به که است
 ها کلید کنتاکتوري فرمان مدارهاي مانند تواننمی و کرد وصل ولتاژ اعمال براي
 نمود. وصل ورودي یک به سري صورتهب را

 

 
  15 شکل

  قابل هايرله توسط فازسه موتور مستقیم اندازيراه
 ریزيبرنامه
 NO شستی دو با فاز سه موتور یک مستقیم کنترل و اندازي راه هدف:

(Normaly Open) و NC (Normaly Close) 
 اندازي راه طایشر
 کند. کار دائم صورتهب موتور )Star( وصل شستی زدن با
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 شود. متوقف موتور شرایطی، هر در )Stop( قطع کلید زدن با
  اجرا:
 و Ladder زبان به شده نوشته برنامه همراههب رله بندي سیم نحوه 28 شکل در

FBD، است. شده داده نشان 
 شکل در Ladder برنامه مرحله به مرحله اجراي مراحل برنامه، بهتر درك براي
 است. شده داده نشان
 برنامه عملکرد شرح
 ابتداي به دستور شوند، فشرده قطع و وصل هايشستی از یک هر اینکه از قبل

 است. رسیده I2 ورودي
 خروجی به دستور است، متصل I2 ورودي به که )Start( وصل شستی فشردن با

Q1 شود. می آن شذن فعال وموجب رسدمی 
 جلوگیري منظورهب گشت. خواهد باز 1 مرحله به برنامه شود، رها Start شستی اگر
 به ایم.داده قرار I2 ورودي با موازي صورتهب را Q1 باز کنتاکت وضعیت، این از

 عمل این با شود.می اطالق )Latch( ،نکرد قفل نویسی برنامه یندفرا در عمل
 وابستگی ،است )Start( وصل همان که I2 ورودي به دیگر Q1 دستور مسیر

 کماکان شستی این از دست برداشتن از پس که معنی این به ،داشت نخواهد
 بود. خواهد فعال Q1 خروجی

 
 DOLموتور مستقیم اندازي راه -16 شکل
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 ايهرله توسط دیگري از پس یکی فاز سه موتور دو اندازي راه
 ریزي برنامه قابل
 اندازي راه طایشر
 کند. کار دائم صورتهب M1 موتور Star I شستی زدن با
 وجود M2 موتور اندازي راه امکان نشود، اندازي راه M1 موتور موتور که زمانی تا

 باشد. نداشته
 کند. کار دائم صورتهب M2 موتور 2 شماره رطش رعایت با Start II شستی زدن با
 شود. متوقف نیز M2 موتور شود، متوقف M1 موتور که لحظه هر در
 شوند. متوقف موتور دو هر Stop شستی زدن با

 برنامه و بندي سیم 31 کلش و افزار نرم محیط در برنامه اجراي 30 شکل اجرا:
 دهد.می نشان را FBD و Ladder هايزبان به
 توجه با شد. خواهد فعال Q1 خروجی و وصل I2 ورودي Start I شستی زدن با
 باقی کار دائم صورتهب Q1 است، شده استفاده Set / Reset تابع از اینکه به
 ماند.می
 Q2 باشد، نشده خارج فعال حالت از Q1 اینکه شرط به Start II شستی زدن با

 شد. خواهد فعال
 Q2 و Q1 هايخروجی برنامه، از زمان هر و حالت هر در ،Stop شستی زدن با

 شد. خواهند فعال غیر
 برنامه عملکرد شرح

 خواهد تنظیم Q1 خروجی است، وصل I2 ورودي به که ،Start1 شستی فشردن با
 شد.
 Q1 خروجی است، متصل I1 ورودي به که Stop شستی با توانمی مرحله این در
 کرد. یريجلوگ برنامه اجراي ادامه از و نمود ست را
 با شود، فشرده Start2 شستی که درصورتی ، Stop شستی نشدن فشرده فرض با

 بسته حالت به آن کنتاکت و است شده فعال Q1 برنامه 1 خط در اینکه به توجه
 رسید. خواهد Q2 به سِت دستور آمده، در
 نمود. سِت را Q2 و Q1 خروجی دو هر Stop فشردن با توانمی نیز مرحله این در
 هک بگونه پذیرد، انجام خودکار بصورت برنامه سوم خط بخواهیم که رصورتید

  برنامه شود، فعال Q1 خروجی از پس و t زمان گذشت از پس Q2 خروجی
 صورت: این در کرد. خواهد تغییر شکل صورتهب

 محضهب است، شده تعبیه تایمر کردن سِت جهت سه خط در که Q1 باز کنتاکت
 رساند. خواهد تایمر سِت پایه به را سِت دستور و شودیم بسته Q1 شدن فعال
 معنی این به .است )ON Delay Timer( شده استفاده برنامه این در که ريتایم
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 فعال شد. خواهد فعال آن خروجی شدن، سِت لحظه از t زمان گذشت از پس که
 شد. خواهد Q2 شدن فعال باعث تایمر خروجی شدن

 
 

 دستی صورتهب دیگري از پس یکی موتور، دو اندازي راه -17 شکل

 
 

 تایمر با خودکار صورتهب دیگري از پس یکی موتور، دو اندازي راه -18 شکل
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 هايرله توسط فاز سه موتور گرد راست – گرد چپ اندازي راه
 ریزي برنامه قابل

 ریزي. برنامه قابل رله توسط فاز سه رموتو چرخش جهت کنترل هدف:
 اجر قابل زیر مختلف هايصورت به فاز سه موتورهاي چرخش جهت ،کنترل پروژه
 :است
 این در کامل: حفاظت با فاز سه موتور گرد راست – گرد چپ اندازي راه

 شستی که بود خواهد پذیر امکان شرطی به موتور چرخش جهت تغییر روش
Stop ود.ش انتخاب گرد چپ یا گردراست هايشستی از یکی سپس و شود فشرده 
 پذیرفت. نخواهد صورت بالفاصله جهت تغییر حالت این در
 این در که آنجا از فاز: سه موتور سریع گرد راست – گرد چپ اندازي راه

 نوشته ايگونههب برنامه رو این از ،است نظر مد چرخش جهت تغییر سرعت روش
 اگر شد، با روشن گرد راست یا گرد چپ هايروجیخ از هرکدام که شودمی

 هتج تغییر بالفاصله و شودمی متوقف موتور شود، فشرده آن عکس دور استارت
 دهد.
 این در زمانی: تأخیر با فاز سه موتور گرد راست – گرد چپ اندازي راه

 ردهفش درصورت که شودمی نوشته ايگونههب برنامه کاربرد، موارد بر ناب حالت،
 فتعری زمانی تأخیر از بعد و شودمی متوقف موتور عکس، دور استارت شدن شده
 کند. حرکت به شروع عکس جهت در برنامه در شده
 شود.می اجرا و تعریف دوم روش اجراي جهت پروژه قسمت این در
 اندازي راه طایشر
 متوقف حالت در M1 موتور که صورتی در ، Star R گرد راست شستی زدن با

 در و گرد)(راست کند کار ساعت هايعقربه جهت در دائم صورتهب موتور د،باش
 حالت وبه شود متوقف بالفاصله کرد،می حرکت گرد چپ حالت در قبالً که صورتی
 بچرخد. گرد راست

 باشد، متوقف حالت در M1 موتور که صورتی در ، Star L گرد چپ شستی زدن با
 در و گرد) (چپ کند کار ساعت هايربهعق عکس جهت در دائم صورتهب موتور

 بهو شود متوقف بالفاصله کرد،می حرکت گرد راست حالت در قبالً که صورتی
 بچرخد. گرد چپ حالت

 شود. متوقف M1 موتور باشد، که طرف هر به چرخش جهت Stop شستی زدن با
 :Start R شستی زدن با

 .یدچرخ خواهد گرد راست صورتهب باشد، متوقف موتور اگر
 واهدخ گرد راست و متوقف بالفاصله باشد، چرخش در گرد چپ حالت به موتور اگر

 شد.
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 :Start L شستی زدن با
 .چرخید خواهد گرد چپ صورتهب باشد، متوقف موتور اگر
 خواهد گرد چپ و متوقف بالفاصله باشد، چرخش در گرد راست حالت به موتور اگر

 شد.
 متوقف بالفاصله باشد، که سمت هر به رموتو چرخش جهت Stop شستی زدن با

 شد. خواهد

 
 گرد راست – گرد چپ اندازي راه -19 شکل

 مثلث - ستاره صورت به فاز سه موتور یک اندازي راه
 از استفاده با خودکار مثلث – ستاره صورتهب فاز سه موتور یک اندازي راه هدف:

 تأخیري. رله
 دازيان راه طایشر
 ستاره) (رله Q2 و اصلی) (رله Q1 خروجی دو همزمان ، Start شستی زدن با

 شود. روشن
 شوند. فعال هم با نباید (مثلث) Q3 و (ستاره) Q2 خروجی دو گاههیچ
 مثلث) و ستاره (اصلی، Q3 و Q2 و Q1 خروجی سه هر Stop شستی شردن با

 گردند. فعال غیر
 

 36 شکل و افزار نرم محیط در FBD زبان به برنامه اجراي 4-35 شکل اجرا:
 دهد.می نشان را FBD و Ladder هاي زبان به برنامه و بندي سیم
 به شروع موتور و شودمی فعال همزمان Q2 و Q1 خروجی Start شستی زدن با

 کرد. خواهد چرخش
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 یمر،تا روي بر شده سِت ثانیه 6 تأخیر زمان و برنامه در رفته کارهب تایمر به توجه با
 فعال Q3خروجی بالفاصله و شودمی فعالغیر ثانیه، 6 گذشت از پس Q2 خروجی
 .است فعال همچنان Q1 خروجی مرحله این در شد. خواهد

 کرد. خواهد کار مثلث حالت در موتور باشد، نشده فشرده Stop شستی کهزمانی تا
 

 
 

 گردیده فعال Q2 خروجی ستاره (مرحله FBD زمان به مثلث - ستاره اندازي راه -20 شکل
 است)

 
 

 گردیده فعال Q3 خروجی مثلث (مرحله FBD زمان به مثلث - ستاره اندازي راه -21 شکل
 است)
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 مثلث – ستاره اندازي راه -22 شکل

 تایمر انواع
 زیرند: شرحبه متعددي تایمرهاي داراي زيریبرنامه قابل هاي رله

  :)On Delay Timer( وصل در تأخیر تایمر -1
 تنظیم زمان گذشت از پس و کندمی کار به شروع تایمر Trg پایه شدن فعال با

 خروجی ، Trg تحریک قطع با زمان، هر در شود.می فعال تایمر خروجی Ta شده
 هب را عتاب این گرافیکی شماي زیر شکل .گرددمی متوقف نیز تایمر و شودمی صفر
 دهد.می نشان ،آن زمانی دیاگرام همراه

 

  
 On Delay گرافیکی شماي -24 شکل  On Delay Timer زمانی دیاگرام - 23شکل

Timer 
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  :)Off Delay Timer( قطع در تأخیر تایمر -2
 تایمر Trg شدن صفر با شود.می فعال فاصلهبال خروجی Trg پایه شدن فعال با
 .گرددمی فعال غیر تایمر خروجی Ta تنظیمی زمان گذشت از پس و شودمی العف
 شروع اول از مجدداً Ta زمان شود، یک و صفر Trg ورودي اگر کارکرد، حین در
 دیاگرام همراه هب را تابع این گرافیکی شماي زیر شکل شد. خواهد شمارش به

 دهد.می نشان ،نآ زمانی
 

 Off Delay زمانی دیاگرام -25 شکل
Timer 

Off Delay Timer گرافیکی شماي -26 شکل

 
  :)On / Off Delay Timer( قطع و وصل در تأخیر تایمر -3
 پایه شدن صفر با و شودمی فعال TH زمان از پس خروجی Trg پایه شدن فعال با

Trg زمان از پس خروجی TL زمان دو تنظیم .گرددمی فعال غیر TH و TL 
 راههم هب را تابع این گرافیکی شماي زیر شکل .است پذیرامکان Par پایه توسط
 دهد.می نشان ،آن زمانی دیاگرام

 

 On/Off Delay زمانی دیاگرام -27 شکل
Timer 

 On/Off Delay گرافیکی شماي -28 کلش
Timer 
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 :)Retentive On Delay Timer( ماندگار وصل در تأخیر تایمر -4
 از پس و کندمی کاربه شروع تایمر کوتاه، مدتی براي Trg پایۀ شدن فعال با

 شدن فعال با زمان هر در گردد.می فعال تایمر خروجی Ta تنظیمی زمان گذشت
 گرافیکی شماي زیر شکل .گرددمی متوقف تایمر و شودمی صفر خروجی R پایۀ
 دهد.می نشان آن، زمانی یاگرامد همراهبه را تابع این
 

  
 Retentive On زمانی دیاگرام -29 شکل

Delay Timer 
 Retentive On گرافیکی شماي -30 شکل

Delay Timer 
 
 
 :)Wiping Relay (Pulse Output)( پالسی تایمر -5
 زمان گذشت از پس و شودمی فعال همزمان خروجی Trg پایه شدن فعال با

 زمان مدت اتمام از قبل Trg تحریک اگر شود.می فعال غیر روجیخ Ta تنظیمی
Ta متوقف تایمر و شودمی صفر همزمان خروجی ، شود) (صفر شود برداشته 
 نشان ،آن زمانی دیاگرام همراه هب را تابع این گرافیکی شماي زیر شکل شود.می
 دهد.می
 

  
 Wiping Relay زمانی دیاگرام -31 شکل

Timer 
 Wiping Relay گرافیکی شماي - 32 لشک

Timer 
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 Edge Trigged Wiping Relay (Pulse( اندازراه لبه با پالسی تایمر -6
Output)(: 

 .کندمی ظاهر خود خروجی در پالس N تعداد Trg ورودي رونده باال لبه با تابع این
 و TH خروجی بودن فعال غیر زمان مدت و TL خروجی بودن فعال زمان مدت
 شماي زیر شکل .است تنظیم قابل Par پایه طریق از N تولیدي هايپالس تعداد

 دهد.می نشان ،آن زمانی دیاگرام همراههب را تابع این گرافیکی
 

  

 Edge Trigged زمانی دیاگرام -33 شکل
Wiping Relay Timer 

 Edge Trigged گرافیکی شماي -34 شکل
Wiping Relay Timer 
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 ازف سه الکتریکی موتورهاي اندازيراه شایستگی ابیارزشی
 

 کار شرح
 کنتاکتور با فاز سه موتورهاي اندازي راه قدرت و فرمان مدارهاي طراحی
 کنتاکتور با شده طراحی قدرت و فرمان مدارهاي سازي پیاده

 یسینو برنامه زبان از استفاده با ریزي برنامه قابل هاي رله در فاز سه موتورهاي کنترل مدارات طراحی
Ladder و FBD 
 Mini PLC (LOGO) یا PLC با فاز سه موتورهاي کنترل مدارات اجراي

 مدارهاي تحلیل در هنرجویان سازي توانمند ،فصل این هاي آموزش اجراي از هدف: عملکرد استاندارد
 قدرت مدارات از برخی طراحی در مهارت کسب و فاز سه موتورهاي براي شده طراحی فرمان و قدرت

 شوند.می برده بکار فاز سه موتورهاي کنترل و اندازي راه جهت که باشد می ساده فرمان و
 هاشاخص
 فاز. سه موتورهاي اندازي راه بمنظور نیاز مورد برقی تجهیزات کامل شناخت
 فاز. سه موتورهاي کنترل و اندازي راه هايروش شناخت

 فاز. سه موتورهاي کنترل روش ترین مناسب و بهترین بکارگیري
 تجهیزات: و ابزار کار، جرايا شرایط
 برق به مجهز کارگاه شرایط:

  تجهیزات: و ابزار

  :شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره 3 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

 راه قدرت و فرمان مدارهاي طراحی 1
  2 کنتاکتور با فاز سه موتورهاي اندازي

 فاز سه موتورهاي کنترل مدارات اجراي 2
  Mini PLC (LOGO) 1 یا PLC با

 توجهات بهداشت، ایمنی، فنی، غیر هايشایستگی
 و... محیطی،زیست

2   

 * نمرات میانگین
 باشد.می 2 شایستگی، کسب و قبولی براي هنرجو نمرات میانگین حداقل *
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 هاي مختلفهمچنان که انرژي الکتریکی تحت عنوان عمومی برق، در بخش
ن بدو جامعهروز به روز گسترده تر شده و به حدي رسیده است که  زندگی بشر،

 نقش بسیارآن دچار اختالل جدي خواهد شد، در شناورها نیز انرژي الکتریکی 
 هاي کنترلی و نظارت، اعم از کنترل . سیستمپیدا کرده استمهم و حیاتی 

و آب گرفتگی، حریق، هدایت شناور  اندازها و دیزل ها، سیستم هاي مختلفراه
انواع  ،ماهواره اي تجهیزاتنیز سیستم هاي مخابراتی و کمک ناوبري از قبیل 

و  "جایرو" ،"GPS " ،"رادار" ،"HF" و "VHF"از جمله  ،هاي مخابراتیسیستم ها و موتورهاي پمپ و همچنین سیستم هاي قدرت مانند "چراغ هاي راه"
سیاري ب ها وکنندهسرد ،روشنائیسیستم دوارها، باالبرها،  ،الکتریکی در موتورخانه

ریکی استفاده می کنند. حتی برخی از شناورها داراي سیستم دیگر، از انرژي الکت
 .نیز هستندتحرك الکتریکی 
و برخی  تجهیزات جانبی انواع قطعات، باهنرجویان  ،ی آموزشدر بخش هاي قبل

 ،هاي کنترلسیستم ،هاي الکتریکیاز جمله انواع ماشین در برق، مورد نیاز مدارات
هاي الکتریکی و الکترونیکی تجهیزات اندازه گیري مشخصه ،زهاانواع کلیدها، فیو
 ،هاترانسفورمر ،اختالف زاویه) ،مقاومت عایقی ،فرکانس ،توان ،ولتاژ، ( شدت جریان

انواع تابلوهاي  ،هاي ایمنی مداراتحساسه ،هاي تک فاز و سه فازشبکه ،رله ها
و شده  آشنا وارد دیگرم راه اندازي انواع الکتروموتورها و  فشار ضعیف و قوي و

ورود به مقوله شناورها  ، ضمن. در این بخش نیزدنکسب نموده ا الزم را هايمهارت
ه با توجه ب ،هامجموعه اي از آن کارگیريبهتفاده و و تجهیزات شناوري به موارد اس

 ،مورد استفادهدریانوردي ودیگر نیازهاي عملیاتی  مدت و اندازه ،نوع ماموریت
 خواهند شد. بیشتر آشنا 

دسترسی  ،به امکانات دنیاي خارجدر حین دریانوردي شناورها  جایی کهاز آن
وریت به مام باشند تا بتوانند همانند یک شهر مستقل و خودکفا ندارند، الزم است

و در هرگونه شرایط سخت و کنند عمل خوبی بهو وظایف محوله خود در دریا 
چنین الزم داشته باشند. همآمادگی عملیاتی الزم را  ،بحرانی در دریاي متالطم

و ادامه مأموریت خود  جهت حضور در دریا مناسباز ایمنی  کارکنان شناوراست 
  اطمینان حاصل کنند.

از کیفیت و  ددر شناورها بای نصب شدهتجهیزات بدیهی است در این شرایط 
و کارکنان و متخصصین شناور  باشنددریایی برخوردار  قابل قبولاستانداردهاي 

خوبی بهرا متناسب با مسئولیت خود  هاي فراگیرآموزشنیز الزم است مراحل 
ویژه نیاز  ریزيبه برنامهبه همین دلیل تربیت کارکنان متخصص دریایی  .بگذرانند

 ،نسبت به اغلب تجهیزات مشابه ساحل ،همچنین خرید تجهیزات و شناور ها دارد.
 .استهزینه پرنیز بسیار  هاهداري شناورنگ بسیار گران و
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 استاندارد عملکرد
کارگیري آنها را خواهند شوندو بهدر این فصل با مواد زیر آشنا میهنرجویان 

توزیع و تجهیزات و مصارف  ،اهمیت و ضرورت کاربرد مستمر شبکه تولید آموخت:
مدارات مربوطه و روش هاي  عمده تجهیزات عملیاتی مختص آنها، ،برق شناور ها

  .نگهداري و تعمیرات تجهیزات شناوري

 االت پیشنهاديؤس
 ؟هستندو حیاتی  بسیار مهم هاي برق در شناورهایستمچرا س

هاي باال و خاص دریایی  چرا تجهیزات نصب شده در شناورها از استاندارد
 د؟برخوردارن

چه دالیلی یک شناور استاندارد  ژنراتور اضطراري در از جمله ها،استفاده از ژنراتور
  ؟دارد
 است؟فنی ضروري و الزامی  هاي مخنلفدیاگرام در شناورها داشتنچرا 

 ؟تور ژنراتورهاي موجود در شناورها توسط چه تجهیزاتی به گردش در می آیندور
و با توجه به اهمیت ایمنی آن در دریانوردي  است سیستم سکان شناورها چگونه

 ؟دطریق کنترل می شو چندبه 
  تا چه حد است؟نصب سیستم حفاظت کاتدي در شناورها اهمیت 

  ؟کاربرد سیستم دگازینک در شناور و اهمیت آن چیست
 ؟عملکرد مدار الکتریکی قدرت و فرمان سیستم لنگر چگونه است 

 حریق در شناورها چگونه است؟ سیستم اعالم و اطفاي
 سیستم ها دارند؟سافت استارتر ها چه کاربردي در 

به صورت سیستمی  اهمیت دارد و بایدچرا نگهداري و تعمیرات در شناورها بسیار 
 باشد؟
موقع تعمیرات پیشگیرانه نقش ارزنده اي در حفظ آمادگی عملیاتی ه ب اقدامچرا 

 ؟ا می نمایدفشناور ای
 

چرا رعایت استاندارد هاي الزامی و پر هزینه براي انتخاب و طراحی شبکه تولید و   بحث کالسی
در شناورها براي  نصب شدهتوزیع شبکه برق شناورها و همچنین دیگر تجهیزات 

 گیرد؟ طراحان در اولویت قرار می
 

 
کثرت دستگاه ها و ضرورت حفظ آمادگی  ،دلیل محدودیت جاهشناورها ب: پاسخ 

به تعمیرکاران و  نداشتن عملیاتی آنان در طول مسیر دریانوردي و دسترسی
ویژه خود  موریتأبا وظائف و م و کاردان الزم است کارکنانش بسیار ،متخصصین

وي از س تا شناور بتواند مسیر دریانوردي خود را با اطمینان طی نماید. باشند آشنا
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ابلیت از قدر حفظ کارآیی عملیاتی  ا نیز بایددر شناورهنصب شده هیزات دیگر تج
دریایی  استانداردهايدستیابی به چنین تجهیزاتی با  .برخوردار باشنداطمینان باال 

 .متناسب با آن استصرف هزینه هاي  عنایت بیشتر و مستلزم
 

آموزش هاي پیشرفته و انتخاب کارکنان برجسته براي شناورها از  اجرايچرا   بحث کالسی
و این مهم چه تاثیري در حفظ آمادگی عملیاتی  استاهمیت باالیی برخوردار 

 شناور دارد؟
 

 

 پاسخ: 
عامل در هرگونه موفقیت در ابعاد  ترینشک مهمبینیروهاي انسانی کاردان 

برخورداري از چنین نیرویی در شناورها مستلزم آموزش و تربیت  آن است. مختلف
اجراي این مهم  مرتبط با آنهاست.متناسب با تجهیزات و دستگاه هاي عملیاتی 

هاي هاي مربوطه با صرف هزینهآموزشکدهو  توسط سازندگان تجهیزات و مدارس
 .ر دریاستروش حفظ آمادگی شناورها د قابل توجه صورت می پذیرد و این تنها

 
هاي حفاظتی در نقطۀ خاصی از شبکه (کلید قدرت) و رلهها چرا فیوزها، دژنکتور  بحث کالسی

 ؟ندقرار داده شده ا توزیع
 

 
چه  تد،فبکه توزیع، به هر علتی از کار بیاگر تجهیزات حفاظتی استفاده شده در ش  بحث کالسی

 ؟خواهد داشتدر شناورها  پیامدي
 

 
 پاسخ :
و با جزئیات بحث این و اقالم مورد  هنرجویان در دروس گذشته به اجزا اگرچه

ها و نوشتهبا مراجعه به سایتدر این زمینه، لیکن  اند،شده ها آشناعملکرد اغلب آن
 موارد ذیر، کهکه از جمله  است، یشتري قابل دریافتهاي گوناگون اطالعات ب

شناورها  با سراسري و همچنین وزیع برقهاي تشبکه یی بیشتر هنرجویان را باآشنا
سایت  می توانند با مراجعه به دیگرنیز  هنر آموزان محترم اهد داشت.در پی خو

 آنان قرار دهند:و در اختیار  کنندرا کسب ها اطالعات مشابه و بیشتري 

 لیدهاي قدرتک
به وسیله  ،هاعیوب و اتصالیاز هاي سیستم قدرت حفاظت تجهیزات و دستگاه

یم پیچی س ،قبل از اینکه کلید قدرت بتواند باز شود .می گیرد انجام )کلید قدرت(
هاي حفاظتی انجام می این تغذیه به وسیله رله .غذیه شودعمل کنندة آن باید ت

انند ولت میت الکتریکی مرله به دستگاهی گفته می شود که در اثر تغییر ک .پذیرد
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 در رله بوخهلس)ت و حرکت روغن (یا کمیت فیزیکی مثل درجه حرار و جریان
 به مدار قطع نهایتاً و دیگر هايدستگاه افتادن کار به باعث وشود می تحریک
 .رددگ می دژنکتور یا) توزیع و انتقال ،تولید هاي سیستم در( قدرت کلید وسیله

 سایر -1شود، در نتیجه :می جدا شبکه از عیب وقوع محل ،براین به وسیله رلهبنا
 ثبات و پایداري -2 ،دهندمی ادامه خود کار به همچنان شبکه سالم هايقسمت
 مقابل در هادستگاه و تجهیزات -3ماند، می محفوظ قبلی حالت همان به شبکه
آنها محدود  به وارده خسارات میزان -4 و شودمی محافظت هااتصالی و عیوب
 توان برشمرد:عامل زیر را میپیامد آنها دو ها و به وجود آمدن اتصالی در .گرددمی
 خارجی تأثیرات )ب     داخلی تأثیرات )الف
 خطوط یا هادستگاه رفتن بین از و شدن خراب باعث که داخلی تأثیرات )الف

 ،هاي عایق در یک مولدن قسمتشد فاسد ،از جملهشود می توزیع و انتقال
کن است مربوط به ماین ضایعات و امکانات م .نظایر آنهاکابل و  ،خط ،ترانسفورمر
 .عایق باشد نادرستو یا نصب ناقص ساخت  ،تنظیم صحیح نداشتن ،عمر عایق

ه وجود آمدن ب باعث که( بار اضافه ،برق و رعد جمله از ،شامل خارجی تأثیرات )ب
 ،حیوانات و پرندگان ،ها شاخۀ درخت ،باد و طوفان ،برف و باران ،)حرارت شود

  .هایی که یه وسیله مردم وارد می شودعملیات و خسارتحین سقوط اشیاء در 
و ولتاژ (اختالف پتانسیل  یابدمیجریان افزایش  ،رخ دهداتصالی وقتی در مداري 

ممکن است منجر به  دهد وافزایش میجریان حرارت را  و ) نقصان پیدا می کند
جرقه باشد ممکن است خسارت  اگر اتصالی به صورت .آتش سوزي یا انفجار شود

 و یدبراي مثال اگر جرقه اي بر روي خط انتقال نیرو به وجود آ .زیادي به بار آورد
نتیجه در  ،و باعث پاره شدن آن خواهد شد سوزاندمیسریعاً بر طرف نشود خط را 

لی صاکه در اثر یک ات ،نقصان ولتاژ .سبب قطع برق خواهد شدبراي مدت طوالنی 
هاي الکتریکی بسیار زیان آور است و اگر این ولتاژ ی آید براي دستگاهبه وجود م

ستد ایمیموتورهاي مشترکین از کار باز  ،ضعیف براي چند ثانیه ادامه داشته باشد
در صورت وقوع  بنابرایندوران مولدهاي برق نامنظم و نا مرتب خواهد شد. و 

به فوریت اتصالی  الزم است ،اتصالی در مدارناشی از جریان شدید و ولتاژ ضعیف 
 .کشف و برطرف گردد و جریان ولتاژ به حالت عادي باز گردانده شود

 انواع اتصالی ها
درسیستم سه فاز مربوط  گرچه اتصالی :اتصال فاز به زمین و فاز به فاز )الف

 یک در ریان. جاستسیم زمین به ست ولی بیشتر مربوط به وصل نبودن به فازها
اشی از که ن است فاز به فاز اتصالی یک در جریان از کمتر زمین به فاز بین اتصالی
 ايگانه جدا هايرله موارد بیشتر در جهت همین به .است زمین بیشتر مقاومت

 .هاي فاز به زمین و فاز به فاز در نظر گرفته می شودبراي اتصالی
اتصالی و اتصالی اتصالی سه فاز با هم شدید ترین نوع : هاي سه فازاتصالی )ب

 .بین یک فاز و زمین خفیف ترین نوع اتصالی است
 : راي انتخاب کلید قدرت باید به نکات زیر توجه کردب
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در آن  ست که کلیدا ايبرابر ولتاژ شبکه که معموالً : این ولتاژکلیدی ولتاژ نام -1
تر باشد. اغلب هم از ولتاژ شبکه کوچک % 15شود و می تواند در حدود نصب می

ود شاز کلیدي استفاده می ،به وجود آوردن اطمینان بیشتر در استحکام شبکه براي
 ،هزار ولت 13 شبکه در مثالً تر باشد.ولتاژ نامی آن از ولتاژ شبکه قدري بزرگ که

 k v 10  به جاي k v20از سري
 .ترین جریان کار معمولی شبکه استکه مساوي با بزرگ ،جریان نامی -2
که باید با قدرت اتصال کوتاه در محل کلید مطابقت  ،قدرت نامی قطع کلید -3

 .کند
براي محاسبه قدرت قطع کلید و جریان اتصال کوتاه شبکه می توان از کتاب 

از انتشارات دانشگاه تهران کمک  ))محاسبه اتصال کوتاه در شبکه((
 مشخص عمالً نیز کلید نامی وصل قدرت قطع، قدرت همین با درضمن .گرفت
برابر  5/2باید قدرت وصل کلید در حدود  V D E تعریف حسب بر زیرا ،شودمی

 .قدرت قطع آن باشد
 .توسط هواي فشرده ،یا کمپرسیالکتریکی ، دستی :نوع فرمان وصل کلید -4
 .ثابت، کشویی :ب کلیدصطریقه ن -5
 .نوع قطع کننده اتوماتیک : قطع کننده پریمر یا زکوندر -6
 .اي نصب در شبکه آزاد یا شبکه سرپوشیدهبر -7

 زمان تأخیر در قطع کلید
 این زمان .است ))زمان تأخیر در قطع کلید((یکی دیگر از مشخصات مهم کلید 

صل زمانی بین لحظه فرمان قطع توسط رله فا حد بر حسب تعریف عبارت است از
 در زمان این مربوط وآزاد کردن ضامن قطع کلید تا خاموش شدن کامل جرقه.

 قطع براي آن ثانیه./. 2 تقریباً که رسد می ثانیه./. 5 به امروزي مدرن کلیدهاي
 وصل و قطع 25000 حدود در براي امروزه قدرت کلیدهاي .شودمی مصرف جرقه
بار قطع و وصل یک  3000شوند و باید سالیانه یک بار یا پس از هر یم ساخته

 .قرار گیرندو مورد بازدید اساسی شوند بار سرویس 
  سکسیونرزمین
سیونر این سک .سکسیونري است که خط یا باسبار را ارت می نماید ،سکسیونر ارت

 والً معم .است اینترالك آن با و شود می نصب خط معموالً در روي پایه سکسیونر
 القاي از جلوگیري و قبل از موجود بارهاي تخلیه منظور به ،تعمیرات هنگام در

 هادستگاه روي تعمیراتی عملیات کردن خطر بی و مجاور خطوط از الکتریسیته
 زمین سکسیونر قبل از وصل .شودین، اتصال زمین برقرار میزم سکسیونر توسط
 :است ضروري زیر موارد رعایت
وصل سکسیونر زمین باعث بروز حادثه  تادار منبع انرژي جدا شده باشد م )الف

 .نگردد
عملیات قطع و  اجرايسکسیونر مورد عمل کامالً شناخته شده باشد و براي  )ب

 .لتاژ استفاده گرددو وصل از دستکش عایق متناسب با
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یقاً ، دقهوایی و اتصاالت سکسیونر کاروساز ،عملیات جراياز نظر ایمنی قبل از ا )ج
 .گیرد مورد بازرسی قرار

و از بسته شدن کامل آنها  پس از وصل سکسیونر ارت هر سه فاز بازرسی شود )د
 شدن بسته که اطمینان حاصل گردد. الزم است به این توضیح توجه شود

باعث آسیب رسیدن به اپراتور  ،داشته باشدحالی که خط برق  در ،زمین سکسیونر
 براي .گردد می نیرسا برق در اختالل بروز و هادستگاه و وارد شدن خسارات به

 مینز سکسیونر و خط سکسیونر بین اینترالك سیستم ،اتفاقات این از نعت مما
 امکان ،باشد قطع خط سکسیونر که هنگامیدر  فقط و کار گذاشته شده است

 می حادثه بروز مانع اینترالك سیستم چه اگر نر زمین وجود دارد.سکسیو وصل
ررسی را ب موجود شرایط دقیقاً اپراتورالزم است  و نیست کافی وسیله این ولی گردد
 .ودش نمی برقدار دیگر منابع طریق از شده مجزا دستگاه که شود مطمئن تا کند

هترین ب ،هایی که اپراتورها سهواً مرتکب آن می شوندجهت محدود کردن خطا
 مختلف هايدستگاه نمودن مجزا براي که است هاییروش استفاده از دستورالعمل

  است موجود فرمان اتاق در معموالً و شودمی تهیه پست سرپرست توسط
ساختن آنها با تجهیزات آشنا  ،هدف از تکمیل جدول زیر توسط هنرجویان

تا با پیشرفت گام به گام  استفراگیري زبان تخصصی چنین شناورخاست و هم
خود بتوانند از کتب و مدارك و مستندات تجهیزات عملیاتی موجود بر روي شناور 

هاي برقی شناور در جدول زیر اشاره به برخی از سیستم .استفاده نمایند خوبیبه
  .شده است

 
 

1 
No.1&2 

Generator 

 1ژنراتور شماره 
 2و 

 
 

2 Main 
Switchboard تابلوي اصلی 
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3 Emergency 
Generator 

 ژنراتور
 اضطراري

 
 

4 Shore Supply 
Box 

جعبه تابلوي 
 اتصال

 برق ساحل
 

5 
Emergency 

Board ُرد اضطراريب 

 

6 Navigation 
Lights 

چراغ هاي 
 دریایی

  

7 Navigation 
Aids 

تجهیزات 
 کمک ناوبري

 

8 Battery 
Charger شارژر باتري 

 

9 
Steering Gear

Port & 
Starboard 

سیستم سکان 
سمت چپ و 
سمت راست 

 شناور
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10 Galley 
Equipment 

تجهیزات 
 آشپزخانه

 

11 
Trans 

Rectifier 
unit 

یونیت یکسو 
کننده 

 ترانسفورمري

 

12 Fire Pump 
 پمپ

 آتش نشانی

 
 

 
-اجعرهاي اینترنتی سب و بررسی موارد در برخی پایگاهبا مراجعه به شناورهاي منا  تحقیق کنید

و نتایج حاصله کنید هاي موجود در شناورها تحقیق چند نمونه ساده از دیاگرام به
 .را در کالس ارائه دهید

 
قادر هاي اینترنتی هاي مختلف شبکهون شک هنرجویان بامراجعه به سایتبد

چه در ادامه آن دهند.در کالس ارائه آنها را و  بیابندمطالب مفیدي را خواهند بود 
 :خصوص باشدمی تواند راهنمایی براي کارآموزان محترم در این آید، می

 
 بلوك دیاگرام -1 لشک
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هاي یک سیستم و اي از رابطۀ اصلی بین الماندیاگرام سادهبلوك 1در شکل 
ه و زیاغلب براي تج نشان داده شده است. چنین دیاگرامیآنها  چگونگی عملکرد
آنها  نیا کنترلی و براي نمایش ارتباط پیچیده بی مخابراتیهاي تحلیل سیستم

یک بلوك و  ین نوع دیاگرام اطالعاتی از اجزايد. در اگیرمورد استفاده قرار می
 ارتباط الکتریکی بین آنها وجود ندارد. 

 دیاگرام خطی 
بدون ذکر هیچ علتی  در دیاگرام خطی، ترکیب اصلی یک سیستم و محدودة آن

برداري از یک شود. هدف اصلی از این دیاگرام شرح مسیرهاي بهرهنشان داده می
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد توان به آسانی میاین مسیرها را  است.سیستم 

 ).2(شکل 

 
 دیاگرام خطی -2شکل 

 دیاگرام مداري
 هايی توسط عالمتهاي ضروري و ارتباطات الکتریکدر این دیاگرام همه قسمت

 ها، نمایشنمخصوص با نظم و ترتیب خاصی، بدون نمایش شکل فیزیکی الما
نحوة روشن و خاموش کردن یک موتور  ،دیاگرام مداري 3شود. در شکل داده می

 هاي الزم به صورت کامل نشان داده است.الکتریکی با حفاظت
تحلیل عملکرد یک  دراین دیاگرام قادر ساختن متخصصین هدف از استفاده از 

تا در  استمدار از زمان شروع (استارت زدن) تا پایان کار (روشن شدن موتور) 
کال انواع اش ندهاي مختلف مدار بتوانصورت خرابی دستگاه با امتحان کردن قسمت
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 يابزار طور کلی دیاگرام مداريه. بنندا را رفع ک هاو در صورت لزوم آن بیابندرا 
 است.و نگهداري یا راه اندازي یک سیستم اصلی براي تعمیر 

 
 دیاگرام مداري -3شکل 

 دیاگرام سیمی
یا بخشی از تجهیزات را نسبت به هم و  بین اجزا اتصال سیمی دیاگرام سیمی

رکیب تدهد. دیاگرام سیمینشان میبه تفصیل همچنین وضعیت مسیر اتصاالت را 
دهد. این نشان می ،اندهایی را اشغال کردهمکان ی را که به صورت واقعیتجهیزات
..) .هاي آن و غیرههمراه با کنتاکت ،به صورت کامل (بوبین کنتاکتورها همترکیب 

هاي مشخص نشان داده صورت خالصه در قالب یک بلوك با ترمینالهم بهو 
 .)4(شکل  شودمی
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 دیاگرام سیمی -4شکل 

ها را محل تجهیزات وترمینال یک سیستم،  در تعمیر و نگهداريدیاگرام سیمی 
 .استکند و راهنماي خوبی براي کارشناسان مشخص می اًدقیق

 
هاي در برخی پایگاه ي از آنهاسب و بررسی مواردبا مراجعه به شناورهاي منا  تحقیق کنید

و  دکنی اهمیت کنترل و میزان ضریب توان در شناورها تحقیق بهراجعاینترنتی 
 صله را در کالس ارائه دهید.نتایج حا
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با توجه به پیش  ،ب هنرجویاندرك دقیق ضریب توان و نحوه کنترل آن براي اغل
 ،کهو در این مرحله استامري دشوار  ،هاي علمی و عملی نامبردگانزمینه

وي الیکن کنجک نیازي به فراگیري این مهم نیست .نیز دارند،محدودیت زمانی 
در این زمینه از هنرآموز دررا االتی هنرجویان ممکن است درخواست سؤبرخی از 

تکرار شده  در چندین مرحله هر چند ،به همین دلیل مطالب زیرپی داشته باشد. 
 باشد:ایی مفید راهنمتواند براي آنان است، می

 

 ضریب توان چیست؟ کسینوس فی چیست؟
معنی نسبت توان واقعی به توان ه ب AC ضریب توان در یک سیستم الکتریکی

است. توان واقعی در واقع توانایی  "یک"تا  "صفر"و مقدار آن بین  استظاهري 
-هاي انرژي بیان میبراي تبدیل انرژي الکتریکی به دیگر شکل را مصرف کننده

وجود هدر حالی که توان ظاهري در اثر وجود اختالف بین ولتاژ و جریان ب ،کند
تواند از توان ه به نوع بارها و میزان توان راکتیو، توان ظاهري میآید. با توجمی

 کسینوس"جاي اصطالح ضریب توان از هواقعی بیشتر باشد. در برخی کاربردها ب
  ).5(شکل  گرددنیز استفاده می "فی

 

 
 کسینوس متر -5شکل 

 

 کم بودن ضریب توان (بیشتر بودن توان ظاهري نسبت به توان واقعی) در یک
ر شود. دباال رفتن تلفات در مدار می مدار باعث باال رفتن جریان در مدار و نتیجتاً

دهد. هر چه ضریب ثر را نشان میؤمیزان راندمان و کارکرد م ضریب توان واقع
 .توان باال تر باشد میزان راندمان باالتري خواهیم داشت

 

 هاي اکتیو و راکتیومصرف کننده
ها از نظر نوع مصرف انرژي الکتریکی مصرف کننده AC به طور کلی در یک مدار
 :شوندبه دو دسته تقسیم می

 )هاي اکتیو (مقاومتیمصرف کننده -1
 )هاي راکتیو (خازنی یا سلفیمصرف کننده -2

اوتی از خود نشان هاي متفها در مدارهاي الکتریکی رفتارکننده انواع مصرف
هاي اکتیو همزمان با تبدیل انرژي الکتریکی به شکل مصرف کننده .دهندمی
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کنند. این رویکرد در مصرف دیگري از انرژي، انرژي الکتریکی را مصرف می
ها به جاي مصرف هاي راکتیو کمی متفاوت است زیرا این مصرف کنندهکننده

کنند. این انرژي ذخیره شده تا زمانی در انرژي الکتریکی این انرژي را ذخیره می
ماند که مصرف کننده به وسیله یک جریان یا ولتاژ ثابت از مصرف کننده باقی می

طرف منبع، تغذیه شود. با پایان یافتن روند تغذیه، مصرف کننده راکتیو شروع به 
 به این صورت که انرژي ذخیره شده خود را دوباره .کندجبران انرژي کم شده می

یاد زاین عملکرد بر عملکرد شبکه الکتریکی  DC گرداند. در مدارهايبه مدار برمی
 اختالل ایجاد کند.د در عملکرد شبکه توانمی AC گذارد اما در یک مدارنمیتأثیر 
بارهاي راکتیو مانند یک مصرف کننده از مدار  ،این که در آغاز هر سیکل توضیح

را تا لحظه ماکزیمم یا پیک موج در خود نگه  کنند و این انرژيانرژي دریافت می
(از  را دارند. با کاهش یافتن روند تغذیه بار، این بار انرژي ذخیره شده خودمی

 را یخاص تأثیرات انرژي بازگشت این. گرداندمی باز مدار بهجنس ولتاژ یا جریان) 
 .پرداخت خواهیم آن به که کندمی ایجاد مدار در
 

  (Lag)و پس فازي(Lead) اصطالح پیش فازي
پس فاز باشد. به  ،نسبت به جریان باید ولتاژ بارهاي خازنی ،AC در یک شبکه

ولید ها تاین دستگاه عبارت دیگر، جریان نسبت به ولتاژ پیش فاز است؛ لذا به
و ست ابرعکس این موضوع  در بارهاي سلفی دقیقاً .کننده توان راکتیو می گویند

بارها مصرف کننده توان راکتیو این به و  استپس فاز  جریان نسبت به ولتاژ
 .گویندمی
 .)6(شکل  جریان و ولتاژ با یکدیگر هم فازند ،: در بارهاي اهمی خالصنکته

 

 
 هم فاز، پس فاز ،پیش فاز -6شکل 

 ضریب توان
هاي هاي کامالً مقاومتی هستند (مانند المپکنندهمدارهایی که شامل مصرف

..) ضریب توان یک دارند(زاویه فاز .هاي برقی وهاي برقی، اجاقبخارياي، رشته
شود و مقدار توان اکتیو و ظاهري باهم برابر صفر است لذا کسینوس صفر یک می
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ها، موتورها، در حالی که در مدارهاي بارهاي راکتیو (مانند خازن .خواهد بود)
  .ترانسفورماتورها و...) ضریب توان کمتر از یک است

ا فاز (لید) یتواند پیشمی ،با توجه به جهت زاویه بین جریان و ولتاژ ،ضریب توان
فاز (لگ) باشد. در بارهاي القایی مانند موتورهاي الکتریکی یا ترانسفورماتورها پس

ست که در بارهاي خازنی ا تر از ولتاژ است. این در حالیشکل موج جریان عقب
شکل موج جریان از ولتاژ جلوتر  ،زیر زمینیهايهاي خازنی یا کابلمانند بانک

ست که تمام بار مدار، راکتیو ااست. ضریب توان صفر در یک مدار به این معنی 
 کهدر صورتی ،گردداست و در هر سیکل انرژي ذخیره شده در بار به منبع باز می

 شود، ضریب توانع در بار مصرف میتمام انرژي فرستاده شده به وسیله منب
 ).7(شکل  است (یک))(
 

 
 

سیگنال قرمز: شکل موج ولتاژ، سیگنال آبی: شکل موج جریان، سیگنال سبز:  -7شکل 
 توان

 محاسبه ضریب توان
SPrPowerFacto / 

 

 کننده داراي سه بخش است:در یک مصرف ACتوان
است است و برابر  (Watt) آن وات يشود و یکانشان داده می P توان واقعی با -1
)P=VIcosا ب ) 

است و برابر است  (Var) آن وار يشود و یکانشان داده می Q توان راکتیو با -2
)P=VIsin  با ) 
است و برابر  (VA)آمپر-آن ولت يشود و یکانشان داده می S توان ظاهري با -3

 P=VI است با
 Q2=P2S+2 : رابطه بین این سه پارامتر توان

 گیري ضریب تواناندازه
داریم.  نیاز "توان سنج انبري"یا  "کلمپ پاور متر" اندازه گیري این فاکتور به براي

می اندازیم سپس پروب  ،کند می که جریان از آن عبور ،کلمپ را دور تک فاز بار
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. سپس سلکتور را مکنیمیهاي قرمز و مشکی را به دو سر فاز و نول ولتاژ وصل 
کرد. با  مبر حسب وات مشاهده خواهیرا و مقدار توان  گذاریممیبرروي توان 
کرد.  مت خواهییؤرا ر PF و میزان رویممی PF انتخاب، بر روي ياستفاده از منو
  .سه فاز نیز امکان پذیر است PF ها امکان اندازه گیري در برخی مدل

  اصالح ضریب توان
نمایش  PFC ) که با عبارتPower Factor Correction( اصالح ضریب توان

به مقادیر  "1"تر از از مقادیر کوچک ضریب توان شود، فرایند تعدیلداده می
ر و د انتقال انرژي الکتریکی ممکن است در طول است. این فرایند "1"نزدیک 
اژ ولت جام شود چراکه به این ترتیب راندمان تبدیلهاي تبدیل ولتاژ انپست
رود. این فرایند همچنین در مراکز مصرف به ویژه واحدهاي صنعتی نیز می باال

مربوط به  يهااین ترتیب گذشته از کاهش هزینهچراکه به  .مرسوم است
یز ن هاي مربوط به انتخاب کابل و تجهیزات تغذیههزینه ،انرژي الکتریکی تهیه

 یابد.کاهش می
 .تر استبمناس تولید انرژي الکتریکی و انتقال به طور کلی ضریب توان باالتر در

یابد و به این کاهش می ،یدچراکه در این صورت تلفات مربوط به انتقال و تول
 یابند.کاهش می هاي مربوط به تولید و انتقال نیزترتیب هزینه

ند (یعنی در ازمانموج جریان و ولتاژ با هم همدر یک مدار کامالً مقاومتی شکل 
شوند). حال اگر در مدار بار راکتیوي مانند خازن یا یک زمان صفر و ماکسیمم می

انرژي ذخیره شده در این نوع بارها باعث به وجود آمدن  القاگر وجود داشته باشد
منبع  شود. این انرژي ذخیره شده بهاختالف بین شکل موج ولتاژ و جریان می

مثبتی در عملکرد بار نخواهد داشت. به این  که تأثیردر حالی ،خواهد گشت باز
 ،در مقایسه با یک مدار با ضریب توان باال ،یک مدار با ضریب توان پایین ترتیب

 .، به جریان بیشتري نیاز داردبراي ایجاد مقدار ثابتی از توان واقعی
 

 بارهاي خطی
کنند از دو نوع توان تغذیه تغذیه می جریان متناوب بارهاي الکتریکی که از

دهد یا در واقع به شکل مطلوب کنند؛ توان اکتیو که کار مفید را انجام میمی
 ،ان راکتیوتو .شودتبدیل می ،یا گرمایی باشد انرژي مکانیکی که ممکن است ،انرژي

آید و در پایان که در واقع به علت ذخیره شدن انرژي در بارها راکتیو به وجود می
گردد. در واقع ضریب توان همان نسبت بین توان ظاهري منبع باز میهر سیکل به 

خواهد بود. وجود توان راکتیو موجب  1و  0و توان واقعی است که عددي بین 
خواهد شد که توان واقعی از توان ظاهري کمتر باشد و به این ترتیب ضریب توان 

 داشته باشد. 1مقداري کمتر از 
ن شود و به اییافتن جریان جاري بین منبع و بار میتوان راکتیو موجب افزایش 

افزایش خواهد یافت و در نتیجه  توزیع و انتقال ترتیب تلفات توان در طول خطوط
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انرژي الکتریکی تحویلی افزایش خواهد یافت. به همین دلیل قیمت تمام شده 
 هايهاي خود به ویژه مصرف کنندههاي تولید کننده برق از مصرف کنندهشرکت

خواهند تا با نگه داشتن ضریب توان در محدوده استاندارد (در حدود بزرگ می
0 . شد ندخواه جریمه صورت این غیر در و کنند جلوگیري انرژي اتالف از) 99

ي اصالح کننده ضریب توان در واحدها نصب با هاکننده مصرف ترتیب این به
هاي اضافه داخت جریمهرواحدهاي مسکونی، تجاري و به ویژه صنعتی از پ

 کنند.جلوگیري می
د نقال و مصرف انرژي الکتریکی درگیرکه با تولید، توزیع، انت مهندسین برقی براي

چراکه این ضریب  .برخوردار است یضریب توان بارهاي مختلف از اهمیت باالی
اضافی براي صنایع تولید برق و مصرف  هايتواند موجب ایجاد هزینهتوان می
هاي انتقال را طرح یهاي اجرایتر هزینهضریب توان پایینهمچنین ها شود. کننده

ب تجهیزاتی مانند به نص ،چراکه با کاهش ضریب توان .دهدنیز افزایش می
 .. با ظرفیتی باالتر از ظرفیت معمول.و ترانسفورمرها ها,شکنها، مدارسوئیچ

 کشی خطوط انتقال نیز باید افزایش یابد.و ظرفیت در سیم کندضرورت پیدا می
، با 1به  ACنزدیک کردن ضریب توان یک مدار  ،هدف از اصالح ضریب توان

خالف بار موجود است. این کار معموالً به وسیله استفاده از تغذیه بارهاي راکتیو م
گیرد. براي مثال اثر القایی یک تغذیه میزان مشخصی خازن یا القاگر انجام می

توان به وسیله وصل خازن در محل نصب بار خنثی کرد. برخی اوقات موتور را می
ها رشبکه به حالت خازنی تمایل دارد (مانند خطوط کابلی) از القاگ تکه خصوصیا

که ي اثر خازنی شبشود) براي خنثی سازگفته می راکتور (که در این کاربرد به آنها
 گیرد.هاي تغییر ولتاژ صورت میاین کار عموماً در پست .شوداستفاده می

موتور  به جاي استفاده از خازن و براي ایجاد اثر خازنی از یکتوان چنین میهم
در حالت پر تحریک استفاده کرد. در این حالت میزان توان راکتیو تولیدي  سنکرون

. مزیت استفاده از داردبستگی آن  در موتور سنکرون به میزان جریان تحریک
با توجه  را، تغییر میزان توان خازنی خروجی این مزیت را دارد که چنین بارهایی

 سازد.ممکن می ،به میزان جریان تحریک
 

 بارهاي غیر خطی
هاي به وجود آمدن جریان شودمی موجب ACبارهاي غیر خطی در مدارهاي 
در این حالت اضافه کردن بارهاي . وجود آیدبه ACهارمونیک در کنار جریان اصلی 

این بنابر .ثیر این بارها را خنثی کندأتواند تاگر نیز نمیخطی مانند خازن یا الق
هاي دیگري مانند باید از روشبراي صاف کردن اثر این بارها در جریان اصلی 

 هاي اصالح ضریب توان فعال بهره جست.استفاده از فیلتر یا استفاده از سیستم
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 تغذیه سویچینگمنابع 
ه پل یکسوساز یا مداري مشاب ازبراي یکسو کردن خروجی سویچینگ  منبع تغذیه
یکسوساز گرفته  DCاز همان خروجی  ،کند. ولتاژ خروجی منبعاستفاده می

 ياوسیله آید این است که یکسوسازوجود می شود. مشکلی که در اینجا بهمی
 غیر خطی خواهد بود. نیز بنابراین ورودي آن .خطی استغیر

توان از بارهاي براي خنثی کردن اثرات هارمونیکی یک بار غیر خطی دیگر نمی
 اه براي خنثی کردن اثر جریانترین رخطی مانند خازن یا القاگر استفاده کرد. ساده

توان فیلتري طراحی کرد که تنها جریان استفاده از فیلترهاست. می ،هارمونیکی
هرتز) عبور دهد. در صورت استفاده از  60یا  50را با فرکانس خاصی (براي مثال 

د کننچنین فیلترهایی بارهاي غیرخطی نیز مانند بارهاي خطی در مدار عمل می
توان از بارهاي خطی استفاده کرد. اما این اي اصالح ضریب توان میو پس از آن بر

از آنها به توان به نیبراي مثال می .هایی نیز هستندفیلترها داراي محدودیت
همچنین براي  پر حجم و پر هزینه بودن آنها اشاره کرد. و هاي جریان باالواسطه

ح ضریب توان فعال نیز توان از روش اصالخنثی کردن اثر بارهاي غیر خطی می
 استفاده کرد.

 اصالح ضریب توان غیر فعال
است که معموالً  روشی ساده این روش براي اصالح ضریب توان در بارهاي خطی

گیرد. اما این روش به اندازه اصالح ضریب هاي خازنی صورت میبا استفاده از بانک
یعی در سطح وس اشبه دلیل سادگی و کم هزینگی هر چندتوان فعال مؤثر نیست. 
در ها از مدار وارد و خارج کردن خازن عین حالگیرد اما در مورد استفاده قرار می

د و این عیب یکی شوهاي هارمونیکی میآمدن جریان موجب به وجوداین روش 
از دالیلی است که تمایل براي استفاده از موتورهاي سنکرون یا اصالح ضریب توان 

 فعال هنوز وجود دارد.
 اصالح ضریب توان فعال

است که  الکترونیک قدرت ) یک سیستمactive PFCصالح ضریب توان فعال (ا
توسط هر بار را به منظور نزدیک کردن هرچه بیشتر میزان جریان کشیده شده 

موارد سیستم اصالح ضریب توان  کند. در بیشترکنترل می ،ضریب توان به یک
شکل موج جریان را هر  ،کند که با کنترل جریان وروديگونه عمل میفعال این

کند. سیستم اصالح ضریب توان فعال چه بیشتر به شکل موج ولتاژ نزدیک می
ضریب توان را به حدود  ،به صورت یک طبقه یا چند طبقه ، ضمن عملاندتومی
))0  زدیک کند.ن ))99
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 ارزشیابی

 مراحل کاريردیف
شرایط کار(ابزار، 
مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان)

نتایج 
 ممکن

ها، داوري، نمره استاندارد (شاخص
نمره دهی)

1 

هاي سیستم
تولید و توزیع 

شبکه برق 
 شناورها

تجهیزات: دیزل 
ژنراتور، تابلوهاي اصلی 

و فرعی و مصرف 
 کننده هاي شناورها
مکان: کالس درس، 
کارگاه آموزشی و 

 شناور

باالتر از 
سطح 
 انتظار

تجهیزات واهمیت شبکه تولید برق 
ي انمونهو  کند و بتواند شناور را درك

 .را ارائه دهداز آن 
شبکه توزیع برق شناور را به خوبی 

و بتواند نمونه اي از آن را  کنددرك 
 ارائه دهد

2 

قابلِ 
 قبول

تجهیزات و اهمیت شبکه تولید و 
آن را ولی  کندتوزیع برق را درك 

 ناقص ارائه دهد.
2 

غیرِ قابلِ 
 قبول

 هاي توزیع برق شناور را نداند.روش
تجهیزات واهمیت شبکه تولید برق 

 اينکند و در ارائه نمونهشناور را درك 
 نباشد. قادر از آن

1 
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رها، در شناوچرا نصب سیستم هاي تبرید و تجهیزات مربوطه با استاندارد هاي باال   بحث کالسی
الزامی و با اولویت خاصی تعریف گردیده  ،که هزینه هاي سنگینی در پی دارد

  است؟
 

 پاسخ 
براي مدت مدیدي در دریا خواهند بود و  شانموریت، با توجه به نوع مأشناورها

واد لذا م .در داخل شناور تغذیه شوند ناگریزندمسلماً در این مدت کارکنان شناور 
در این راستا  شود.به نحوي مناسب و بهداشتی نگهداري باید غذایی مورد نیاز 

اهمیت و اولویت سیستم هاي تبرید و تجهیزات مربوطه کامالً مشخص و قابل 
 .ستادرك 

، از جمله هاي تبریدبه منظور آشنایی بیشتر هنرآموزان با سیستم در اینجا
 طور خالصههب ذیالً و ،که ممکن است مورد سوال هنرجویان واقع گردد ترموستات،

 شود:میاشاره به آن 
 کنید، که شاملرا مشاهده می اجزاي تشکیل دهنده یک ترموستات زیر در شکل

فنر کنترل،  -5دمپر،  -4 ،ماده سردکننده -3 ،لوله مویین -2 ،شیشه مویین - 1
دستگیره کنترل  -9بدنه بادامک،  -8 ،بندي زیردرجه -7بندي اصلی، درجه -6

 ،اتصال به ترمینال تغذیه الکتریکی -11اي، فنر کنش لحظه -10(تکمه کنترل)، 
 .)8محفظه ( شکل -14 و کنتاکت-13 ،اتصال به ترمینال رله -12
 

 
 اجزاي تشکیل دهنده یک ترموستات -8شکل 

 

مانند رله بیمتال براي محافظت  ايبراي حفاظت از موتور یخچال کلید قطع کننده
بخشی از رلۀ کنترل جریان، در کنار کمپرسور قرار  صورتدر برابر اضافه بار و به 

حرارتی رله بیمتال یا از  اندارد. جریان الکتریکی موتور یا مستقیماً از یک الم
طور هدر این صورت، فلزهاي مربوط به رله بیمتال ب .دیسکی عبور می کند

شود. جریان غیرمستقیم از یک گرم کنندة مقاومتی کوچک در کنار آن، گرم می
و در نتیجه جریان در  گردداضافی موتور باعث خواهد شد که رله بیمتال فعال 
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 دهد،مینشان  را مدار کامل یک یخچال 9شکل  د.کنرا به سرعت قطع می موتور
 .ار (اتوماتیک) و فن جریان هوا(البته بدون سیستم تایمر، دیفراست خودک

 

 
 

 مدار الکتریکی کامل یخچال -9شکل 
 

 ، کلید ترموستات بسته افزایش یابدوقتی دماي تبخیر محیط داخلی یخچال 
پیچ پیچ اصلی موتور و سیماز سیم در نتیجه جریان الکتریکی اجازه عبور ود.شمی

و  استاي رلۀ جریان پیدا می کند. مقدار این جریان در ابتدا بسیار زیاد استوانه
و  دباش پیچ رله جریان توانایی بسته شدن کنتاکت را داشتهشود که سیمباعث می

پیچ راه انداز هم عبور کند. در این زمان موتور شروع به در نتیجه جریان از سیم
یابد میپیچ اصلی به اندازه اي کاهش و پس از مدتی جریان سیم کندمیچرخش 

ه جریان و در نتیج داشتن کنتاکت مربوطه را نداردکه بوبین استوانه اي توانایی نگه
 استفاده از سیم اصلیپیچ راه انداز قطع می شود. در این زمان موتور فقط با سیم

به طور پیوسته به چرخش خود ادامه می دهد. وقتی که دستگاه تبخیر به دماي 
 شود.رسد، ترموستات فعال و موتور خاموش میتنظیم شده می

زدایی (دیفراست) خودکار (اتوماتیک) دستگاه تبخیر ترین روش براي برفکرایج
و مدار  کندمدار تبرید را قطع  این است که از یک کلید زمانی استفاده شود تا

موتور کوچکی  تواند د. این تایمر میزدایی(دیفراست) را فعال سازکنندة برفکگرم
از طریق میله بادامک می تواند  این موتور باشد که داراي یک میلۀ بادامک است.

  ،نقش یک کلید تبدیل تایمر الکترونیکی را داشته باشد. ترموستات دیفراست
کند. بیشتر زیر دستگاه تبخیر کنترل می در ة دیفراست را در داخل یاکنندگرم

20ترموستات هاي دیفراست در  55درجه بسته و در  5  درجه باز  5
دقیقه متغیر باشد و بسته به  45تا  15شوند. زمان دیفراست ممکن است بین می

سیکل دیفراست هم انجام  4ساعت تا  24ممکن است در  نوع یخچال و فریزر،
 گیرد.

. هاي الکتریکی باشندکنندهها و فریزرها ممکن است داراي گرمبعضی از یخچال
عرق  که کارهاي متفاوتی مثل ایجاد دماي میعان براي جلوگیري از در این صورت

ممکن است  دهند. یایا تقسیم محفظه انجام میکردن در یخدان و فضاي فریزر 
 باشند، که مانع عرق کردن روي پانل  اي (نردبانی)کنندة مرحلهداراي گرم
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ممکن است فن هایی براي کندانسور و دستگاه تبخیر شوند. به عالوه، در یخچالمی
آیند. در شکل زیر وجود داشته باشد که توسط موتورهاي تکفاز به حرکت درمی

ده شده است. البته در یخچال هاي مختلف نمایی از یک فریزر یا یخچال نشان دا
یابی باید ، بنابراین در هنگام عیباستامکان استفاده از مدارها الکتریکی متفاوت 

 ).10(شکلتوجه کرد هاقضاوت به این

 
 مدار الکتریکی کامل فریزر -10شکل 

 

و کارشناسان دریایی در  مجربافراد  با به شبکه هاي اینترنتی و مذاکره با مراجعه  تحقیق کنید
و بررسی  هاي به آب اندازي و کشیدن لنگر را تحقیقبرخی از روش ،این زمینه

  و نتایج حاصله را در کالس به بحث بگذارید. کنید

 
هاي کره با افراد با تجربه روشهنرجویان با مراجعه به شبکه هاي اینترنتی و مذا

جنبه  لیکن با توجه به .لنگر را فرا گرفته اندمتعددي براي به آب اندازي و کشیدن 
ابزار به طور اجمال نحوه کارکرد موتورهاي داالندر که عمده هب ذیالً ،فنی موضوع

 :گرددند ارائه میآب اندازي و کشیدن لنگر

 مدارالکتریکی قدرت سیستم لنگر با استفاده از موتور داالندر 
نشانگر  bu،bv،bwبیانگر دور کند و حروفau،av،awدر این مدار حروف 

اي دور وصل باشد و بر c1. در حالت دور کند فقط باید کنتاکتورهستنددور تند 
ها) (اتصال وسط سیم پیچ جهت ایجاد نقطه کور c2 تند، ابتدا باید کنتاکتور

ها به ولتاژ سه فاز وصل پیچبراي اتصال سیم c3سپس کنتاکتور شود،تحریک 
 e4و e3 هايمتالحاالت کند و تند به ترتیب از بی گردد. براي حفاظت موتور در

 ).11شکلشود (استفاده می
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 مدار قدرت موتور داالندر -11شکل 

 

 مدار فرمان داالندر با توانایی راه اندازي دور کند و تند
شود و موتور با سرعت کند کار جذب می c1کنتاکتور  b2با زدن شستی استارت 

سپس شستی  را فشرد، b1کند. براي رفتن به حالت تند، باید ابتدا شستی قطع می
مزمان با هم تحریک هc2و c1کنتاکتورهاي کهزده شود. براي این b3استارت 

نیم کهاي بسته هر کنتاکتور در مسیر بوبین دیگر استفاده مینشوند از تیغه
 ).12(شکل

 

 
 مدار فرمان داالندر با توانایی راه اندازي دور کند و تند -12شکل 
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 مدار فرمان داالندر، راه اندازي فقط با دور کند
این نکته باید در  شوند.اندازي نمیبا دور تند راه موتورهاي داالندر در عمل معموالً

این حالت را با استفاده  زیر هاي مدار فرمان در نظر گرفته شود. مدار شکلطراحی
 دهد. نشان می d1از کنتاکتور کمکی 

شوند و موتور با دورکند جذب میd1و c1کنتاکتورهاي b2با زدن شستی استارت
 b3کند. براي رفتن به حالت تند کافی است شستی قطع دوبلکار میشروع به

 وارد مدار گردند. c3و  c2قطع و کنتاکتورهاي  c1زده شود تا کنتاکتور
این مدار توانایی راه اندازي موتور با دور تند را ندارد، زیرا مسیر بوبین کنتاکتورهاي 

که تا زمانیباز است. از طرفی d1) توسط کنتاکت باز کنتاکتورc3وc2دور تند(
 d1اندازي نشود)، بوبین کنتاکتورتحریک نشود(موتور با دور کند راه c1کنتاکتور
 .)13(شکلو مسیر دور تند باز است شودنمیتحریک 

 

 
 راه اندازي فقط با دور کند ،مدار فرمان داالندر -13شکل 

 
گرد گرد و راستدر دریا و جمع کردن آن، از مدار الکتریکی چپبراي انداختن لنگر 

ر ب شود.معمول است، استفاده می هاکه در سیستم لنگر کشتی ،موتور داالندر
نشان داده شده  زیر شکلدو همین اساس مدار الکتریکی قدرت و فرمان آن در 

 است.
 

 گرد راست –گرد مدار قدرت داالندر چپ
باید از  c1، فقط به جاي کنتاکتوراستار قدرت موتور داالندر این مدار مشابه مد

 استفاده شود )گرد نمودن موتورراست وگرد جهت چپ( و  1Cدو کنتاکتور 
 .)14(شکل
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 راستگرد –مدار قدرت داالندر چپگرد  -14شکل 

 

 گرد راست –گرد مدار فرمان داالندر چپ
بسته و  c2یا c1هاي بازکنتاکت ،b3یا  b2 هاي استارتشستیبا زدن یکی از 
شود. با زدن اندازي میکند راهو موتور با دور گرددتحریک می c3بوبین کنتاکتور

و  c4گیرد و کنتاکتورهايموتور در حالت تند قرار می b4استارت دوبلشستی 
c5 هاي براي تغییر جهت گردش موتور کافی است یکی از شستی شوند.جذب می

 .)15(شکل(عکس حالت شروع) زده شود b3یا  b2دوبل
 

 
 گردراست –گرد مدار فرمان داالندر چپ -15شکل 

 

 و با کنید با مراجعه به چندین دریانورد مجرب و هم رسته خود با آنان مصاحبه  تحقیق کنید
 اآشن اهمیت ایجاد سیستم محافظت کاتودیکی در شبکه توزیع برق شناورها

 و نتیجه تحقیق خود را در کالس ارا ئه دهید. شوید
 

 پاسخ 
بدون شک کلیه متخصصین و دریانوردان مجرب اهمیت سیستم حفاظت کاتودي 

و مفید  بیان داشتهرا به هنرجویان  ...اقتصادي و  ،عد عملیاتیاز بُ را در شناورها
اند ولی کماکان شدهبودن و ضرورت تجهیز شناورها به این سیستم را متذکر 
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 تواند اهمیت بیش از پیشیکی میژمروري بر تاریخچه تکامل این پدیده تکنولو
 .سازداین مهم را در مجامع دریانوردي جلوه گر 

 تاریخچه
شهر  در میالدي 1824، در سالهمفري دیوي حفاظت کاتدي نخستین بار توسط

مطرح گردید.  ،دکرارائه می انجمن سلطنتی و در میان سلسله مقاالتی که به لندن
هاي موفق، اولین استفاده عملی از این فناوري جدید در بعد از یک سري آزمایش

به وقوع پیوست. ساختار اولیه این  ))اس سمرینگ اچ ام((رزم ناو  همان سال و در
اطراف آن  و درساخته شده بود  آهنکه از فداشونده آند سامانه عبارت بود از یک

همجنس بدنه اصلی کشتی) قرار داده بودند و به بدنه مس ( غالفی از جنس فلز
که بین آهن  ايواکنش شیمیایی . در نتیجهکشتی در زیر آب متصل کرده بودند

، از سرعت خورده شدن فلز مس در اطراف میله آهنی شدو مس انجام می
کرد. این دانشمند پیشنهاد نمود که براي حفاظت می کاست و آن را حفاظتمی

وي از بین رونده رآندهاي  منزلۀهاي با بدنه مسی قطعاتی از آهن به کاتدي کشتی
باشد.  100به 1به طوري که نسبت سطحی آهن به مس ،ها نصب شودبدنه کشتی

 به هر ترتیب یکی از نتایجی که حفاظت کاتدي به همراه داشت، رشد و توسعه
 .بود دریانوردي

د و ا تسریع ببخشتوانست رشد دریانوردي ربه دلیل اینکه این فناوري جدید می
هاي ساخته به تحوالتی بنیادین و ساختار شکنانه در استفاده از کشتی این امر نیز

در اقدامی  انیانیروي دریایی سلطنتی بریت شد؛میمنجر شده در آن زمان 
کارانه، تصمیم به کنار گذاشتن این فناوري و ترجیح دادن به پیشگیرانه و محافظه

ها و دستگاه ادموند دیوي ها گرفت. بعد از اوهاي مسی پوسیده کشتیتعمیر بدنه
حفاظت کاتدي  روي وسایل آهنی شناور در دریا را با نصب قطعاتی از فلز

آندهاي  منزلۀبه  از فلز روي ساخت که آلیاژي 1840در سال روبرت مالت نمود،
از بین رونده مورد استفاده قرار گرفت. کاربرد آندهاي از بین رونده ادامه داشت تا 

اظت حف هاي ضد زنگ ساخته شد و استفاده از آنها به منظوراینکه به تدریج رنگ
ز ا ی در هزینه تعمیرات رواج بیشتري یافت. استفادهیکاتدي و نیز صرفه جو

است، ) معمول بوده1742هاي قدیم (قبل از هاي روي در روي فوالد از زمانپوشش
سیسات زیر ها و تأهت حفاظت کاتدي لولهج جریان الکتریکی ولی کاربرد اعمال

به طوري  ،آغاز شد و با سرعت زیاد گسترش پیدا نمود 1910زمینی از حدود سال
شود. هاي زیرزمینی از آن استفاده میکه امروزه تقریباً در تمام خطوط لوله و کابل

ها، ها، کانالحفاظت کاتدي همچنین در موارد متعدد دیگر از قبیل دریچه
ها و تأسیسات دریایی، هلکها، مخازن آب، اسهاي آبی، زیردریاییکنندهخنک

برده  کارهب ،ندهست مواد شیمیایی  ها و وسایل مختلفی که در تماس بادستگاه
 .شودمی
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و با اهمیت کنید مصاحبه دریانورد مجرب و هم رسته خود  با مراجعه به چندین  تحقیقی کنید
بسیار پرهزینه است،  ، کهدر جهان امروزي ایجاد سیستم دگازینک در شناورها

 و نتیجه تحقیق خود را در کالس ارا ئه دهید.شوید آشنا 
 

 
آغازي براي  ،هاهاي مغناطیسی در دریا توسط آلمانیمینپیشرفت و استفاده از 

دگازینگ(سیستم ترمیم کننده حوزة مغناطیسی) بود. در دسامبر سیستم توسعۀ 
هاي مغناطیسی را در سرتاسر خطوط کشتیرانی ها مینمیالدي آلمانی 1939

توسط این  انگلیسی کشتی 44سواحل شرق انگلستان قرار دادند. در مدت سه ماه 
ها اقدامات احتیاطی در این که انگلیسی ، و همین امر باعث شدها غرق شدندمین

 زمینه را در درجۀ اول اهمیت قرار دهند.
هاي موجود در جنگ جهانی اول براي مبارزه با مین تأثیري در خنثی کردن روش
ولی بعدها با کوشش کارشناسان و متخصصان مسائل  هاي مغناطیسی نداشت،مین

این گونه  ه بامقابل و مغناطیسی در جهت مبارزه و دفاعهاي شناور ه مینمربوط ب
ها و براي خنثی کردن مین وکردند کسب  ايهاي قابل مالحظهها پیشرفتمین

 دست یافتند.به تکنولوژي هاي پیشرفته تر انحراف اژدرها 
هاي ستم اخیر نیز در جنگ هاي خلیج فارس اهمیت برخورداري از سی هايسالدر 

قابل مین هاي مغناطیسی محافظت و شناورها را در م دگازینگ بسیار مشهود بود
  .دکرمی

 

 
اکنون براي آشنایی بیشتر هنر آموزان محترم با سیستم دگازینگ و چگونگی 
خنثی سازي میدان مغناطیسی شناور و توجیه هنرجویان در صورت نیاز به بخشی 

هاي سیستم دگازینگ و چگونگی خنثی سیم پیچ (ازموارد مهم در این زمینه 
 گردد اشاره می )نمودن خواص مغناطیسی دائمی شناور
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 هاي سیستم دگازینگ پیچسیم
 گردد:ناو به سه مؤلفۀ زیر تجزیه می خواص مغناطیسی دائمی

 ودي مغناطیسی دائم؛مؤلفه عم -1
 مؤلفۀ طولی مغناطیسی دائم؛ -2
 .مؤلفۀ عرضی مغناطیسی دائم -3

 توان خاصیت مغناطیس القائی ناو را به سه دسته تجزیه کرد:همین ترتیب میبه 
  ؛یمؤلفۀ عمودي مغناطیس القای -1
 ؛یمؤلفۀ طولی مغناطیس القای -2
  .یمؤلفۀ عرضی مغناطیس القای -3

وجود هیک میدان مغناطیسی ب شناوردر نزدیکی هر یک از این شش مؤلفه 
اعمال این شش مؤلفه در میدان مغناطیسی زمین آورند. اعوجاجی که به سبب می

 گردد.هاي دگازینگ خنثی میپیچشود، توسط میدان سیمایجاد می
ند. شوهاي تک رشته یا چند رشته اي ساخته میهاي دگازینگ از کابلپیچسیم
ناو یا  DCولت  240یا  120که از ژنراتورهاي  ،DCتوسط جریان  یدها باپیچسیم

هاي پیچگازینگ که براي موارد خاصی جهت تأمین انرژي سیممنبع ولتاز د
 دگازینگ تعبیه شده است، تغذیه شوند.

هاي به خصوصی با دورهاي هاي کابل است که در محلها شامل حلقهپیچاین سیم
گیرند و پس از تغذیه توسط جریان مستقیم با ها جاي میشناورمعین در داخل 

 نماید.ان مغناطیسی مورد نیاز را ایجاد میاندازة صحیح، مید پالریته و
د. ناالفمخدر جهت مساوي و  شناور هاي میدانپیچ با مؤلفههاي میدان سیممؤلفه

در سطحی که  تر است وهاي کوچکپیچ شامل یک حلقۀ اصلی و حلقههر سیم
تر مقدار ماکزیمم هاي کوچکتوسط حلقۀ اصلی پوشیده شده، قرار دارند. حلقه

گر ا کنند.شود، خنثی میکه در سطح حلقۀ اصلی واقع می ،ن مغناطیسی رامیدا
ها کامالً تنظیم شده باشد، میدان مغناطیسی زمین به حالت اولیه پیچجریان سیم

 دهد. گردد و اعوجاجی در آن رخ نمیبرمی
و ترکیب به خصوص  ناطیسی شناور توسط ترتیبهاي مختلف میدان مغمؤلفه
شوند. سیستم دگازینگ شامل یک یا چند حلقه گازینگ جبران میهاي دپیچسیم
زم براي ایمنی شناور بستگی دارد پیچ است که تعداد آنها به درجۀ اهمیت السیم

 .)16(شکل
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 : Mپیچ الف) سیم

 
 هاي(کویل) سیستم دگازینگپیچانواع سیم -16شکل 

 
طور افقی که معموالً در خط هبه صورت یک حلقه و ب Aشکل Mپیچ اصلی یا سیم
گیرد. وظیفۀ آن ایجاد میدانی است که برعکس ، آن را دربرمیاست کشتیخور آب

 عمل کند. کشتی و القایی مؤلفۀ عمودي میدان مغناطیسی دائمی
  Q , Fهاي پیچب) سیم

و در زیر پل سینه  شناوریا پل سینه در یک چهارم تا یک سوم جلوي  Fپیچ سیم
 گیرد.ین قسمت عرشه قرار میدر باالتر

، در زیر پل پاشنه شناوریا پل پاشنه در یک چهارم تا یک سوم عقب  Qپیچ سیم
) خنثی F , Qها (پیچعمل این سیم .گیردیا در باالترین قسمت عرشه قرار می
 .است شناورو القایی  کردن میدان مغناطیس طولی دایمی

  Lپیچ ج) سیم
ی است که در صفحۀ های) شامل حلقهCپیچ طولی شکل(یا سیم Lپیچ سیم

ی کردن پیچ براي خنثگیرد. این سیمقرار می رناوشعمودي به موازات چهار چوب 
 رود.کار میهب ی و دائمیخاصیت مغناطیسی طولی القای
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  Aپیچ د) سیم
هایی است که در صفحات ) شامل حلقهDپیچ عرضی شکل (یا سیم Aپیچ سیم

گیرند و وظیفۀ آن ایجاد میدان مغناطیسی عمودي و در سینه و پاشنه قرار می
 است. شناورو القایی  هاي عرضی دائمیمساوي و مخالف میدان

 
و تجهیزات مربوطه با  نصب استارتر هاي نرم چرا براي شناورهاي مدرن امروزي  بحث کالسی

 و از اهمیت خاصی برخوردار است؟ دارد استاندارد هاي باال اولویت
  
 

 پاسخ
اگرچه تاکنون از سافت استارترها در شناورهاي موجود در ایران استفاده چندانی 

 و بر روي استنشده است ولی بهره برداري از این نوع راه اندازها در حال گسترش 
 به ایناگرچه  .گیرنداي مورد استفاده قرار میصورت گستردههشناورهاي مدرن ب

 در اینجا به آنده است لیکن مجدداً مبحث در متن دروس هنرجویان اشاره ش
 .گردداشاره می

 
 راه اندازي پمپ توسط سافت استارتچگونگی 

 ترتیب ینا هب .کندمی محدود زیادي میزان به را جریان ،اندازي راه امگهن در اوالً
 باتث موجب مهم این و گیردمی را موتور و شبکه به هشد وارد الکتریکی هايتنش
 باید.رددگ نمی وارد اي صدمه عملیاتی تجهیزات دیگر به و شودمی ژنراتورها بیشتر
 ،شبکه به آن مستقیم اتصال با موتور یک اندازي راه جریان که شتدا توجه
 اسمی جریان که موتوري یعنی است. موتور اسمی جریان برابر شش حدود
 شبکه از A600 شبکه به مستقیم اتصال با اندازي راه هنگام در است A100آن

 و تورمو رابه اضافی دورانی) (نیروي گشتاور استارت سافت ثانیاً کشد.می جریان
 را بعدي استهالك و مکانیکی مشکالت از بسیاري جلوي و کندمی محدود پمپ
 آبیاري در آنها از که غالف و شفت هايپمپ مثل ،هاپمپ از بعضی در گیرد. می

 در مکانیکی هايتنش دارد. وجود متعددي چرخنده قطعات شودمی استفاده
  مثل ،کاربردها از بعضی در .دهد کاهش را آنها عمر تواندمی اندازي راه هنگام
 یدریجت گرفتن دور و استارتر سافت از استفاده با کشاورزي، آّب عمیق هايچاه

 این ود.شیم جلوگیري چاه داخل در آب ناگهانی یدوران ازتالطم پمپ و موتور
 آسیب ،هستند اي ماسه که ،عمیق هاي هچا از برخی جداره به توانند می ها تالطم
 ،هاپمپ در اندازي راه سرعت کردن بامحدود.دهد کاهش را چاه مفید وعمر برساند
 .آید می در کنترل تحت هم ))اندازي راه کاویتاسیون(( پدیده
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 منظور از کاویتاسیون چیست؟
 کاهش از ناشی آب بخار حاصل است، ییهوا هاییحباب بروز از عبارت کاویتاسیون

 تنگرف دور از بعد و شود می ایجاد سریع شتاب دلیلهب که ،پمپ در )خأل یا( فشار
  هاپره یجیتدر خوردگی باعث ترکندو می هاحباب این ،فشار جبران و پمپ
 ریعس گرفتن دور و پمپ انیناگه استارت کاویتاسیون، ایجاد دالیل از یکی شودمی
 در آب و شودمی ایجاد خأل ها پره پشت در شود می باعث امر این ست.ها پره

 شتاب و بخار هايحباب این ترکیدن  .دگردمی تبخیر سرعتهب فضا آن داخل
 .است خورنده بسیار ها پره با آن اطراف آب ذرات

 .دش داده اتیتوضیح پمپ اندازي راه در استارتر سافت مزایاي خصوص در اینجا تا
 پپم کاربردهاي از بعضی در نیز نرم انداز راه ،پمپ توقف هنگام در است گفتنی
 کنترل را آن موتور توقف هنگام در استارترها سافت .شود می ظاهر مفید بسیار
 .کنندمی

 

 
 Cavitationsپدیده کاویتاسیون  -17شکل 

 

ساختن مجدد آنان با این آشنا  ،هدف از تکمیل جدول زیر توسط هنرجویان
تا با پیشرفت گام به گام خود  استو ضرورت فراگیري زبان تخصصی اصطالحات 

 هابتوانند از کتب و مدارك و مستندات تجهیزات عملیاتی موجود بر روي شناور
  .ندوظائف سازمانی خود استفاده نمای اجرايجهت 

 

 بوتراستر
 )Bowtruster( 

بوتراستر ها براي حرکت شناور به طرفین و بیشتر از 
وند. شادن شناورها به اسکله استفاده میبراي پهلو د

ترین ، لذا از بزرگدرقدرت بسیار زیادي نیاز دا
 ننده هاي جریان در شناورها هستند. آنجامصرف ک

وتور که در برخی از شناورها از یک ژنراتور یا م
 داراي دستگاه شود.جداگانه براي آن استفاده می

 چرخد.دوجهت می است که در ايپروانه
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 لنگر
)Anchor( 

این سیستم براي نگاه داشتن شناورها در یک از 
اثر باد یا جریان آب در آنها نداشتن  محل و حرکت
شود. همچنین دریانوردي استفاده میدر حالت غیر

پمپ لنگر، دواري قرار می در قسمتی از طرفین 
  دهند تا بتوانند طناب شناورها را با قدرت بکشند.

 جرثقیل
(Crane) 

از جرثقیل براي بارگیري و بار برداري در شناورها 
بار می تواند تجهیزات خود استفاده می شود. این 

د.جایی باشهبیا وسایل و بار مورد نظر براي جا شناور
 

 پمپ آب شیرین
Fresh Water( 

)Pump 

براي دسترسی به آب شیرین مصرفی در این پمپ 
 اماکن مختلف شناور مورد استفاده قرار می گیرد.

 

دستگاه تخلیه 
 فاضالب

)SEWAGE( 

ست محیطی بر اساس کنوانسیون هاي زی
فاضالب شناور، مجاز به  دریانوردي، براي تخلیۀ

تخلیه آن در هر شرایط و در هر فاصله اي در دریا 
. و نیز حق تخلیه مستقیم فاضالب را نداریم. نیستیم

این دستگاه براي جدا سازي قسمت هاي مضر 
  فاضالب خروجی شناور اجباري است.

 پمپ خن
)Bilge pump( 

از این پمپ براي خروج آب و مایعات اضافه کف 
از فمی شود و داراي انواع سه فاز، تکشناور استفاده 

 .)) استDCسی ((ديو نوع 
 

جایی آبهبپمپ جا
)transfer 

pump( 

براي جا به جا کردن آب موجود در شناور  از این پمپ
براي مخازن مختلف آن یا خارج از شناور استفاده 

 می شود.
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جدا کننده آب از 
 روغن

(Oil-Water 
Separtor) 

، مجاز به بر اساس کنوانسیون هاي زیست محیطی
ینکه ا با توجه به .تخلیۀ آب و روغن به دریا نیستیم

لذا باید  همراه است،با روغن  همواره آب خن شناور،
توسط این دستگاه روغن را جدا و آب آن را در دریا 

  کنیم.وتخلیه 

 استارتر
)Starter( 

براي استارت بسیاري از موتور ها و ژنراتور هاي دیزل 
ی سديدریایی مورد استفاده قرار می گیرد و با برق 

)DC( .کار می کند 

پمپ باالست شناور
)Ballast Pump(

جایی بار هاي درون شناور ممکن هبگاهی بر اثر جا
ن جا نمودهباست، شناور به سمتی کج شود. لذا با جا

آب ها در مخازن مختلف، تعادل را به شناورها باز 
  می گردانیم. 

 فن موتورخانه
)Engine Room 

Fan( 

هواي درون موتور خانه ها که گرم و آزار  براي تهویۀ
دهنده است، از مکنده هاي قوي (اغلب سه فاز) 

 استفاده می شود.
 

 برف پاك کن
(Wiper) 

در هنگام براي تمیز کردن شیشه هاي شناور از آن 
د و اغلب شویا پاشش موج دریا استفاده می باران
 است. )DCسی (ديبرق آنها  تغذیه

 
 مه پاك کن

(Clearance 
Window) 

در شرایط جوي ابري که دید نامناسب است با 
تر خواهد بود. کارکنان راحتگردش این دوار، دید 
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 ارزشیابی
 

 مراحل کاريردیف
شرایط کار(ابزار، 
مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان)

نتایج 
 ممکن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
نمره نمره دهی)

  

هاو تجهیزات: سیستم 
تجهیزات ویژه موجود بر 

 روي شناورها 
کارگاه شناور ،مکان: کالس

باالتر از سطح 
 انتظار

تجهیزات واهمیت شبکه هاي ویژه 
شامل سیستم (موجود در شناورها 

هاي دگازینک، حفاظت کاتودي، 
 را درك )سکان، لنکر، تبرید و...

آنها  اجمالی بیانو قادر به  کند
 باشد.

2 

 قابلِ قبول

با تجهیزات شبکه هاي ویژه موجود 
شامل سیستم هاي (در شناورها 

دگازینک، حفاظت کاتودي، سکان، 
 تا حدي قابل قبول )لنکر، تبرید و...

 شده باشد.آشنا 

2 

غیرِ قابلِ 
 قبول

تجهیزات واهمیت شبکه هاي ویژه 
شامل سیستم (موجود در شناورها 

هاي دگازینک، حفاظت کاتودي، 
ی را به خوب )تبرید و...سکان، لنکر، 

 .نکرده باشددرك 

1 
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ود و مشه شده پیشگیري بهتر از درمان است؟ به چند مورد که برایتان تجربه چرا  بحث کالسی
 .ارائه دهید هاو دالیل قانع کننده اي براي آنکنید اشاره  ،بوده است

 
 یرا بررس و برتري آن بر درمان پیشگیري تعاریف و اهداف ،با مراجعه به اینترنت  ق کنیدیتحق

 و نتیجه تحقیق و مشاهدات خود را در کالس ارائه دهید. کنید

 
 مفهوم واژه پیشگیري بهتر از درمان

هاي قلبی ومغزي نارسایی ،هاهاي گوناگونی مانند انواع سرطانامروزه که بیماري
همیشه به این جمله کلیدي ازطرف  ،مختلف روبه گسترش است درجوامع …و

. گرددو پزشکی جهان در رسانه هاي مختلف تاکید می متولیان بهداشت
 ((پیشگیري بهتر از درمان است)).

براي این که بخواهیم از بروز بیماري پیشگیري کنیم باید بر نوع  ،بدون شک
که  وقتی .مبیماري ودالیل بروز آن بیماري ونتایج حاصل از آن اشراف داشته باشی

چگونه  ،شوند و این چاقی چه ضررهایی برایشان داردمردم ندانند که چرا چاق می
 کنند؟ توانند پیشگیريمی

توانند میزان چربی خون خود را تشخیص دهند وقتی که مردم ندانند چگونه می
چگونه زمان پیشگیري  ،وحد واندازه میزان چربی که خطرناك است چقدر است

  دهند ؟آن را تشخیص می
رثی هایی اهایی قابل پیشگیري است؟ چه بیماريوقتی که مردم ندانند چه بیماري

 توان ازآنها پیشگیري کرد؟ونمیاست 
 هاي غیراصولی مانند مصرف خود سرانه داروتوان مردم را از پیشگیريچگونه می
 منع کرد؟

رین وعلمی ترین راهکارهاي پیشگیري از سرطان ثرتؤوقتی که مردم ندانند م
 توانند از آن جلوگیري کنند؟چیست چگونه می

در " ،ستو کامالً مشهودکردید هاي باالمشاهده الؤطور که در پاسخ کلیه سهمان
ها, ها باید اطالعات کافی نسبت به انواع بیماريدرمان بیماري پیشگیري و

کسب کنیم و آنها هاي پیشگیري از آن را دالیل بروز و روش,ین درمان صمتخص
یم و کنسالمت خود را تا سرحد امکان تضمین  تا ایمنی و ببریمخوبی به کار هبرا 
 ."دست یابیمعمري طوالنی  به

ها وتجهیزات بدیهی است براي این که بخواهیم از سیستم ،به همین منوال
که از اهمیت ویژه اي در ایمنی و حفظ جان کارکنان  ،عملیاتی موجود در شناورها

خصوص براي هموریت خود در طول دریانوردي بأموقع مهصحیح و ب اجرايو 
به خوبی مراقبت کنیم و عمرکاري ایمن آنها را  ،شناورهاي نظامی برخوردار است
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-وع وعملکرد تجهیزات و سیستمن" هیم عالوه بر شناخت کافی نسبت بهافزایش د
وریت مأعملیات و م یندادر فر را نیز و دستگاه ها نقش تجهیزاتباید  "ي مختلفها

 بشناسیم و پیشگیري الزم را جدي بگیریم. وارتباط با سایر تجهیزات
 توصیه مهم

 ،کارگیري دقیق آنهاههاي نگهداري وتعمیرات آشنا و با بباید با انواع سیستم 
متناسب با نیاز ورشد واهداف تعالی مدیران وصاحبان سازمان خود به بهره وري 

این مهم از عمده وظایف  ، آشنا شویم.وافزایش سالمت وعمر سیستم ها وتجهیزات
 شناورهاي نظامیبه ویژه هب ،ذاتی هنرجویان گرامی در صورت پیوستن به شناورها

 منیت در آب هاي سرزمینی کشورمرزبانان و ایجاد کنندگان اکه است، کسانی 
 .ایران خواهند شد.مان عزیز

 
چرا سیستم و روش نگهداري و تعمیرات تجهیزات شناورها در ارگان هاي مختلف   بحث کالسی

 نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟موضوع چه  و ایناست دریایی کشور یکسان 
 

 
ر د را مدیریتی نگهداري و تعمیرات شناورهاسیستم هاي  اینترنت با مراجعه به  تحقیق کنید

و نتیجه تحقیق و مشاهدات خود را در کالس ارائه کنید برخی از کشورها بررسی 
  دهید.

 
و د کنیکسوت و هم رسته خود با آنان مصاحبه با مراجعه به چندین دریانورد پیش  تحقیق کنید

و سیستم  شناورها تجهیزات موقع نگهداري و تعمیراتهباجراي با اهمیت 
ه ئنتیجه تحقیق خود را در کالس ارا وشوید آشنا  مدیریتی و نظارتی مربوط به آنها

 دهید.
 

 

 

 تعمیرات و سیستم مدیریتی آن در ارگان هاي دریایی ،نگهداري
 ،سیستم مدیریتی ،نحوه اجرا ،اگر چه ممکن است تعاریف تعمیرات و نگهداري

هاي مختلف در ارگان هاي مختلفنگهداري و تعمیرات در ردهارت بر کنترل و نظ
با توجه به حجم و میزان هر یک از تعمیرات  ،دریایی در ایران و کشورهاي دیگر

یرات صرفاً در صورت برخورداري لیکن بدون شک هر یک از تعم ،دنمتفاوت باش
 رد:گذاري کرمایهریزي و سیابد و باید بر مبناي آنها برنامهموارد زیر تحقق می از

  ؛کاردان و آموزش دیده ،نیروي انسانی مناسب 
 ؛قطعات و اقالم مورد نیاز ،مواد اولیه 
 .تجهیزات و وسایل تست و آزمایشگاهی مناسب 

 ،و سازندگان تجهیزات )تکنولوژي( فناوري معموالً کشورهاي صاحب ،در این راستا
را براي کشورهایی  هاهمان استاندارد ها و روش هاي خاصی را براي خود تبیین و
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هاي مربوطه را به متخصصین و آموزش کندالقا میآنها  اندتجهیزاتخریدار آنها که 
دهند و در صورت نیاز تجهیزات و وسایل تست ذیربط کشورهاي خریدار ارائه می

-توافقات و قراردادهاي فیمابین تأمین می بر اساس و آزمایشگاهی مورد نیاز را
 .نمایند

طور کلی استراتژي هتوانمندي و ب ،مسلماً هر یک از کشورها بر اساس خط مشی
و یا بدون وابستگی به کشورهاي  وابستگی نگهداري و تعمیرات مدون خود با

این مهم را مدیریت و بر اجراي دقیق برنامه پیش بینی شده  ،فناوريصاحب 
  .نظارت می نمایند

ف از جمله خرید شناور ها از کشورهاي به دالیل مختل ،در کشور عزیز ما نیز
کشورهاي  عرضه شدهمعموالً از بهترین برند هاي  ،و متنوي بودن آنها مختلف

اجراي دقیق دوره هاي آموزشی الزم قبل شود. براي استفاده می ،مختلف سازنده
 گیريو بهره، (Prejoining Training)از ورود متخصصین به هر یک از شناورها 

 ،شترك و غیر آنهاو وسایل تست و اندازه گیري آزمایشگاهی م از تجهیزات
استاندارد هایی براي نگهداري و تعمیرات شناورها تعریف گردیده و مدیریت 

که هریک از ارگان هاي دریایی بر طوري بهجامعی در این راستا ایجاد شده است 
اي هور سیستمآن اساس با بهره گیري از توان نرم افزاري و سخت افزاري داخل کش

 .. را کنترل و اجرا می نمایند. .مانیتورینگ و ،نظارتی ،اجرایی
و برخورداري داشتن ضرورت  دالیلهب ،ارگان هاي نظامی دریایی کشور ،بدون شک

با  را سیستم نگهداري وتعمیرات جامع و مشابهی ،از مشاورین داخلی و خارجی
با  ،کشورهاي پیشرفته اي که سازنده تجهیزات و شناورهاي کشورمان بوده اند

و در این مسیر پیشتازتر از دیگر ارگان هاي دریایی  کرده پیاده 3Mعنوان سیستم 
را به دیگر ارگان  هاي علمی و تجربی خودو یافتهداخل کشور طی مسیر نموده اند 

هاي مشابه نگهداري و یجاد سیستمکه در راستاي ا ،ها و شرکت هاي داخلی
 اند.کنند، انتقال دادههیزات عملیاتی شناورها فعالیت میتعمیرات تج

و ارائه  کنندپژوهشی خود دریافت میلذا آنچه هنرجویان در بحث هاي کالسی و 
در این زمینه هنر آموزان محترم  یاد شده است ودر چارچوب موارد  ،می دهند

 بهامات خواهند بود.گوي هرگونه اپاسخ
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 ارزشیابی
 

 مراحل کاريردیف
شرایط کار(ابزار، 
مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان)

نتایج 
 ممکن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
نمره نمره دهی)

  

تجهیزات: سیستم هاو 
تجهیزات ویژه موجود 

مراکز و  شناورها در
 تعمیراتی
کارگاه  ،مکان: کالس

و مراکز  شناور
 تعمیراتی

باالتر از سطح 
 انتظار

اهمیت، اهداف و انواع نت را فرا 
گرفته واطالعات کاملی را کسب 

 نموده است. 
2 

قادر اهداف، اهمیت و انواع نت را  قابلِ قبول
 2 ارائه نماید.طور کامل نیست به

غیرِ قابلِ 
 قبول

در تعاریف و مفاهیم و تفکیک نت 
و اهداف و اهمیت و انواع آن دچار 

 مشکل شود.
1 
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 هاي برق شناورسیستم ارزشیابی شایستگی
 شرح کار:
 :شناورها در برق توزیع و تولید سیستم بر حاکم قوانین شناخت
هاشناور در فنی هاي دیاگرام انواع، فرعی تابلوهاي و اصلی برد سویچ، مربوطه کاربردهاي و DC و AC مولدهاي
 :دارند شناوري مصرف که تجهیزاتی عمدة شناخت
 و تبرید هاي مسیست استارتر، سافت، حریق سیستم، پروتکشن کاتودیک، دگاسینک، لنگر، سکان هاي سیستم

... 
 و ودموج دارينگه و تعمیر سیستم، تعمیرات موقع هب انجام اهمیت، تعمیرات و دارينگه هاي سیستم شناخت
 :کشور دریایی هايارگان در مصوب

  آن اهمیت و پیشگیرانه تعمیرات وداري نگه
 آنها اجرایی نمسئوال و دپویی و میانی رده، انیسازم تعمیرات

 استاندارد عملکرد
 زاتتجهی عمده از برخی با شناورها برق سیستم توزیع و تولید نحوة شناخت ضمن بود خواهند قادر نهنرجویا 

 و عام صورت هب تعمیرات و دارينگه تعاریف و مختلف هاي سیستم با آن بر عالوه و آشنا نیز شناورها خاص
 .شوندمی آشنا موجود هاياستاندارد قالب در دریایی هايسازمان در مهم این انجام چگونگی
 ها:شاخص
اري دنگه و تعمیر هايسیستم و شناورها خاص تجهیزات، شناور برق توزیع و تولید سیستم از الزم شناخت
 شناورها
 کار، ابزار و تجهیزات: اجرايشرایط 
 .باشد ایمنی لوازم به مجهز کارگاه شرایط:
، ساحل برق به شناور اتصال تجهیزات، شناورها در موجود فرعی و اصلی تابلوهاي انواع :زاتیتجه و ابزار

 .شناورها در موجود هايکنندهمصرف
 معیار شایستگی :

 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کارردیف
  2 برق شناورهاشبکۀ تولید و توزیع هاي سیستم 1
  1بررسی مدارهاي الکتریکی تجهیزات برقی در شناور 2
  1 و تعمیرات شناورها دارينگهسیستم  3

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
   2 ... محیطی، وزیست

 * میانگین نمرات
 می باشد. 2* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی، 
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